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Č. j.: SFZP 322086/2022                                                   

Datum: 20. 12. 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 10. 12. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací 

týkajících se projektu Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a  

v Kroměříži v Operačním programu Životní prostředí. 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 10. 12. 2022 

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

poskytuje požadované informace níže a přílohou. 

Otázka 1: Doručte do datové schránky společnosti NY legal s.r.o. úplný scan dokumentu Rozhodnutí  

o poskytnutí dotace. 

Odpověď: vizte příloha „RDRegistrace_akce_a_Rozhodnutí_o_poskytnutí_dotace“  

a „RDRozhodnutí_o_poskytnutí_dotace_(změna))“ 

Otázka 2: Zda žadatel požádal o změnu termínu dokončení realizace projektu? Pokud ANO, uveďte, zda 

bylo žadateli vyhověno? Pokud ANO, uveďte, jaký byl původní termín dokončení realizace projektu  

a jaký je aktuální termín dokončení realizace projektu? 

Odpověď: Původní termín ukončení realizace byl stanoven ke dni 31. 12. 2021. Tento byl následně na 

žádost žadatele prodloužen do 31. 3. 2022. 

(blíže vizte příloha)  

Otázka 3: Zda žadatel požádal o platbu dotace. Pokud ANO doručte do datové schránky společnosti NY 

legal s.r.o. úplný SCAN žádosti o platbu. 

Odpověď: Žadatel požádal o platbu dotace, blíže vizte příloha „Formular_F1_1“, „Formular_F1_2“  

a „Formular_F1_3“ 

Otázka 4: Doručte do datové schránky společnosti NY legal s.r.o. úplný SCAN všech faktur doručených 

žadatelem. 

Odpověď: vizte příloha „Fa_ŽOP_1“, „Fa_ŽOP_2“ a „Fa_ŽOP_3“ 

Otázka 5: Je způsobilým výdajem Autorský dozor (který vykonávala Energy Benefit Centre a.s.)? Je 

způsobilým výdajem Technický dozor (který vykonávala Energy Benefit Centre a.s.)? Je způsobilým 

výdajem zpracování Projektové dokumentace (kterou zpracovala Energy Benefit Centre a.s.)? 

Odpověď: Způsobilost jednotlivých druhů výdajů upravuje čl. B.2 dokumentu Pravidla pro žadatele  

a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020, který je dostupný na adrese https://www.sfzp.cz/dokumenty/. 

V daném případě tak autorský i technický dozor a projektová dokumentace jsou součástí způsobilých 

https://www.sfzp.cz/dokumenty/
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výdajů. Nutno však dodat, že technický dozor byl vykonán Ing. Janem Videmanem a nikoliv společností 

Energy Benefit Centre a.s. 

 

 

S pozdravem 

 

……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

(dokument je podepsán elektronicky) 

 

 

Přílohy:  

Dle Textu 


