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Č. j.: SFZP 062885/2021  

Datum: 16. 4. 2021     

Přípis k č. j. SFZP 052093/2021 

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 24. 3. 2021 žádost o poskytnutí informací. Žádost se týká 

informací k projektu Ekologizace energetického zdroje Synthesia, a.s. 

Vyřízení žádosti bylo přípisem ze dne 7. 4. 2021 prodlouženo o 10 kalendářních dní (č.j. SFZP 

057757/2021). 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 24. 3. 2021 

v rozsahu požadovaných informací, s výjimkou informací týkající informace požadované v bodu 

6 žádosti, která je 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) Jaká byla celková výše dotace na akci: Ekologizace energetického zdroje Synthesia, a.s., 1. i 2. etapa 

poskytnutá Státním fondem životního prostředí. 

Odpověď: Dotace byla poskytnutá ve výši 365 000 000 Kč. 

2) Jaký byl konkrétní účel (předmět) dotace, jaký byl konkrétní předmět celého díla dle žádosti  

o dotaci? 

Odpověď: Předmětem podpory je ekologizace energetického zdroje, tj. instalace nového 

fluidního kotle s možností spalování biomasy K 14 a nového kotle na zemní plyn K 15, dále pak 

výstavba odsíření spalin K14 s tkaninovým filtrem v areálu společnosti Synthesia a.s. 

3) Z jakých prostředků a z jakého dotačního programu byla dotace poskytnuta? 

Odpověď: Program: OPŽP 2007 – 2013  

Prostředky: dotace Fond soudržnosti: 310 250 000 Kč, dotace z rozpočtu Fondu: 54 750 000 Kč 

4) Byla dotace určena i na stavební úpravy a jaký byl případně rozsah dotovaných stavebních prací? 

Odpověď: Součástí stavebního povolení, i následně uzavřeného kontraktu, byly položky 

označené jako stavební objekty (SO). Tyto tvořily objem způsobilých výdajů v hodnotě 274 503 

848 Kč, což představuje podporu 109 801 539,2 Kč. 

5) Pokud byla dotace určena i na stavební úpravy, byl součástí vyúčtování dotace výkaz výměr ploch 

stavebně upravených? 

Odpověď: Ano. Projektová dokumentace uvádí ke každému stavebnímu objektu údaje o stavbě. 

Taktéž výkaz výměr, je-li pro daný stavební objekt relevantní. 
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6) Kolik tato výměra stavebně upravených ploch činila? 

Tento bod je předmětem rozhodnutí o odmítnutí. 

 

Závěrem nám dovolte se omluvit za prodlení s vypracováním odpovědí na Vaši žádost, které je 

způsobené aktuální zvýšenou administrativní zátěží v souvislosti s programy, které Fond realizuje. 

 

S pozdravem 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

podepsáno elektronicky 


