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Č. j.: SFZP 154953/2020                                                    

Datum: 28. 12. 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 15. 12 2020 Vaši žádost 

o poskytnutí informací týkajících žadatele o dotaci SPRESO s.r.o, a to pro období 2014 - 2020. 

Žadatel byl následně vyrozuměn o prodloužení zákonné lhůty, a to přípisem ze dne 28. 12. 2020 (č.j. 

SFZP 159575/2020). 

 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 15. 12. 2020 

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

poskytuje požadované informace sdělením níže uvedených informací a poskytnutím přílohy. 

 

Dotaz: Zda bylo o nějaké dotace v tomto období touto společností žádáno, a jaké bylo odůvodnění 

žádosti žadatele, tedy za jakým účelem byla dotace poskytnuta, jaký byl účel dotace a podmínky 

dotačního titulu. 

Odpověď: V rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „OPŽP“) byl předložena 

a schválena k podpoře žádost o podporu žadatele EFG Kralice na Hané s.r.o. na projekt "Modernizace  

a rozšíření třídění biologicky rozložitelných odpadů" (CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009780) v rámci 

Prioritní osy 3 (Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika) OPŽP. Záměrem projektu je 

modernizace a navýšení kapacity třídění biologicky rozložitelného odpadu a optimalizace dalšího 

využití zpracovaného odpadu ve společnosti EFG Kralice na Hané s.r.o. pořízením technologie pro 

zpracování biologicky rozložitelných komunálních odpadů (mobilní separační síto s nastavením různé 

zrnitosti třídění odpadů, vysokotlaký čistič, kontejnery pro jímání a přechodné skladování vytříděného 

materiálu, štěpkovač). U projektu je vydaný právní akt (Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace), kde jsou uvedeny podmínky poskytnutí podpory – viz příloha. 

 

Dotaz: Zda bylo žádostem vyhověno a zda byla nějaká dotace čerpána. Pokud byla dotace čerpána, zda 

bylo později prokázáno, že byla dotace skutečně čerpána na požadovaný účel a z čeho tato informace 

vyplývá. 

Odpověď: U projektu nebylo dosud zahájeno financování. 

Dále požadovanou žádost o dotaci poskytujeme přílohou tohoto poskytnutí. 
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S pozdravem 

 

……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

Přílohy: 

Dle textu 

 

 

Podepsáno elektronicky 


