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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 18. 3. 2016 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v níž požadujete v souvislosti s rozhodnutím
o zamítnutí žádosti č. 0794156 dle č. j. 011815/2016 poskytnutí těchto informací:
1) způsobu hodnocení projektů k rozhodnutí č. 07941562 a č. 07771562;
2) kopie všech hodnotících posudků k rozhodnutí č. 07941562 – Technicus;
3) kopie všech hodnotících posudků ve stejné výzvě k projektu č. 07771562 –
statutární město Přerov;
4) Informaci o způsobu a formě spolupráce pana Josefa Nekla se SFŽP a MŽP;
5) Informaci zda se pan Josef Nekl vyjadřoval k zmiňovaným projektům, a jakým
způsobem;
6) Informaci, jací další členové RFŽP o vítězném uchazeči rozhodovali;
7) kdo dozoroval (přímo či formálně) na výběr vítězného uchazeče ze strany
Ministerstva životního prostředí.
Dne 4. 4. 2016 prodloužilo MŽP zákonem stanovenou lhůtu podle § 14 odst. 7 písm. c)
zákona o deset dní, současně Vás MŽP vyzvalo k doplnění žádosti v souladu s § 14 odst.
2 a odst. 5 písm. a) zákona.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1) 2) 3) V těchto bodech MŽP Vaši žádost podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona odkládá,
jelikož nemá tyto informace k dispozici. Váš požadavek spadá do působnosti Státního
fondu životního prostředí ČR.
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Ad 4) Pan Josef Nekl je členem Rady Fondu od června roku 2014. V daném období byl
členem RF. Jeho členství je v souladu s Jednacím řádem Rady SFŽP ČR, který je
zveřejněn na www.sfzp.cz/sekce/149/rada-fondu/.
Ad 5) Josef Nekl se k danému projektu spolku Technicus zmínil na 124. zasedání RF
s tím, že se přihlásil do diskuze a přítomné informoval, že si na 123. zasedání Rady fondu
všiml, že o podporu v městě Přerov se ucházejí dva subjekty s téměř totožným projektem,
přičemž jeden je o 200 000 Kč dražší. Následně se dotazoval, v čem se od sebe jednotlivé
projekty liší, a zjistil, že zastupitelé města Přerov nejsou seznámeni s tím, že se o podporu
uchází konkurenční spolek. Josef Nekl se i z důvodu nižší požadované dotace přikláněl
k podpoře města Přerov.
Ad 6) Dne 10. prosince 2015 proběhlo 123. zasedání RF a byli zde tito přítomní, případně
jejich zástupci: Ladislav Okleštěk, Josef Nekl, Jan Kříž, Josef Hájek, Jaroslav Holík, Josef
Uhlík, Jan Zahradník. Pavel König jako zástup za Iva Bárka, Václav Zemek, Jiří Vaníček,
Věra Havránková jako zástup za Pavlínu Kulhánkovou, Marie Pokorná jako zástup
za Jana Blechu, Dan Jiránek jako zástup za Daniela Havlíka a Libor Ambrozek.
Dne 28. ledna 2016 proběhlo 124. zasedání RF, na kterém byli tito přítomní, případně
jejich zástupci: Ladislav Okleštěk, Josef Nekl, Jan Kříž, Jaroslav Holík, Ladislav Šincl,
Josef Uhlík, Václav Zemek, Jan Zahradník, Pavel König jako zástup za Iva Bárka, Jiří
Vaníček, Dan Jiránek, Libor Ambrozek, Miloš Vystrčil.
Ad 7) Výběr projektu k podpoře proběhl standardním postupem definovaným Směrnicí
MŽP č. 4/2015 a § 1 odst. 5 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí
České republiky. Ministerstvo vykonává vůči Fondu zřizovatelské funkce, jako věcně
příslušný ústřední správní úřad dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Při tom se řídí
zvláštními právními předpisy, zejména zákonem č. 388/1991 Sb. Jménem ministerstva
vykonává funkce věcně příslušného správního úřadu vůči Fondu náměstek ministra –
ředitel sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, který je zároveň členem Rady
Fondu.

S pozdravem
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