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Č. j.: SFZP 089230/2021  

Datum: 11. 5. 2021     

 

Přípis k č. j. SFZP 082887/2021 

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 31. 5. 2021 žádost o poskytnutí informací. Žádost se týká 

informací k Výzvě č. 8/2016 Národního programu Životní prostředí. 

 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 31. 5. 2021 

v rozsahu požadovaných informací, s výjimkou informací požadovaných v bodu 2 písm. b., c., d., 

e., f. 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. 

 

K bodu 1 žádosti – požadavek na výčet konkrétních subjektů, které získaly podporu Fondu na základě 

Výzvy 8/2016 v rámci programu Národní program Životní prostředí, v oblasti 1.6.A. 

Odpověď: Požadovaný seznam poskytujeme přílohou tohoto přípisu 

K bodu 2 písm. a. žádosti – požadavek na poskytnutí údajů k procentuální výši podpory poskytnuté 

jednotlivým subjektům. 

Odpověď: Požadovaná informace je uvedena v příloze poskytnuté dle odpovědi k bodu 1 žádosti. 

K bodu 3 žádosti – požadavek na poskytnutí informace, zda byly uvedené subjekty v rámci Výzvy 

zavázány ke změně vrtu na „vodní dílo“. Pokud ano, v jakém dokumentu byla tato povinnost uvedena. 

Odpověď: Předpokladem využití předmětu podpory pro zajištění zásobování pitnou vodou je získání 

povolení k nakládání s vodami, takže v těchto případech (tzn. mimo projektů zaměřených na průzkum  

a vyhledání záložních zdrojů vody) příjemci podpory povolení k nakládání s vodami museli zajistit. Ve 

výzvě je toto uvedeno v rámci požadovaných podkladů ke smlouvě (čl. 14.3, písm. b): Stanoviska  

a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a dalších dotčených orgánů (např.: stavební povolení, 

stanovisko příslušného vodoprávního úřadu, orgánu ochrany přírody, ČIŽP, aj.), je-li relevantní. 

V případě projektů zaměřených na vyhledání záložních zdrojů byla v rámci podkladů ke smlouvě 

požadována relevantní stanoviska k průzkumným geologickým pracím. Cílem těchto projektů bylo 

pouze vyhledat potenciální nový vodní zdroj pro jímání vody, výsledkem průzkumných prací nebylo 
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vodní dílo, ale hydrogeologický vrt vhodný k jímání vody, který může být převeden na vodní dílo 

v budoucnu.  

 

 

S pozdravem 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

(dokument je podepsán elektronicky) 

 


