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Č. j.: SFZP 069080/2023                                                   

Datum: 23. 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 14. 2. 2023 Vaši žádost o poskytnutí informací 

týkajících se žádosti o dotaci na domovní čistírny odpadních vod ve městě Rychvald. 

SFŽP ČR Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 14. 2. 2023 

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

poskytuje požadované informace níže. 

Otázka: Na 17. Veřejném zasedání města Rychvald jsem se dotazoval vedení města na důvod, proč byla 

žádost na DČOV podaná 29.11.2021 SFŽP vrácena dne 23.11.2021 zpět. Bylo mi odpovězeno, že 

z důvodu, že zapomněli napsat do žádosti číslo účtu. Ptám se, zda toto byl důvod vrácení žádosti. 

Odpověď: Proces administrace žádosti je spuštěn jejím podáním prostřednictvím Agendového 

informačního systému (dále jen „AIS“). V tom okamžiku je žádosti přiděleno registrační číslo a alokovány 

finanční prostředky podle uvedených údajů. Následně probíhá kontrola úplnosti a formální správnosti, 

v rámci které je ověřováno, zda byly žadatelem předloženy všechny požadované dokumenty, zda jsou 

uvedeny všechny požadované údaje a zda tyto dokumenty splňují požadované formální náležitosti. Na 

úspěšně uzavřenou formální kontrolu navazuje kontrola přijatelnosti, při níž se ověřuje věcná správnost 

a splnění podmínek výzvy. V případě zjištění nedostatků v průběhu kontrol je žadatel vyzván k jejich 

odstranění.  

Důvodem vrácení žádosti města Rychvald dne 23. 12. 2021 pak byl požadavek na odstranění nejasností 

v rozpočtu projektu v AIS a jeho úprava a dále odstranění drobných chyb v dokladech (Soupis 

nemovitostí - souhlasy majitelů nemovitostí). Takto doplněná žádost byla žadatelem podána dne 

4. 2. 2022 na SFŽP ČR a po kontrole údajů opět dne 22. 2. 2022 vrácena žadateli s požadavkem na další 

úpravu rozpočtu projektu a na opravu chyby u předčíslí účtu u ČNB, na kterou žadatel sám upozornil. 

 

 

 

S pozdravem 
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Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 
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