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Č. j.: SFZP 061870/2022                                                    

Datum: 22. 3. 2022                                                              

   

   

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 2. 3. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací 

týkajících se projektu obce Pocinovice – výstavba kanalizace a ČOV. 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 2. 3. 2022 vyhověl 

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

požadované informace níže a přílohou. 

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace – vizte příloha 

- Sdělení, kolik činí celková cena díla, kolik činí celkové způsobilé výdaje a kolik činí částka 

podpory  

o Celková částka týkající se projektu - vlastní realizace včetně projektové přípravy  

a dozoru stavby činí 48 745 930,84 Kč bez DPH, 58 982 576,32 Kč včetně DPH. 

o Způsobilé výdaje z částky projektu odpovídají částce 48 659 930,84 Kč bez DPH, DPH je 

nezpůsobilým výdajem.  

o Z toho vlastní realizace kanalizace a ČOV, tj. celkové náklady dle smlouvy o dílo činí  

48 068 730,84 Kč, způsobilé výdaje činí 47 982 730,84 Kč. 

o Částka podpory EU činí 31 020 705,91 Kč 

- Sdělení, jaké částky podpory byly obci Pocinovice v rámci projektu čerpány a vyplaceny 

o Dosud bylo proplaceno 30 445 082,91 Kč. 

- Sdělení, zda byly ze strany obce doloženy změny, vícepráce  

o Pravidla pro žadatele a příjemce podpory obsahují ustanovení v části B.2.3. jasný postup:  

Za způsobilé vícepráce jsou považovány stavební práce, dodávky a/nebo služby, které 

nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, ale zhotovitel se s objednatelem dohodl na 

jejich provedení a dané změny na projektu byly odsouhlaseny SFŽP ČR. Položkové 

vícenáklady (vícepráce) lze ze strany příjemce nárokovat pouze v případech, kdy se jedná 

o objektivní, správné výdaje vzešlé na straně příjemce podpory nutné pro realizaci díla,  

a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Současně se musí jednat o změny, které jsou 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, resp. podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, případně dle dokumentu Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020, a to 

podle toho, který z uvedených dokumentů se na zadávací řízení aplikuje. Do způsobilých 

výdajů lze zahrnout vícepráce, které jsou financovány max. do výše způsobilých méněprací 

na příslušné SoD v rámci téhož projektu.  
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V případě tohoto projektu byly předloženy a schváleny tyto změnové listy: číslo 2, 13, 

14, 4 a 5. Změnový list č. 4 řeší nad rámec výstavby dle smlouvy o dílo rekonstrukci části 

stávající kanalizace a jedná se o nezpůsobilé výdaje ve výši 3 914 114,92 Kč. V rámci 

změn byly stanoveny způsobilé výdaje do výše méněprací (39 831 Kč a 48 987,91 Kč)., 

tj. celkem lze žádat o uznání výdajů ve výši 88 818,91 Kč.  

- Sdělení, zda bylo obcí Pocinovice v rámci uvedené akce už vše formálně dosaženo 

o Aktuálně očekáváme doplnění potřebných dokladů ke změnovým listům a předložení 

ke schválení. Poté bude podána Žádost o platbu. Podklady k ZVA na projekt kanalizace  

a ČOV předloženy nebyly. Projekt by měl být dofinancován nejpozději do termínu 

předložení ZVA tj. 30. 4.2022. 

 

 

S pozdravem 

 

……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

 

(dokument je podepsán elektronicky) 

 

 

Přílohy: 

Ke stažení zde - https://www.uschovna.cz/zasilka/WN67H8Z6LEMPIGNV-GCX/ 
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