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Č. j.: SFZP 183493/2021                                                    

Datum: 28. 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 15. 12. 2021 Vaše tři žádosti 

o poskytnutí informace a dne 20. 12. 2021 jednu žádost o poskytnutí informace týkající dotačního 

programu na DČOV a s tím související žádosti města Rychvald. 

 

Fond Vašim žádostem o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 15. 12. 2021 

a ze dne 20. 12. 2021 vyhověl a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) tohoto zákona Vám 

v souladu s Vašimi žádostmi poskytuje požadované informace níže.  

 

Dotaz:  

Chtěl bych se zeptat, zda Město Rychvald Orlovská 678,735 32 Rychvald podalo žádost na dotační 

program 7/2021 a zda byla zahájena fáze posouzení a hodnocení žádosti. 

Odpověď:  

Ano – žádost v rámci Výzvy č. 7/2021 byla podána dne 29. 11. 2021. V současné době probíhá kontrola 

úplnosti a formální správnosti žádosti a kontrola přijatelnosti žádosti. 

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. 

 

 

Dotaz: 

Chtěl bych se zeptat, když město Rychvald, Orlovská 678,735 32 Rychvald, podalo žádost k dotačnímu 

programu 7/2021 na 5 lokalit, tj. Vyhonkovec, Lutyňská, Dvorek, Lipový potok a Za stružkou, zda může 

podat další žádost na další lokality. 
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Odpověď: 

Ano – v další etapě je možné podat žádost pro další místní části, musí se jednat o ucelená území, např. 

prostorově oddělené části obce. 

Dotaz: 

Zda se na projektování DČOV a jejich výstavby může podílet pouze jedna oslovena firma městem. 

Nebo je to v kompetenci města vzhledem rozsáhlosti a náročnosti lokalit a tohoto dotačního projektu 

7/2021 a je plně v kompetenci města, že se může na tom podílet více firem. 

Odpověď: 

Dodavatel prací musí vzejít z odpovídajícího zadávacího/výběrového řízení. Dle podmínek Výzvy  

č. 7/2021 je žadatel povinen při zadávacích řízeních pro výběr dodavatele služeb, stavebních prací či 

dodávek postupovat podle příslušného zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

v platném znění. V zájmu zabezpečení řádné efektivity vynakládaných prostředků jsou Fondem dále 

stanoveny další požadavky na postup žadatele při výběru dodavatele, v případech, kdy se postup dle 

citovaného zákona nepoužije, tj. postup dle aktuálních pokynů pro zadávání veřejných zakázek, které 

jsou zveřejněny na stránkách www.sfzp.cz, sekce Národní program Životní prostředí – záložka  

O programu – Zadávání veřejných zakázek. Je-li zakázka rozdělena na části musí být každá část zakázky 

zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě zakázky, která se stanoví jako 

součet předpokládaných hodnot částí zakázky tvořící jeden funkční celek a jsou zadávána v časové 

souvislosti.  

S ohledem na zkušenosti s projekty z předchozích výzev, pokládáme rozdělení jednoho projektu na 

dílčí zakázky s více dodavateli spíše za komplikaci pro zadavatele. Projekt má řešit soustavu DČOV, 

které musí splňovat technické požadavky dané výzvou, s technologií pro nepřetržitý monitoring. Pro 

následný provoz této soustavy je spíše žádoucí, aby byl dodavatel DČOV jeden. 

Dotaz: 

Chtěl bych vás požádat o informaci, zda město postupovalo správně, když započítalo v určité lokalitě, 

kde je 321 rodinných domů do koeficientů 30% i 29 RD, které již mají vybudované DČOV na své 

náklady do celkového počtu rodinných domů. 

Mám za to, že tím došlo ke zkreslení počtu RD ke splnění podmínky 30% z dané lokality. T.j 321-29´= 

292 a tudíž se měl koeficient 30% vypočítat z tohoto počtu 292 RD. 

Odpověď: 

Dle podmínky Výzvy č. 7/2021 musí navržená soustava DČOV řešit napojení minimálně 30 %  

z celkového počtu ekvivalentních obyvatel (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.  

Fond opětovně opakuje, že daná žádost je aktuálně v posouzení, jakékoli závěry a podrobnosti 

z probíhajícího řízení o poskytnutí dotace tedy nelze třetí osobě, která není účastníkem řízení, 

poskytnout ani v rámci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
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S pozdravem 

 

.……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

(dokument je podepsán elektronicky) 

 

 

 


