
 
 
 
Dotaz:       15.srpna 2013 
 
 
 
Státní fond životního prostředí informoval několik adresátů, že na základě pokynu 
Ministerstva financí v návaznosti na rozsudek Krajského soudu v Brně (rozsudek 62 
Af61/2012-108 ze dne 6. 6. 2013) Státní fond životního prostředí ČR pozastavil administraci 
projektů, u kterých byl použit elektronický systém losování při omezení počtu uchazečů o 
veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. U daných projektů 
nejsou schvalovány faktury a je pozastaveno financování z prostředků EU, státního rozpočtu 
ČR a Státního fondu životního prostředí ČR. O dalších krocích budou žadatelé a příjemci 
podpory neprodleně informováni, jakmile Ministerstvo životního prostředí, resp. Ministerstvo 
financí stanoví další postup. 
 
S ohledem na skutečnost, že Ministerstvo financí je v systému poskytování dotací 
prostřednictvím Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí 
kontrolním a auditním orgánem, a k výše specifikovaným krokům došlo právě na základě 
pokynu Ministerstva financí, obracíme se na Vás s následující žádosti o poskytnutí informací. 
V návaznosti na výše uvedené a v souladu s § 2 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto žádáme o poskytnutí informací, a 
to konkrétně o poskytnutí: 
 

 seznamu projektů a žadatelů / příjemců podpory, u nichž Státní fond životního prostředí 

ČR pozastavil od 6. 6. 2013 do dnešního dne administraci projektů, u kterých byl použit 
elektronický systém losování při omezení počtu uchazečů o veřejnou zakázku dle Zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s odkazem na pokyn Ministerstva financí v návaznosti 
na rozsudek Krajského soudu v Brně (rozsudek 62 Af61/2012-108 ze dne 6. 6. 2013). 
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Vážený, 
 
dne 15. srpna 2013 obdrželo Ministerstvo financí Vaši žádost o informace dle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jejímž předmětem bylo poskytnutí 
„seznamu projektů a žadatelů / příjemců podpory, u nichž Státní fond životního prostředí ČR 
pozastavil od 6. 6. 2013 do dnešního dne administraci projektů, u kterých byl použit 
elektronický systém losování při omezení počtu uchazečů o veřejnou zakázku dle Zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s odkazem na pokyn Ministerstva financí  
v návaznosti na rozsudek Krajského soudu v Brně (rozsudek 62 Af61/2012-108  
ze dne 6. 6. 2013)“. 
 
Dovoluji si Vám tímto sdělit, že Ministerstvo financí požadovanou informací nedisponuje  
a obsah této informace ani nespadá do jeho působnosti. Již z textu Vaší žádosti vyplývá,  
že požadovanou informací by měl disponovat subjekt, který o aplikování zmiňovaného 
opatření rozhodnul, tzn. Státní fond životního prostředí. S ohledem na shora uvedené 
Ministerstvo financí podle ustanovení § 14 odst. 5 písmo c) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, Vaši žádost o informace ze dne 15. srpna 2013 odkládá. 
 
Závěrem mi dovolte poznamenat, že Ministerstvo financí k dnešnímu dni nevydalo řídícímu 
orgánu / zprostředkujícímu subjektu Operačního programu Životní prostředí pokyn, jehož 
obsahem by byl požadavek na pozastavení administrace projektů, u nichž při zadávání 
veřejných zakázek proběhlo omezení počtu zájemců elektronickým losováním  
ve smyslu § 61, příp. § 66 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 


