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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 29. 1. 2021 Vaši žádost
o poskytnutí informací týkajících se postupu Fondu v oblasti střetu zájmů.

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 29. 1. 2021
vyhověl a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) tohoto zákona Vám v souladu s Vaší žádostí
poskytuje požadované informace poskytnutím níže uvedených informací a přiložené přílohy.
Ad dotaz) Zda povinný subjekt vyplácel či vyplácí jakékoliv plnění na základě veřejné zakázky holdingu
Agrofert (nebo kterékoliv z jeho dceřiných společností) i po dni 6. 12. 2017, kdy se Andrej Babiš stal
premiérem menšinové vlády. Pokud ano, žádám o poskytnutí seznamu takových veřejných zakázek
přidělených v časovém rozmezí od 6. 12. 2017 do 31. 12. 2020, a to v rozsahu název společnosti, které
byla přidělena veřejná zakázka, výše plnění veřejné zakázky, datum, kdy povinný subjekt rozhodl
o přidělení veřejné zakázky.
Odpověď: K uvedenému Fond uvádí, že v roce 2019 byla provedena objednávka u společnosti MAFRA,
která je uveřejněna v registru smluv s požadovanými údaji pod tímto odkazem:
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8304319?backlink=mskka
Dále Fond obecně uvádí, že smlouvy a objednávky uveřejňuje v souladu se zákonem č. 340/2015, o
registru smluv, v informačním systému registru smluv.
Ad dotaz) Kopie 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.
Odpověď: Fond poskytuje danou informaci formou přílohy metodického stanoviska Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, na základě kterého Fond aktuálně postupuje při posuzování žádostí o podporu.

Toto metodické stanovisko přikládáme přílohou.
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………………………………………………………………………
Mgr. Martina Zavadilová
ředitelka Sekce organizačně-právní

Přílohy:
Dle textu

Podepsáno elektronicky
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