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Č. j.: SFZP 181293/2021                                                    

Datum: 27. 12. 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 13. 12. 2021 Vaši žádost 

o poskytnutí informace týkající dotačního programu na DČOV a s tím související žádostí města 

Rychvald. 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 13. 12. 2021 

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

poskytuje požadované informace níže.  

Dotaz:  

Žádám o informaci, zda je přípustné, když je v určité lokalitě, kteréhokoli města či obce určeno kolik se 

v dané lokalitě nachází rodinných domů a je z toho vypočítán koeficient kolik musí být podaných 

žádosti např. 321RD x 0,30% = 96,3 žádosti, ale jeli v určené lokalitě 29 RD, které si vybudovaly DČOV 

na své náklady, tak zda se mohou tyto RD započítávat do celkového počtu RD 

v lokalitě a nebo 321 - 29= 292 RD a tedy 292x0,30% = 87,6 žádosti. 

Odpověď:  

V podmínkách výzvy č. 7/2021 v čl. 10 c) je uvedeno:  

Navržená soustava DČOV musí řešit napojení minimálně 30 % z celkového počtu EO v rámci řešeného 

území. Základem pro určení splnění této podmínky se rozumí celkový počet EO v domech užívaných 

pro trvalé rodinné bydlení (tj. zejména v rodinných a bytových domech), které nejsou připojeny ke 

stokové síti zakončené ČOV a nemají instalován systém individuálního čištění odpadních vod. Volba 

řešeného území, včetně určení celkového počtu EO, musí být zdůvodněna v odborném posudku (dle 

vzoru v příloze č. 1). 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pro počet ekvivalentních obyvatel žijících v rodinných či bytových 

domech zahrnutých do žádosti o podporu je rozhodující, zda v současné době mají, resp. nemají 

vybudován nějaký odpovídající systém odkanalizování. V případě, že některé nemovitosti v rámci 

řešeného území (za řešené území lze považovat celou či oddělenou část obce, případně místní část) již 

mají vybudovaný systém odkanalizování odpovídající technické úrovně, jsou ekvivalentní obyvatelé 

žijící v těchto nemovitostech odečteni od celkového počtu ekvivalentních obyvatel daného řešeného 

území. 

Dotaz: 

Dále jste mě informovali v dopise ze dne 7.12.2021 SFZP 171149/2021, že mi nemůžete poskytnout 

informace, jelikož jste neobdrželi žádost města Rychvald. Váš dopis jsem zveřejnil na Facebooku města 
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Rychvald na češ jsem byl starostou obviněn z dezinformací s tím, že město Rychvald podalo žádost 

29.11.2021. 

Odpověď: 

V souvislosti s tímto dotazem došlo zřejmě k poskytnutí informace, která byla aktuální v době podání 

Vaší žádosti a v mezidobí došlo k podání žádosti městem Rychvald. V době zpracování informace tedy 

došlo k podání žádosti, která je aktuálně vyhodnocována.  

K tomu současně uvádíme, že seznam poskytnutých dotací je pravidelně uveřejňován na webových 

stránkách Fondu. Fond obecně poskytuje pouze informace o projektech, které byly podpořeny, tj. 

vyhodnoceny kladně a současně poskytnuty. Do doby, než dojde k poskytnutí dotace, nejedná se o 

informaci, která by byla navázána na veřejné prostředky a Fond tak není povinen danou informaci 

poskytnout. O žádostech, které jsou ve fázi hodnocení, případně jsou již vyhodnoceny, ale nejsou 

podpořeny, tedy nejsou informace poskytovány. 

 

 

S pozdravem 

 

.……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

(dokument je podepsán elektronicky) 

 

 

 


