
 

 

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 

1/2 

 

Č. j.:         SFZP 108545/2021                                                    

Datum: 16. 8. 2021                                                               

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 27. 7. 2021 Vaši žádost 

o poskytnutí informací týkající se projektů podpořených v rámci specifického cíle 4.2 Operačního 

programu Životní prostředí, a to v následujícím znění: 

 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. vás žádáme o zpřístupnění následujících informací, které se týkají 

projektů podaných do některé výzvy OPŽP 2014-2020 k realizaci specifického cíle 4.2, zaměřené na 

předcházení, minimalizaci a nápravu škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku. 

Konkrétně požadujeme tyto informace u každého projektu: 

 Název projektu 

 Žadatel 

 Období realizace 

 Typ podporovaného opatření (zdvojení pevného oplocení, mobilní elektrický ohradník, 

 pastevecký pes aj.) 

 Místo realizace (obec nebo katastrální území) 

 Stav projektu 

 Schválená výše podpory 

 Proplacená částka 

 Datum podání 

 Datum schválení podpory 

 Datum první uskutečněné úhrady 

.… 

 

Lhůta pro vyřízení žádosti bylo prodloužena o 10 dní, a to přípisem ze dne 2. 8. 2021 (č.j. SFZP 

110644/2021). 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 27. 7. 2021, 

vyhověl a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) tohoto zákona Vám v souladu s Vaší žádostí 

poskytuje požadované informace formou přiložené tabulky. 

Současně nám dovolte Vás upozornit, že zpracování informací v požadovaném rozsahu představuje 

pro Fond vysokou administrativní zátěž, neboť k vypracování tabulky v členění podle Vašeho 

požadavku bylo nezbytné dílčí informace zjišťovat a zpracovávat individuálně z jednotlivých projektů. 

Fond aktuálně vynaložil své interní administrativní kapacity ke zpracování Vámi požadovaných 

informací pro Vás bezúplatně. Nicméně při zjištěné pracnosti nelze do budoucna při opakování dotazů 

obdobného typu vyloučit zpoplatnění poskytovaných informací ve smyslu § 17 zákona č. 106/1999 Sb. 
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S pozdravem 

 

…………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

(dokument je podepsán elektronicky) 

 

 

Příloha: 

Tabulka – Podpořené projekty 4.2.  


