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Č. j.: SFZP 001961/2021  

Datum: 6. 1. 2020    

Přípis k č. j. SFZP 144381/2020 

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

§ 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 23. 11. 2020 žádost o poskytnutí informací. Žádost se týká 

informací o projektech, které podporují opatření před útoky velkých šelem z Operačního programu 

Životní prostředí, a to ve znění: 

1) Kolik pasteveckých psů bylo zakoupeno v ČR a kolik dovezeno z ciziny za finanční prostředky  

z Operačního programu Životní prostředí za účelem ochrany stád před predátory v období 2017 - 2020? 

Požadujeme jmenný seznam příjemců dotace na pořízení pasteveckých psů s vyplacenou částkou. 

2) Jaká byla celková vyplacená částka za tyto pastevecké psy z Operačního programu Životní prostředí  

v období 2017 - 2020? 

3) Kolik bylo realizováno projektů na ochranu stád s finanční podporou na preventivní opatření před 

útoky velkých šelem z Operačního programu Životní prostředí v období 2017 - 2020? 

4) Jaká částka byla vyplacena z Operačního programu Životní prostředí na tyto projekty v období 2017 - 

2020? 

 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 23. 11.  2020 

rozsahu požadovaných informací, s výjimkou informací uvedených v bodu 1) věta první žádosti, 

které jsou předmětem rozhodnutí o odmítnutí, vyhověl a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) 

tohoto zákona Vám v souladu s Vaší žádostí poskytuje požadované informace v přiložené tabulce. 

 

S pozdravem 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 
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Dle textu 


