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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 5. května 2020 Vaši
žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), týkající se žádosti o dotaci VaK Hlučín
na „Odkanalizování a čištění odpadních vod Hlučín – Darkovičky I. etapa“ (registrační číslo
CZ.05.1.30/0,0/0,0/16-042/0004868). Ve své žádosti uvádíte, že po změně vedení
ve společnosti VaK Hlučín, s.r.o. v roce 2017 nebyla schválená dotace cca 62 mil. přijata;
jednalo se zejména o finanční prostředky EU. Dále uvádíte, že podle Hlučínských novin z dubna
2020 podal VaK Hlučín, s.r.o. žádost o dotaci na SFŽP, přičemž nový projekt je v rozsahu
původní I. etapy + II. plánované etapy. Nová žádost byla podána ve výzvě 4/2019 Národního
programu životní prostředí s celkovým využitím financí z národních zdrojů.
Ve své žádosti požadujete v této souvislosti poskytnout tyto informace:
1) Má být při posuzování žádosti z 01/2020 brán zřetel na skutečnost, že ve 42. výzvě byly
k financování využity v podstatné míře zdroje z EU a jen max. 10 % z národních zdrojů?
2) Je možno oprávněně nepřijetí dotace z 42. výzvy hodnotit jako nehospodárné nakládání
se svěřenými prostředky? Zbývající realizace II. plánované etapy a její financování
výhradně z národních zdrojů by bylo méně zatěžující pro státní rozpočet. II. plánovaná
etapa bohužel nebyla vyprojektována, ale je jednoznačně menšího rozsahu než I. etapa.
Posouzení finančních náročností si nemohu dovolit. Její rozsah je možno dovodit
z I. etapy.
3) V termínu vypsání výzvy 11/2019 byla již na vzestupu v EU recese. Je postup VaK Hlučín
s.r.o. v souladu s politikou a zásadami Ministerstva životního prostředí.
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K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Úvodem si Vás dovolujeme upozornit, že povinnost poskytovat informace se vztahuje pouze na
informace, jež naplňují znaky definice obsažené v ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999
Sb. Podle citovaného ustanovení se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoli obsah
nebo jeho část v jakékoli podobě, zaznamenaný na jakémkoli nosiči, zejména obsah písemného
záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového,
obrazového nebo audiovizuálního. Povinnost poskytovat informace je tedy dána pouze v případě
informací již existujících v zaznamenané podobě. Na tomto právním faktu je založena koncepce
celého zákona, přičemž v ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. je výslovně uvedeno,
že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření
nových informací.
K Vaší žádosti Vám ministerstvo sděluje tyto skutečnosti:
Ad 1)

Žádosti o podporu předložené v rámci výzvy č. 4/2019 Národního programu Životní
prostředí se hodnotí pouze na základě podmínek uvedených ve výzvě. Skutečnost, že
žadatel žádal již dříve o podporu z Operačního programu Životní prostředí, není
relevantní. Všechny žádosti mají stejné podmínky. Maximální míra podpory je navíc
v obou programech shodná a to 63,75 % z celkových způsobilých výdajů. Zbylou část
musí uhradit příjemce podpory z vlastních prostředků.

Ad 2)

Ministerstvo nezná přesné důvody nepřijetí podpory a nepřísluší mu uvedené
komentovat. Jak je výše ale uvedeno, míra podpory je shodná. Tzn. z finančního
pohledu je pro žadatele zcela jedno, jestli projekt financuje na základě podpory ze 42.
výzvy Operačního programu Životní prostředí nebo z výzvy č. 4/2019 Národního
programu Životní prostředí.

Ad 3)

Cílem ministerstva je zajistit dobrou jakost povrchové i podzemní vody. S tímto cílem
dlouhodobě poskytujeme podporu obcím na výstavbu kanalizací a čistíren odpadních
vod. Ministerstvu nepřísluší hodnotit investiční rozhodování jednotlivých obchodních
společností. Z celkového pohledu je o podporu v oblasti kanalizací a čistíren odpadních
vod velký zájem a investice potřebné pro ochranu životního prostředí v této oblasti se
průběžně realizují.

S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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