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Č. j.: SFZP 085787/2022 

Datum: 13. 4. 2022                                           

 

 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane xxx,  

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 6. 4. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací. 

Konkrétně žádáte o „potvrzení dopisů, které předkládá ing. xxx vedení města a vedení tyto dopisy 

předkládá opozičním zastupitelům s tím, že jsem tyto dopisy psal já vám a mají obsahovat informace 

i o tom, že jsem žádal váš úřad o ovlivnění hlasování zastupitelů ve věci DČOV. Tedy byly tyto dopisy psány 

mnou směrem k vám.“.  

K Vašim dotazům sděluji následující. 

Úvodem je vhodné uvést, že Vaše komunikace s Fondem, kterou vedete prostřednictvím podávání 

žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., je skutečně již rozsáhlá, avšak je Vaše právo 

komunikovat tímto způsobem, ovšem se všemi důsledky, které podávání žádostí podle zákona 

č. 106/1999 Sb. přináší (je upřesněno v závěru tohoto přípisu).  

Předchozí korespondenci mezi Vámi a Fondem je možno shrnout tak, že Vaším zájmem bylo, aby město 

Rychvald podalo žádost do některé z vyhlášených výzev, které upravují poskytování dotací na zřizování 

domovních čističek odpadních vod. Na tomto Vašem zájmu není možné spatřovat nic závadného, avšak 

bylo Vám Fondem sdělováno, že orgány veřejné správy (t. j. Fond, Ministerstvo životního prostředí, vláda 

ČR) nemohou nijak zasahovat do výkonu samosprávy, t. j. do činností, jež jsou výlučně v samostatné 

působnosti obcí. To Vám bylo vysvětlováno v době, kdy město Rychvald žádnou žádost ohledně řešené 

problematiky (zřizování domovních čističek odpadních vod) nemělo u Fondu podanou a bylo výlučně 

v pravomoci města Rychvald, zda žádost podá nebo nepodá.  

Poté, kdy město Rychvald učinilo rozhodnutí podat žádost do výzvy upravující poskytování dotací na 

zřizování domovních čističek odpadních vod a podalo ji, Vám dále bylo Fondem vysvětlováno, že je opět 

plně na samostatném rozhodnutí města Rychvald, jaké lokality svého města se rozhodne odkanalizovat 

pomocí zřízení soustavy domovních čističek odpadních vod. Vaše lokalita do žádosti města Rychvald 

zahrnuta nebyla, což Fond ani jiný orgán státní správy opět nemůže nijak ovlivnit. Fond neshledává Váš 

zájem na zahrnutí Vaší lokality do žádosti za nikterak negativní, ovšem bylo Vám vysvětleno, že Fond na 

taková rozhodnutí města Rychvald nemá žádné nástroje, neboť žádné legální právní nástroje na toto ani 

neexistují.  

Fond všechna Vaše podání podle zákona č. 106/1999 Sb. vyřizuje a zasílá Vám odpovědi na Vaše dotazy 

(t. j. poskytuje Vám informace a vysvětluje Vám, k čemu je či není oprávněn podle právních předpisů), 

neboť mu to citovaný zákon ukládá.  
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Fond je dále povinen podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. všechny poskytnuté informace do 15 dnů 

od jejich poskytnutí zveřejnit „způsobem umožňujícím dálkový přístup“, t. j. na internetu.  

V dnešní době je zřejmé, že informace zveřejněné na internetu si může vyhledat každý.  

Nemělo by tedy být pro Vás překvapivé, že všechny Vám poskytnuté informace, které jste u Fondu žádal 

poskytnout podle zákona č. 106/1999 Sb., t. j. odpovědi Fondu na Vaše žádosti, jsou rovněž známé také 

právě městu Rychvald a jeho představitelům. 

Jak s těmito veřejně dostupnými informacemi kdokoli nakládá bohužel Fond nemůže nijak ovlivnit.      

S pozdravem 

 

 

………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

podepsáno elektronicky 


