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Č. j.: SFZP 074560/2022  

Datum: 1. 4. 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 21. 3. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací 

týkajících se administrace programu Nová zelená úsporám. 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 21. 3. 2022, vyhověl 

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

požadované informace níže. 

Žádosti o podporu jsou vyřizovány co nejdříve, bez zbytečného prodlení a v pořadí, v jakém byly podány. 

Zdrojem financování programu Nová zelená úsporám jsou prostředky EU v rámci Národního plánu 

obnovy, které jsou předfinancovány prostředky státního rozpočtu, a vzhledem k hospodaření státu  

v rozpočtovému provizoriu v prvních měsících tohoto roku jsme nemohli zahájit financování projektů  

v původně zamýšleném termínu. Z tohoto důvodu došlo ke kumulaci žádostí k vyplacení do jednoho 

časového úseku a tím i k plnému zatížení všech personálních kapacit. Situace se za posledních 14 dní již 

stabilizovala, a jsme schopni zajistit plynulou administraci všech žádostí v původně deklarovaných 

termínech.  

Konkrétně v případě Vaší žádosti o podporu č. 5214102560 uvádíme, že žádost byla podrobena kontrole, 

jak Vás již informoval projektový manažer, a návrh rozhodnutí o poskytnutí dotace byl předložen  

ke schválení ministryni životního prostředí. Jakmile se tak stane, bude Vám neprodleně podpora 

vyplacena na Váš bankovní účet. . Odhadujeme, že tento proces by neměl trvat více jak 14 dní. 

 

S pozdravem 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

(dokument je podepsán elektronicky) 

 

 


