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Č. j.: SFZP 060545/2023                                                   

Datum: 8. 2. 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 7. 12. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací 

týkajících se podnětu k prošetření projektu „ Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ 

v Kostelci u Holešova“ reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011592 

reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011595 v Operačním programu Životní prostředí. 

SFŽP ČR Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 7. 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: Byla provedena kontrola v místě projektu? 

Odpověď 1: Dohlídka v místě projektu byla provedena dne 14. 10. 2022. Blíže vizte příloha. 

Otázka 2: Doručte do datové schránky společnosti NY legal s.r.o. úplný SCAN dokumentu o kontrole  

v místě projektu / o místním šetření. 

Odpověď 2: Vizte příloha. 

Otázka 3: Doručte do datové schránky společnosti NY legal s.r.o. úplný SCAN seznamu dokumentace 

neboli Spisový přehled. 

Odpověď 3: Žadatel doložil protokoly (předání staveniště a díla) vč. kolaudace, která nabyla právní moci 

dne 30. 9. 2022, tj. shodně s Rozhodnutím o poskytnutí podpory. Současně byly žadatelem doloženy 

technické listy, a to jak pro kotle, tak pro vzduchotechniku, které ve shodě s Energetický posouzením 

dokládají požadované technické parametry vyplývající z podmínek programu. Dále byl předložen 

stavební deník, který dokresluje postup realizace projektu. Blíže vizte přílohy. 

Otázka 4: Doručte do datové schránky společnosti NY legal s.r.o. úplný SCAN dokumentu o Výsledku 

šetření podnětu. 

Odpověď 4: Podnět dle Přílohy A Vaší žádosti byl vyřízen provedením výše zmíněné dohlídky v místě 

projektu dne 14. 10. 2022.  

SFŽP ČR k tomu dále sděluje, že podpořená infrastruktura je využívána pro potřeby školy – školní 

kuchyně, k zajištění stravování žáků, tj. ve veřejném zájmu a zároveň je stále v majetku obce, tedy 

příjemce podpory. Obec si v rámci realizace projektu nemohla nárokovat odpočet daně z přidané 

hodnoty (dále jen „DPH“) na vstupu a tím bylo možné DPH nárokovat jako způsobilý výdaj. Pronájem 

infrastruktury vedoucí k zajištění jejího účelného využití ve veřejném zájmu, tj. zajištění stravování žáků 

školy, není v rozporu s dotačními podmínkami programu. 
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S pozdravem 

 

……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

(dokument je podepsán elektronicky) 

 

 

Přílohy:  

Dle Textu 


