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Přípis k č. j. SFZP 014115/2021
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 28. 1. 2021 žádost o poskytnutí informací. Žádost se týká
informací k postupům Fondu v problematice střetu zájmů, a to ve znění:

…žádám Vás o sdělení následujících informací:

Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřinných společností), které povinný subjekt začal
vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu

název příjemce dotace,
výše dotace,
datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace, datum, kdy byla dotace úspěšně
vrácena státu.

Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se
povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

…

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 28. 1. 2021 rozsahu
požadovaných informací, s výjimkou informací uvedených v části týkající se seznamu dotací pro
holding Agrofert, které Fond vymáhá zpět nebo zpět vymohl, 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 níže uvedeným sdělením.
K části žádosti týkající se poskytnutí stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného
dokumentu, o něž se Fond opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, Fond poskytuje
danou informaci formou odkazu na metodické stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR, na základě
kterého Fond aktuálně postupuje při posuzování žádostí o podporu.
Toto metodické stanovisko přikládáme přílohou.

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300; IČ: 00020729
www.sfzp.cz, Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500, e-mail: dotazy@sfzp.cz
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S pozdravem

……………………………………………………………………………..
Mgr. Martina Zavadilová
ředitelka Sekce organizačně-právní

Příloha:
Dle textu

podepsáno elektronicky
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