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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 19. 3. 2018 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací 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 požadujete konkrétně poskytnout tyto informace:
1.

Bylo již vydáno Rozhodnutí jiného orgánu o nesrovnalosti?

2.

Jestliže ano, zašlete nám prosím kopii tohoto Rozhodnutí.

3.

Byl již i ze strany MŽP tento případ uzavřen?

4.

Jestliže ano, zašlete nám dokument ukončující tento případ.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:

Ad 1) Rozhodnutí o nesrovnalosti ve smyslu správního řádu vydáno nebylo. V dané věci
po prošetření případu příslušným finančním úřadem bylo MŽP jako podavatel
podnětu informováno o výsledku sdělením "Poskytnutí informací získaných při
správě odvodů za porušení rozpočtové kázně v souladu s ustanovením § 44a odst.
11 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech".
Ad 2) Rozhodnutí o nesrovnalosti nebylo vydáno, viz bod 1.
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Ad 3) Vzhledem k nesouhlasu MŽP s výsledkem sdělení příslušného finančního úřadu,
byl podán podnět k provedení daňové kontroly příslušnému odboru finanční správy
(OFS). Ze strany MŽP nebyl zatím tento případ (nesrovnalost) uzavřen.
Ad 4) Irelevantní, viz bod 3.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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