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Č. j.: SFZP 147674/2022                                                    

Datum: 19. 7. 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 27. 6. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací 

týkajících se informací o čerpání prostředků z Výzvy 12/2018 (dále v odpovědích Fondu jen jako „Výzva“). 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 27. 6. 2022 vyhověl 

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

požadované informace níže a přílohou. 

Dotaz: V jakém peněžitém rozsahu již byla vyčerpána alokace ve Výzvě č. 12/2018 (ve stavu ke dni 

odeslání poskytnuté informace); 

Odpověď: Ve stavu ke dni poskytnutí této informace je vyčerpaná alokace ve výši 15 256 208 Kč (realizace 

některých podpořených projektů ještě nebyla ukončena, konkrétně podporované aktivity 2.2.A písm. b) 

a 2.2.B mají období realizace do 31. 12. 2025), přičemž nad rámec dotazu doplňuji, že celkový požadavek 

na podporu v rámci podpořených projektů Výzvy je 23 383 881 Kč. 

Dotaz: V jakém peněžitém rozsahu již byla vyčerpána alokace v rámci aktivity 2.2. A písm. a) Výzvy  

č. 12/2018 (ve stavu ke dni odeslání poskytnuté informace); 

Odpověď: Ve stavu ke dni odeslání této informace je v rámci podporované aktivity 2.2. A písm. a) celkem 

vyčerpáno 8 880 402 Kč. 

Dotaz: V jakém peněžitém rozsahu již byla vyčerpána alokace v rámci aktivity 2.2. C Výzvy č. 12/2018 (ve 

stavu ke dni odeslání poskytnuté informace); 

Odpověď: Ve stavu ke dni odeslání této informace je v rámci podporované aktivity 2.2. C celkem 

vyčerpáno 3 643 356 Kč. 

Dotaz: V jakém peněžitém rozsahu je možné čerpat dotaci v rámci aktivity 2.2. A písm. a) Výzvy  

č. 12/2018 (ve stavu ke dni odeslání poskytnuté informace); 

Odpověď: Ve stavu ke dni odeslání této informace již není možné čerpat v rámci aktivity 2.2.A písm. a) 

Výzvy žádné finanční prostředky formou dotace. Podle podmínek Výzvy bylo možné podávat žádosti  

o poskytnutí dotace v období od 2. 1. 2019 do 28. 6. 2019. Projekty, které byly podpořeny, pak musí být 

realizovány nejpozději do 31. 12. 2021, popřípadě do 31. 12. 2025. Ke dni odeslání této informace již 

tedy není možné podávat žádosti o poskytnutí dotace do Výzvy, t. j. ani poté čerpat dotaci. 

Dotaz: V jakém peněžitém rozsahu je možné čerpat dotaci v rámci aktivity 2.2. C Výzvy č. 12/2018 (ve 

stavu ke dni odeslání poskytnuté informace); 

Odpověď: Odpověď na tuto otázku je shodná s odpovědí uvedenou výše. 
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Dotaz: Pokud je možné čerpat dotaci v rámci aktivity 2.2. A písm. a) Výzvy č. 12/2018, zda jsou podmínky 

poskytnutí dotace totožné jako dle původní výzvy; 

Odpověď: Dle výše uvedené odpovědi je zřejmé, že již není možné čerpat dotaci, neboť není možné 

podávat nové žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy. Jak je uvedeno u první odpovědi, čerpání 

probíhá aktuálně u projektů, u kterých ještě probíhá realizace. 

Dotaz: Pokud je možné čerpat dotaci v rámci aktivity 2.2. C Výzvy č. 12/2018, zda jsou podmínky 

poskytnutí dotace totožné jako dle původní výzvy; 

Odpověď: Odpověď na tuto otázku je shodná s odpovědí na předchozí otázku. 

Dotaz: Pokud je možné čerpat dotaci v rámci aktivity 2.2. A písm. a) Výzvy č. 12/2018, a pokud podmínky 

poskytnutí dotace nejsou totožné jako dle původní výzvy, žádám o poskytnutí těchto podmínek; 

Odpověď: Jak je uvedeno v předchozích odpovědích, čerpání probíhá pouze u dosud neukončených 

projektů. Podmínky Výzvy nebyly měněny. 

Dotaz: Pokud je možné čerpat dotaci v rámci aktivity 2.2. C Výzvy č. 12/2018, a pokud podmínky 

poskytnutí dotace nejsou totožné jako dle původní výzvy, žádám o poskytnutí těchto podmínek. 

Odpověď: Odpověď na tuto otázku je shodná s odpovědí na předchozí otázku. 

 

S pozdravem 

 

……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

(dokument je podepsán elektronicky) 

 

 


