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Č. j.: SFZP 188180/2021  

Datum: 23. 12. 2021     

Přípis k č. j. SFZP 188174/2021 

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 29. 11. 2021 žádost o poskytnutí informací. Žádost se 

týká informací o dotací poskytnutých z rozpočtu Fondu, a to ve znění: 

… 

Žádám Vás o informaci týkající se výše dotací, které obdržela paní Pavlína Šumberová, bytem 

Štěpánkovice, Jasanová 27. 

V první vlně v roce 2013 obdržela dotace na výměnu kotle na tuhá paliva s ručním plněním za nové 

automatické kotle.  

Následně druhou finanční částku obdržela na pořízení solárních panelů pro ohřev vody. 

U obou výše jmenovaných dotací bych Vás chtěl požádat: 

1. Datum vyplacení částky 

2. Hodnota částky v Kč 

3. Číslo úču, na který byla částka zaslána 

… 

 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., doručené Fondu dne  

29. 11. 2021 v rozsahu požadovaných informací, s výjimkou informací uvedených v bodu 3 

žádosti, které jsou předmětem rozhodnutí o odmítnutí, vyhověl a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. 

d) tohoto zákona Vám v souladu s Vaší žádostí poskytuje níže. 

Paní Pavlíně Šumberové byly poskytnuty následující dotace: 

 Dotace na kotlíky z národních programů -  žádost č. 4471321 

Dotace celkem  40 tis. Kč 

Vyplacena dne  5. 2. 2014 

Číslo účtu  vizte rozhodnutí o odmítnutí 

 Dotace z NZÚ na solární panely - žádost č. 20084503 

Dotace celkem  43,5 tis. Kč 

Vyplacena dne  29. 11. 2016 

Číslo účtu  vizte rozhodnutí o odmítnutí 



 

 

 

 

2/2 

 

 

S pozdravem 

 

……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

(dokument je podepsán elektronicky) 

 

 


