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Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 9. října 2019 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. Ve své žádosti uvádíte: 

Zajímají mě informace o dotacích pro tento spolek od roku 2012 do roku 2019, včetně žádostí 

na příští rok 2020, pokud už jsou přístupné. Chtěl bych veškeré podklady žádostí o dotace 

tohoto spolku, které podal a o které zažádali od roku 2012 do roku 2019, včetně žádostí na 

příští rok 2020. 

Dále bych chtěl požádat, které dotační komise schválily veškeré dotace viz výše. Jména všech 

úředníků. Dále bych chtěl vědět, zda-li probíhaly zpětné kontroly dotací, jméno úředníka, který 

tyto kontroly provedl a data, kdy byly kontroly provedeny. 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

Spolek 01/14 ZO ČSOP "NATURA QUO VADIS?" (IČ 660 05 850) obdržel v rámci Programu na 

podporu projektů NNO – Podprogram A v roce 2017 dotaci 135 000 Kč na projekt „Na stezky, 

pro všechny!“.  

Závěrečná zpráva projektu je k dispozici na stránkách: 

https://www.mzp.cz/cz/grantova_rizeni_pro_nno  

V Programu na podporu projektů NNO nebyla od roku 2012 do roku 2016 podána organizací 

žádná žádost. V roce 2018 a 2019 podala organizace žádost s projektem „Na stezky pro 

všechny“. Tyto projekty nebyly podpořeny. Žádosti pro rok 2020 nejsou k dispozici (uzávěrka 

vyhlášené výzvy je 24. 10. 2019). 

Program na podporu projektů nestátních neziskových organizací, ve kterém byl projekt 

podpořen, vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
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souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění a z usnesení vlády ČR ze dne 1. 2. 

2010 č. 92, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky 

nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy ve znění usnesení vlády ČR 

ze dne 6. 8. 2014 č. 657. Na Program se nevztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Hodnotící komise jmenovaná ředitelem odboru finančních a dobrovolných nástrojů předkládá 

návrh pořadí hodnocených projektů. Dostupná alokace finančních prostředků je rozdělena mezi 

nejlépe hodnocené projekty až do jejího vyčerpání. O výsledné podpoře rozhoduje porada 

vedení MŽP. Výsledné pořadí je zveřejněno na webových stránkách MŽP. 

Za administraci Programu na podporu projektů NNO odpovídají Mgr. Petra Nováková Sádková, 

Mgr. Daniel Hájek (vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů a spolupráce s NNO) a Ing. Tomáš 

Kažmiersky (ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů).  

Veřejnosprávní kontrola dotace na místě neproběhla. Organizace předložila vyúčtování dotace 

poskytnuté v roce 2017 správně a v termínu. 

V rámci ostatních programů MŽP, konkrétně Zelená úsporám, Nová zelená úsporám 2013, Nová 

zelená úsporám a Operační program Životní prostředí, nebyla výše uvedenému subjektu 

poskytnuta žádná dotace.  

Anonymizovaný text projektu posíláme v příloze. 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 

dle textu 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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