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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 16. srpna 2020 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se informací v souvislosti s přidělováním dotací v letech 2010-2019.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ohledně informací o dotacích, které poskytl Operační program Životního prostředí a Národní
program životního prostředí Vás odkazujeme na Státního fond životního prostředí ČR, který rovněž
obdržel Vaši žádost a bude se žádostí zabývat.
Dále Vám sdělujeme, že veškeré informace o poskytnutých dotacích z Programu péče o krajinu a
programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, jsou veřejně dostupné v informačním
systému Centrální evidence dotací z rozpočtu – IS CEDR.
Vyhledat lze veškeré dotace poskytnuté dané organizaci po zadání jejího IČ a výběru
poskytovatele pod odkazem:
http://cedr.mfcr.cz/cedr3internetv419/CommonPages/ConditionPage.aspx?queryType=1
Co se týče dotací neposkytnutých, resp. zamítnutých žádostí o poskytnutí dotace, do roku 2017
(včetně) neprobíhala administrace přijatých žádostí v národních programech v režimu správních
řízení, jako je tomu od roku 2018. Nebyla tedy vydávána rozhodnutí o zamítnutí žádosti
o poskytnutí dotace a žádná souhrnná evidence zamítnutých žádostí není k dispozici. Za roky
2018 a 2019 nebylo žádné ze společností obou v žádosti jmenovaných koncernů vydáno
rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace z národních krajinotvorných programů.
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S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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