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Č. j.: SFZP 132894/2020                                                    

Datum: 19. 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 26. 10. 2020 Vaši žádost 

o poskytnutí informací týkajících projektu „Výstavba kanalizace a ČOV Vedrovice – Kubšice“. 

Lhůta pro poskytnutí informace byla přípisem č.j. SFZP 134925/2020 prodloužena ve smyslu § 14 odst. 

7 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.  

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 26. 10. 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 a příloh k tomuto 

poskytnutí. 

 

K jednotlivým bodům dotazu: 

a) Výčet nákladů označených v rámci závěrečného vyúčtování projektu jako neuznatelných. 

Odpověď: Jako nezpůsobilé náklady byly u projektu stanoveny náklady na skládkovné vytěženého 

materiálu v průběhu realizace. Jednalo se o část materiálu uloženého na obecní skládku. Dalším 

nezpůsobilým nákladem byla stanovena část rezervy. 

b) Finanční vyčíslení výše zmiňovaných neuznatelných nákladů v projektu. 

Odpověď: Tyto náklady činily podle rozpočtu stavby 744 560 Kč bez DPH na skládkovné a 67 687 Kč 

bez DPH z rezervy.  Na základě skutečně provedených prací bylo při fakturaci stanoveno 809 602 Kč 

včetně DPH jako nezpůsobilé náklady na skládkovné, tj. 674 668 Kč bez DPH. Náklady z rezervy nebyly 

čerpány. Celkové nezpůsobilé náklady projektu činily 809 602 Kč. V rámci projektu byly náklady na 

DPH způsobilým nákladem. 

c) Položkový rozpočet daného projektu. 

Odpověď: Rozpočet stavby dokládáme přílohou. 

 

 

 

S pozdravem 
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…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

Přílohy: 

Dle textu 


