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Č. j.: SFZP 013506/2023                                                   

Datum: 23. 1. 2023                                                               

 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „SFŽP ČR“) 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 11. 1. 2023 Vaši žádost o poskytnutí informací 

týkajících se projektu „VZT s rekuperací do školních budov v obci Červená Voda“ 

reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012247 v Operačním programu Životní prostředí. 

SFŽP ČR Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 11. 1 .2023 

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

poskytuje požadované informace níže. 

Otázka 1: Jaké je nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu? 

Odpověď 1: Realizaci projektu je možné dokončit do 15. 11. 2024. Avšak výdaje uskutečněné po 

31. 12. 2023 příjemce hradí z vlastních zdrojů. Konec způsobilosti výdajů v období 2014 – 2020 je 

stanoven na 31. 12. 2023. 

Otázka 2: Existuje pro žadatele/příjemce dotace povinnost uzavřít Smlouvu o dílo s dodavatelem do  

31. 12. 2022? Pokud ANO (tedy pokud existuje pro žadatele/příjemce dotace povinnost uzavřít Smlouvu 

o dílo s dodavatelem do 31. 12. 2022), má žadatel možnost požádat o prodloužení/posun termínu ve 

věci uzavření Smlouvy o dílo s dodavatelem? 

Odpověď 2: Příjemce dotace nemá povinnost uzavřít Smlouvu o dílo do 31. 12. 2022. 

Příjemce dotace je však povinen do 6 měsíců od vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace doložit kompletní podklady dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu 

Životní prostředí pro období 2014 – 2020, Přílohy č. 2 - Podklady pro vydání RoPD. Prolongace této lhůty 

je ze strany SFŽP ČR možná na základě řádně zdůvodněné žádosti. 

 

 

S pozdravem 

 

……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

 

(dokument je podepsán elektronicky) 

 


