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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 28. 8. 2017 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací vztahujících se k Závěrečnému
vyhodnocení akce Ekologizace CZT Žatecké teplárenské a. s. – Řešení nesrovnalostí;
kotel K 1, rozvody CZT – akceptační číslo 14175132, kotel K 2 – akceptační číslo
14175152. Ve své žádosti se odkazujete na informace ze Státního fondu životního
prostředí ČR (dále jen „SFŽP“), že probíhá tzv. Řešení nesrovnalostí. V souvislosti s tím
požadujete:
1. Žádáme Vás o poskytnutí informace, v jakém stádiu je řešení nesrovnalostí u výše
uvedených akcí.
2. Bylo již vydáno Rozhodnutí jiného orgánu o nesrovnalosti?
3. Jestliže ano, zašlete nám prosím kopii tohoto Rozhodnutí.
4. Byl již z Vaší strany tento případ uzavřen?
5. Jestliže ano, zašlete nám dokument ukončující tento případ.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1 Na základě zjištění z provedené veřejnosprávní kontroly SFŽP zahájilo MŽP jako
řídící orgán OPŽP šetření nesrovnalosti u výše uvedených projektů příjemce
Žatecká teplárenská, a. s. V souladu s postupy stanovenými platnými předpisy byla
příjemci zaslána ke každému projektu Výzva k úhradě prostředků dotčených
pochybením podle § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
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ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Výzva“). O zaslání těchto Výzev byl
informován v kopii též příslušný orgán finanční správy. Příjemce v reakci na Výzvy
MŽP informoval, že s částí pochybení nesouhlasí a neuhradí tedy plné částky
požadované Výzvami. V souladu s tímto avizovaným postupem příjemce uhradil
pouze část prostředků dotčených pochybením a zbývající hodlá řešit v rámci
daňové kontroly.
Ad 2), 3)

Vzhledem k pouze částečné úhradě prostředků bude postoupeno vymáhání
zbývající výše korekce příslušnému finančnímu úřadu.

Ad 4), 5)

Případ ze strany MŽP dosud uzavřen nebyl.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
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