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Č. j.: SFZP 135949/2020                                                    

Datum: 16. 11. 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 3. 11. 2020 Vaši žádost 

o poskytnutí informací týkajících projektu reg. č. CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_065/0005341. 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 3. 11 2020 

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

poskytuje požadované informace zasláním příloh k tomuto poskytnutí a sdělením níže 

uvedených informací. 

Ad 1) Poskytnutí zpráv 1-3 

Odpověď: Viz příloha 

Ad 2) Potvrzení, že Zprávy o realizaci 1-3 se týkají období od 21. 8. 2018 (uvedeno ve Zprávě  

o realizaci)/24. 8. 2018 (uvedeno ve Vašem sdělení o poskytnutí informací) 

Odpověď:  

Zpráva o realizaci (1. ZoR) má sledované období od 20. 11. 2018 do 2. 4. 2019 

Zpráva o realizaci (2. ZoR) má sledované období od 3. 4. 2019 do 21. 10. 2019 

Zpráva o realizaci (3. ZoR) má sledované období od 22. 10. 2019 do 29. 11. 2019 

Tato období souvisí s podáním jednotlivých žádostí o platbu. Datum, které uvádíte (21. 8. 2018) je 

datem zahájení realizace. 

Ad 3) Dokumenty poslední Zprávy o realizaci tvoří zprávy o likvidaci vrtů, schválení MŽP, PD likvidace 

vrtů, technická zpráva o likvidaci vrtů a zápis z kontrolního dne – zde Vás prosím o sdělení, zda tyto 

náklady na tyto činnosti byly pokryty z poskytnuté dotace a zda se týkaly údaje ze seznamu prací „vrtné 

práce“ nebo „geodetické práce“ 

Odpověď: Likvidace vrtů včetně souvisejících projekčních prací byly součástí způsobilých výdajů 

projektu. Tyto práce byly součástí rozpočtové části – Vrtné práce 

Ad 4) Prosím o zodpovězení dotazu, zda náklady na veškeré práce, výše uvedené, byly pokryty 

proplacenou dotací. 

 

Odpověď:  

Celkové náklady projektu 2 239 460,- Kč 
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Způsobilé výdaje 1 856 000,- Kč  

Nezpůsobilé výdaje stanovené příjemcem a placené příjemcem 383 460,- Kč 

Dotace proplacená příjemci je ve výši 85% způsobilých výdajů spolufinancování projektu, tj. 15% podíl 

na způsobilých výdajích hradil sám příjemce dotace. 

Dotace 85% tj. ve výši 1 577 600,- Kč (z toho finálně proplaceno 1 532 244,- Kč) 

Spolufinancování 15% uhrazené příjemcem dotace ve výši 278 400,- Kč 

Ad 5) Zda záměry v projektu (viz předchozí odstavec tohoto dopisu – Předmět projektu) byly naplněny 

s tím, že byly doloženy a zda jsou tyto kroky obsaženy ve zprávách 1-4. 

Odpověď: Cílem projektu bylo zpracování analýzy rizik, která byla zpracována, tedy cíle projektu byly 

naplněny. Zprávy o realizaci jsou povinným podkladem pro jednotlivé žádosti o platbu. Na jejich 

základě došlo k proplacení jednotlivých žádosti o platbu. 

Ad 6) Kdo byl účastníkem kontrolního dne. 

Odpověď: Viz. přílohy – Zápisy z kontrolních dní 

Ad 7) Poskytnutí zápisu z kontrolního dne. 

Odpověď: Viz. přílohy – Zápisy z kontrolních dní 

Ad 8) Zda je známo, kým bude tento „aktivní sanační zásah“ financován. 

Odpověď: Tato informace není Fondu známa. 

 

S pozdravem 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

Přílohy: 

Dle textu 


