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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 
 

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí bylo dne 28. května 2019 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto 
znění: 

"obracím se na Vás s žádostí o informaci týkající se žadatelů o dotaci z rozpočtu 
Ministerstva financí, z programu „29822 – Akce financované z rozhodnutí poslanecké 
sněmovny Parlamentu a vlády ČR“. Konkrétně jde o žadatele o dotaci z výzvy č. 4 
tohoto programu, vyhlášené v únoru 2019 a určené na podporu rozvoje a obnovy 
materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí, a dále  
o žadatele z výzvy č. 5 určené na podporu výstavby, obnovy a provozování 
komunální infrastruktury 
Žádám Vás o zaslání soupisu všech žadatelů o dotaci v obou výše popsaných 
výzvách, a tov podobě dvou seznamů, které budou obsahovat alespoň tyto údaje: 
název žadatele, výši požadovaného příspěvku, počet bodů získaný ve věcném 
hodnocení žádostí a informaci, zda byl žadatel podpořen, nebo ne." 
 
K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. Při projednávání 
návrhu státního rozpočtu na rok 2019 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR bylo 
schváleno 600 mil. Kč do programu 298 22 – Akce financované z rozhodnutí 
Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, z toho 300 mil. Kč pro oblast 
nájemního bydlení a 300 mil. Kč pro oblast školství. 

Na jednání Rozpočtového výboru dne 9. 1. 2019 byl projednán výše uvedený 
finanční rámec a schváleny principy a zásady k programu 298 22 – Akce 
financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR pro rok 
2019. V rámci těchto zásad došlo rovněž k rámcovému odsouhlasení složení 
hodnotící komise k vyhodnocení předložených projektů (dále jen „hodnotící komise“). 
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Ministerstvo financí zveřejnilo 13. 2. 2019 Výzvu č. 4 k předložení žádostí o dotaci 
z podprogramu 298D228 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
regionálního školství v působnosti obcí pro rok 2019 (dále jen „Výzva č. 4 pro oblast 
školství“) a 25. 2. 2019 Výzvu č. 5 k předložení žádostí o dotaci z podprogramu 
298D223 – Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury (dále 
jen „Výzva č. 5 pro oblast nájemního bydlení“). Ukončení termínu pro podávání 
žádostí do Výzvy č. 4 pro oblast školství bylo stanoveno na 15. 3. 2019 a do Výzvy 
č. 5 pro oblast nájemního bydlení na 27. 3. 2019.  

Hodnotící komisí bylo odsouhlaseno stanovené pořadí jednotlivých projektů dle 
získaného počtu bodů na základě jejich hodnocení v souladu se schválenými kritérii. 
Následně toto pořadí do výše stanoveného finančního limitu schválila ministryně 
financí. 

Usnesením Rozpočtového výboru č. 260 ze dne 15. 5. 2019 bylo stanoveno 
dodatečné pořadí projektů z Výzvy č. 4 pro oblast školství, financované nad rámec 
výše uvedených rozpočtových prostředků. Pro financování těchto projektů bude 
použita nevyčerpaná alokace z Výzvy č. 5 pro oblast nájemního bydlení. 

V příloze dopisu Vám zasíláme ve formátu tabulky MS Excel seznam s pořadím 
projektů, které byly navrženy k financování a předloženy hodnotící komisi ke 
schválení k Výzvě č. 4 pro oblast školství a k Výzvě č. 5 pro oblast nájemního 
bydlení a seznam, v němž jsou uvedeny vyřazené projekty, které byly rovněž 
předloženy hodnotící komisi ke schválení, a to pro Výzvu č. 4 pro oblast školství i pro 
Výzvu č. 5 pro oblast nájemního bydlení. 
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