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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 21. 3. 2017 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací ke kotlíkovým dotacím. Ve své
žádosti požadujete poskytnout tyto informace:
1. Jakým způsobem se může občan seznámit s výsledky průzkumu spokojenosti
s administrováním kotlíkových dotací? Koncem minulého roku probíhal průzkum,
formou vyplnění dotazníku žadateli, jehož výsledky měly být známy v první čtvrtině
roku 2017.
2. Můžete prosím potvrdit zprávu, že o způsobu administrování kotlíkových dotací v roce
2017 si kraje rozhodují samy? Může o skutečnosti, že budou přednostně vyřizovány
žádosti již přijaté v minulém kole (2016) rozhodnout kraj, (při zachování rámcových
podmínek, např. vyloučení podpory výměny starého kotle za kotel spalující pouze
uhlí)?
3. Má vaše tiskové oddělení zájem na tom, aby spolu komunikovali žadatelé o kotlíkové
dotace prostřednictvím diskusního fora? Neměla by být na stránkách MŽP či krajských
úřadů tato fóra zřízena?
4

Na koho se mohu obrátit se svou stížností ohledně podezření na chybu při
administrování mé žádosti v případě, že se pověření krajští pracovníci odmítají mou
stížností zabývat?

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1)

Výsledky průzkumu tzv. Evaluace nastavení podmínek programu kotlíkových
dotací OPŽP 2014 – 2020 Vám přikládáme do přílohy. Tato evaluace bude také
uveřejněna na stránkách www.opzp.cz pro veřejnost.
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Ad 2)

Podmínky nastavení tzv. kotlíkových dotací jsou stanoveny v rámci Závazných
pokynů pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní
prostředí 2014 – 2020. Kraj je v programu kotlíkových dotací příjemcem dotace
a je povinen podle těchto Závazných pokynů konat. Závazné pokyny dávají
v některých oblastech krajům větší prostor pro zohlednění jejich krajských specifik,
které však podléhají kontrole a schválení MŽP a Státního fondu životního prostředí
České republiky (dále jen „SFŽP“). Kraj si dále nastavuje své vlastní interní
administrativní postupy např. zpracováním interního metodického pokynu pro práci
se žádostmi od fyzických osob, zohledňující rámcové podmínky kotlíkových
dotací či předchozí zkušenost s administrací z 1. výzvy. Tyto interní administrativní
postupy jsou předmětem veřejnosprávní kontroly ze strany Řídicího orgánu
a v některých případech i Auditního orgánu Ministerstva financí ČR.
K Vašemu dotazu, zda mohou kraje přednostně vyřizovat ve 2. výzvě žádosti již
přijaté v 1. výzvě, sdělujeme, že kraje budou přijímat v této výzvě zcela nově
předložené žádosti splňující pravidla 2. výzvy. Kraje však pokračují s administrací
žádostí přijatých v 1. výzvě, kde jsou žádosti vyřizovány v tom pořadí, v jakém byly
přijaty krajským úřadem při dodržení stanovených lhůt pro administraci a až
do vyčerpání finanční alokace pro 1. výzvu.

Ad 3)

Na několika kvalitních odborných serverech probíhají živé diskuze k tématu
kotlíkových dotací (např. http://forum.tzb-info.cz/). MŽP a SFŽP publikují často
pokládané dotazy a odpovědi na ně na webových stránkách SFŽP
(http://www.opzp.cz/dokumenty/download/255-1TZ_FAQ_kotl%C3%ADky_8_2.pdf), k pokládání dotazů široké veřejnosti dále
slouží Zelená linka (800 260 500) nebo email dotazy@sfzp.cz.

Ad 4)

Pokud se domníváte, že došlo ze strany kraje k pochybení při administraci Vaší
žádostí o kotlíkovou dotaci, můžete podat v této záležitosti stížnost přímo
na krajském úřadě Moravskoslezského kraje. Touto stížností se pak příslušný
odbor v rámci krajského úřadu zabývat musí. V případě, že nebudete spokojen
s výsledkem Vaší podané stížnosti, v následném kroku se můžete obrátit na MŽP,
konkrétně odbor fondů EU.
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