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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. 7. 2017 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, ze dne 13. 7. 2017 týkající se upřesnění informací poskytnutých
přípisem MŽP ze dne 16. 6. 2017 pod č. j. 34784/ENV/17. Ve své žádosti požadujete
poskytnout tyto informace:
1) Jaké podpory získal spolek Arnika v rámci Programu na podporu projektů NNO,
v rámci Národního programu ŽP vyhlašovaného Státním fondem životního prostředí
České republiky (dále jen „SFŽP“) či v rámci dalších programů spravovaných MŽP
či SFŽP, včetně uvedení účelu a výše každé z poskytnutých podpor.
2) Zná MŽP konkrétní způsoby využití všech podpor poskytnutých spolku Arnika
prostřednictvím některého z dotačních programů MŽP či SFŽP, případně je možné, že
poskytnutá podpora byla použita na jiný než deklarovaný účel?
3) Jaké projekty spolek Arnika předložil do každoroční výzvy Programu na podporu NNO
či jiných programů MŽP či SFŽP?

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1) Podpora MŽP
V rámci Programu na podporu projektů NNO v roce 2016 získal spolek Arnika, z. s.
a jeho pobočné spolky následující dvě podpory:
1. Příjemce: Arnika (IČ 26543281)
Název projektu: Nenechme se otrávit - informování veřejnosti o chemických látkách
ve spotřebním zboží
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Účel projektu:
a) zpřístupnit obyvatelům na webu informace o výrobcích s podezřele vysokými
koncentracemi toxických látek (na základě měření rentgenovým
spektrometrem);
b) umožnit kontrolním orgánům snazší přístup k datům o přítomnosti toxických
látek ve výrobcích na českém trhu;
c) na základě shrnující studie navrhnout opatření, jež by vedla k lepší ochraně
spotřebitelů;
d) dosáhnout důslednějšího naplňování evropské chemické legislativy a
e) formou videoblogů zpřístupnit zjištěné informace i mladší generaci, která patří
ke skupinám nejohroženějším působením toxických látek. K výstupům projektu
bude vedle již jmenovaných patřit databáze cca 4000 měření v konkrétních
vzorcích spotřebního zboží a výstup z ní na webu formou galerie s informacemi
o obsahu toxických látek, série 10 - 12 infostánků s měřením spotřebního zboží
rentgenovým anebo Ramanovým spektrometrem, spolupráce s ČOI a ČIŽP
a podněty ke stažení závadných výrobků. Pro vybrané výrobky zadáme
preciznější analýzy ve specializovaných chemických laboratořích. V závěru
projektu zpracujeme a na tiskové konferenci zveřejníme souhrnnou studii
o toxických látkách v předmětech denní potřeby.
Částka dotace: 199 800 Kč
2. Příjemce: Arnika – program toxické látky a odpady (IČ 70947805)
Název projektu: Odpadové hospodářství obcí - příklady dobré praxe
Účel projektu:
a) Odpadový Oskar – soutěž pro obce (1 realizovaná soutěž ve dvou kategoriích,
1 kategorie – na úrovni ČR a minimálně 8 krajů ve třech skupinách dle velikosti
obce (do 1000 obyvatel, 1001 až 5000 obyvatel, nad 5000 obyvatel), 2
kategorie – 3 oceněné příklady praxe, 10 příkladů celkem), celkem bude
popsán stav odpadového hospodářství minimálně ve 24 obcích.
b) Pilotní projekt zaměřený na obec s vyšší produkcí směsného komunálního
odpadu – analýza stavu odpadového hospodářství obce, návrh opatření – 1
souhrnná studie
c) Pilotní projekt - 3 realizovaná opatření ke zlepšení stavu odpadového
hospodářství
d) Jednoduchý leták k odpadovému hospodářství pro obyvatele pilotní obce –
1000 ks
e) Průzkum mezi obyvateli pilotní obce – 300 až 500 domácností
f) Mediální výstupy (2 tisková konference, minimálně 8 tiskových zpráv, 1 článek
shrnující výsledky pilotního projektu).
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Částka dotace: 178 865 Kč
V dalších dotačních programech MŽP získal spolek Arnika tyto podpory:
Příjemce: Arnika – centrum pro podporu občanů
Podpora: LIFE16 NAT/CZ/000584 Podpora na přípravu projektové dokumentace národní výzva
Účel podpory: Podpora přípravy projektové dokumentace projektu LIFE
Výše podpory: 59 918 Kč
Podpora SFŽP
Národní program životního prostředí (Výzva č. 7/2016)
Příjemce: Pobočný spolek ARNIKA – program Toxické látky a odpady, IČ: 709 47
805
Název projektu: „Odpadový Oskar za prevenci vzniku odpadů“:
Účel projektu: Projekt Odpadový Oskar je ucelenou osvětovou kampaní pro
veřejnou správu v obcích zaměřenou na předcházení vzniku odpadů a nakládání
s nimi, s důrazem na aspekt snížení produkce skleníkových plynů. V rámci
realizace projektu proběhnou soutěže pro obce, dojde ke zpracování příkladů dobré
praxe, manuálu, proběhnou semináře a e-learningové kurzy. Projekt je realizován
v roce 2017.
Částka: 793 046 Kč (tj. 78,5 % - základ pro stanovení podpory: 1 010 250 Kč)
Arnika, z. s., IČ: 265 43 281, nezískal v rámci Národního programu ŽP dosud
žádnou podporu.
Ad 2) U Programu na podporu projektů NNO zná MŽP konkrétní využití podpory. Účel
použití podpory je pevně stanoven. O případné změny v realizaci projetu či jeho
rozpočtu musí příjemce požádat MŽP. O realizaci projektu vypracovává příjemce
závěrečnou zprávu, v níž je mimo jiné uveden i popis realizace projektu a dosažené
výstupy projektu. K závěrečným zprávám přikládají řešitelé ukázky vzniklých
dokumentů, fotodokumentaci akcí a další materiály.
Rovněž podporu na přípravu projektové dokumentace je účelově vázána a účel
použití podpory je monitorovatelný – povinností příjemce této podpory je předložit
formálně správný projekt do evropské výzvy komunitárního programu LIFE.
Konkrétní způsob využití podpory je ze strany SFŽP ČR sledován a kontrolován
průběžně, v rámci standardní administrace a zavedených postupů. K dnešnímu dni
není MŽP známo, že by poskytnutá podpora byla využita na jiný než deklarovaný
účel.
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Ad 3) Pro rok 2017 předložil spolek Arnika a jeho pobočné spolky do Programu na
podporu projektů následující projekty:
IČ
Organizace
70947805 Arnika - program
Toxické látky a
odpady
70947805 Arnika - program
Toxické látky a
odpady

