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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 „ministerstvo“) obdrželo dne 30. listopadu 2020 Vaši 

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

pozdějších předpisů, týkající se ministerstvem poskytnutých dotací společnosti SPRESO s.r.o., 

IČO: 25521250 (později EFG Kralice na Hané a nyní opět SPRESO s.r.o.) v roce 2018 až 2020. 

Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace: 

- zda bylo o nějaké dotace v tomto období touto společností žádáno a jaké bylo 

odůvodnění žádosti žadatele, tedy za jakým účelem byla dotace poskytnuta, 

- jaký byl účel dotace a podmínky dotačního titulu, 

- zda bylo žádostem vyhověno a zda byla nějaká dotace čerpána. Pokud byla dotace 

čerpána, zda bylo později prokázáno, že byla dotace skutečně vyčerpána na požadovaný 

účel a z čeho tato informace vyplývá. 

V návaznosti na výše uvedené žádáte o poskytnutí veškeré dokumentace k těmto případným 

poskytnutým dotacím jako jsou např. samotné žádosti o dotace, veškerá rozhodnutí s tím spjatá 

apod. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

V požadovaném období let 2018 až 2020, konkrétně 28. února 2019 žadatel pod názvem 

společnosti EFG Kralice na Hané s.r.o. předložil žádost o podporu na projekt "Modernizace 

a rozšíření třídění biologicky rozložitelných odpadů" (CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009780), a to 

v rámci Prioritní osy 3 (Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika) Operačního 

programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „OPŽP“). Projekt je aktuálně v administrativním 

stavu PP30 (projekt s vydaným právním aktem tzv. Registrací akce a Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace – RA/RoPD). Dosud nebylo zahájeno financování projektu.  
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Záměrem projektu je modernizace a navýšení kapacity třídění biologicky rozložitelného odpadu 

ve společnosti EFG Kralice na Hané, a to pořízením moderní technologie pro zpracování BRKO. 

Výstupem projektu má být zavedení efektivnější separace pro optimalizaci dalšího využití 

zpracovaného odpadu.  

Předmětem podpory má být konkrétně: 

- Mobilní separační síto s nastavením různé zrnitosti třídění odpadů (1 ks), 

- Vysokotlaký čistič (1 ks), 

- Kontejnery pro jímání a přechodné skladování vytříděného materiálu (16 ks), 

- Štěpkovač (1 ks). 

Kompletní informace o podmínkách poskytnutí podpory jsou uvedeny v dokumentu Pravidla pro 

žadatele a příjemce podpory OPŽP, který je veřejně dostupný na webové stránce www.opzp.cz. 

Ministerstvo disponuje v této věci dokumentem Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace, který Vám posíláme v příloze se znečitelněnými osobními údaji fyzické osoby z důvodu 

ochrany osobních údajů. Kompletní dokumentaci projektu má k dispozici Státní fond Životního 

prostředí ČR (dále jen „SFŽP“), který jakožto Zprostředkující subjekt OPŽP předmětný projekt 

administruje. 

Z Národního programu Životní prostředí (dále jen „NPŽP“) nebyly dle ministerstvu dostupných 

informací podpořeny žádné projekty společnosti SPRESO s.r.o. (ani pod názvem EFG Kralice na 

Hané s.r.o.). Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že SFŽP administruje podle zákona č. 388/1991 

Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, veškeré 

žádosti o podporu z prostředků SFŽP (tedy i žádosti předložené v rámci NPŽP) a má tak 

k dispozici podrobnější údaje o žadatelích a jejich podpořených i nepodpořených projektech, 

Vám doporučujeme, abyste se v předmětné věci obrátil přímo na SFŽP. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Příloha 

dle textu 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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