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Č. j.: SFZP 058264/2021  

Datum: 7. 4. 2021     

Přípis k č. j. SFZP 052315/2021 

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 25. 3. 2021 žádost o poskytnutí informací. Žádost se týká 

informací k projektu Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části Hlučín – Darkovičky. 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 25. 3. 2021 

v rozsahu požadovaných informací, s výjimkou informací týkající se poskytnutí smlouvy  

o poskytnutí podpory mezi Fondem a příjemcem podpory, 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 a v příloze tohoto přípisu. 

Odpovědi na požadované informace. 

1) Krycí list rozpočtu vlastní stavby - viz příloha 

2) Rozpis položek ke schválení - v současné době nejsou předloženy kompletní podklady 

k veřejným zakázkám a ani aktuální kumulativní rozpočet s uvedením veškerých nákladů stavby:  

Schválené jsou podklady k veřejným zakázkám na zhotovitele, TDI+BOZP, projektový management  

a projektovou dokumentaci: 

 Zhotovitel – 112 000 000 Kč bez DPH, 135 520 000 Kč s DPH, způsobilé výdaje 111 970 000 Kč 

 TDI+BOZP - 1 148 154 Kč bez DPH, 1 389 266,34 Kč s DPH, způsobilé výdaje 1 148 154 Kč 

 Zpracování projektové dokumentace – 1 357 000 Kč bez DPH, 1 641 970 Kč s DPH, způsobilé 

výdaje 1 357 000 Kč 

 Zajištění projektového managementu – 1 428 000 Kč bez DPH, 1 727 880 s DPH, způsobilé 

výdaje 1 388 000 Kč 

 Zajištění výběrových řízení – 80 000 Kč bez DPH, 96 800 Kč s DPH, způsobilé výdaje 50 000 Kč 

 Autorský dozor – 100 000 Kč bez DPH, 121 000 Kč s DPH, způsobilé výdaje 100 000 Kč  

Náklady se mohou změnit, neboť nedošlo k doplnění veškerých podkladů nutných pro uzavření smlouvy 

o poskytnutí podpory mezi s Fondem a příjemcem podpory, které projdou ještě finální kontrolou  

a uvedené částky tak mohou být odlišné. 

Požadované náklady, způsobilé výdaje, výše dotace a ostatní položky jsou stále platné dle vydaného 

Rozhodnutí ministra z 20. 7. 2020 a dle Vám dříve zaslané informace. 

 

3) Zohlednění DPH v rozpise dle bodu 2 - DPH dle platných zákonů je v současné době 21% a celé 

DPH není způsobilé. 
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4) Smlouva se SFŽP ještě není uzavřena. Smlouva s fondem je veřejnou listinou a uveřejňuje se  

v registru smluv, kde si ji může tazatel následně vyhledat. Tento bod je předmětem rozhodnutí  

o odmítnutí. 

5) Smlouva mezi se zhotovitelem stavby a příjemcem dotace - viz příloha, smlouva je uveřejněna  

v registru smluv a je veřejně přístupná. 

 

 

S pozdravem 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

Přílohy: 

Dle textu 

 

podepsáno elektronicky 


