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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 23. 9. 2016 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se vydaných výzev podle § 14f zákona č. 218/2000 Sb., která
byla součástí dopisu adresovaného Ing. Jaroslavu Michnovi, řediteli odboru fondů EU,
označeného jako Podnět podle § 94 správního řádu k přezkoumání Výzvy zaslané
Ministerstvem životního prostředí ze dne 23. 8. 2016 (přečteno společností Finbau a. s.
v datové schránce dne 6. 9. 2016), stížnost a odvolání proti předmětné výzvě. Vyřízení
Vaší stížnosti a odvolání je v kompetenci odboru fondů EU, od kterého obdržíte odpověď.
Ve své žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. požadujete poskytnout tyto informace:
„Především žádáme o poskytnutí informací k množství vydaných Výzev dle §14f zákona
č. 218/2000 Sb., k množství podpořených projektů programu OPŽP s parametrem
kapacity zařízení a porovnání s parametrem skutečného množství 'zpracovaných odpadů.
Dále žádáme o údaje o množství projektů OPŽP s vratkou dotace a jejich výše, 'zvláště
pak z důvodu nesplnění parametru kapacita a zvláště z důvodu zastaralosti zařízení.
Prosíme též o doložení množství a popisu systémových chyb nalezených či auditovaných
do dnešního dne v programu OPŽP.“

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
V Operačním programu Životní prostředí 2007 – 2013 je celkem 19 855 projektů, kterým
bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP.
Co se týče počtu podpořených projektů v oblasti zpracování odpadů, celkový počet
podpořených projektů z OPŽP 2007 – 2013 z prioritní oblasti 4.1 je 4041.
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K části žádosti, ve které žádáte o údaje o množství projektů OPŽP s vratkou dotace
a jejich výše, uvádíme, že se jedná o 195 projektů s celkovým finančním dopadem
pochybení ve výši 216 976 836,36 Kč z Fondu soudržnosti/Evropského fondu pro
regionální rozvoj a 13 954 405,63 Kč z prostředků Státního fondu životního
prostředí/státního rozpočtu.
K počtu výzev podle § 14f, jejichž předmětem je nenaplnění kapacity u odpadového
projektu, uvádíme, že se jedná o 8 projektů s celkovým finančním dopadem pochybení
ve výši 26 361 706,50 Kč z Fondu soudržnosti a 922 050,00 Kč ze Státního fondu
životního prostředí.
K doložení množství a popisu systémových chyb nalezených či auditovaných v programu
OPŽP sdělujeme, že ve věci použití § 14f rozpočtových pravidel či problematiky stanovení
ukazatele "kapacita zařízení na materiálové využití odpadu" u projektů zabývajících se
odpadovým hospodářstvím, nebyla žádným z dosavadních auditů identifikována žádná
zjištění. Dále konstatujeme, že hodnocení OPŽP jsou zveřejňována na stránkách
Ministerstva pro místní rozvoj:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/
Současně jsou podrobné informace o OPŽP uveřejňovány ve zprávách na:
http://www.opzp2007-2013.cz/sekce/522/vyrocni-zpravy/
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