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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“ a „MŽP“) obdrželo dne 4. března 2021 

Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace:  

1) Operačního programu Životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR, zejména pak 

58. výzvy k podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP, vyhlášené dne 28.2.2014 

ze strany Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu Životního 

prostředí v oblasti podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady, označené též jako Prioritní 

osa 4 – Dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží, 

přičemž v souvislosti s tímto, žádám zejména o poskytnutí i související 

metodiky   k  posuzování předmětných žádostí, případně všech dalších relevantních 

dokumentů.  

2) Vymezení pojmu „vlastní zdroje“ pro účely žádosti o dotaci ve smyslu vše uvedeném, 

včetně všech souvisejících a relevantních dokumentů.  

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) Všechny výzvy Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) 2007 – 2013 

včetně jejich příloh jsou zveřejněny na webové stránce www.opzp.cz (O programu » OPŽP 

2007-2013 » Archiv webu OPŽP 2007-2013 » Uzavřené výzvy). Na všechny požadované 

dokumenty 58. výzvy odkazuje následující odkaz: https://archiv.opzp2007-

2013.cz/sekce/770/lviii-vyzva-uzavrena-15-4-2014/index.html. Komplexní informace 

o podmínkách podpory jsou uvedeny v Implementačním dokumentu OPŽP platném v době 

vyhlášení výzvy, ve Směrnici MŽP č.12/2012 a Závazných pokynech pro žadatele 

a příjemce podpory v OPŽP.  Přílohou 58. výzvy jsou také hodnoticí kritéria. Požadovaná 

příslušná hodnoticí kritéria jsou na uvedené stránce uloženy pod názvem „LVIII. výzva – 

Hodnoticí kritéria pro PO4“.  
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Ad 2) Vlastní zdroje jsou pro účely OPŽP 2007 – 2013 podrobně vymezeny v Implementačním 

dokumentu OPŽP, konkrétně v kapitole 9.1.5 Typy finančních prostředků veřejné 

/ soukromé, vlastní / cizí zdroje.  

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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