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Č. j.: SFZP 329051/2022  

Datum: 16. 12. 2022  

 

 

 

 

Vyřízení stížnosti dle § 16a 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 25. 10. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací 

týkajících se projektu realizovaného v obci Pilníkov. 

Žádost byla vyřízena poskytnutím informací, a to přípisem ze dne 18. 11. 2022 (č.j. SFZP 270588/2022). 

Na základě takto poskytnutých informací byla Fondu doručena stížnost ve smyslu § 16a zákona 

č. 106/1999 Sb., ve které je Fondu sděleno, že informace takto poskytnuté považuje žadatel 

za nehodnověrné, a to v následujícím znění: 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.... 

a) počet obyvatel Pilníkova činí 1250. Některé části obce, které patří k obci Pilníkov, z technických 

důvodů odkanalizovány nejsou a nebudou, některé objekty obec Pilníkov neřešila. 

Z výše uvedeného důvodu nelze uvádět, že v Pilníkově je odkanalizováno 1250 EO, to není technicky 

možné. 

b) Nelze uvádět, že celková cena vybudované kanalizace odpovídá ceně v dodatku smlouvy č. 7, tedy 

výši 228.830 661,22 Kč. Tato částka odpovídá pouze ceně, kterou za stavbu obdržel BAK a.s. v letech 

2018-2020. K nákladům na stavbu je potřeba ještě přičíst veškeré další výdaje z let 2012-2018, 

náklady na projekci a veškeré přípravné práce, uvedení pozemků do původních stavů, náklady 

na elektrické přípojky, dozorové činnosti i věcná břemena. 

V souladu s § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. pak Fond sděluje následující informace, na 

základě kterých doplňuje informace poskytnuté v přípisu ze dne 18. 11. 2022. 

Ad a) Povinností příjemce dotace bylo/je dle právního aktu Registrace akce - Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace (část I. bod 6.2), dle podmínek charakterizujících Projekt, zajistit, aby realizací projektu došlo 

k odstraňování znečištění odpovídající 1248 EO. Do množství znečištění v ukazateli EO lze zahrnout 

znečištění produkované osobami, které v obci trvale žijí (nemusí jít pouze o občany, kteří jsou hlášeni 

k trvalému pobytu). 

U staveb, kdy je realizována současně s kanalizací i čistírna odpadních vod (ČOV), je vyžadováno 

k závěrečnému vyhodnocení akce naplnění tohoto indikátoru (Počet obyvatel nově připojených 
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na zlepšené čištění odpadních vod – měrná jednotka Ekvivalentní obyvatelé) doložit vyhodnocením 

zkušebního provozu ČOV, případně trvalého provozu ČOV. Naplnění indikátoru počtu EO v hodnotě 

1250 EO vzešlo z bilancí odstraňovaného znečištění na nové ČOV. K výpočtu odstraněného znečištění 

byly použity bilance na ČOV a výsledky rozborů z přítoku a odtoku ČOV za období 6 měsíců (6/2021 – 

10/2021), tedy za období kdy již došlo k většinové napojenosti obyvatelstva. 

 
Ad b) V poskytnutí informací ze dne 18. 11.2022 Vám fond poskytl údaje o výdajích/nákladech, které 

eviduje na projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007074 Pilníkov - kanalizace a ČOV, na který byla 

poskytnuta podpora v rámci OPŽP 2014 – 2020. Výdaje na ostatní plnění, která vznikla příjemci 

dotace/investorovi v souvislosti s daným projektem, nemáme k dispozici. Přitom upozorňujeme, že pro 

financování v rámci OPŽP 2014 – 2020 lze zahrnout pouze takové výdaje, které splňují podmínky pro 

způsobilost výdajů. 

V rámci dotace OPŽP 2014-2020 Fond eviduje výdaje na vlastní realizaci stavby v rozsahu smlouvy o dílo 

se zhotovitelem stavby Společnost BAK & PDV Stavby-Pilníkov. Kromě toho byly podpořeny výdaje 

na organizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby, výkon autorského dozoru, výkon technického 

dozoru a administraci vodohospodářského projektu v celkové výši způsobilých výdajů 2 249 500,- Kč. 

Potvrzujeme správnost údajů, které Vám byly poskytnuty v naší odpovědi ze dne 18. 11. 2022, celková 

nákladovost připadající na způsobilé výdaje projektu činí 114 267,43 Kč bez DPH/EO. 

 

 
S pozdravem 

 

 
 

v. z. ……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 
(dokument je podepsán elektronicky) 
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