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Č. j.: SFZP 104833/2020                                                    

Datum: 28. 8. 2020                                                               

   

   

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) jako povinný subjekt ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) obdržel dne 17. 8. 2020 Vaši žádost 

o poskytnutí informací týkajících poskytnuté dotace z fondů EU v roce 2015 Žatecké teplárenské, a.s., 

na projekt Ekologizace CZT (akceptační číslo 14175132 a 14175151) 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 17. 8. 2020 

vyhověl a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) tohoto zákona Vám v souladu s Vaší žádostí 

poskytuje požadované informace zasláním níže uvedených informací. 

1) Zašlete nám prosím informace o postupu, který zvolí SFŽP v případě, jestliže příjemci dotace 

nevydá SFŽP ve lhůtě udržitelnosti 5-ti let Závěrečné vyhodnocení akce z důvodu probíhajícího 

soudního řízení. 

V případě nevydání Závěrečného vyhodnocení akce (dále jen „ZVA“) do konce doby 

udržitelnosti projektu vzhledem k probíhajícímu soudnímu řízení se postup Fondu nijak neliší 

od vydání ZVA před uplynutím doby udržitelnosti. Dle současného výkladu Ministerstva financí 

není vydání formuláře ZVA podmíněno bezchybnou realizací projektu (nebo právním stavem 

předmětu podpory) a proto může být ZVA v souladu s § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb. o účasti 

státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku vydáno nezávisle na 

probíhajících řízeních. 

2) Bude požadováno po příjemci vrácení části poskytnuté dotace nebo snad bude požadováno vrátit 

dotaci v plné výši? 

V souladu s Podmínkami poskytnutí dotace, které jsou nedílnou přílohou Rozhodnutí  

o poskytnutí dotace, je poskytovatel dotace oprávněn požadovat k navrácení až 100 % 

prostředků poskytnuté dotace. Po ukončení šetření případné trestné činnosti bude určena 

konkrétní částka odvodu dle rozsudku. Dále také vyjádření k bodu 4. 

3) Zašlete nám informace, jak bude SFŽP postupovat, jestliže v době do 5-ti let od poskytnutí dotace 

bude příjemce dotace odsouzen pro trestný čin v souvislosti s poskytnutou dotací. Bude dotace 

krácena a případně z kolika %? 

 

V případě odsouzení příjemce v souvislosti s poskytnutou dotací a následně potvrzení 

nesrovnalosti je povinen příjemce vrátit celou, příp. adekvátní část poskytnuté dotace  

v závislosti na obsahu rozsudku. 
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4) Zašlete nám informaci, jak bude SFŽP postupovat, jestliže bude příjemce dotace odsouzen pro 

trestný čin podvodu v souvislosti s poskytnutou dotací po uplynutí 5-ti let od poskytnutí dotace. 

Bude dotace krácena a případně z kolika %. 

Pokud příslušný soud rozhodne, že došlo ke spáchání trestného činu, přičemž bylo ve stejné 

věci rozhodnuto, že se jedná o potvrzenou nesrovnalost, bude případná výše odvodu 

poskytnuté dotace závislá na obsahu rozsudku. Poskytovatel dotace je povinen pravomocné 

rozhodnutí soudu respektovat a dopad nesrovnalosti upravit tak, aby odpovídal povaze 

spáchaného trestného činu. 

 

 

S pozdravem 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

 