Projekt
DDT, polystyren a Stockholm veřejně

70947805 Arnika - program
Toxické látky a
odpady
70952027 Arnika - program
Ochrana přírody
26543281 Arnika, z.s.
26543281 Arnika, z.s.

Předcházej a recykluj v obcích do 2000 obyvatel

26543281 Arnika, z.s.

NENÍ RECYKLACE JAKO RECYKLACE - Problém
vstupu a monitoringu toxických látek v recyklovaných
výrobcích

Zdravější klima
Oživení pražských vod
Rtuť, arsen a olovo - nebezpečné kovy v životním
prostředí ČR
Odhalujeme ekologické zátěže - o místech
kontaminovaných toxickými látkami

70952027 Arnika - program
Ochrana přírody

Bílé stráně – ochrana geoekologického fenoménu
Poohří a Českého středohoří

70952027 Arnika - program
Ochrana přírody

Tým Bořena

Do Národního programu životního prostředí (SFŽP) žádná další žádost spolku Arnika,
z. s., IČ: 265 43 281, ani pobočného spolku ARNIKA – program Toxické látky a odpady,
IČ: 709 47 805, nebyla podána.
Pozn: Do programu péče o krajinu spolek Arnika nepřeložil žádný projekt; Program obnovy
přirozených funkcí krajiny a Program na podporu přípravy projektové dokumentace LIFE
nejsou dosud uzavřeny.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
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