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Poskytnutí informace a sdělení o odložení žádosti podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím 
 
 
Vážený pane, 

Ministerstvu financí byla dne 3. prosince 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Žádost je formulována takto: 

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám 
o poskytnutí následujících informací, které se týkají dotací a jinou formou poskytnutých 
finančních prostředků státu subjektu Slepá ramena, z.ú., IČO 05313031, sídlo 
Brněnská 1372, 686 03 Staré Město v letech 2019 a 2020: 
1) výše finančních prostředků poskytnutých státem tomuto subjektu, 
2) informace o tom, které státní orgány či instituce tomuto subjektu finanční prostředky 
poskytly a jaký byl účel poskytnutých finančních  prostředků, 
3) kopie všech smluv, na základě kterých byly finanční prostředky poskytnuty.“ 
 

K jednotlivým bodům žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje informace vztahující se 
k jeho působnosti:  

Ad 1) a 2) 
U Vámi uvedeného subjektu eviduje Ministerstvo financí pouze jeden projekt, který 
podléhal schválení Ministerstva financí. Vzhledem k předpokládané výši účasti 
státního rozpočtu je projekt financován a posuzován v režimu individuální dotace podle 
§ 13 odst. 3 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů. Jedná se o projekt s identifikačním číslem 
115D315030470 vedený pod názvem „Obnova ekosystému odstavených ramen řeky 
Moravy“. Projekt byl podán v rámci 13. výzvy Operačního programu Životní prostředí 
2014-2020 (dále jen „OPŽP 2014-2020“). Účelem je úspěšná realizace projektu 
spočívající v odtěžení nánosů a násypů a to jak z koryta, tak i z břehových částí, 
zakládání a regeneraci zeleně, provedení nezbytných terénních úprav a obnovení 
propojení s řekou Moravou v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště (Zlínský kraj). 
V rámci realizace by mělo dojít k odstranění sedimentu a provedení následných 
opatření pro uvedení odstavených ramen do stavu odpovídajícího významu této 
lokality, odstranění invazních rostlin, výsadbě dřevin do oplocenek a individuálně 
na plochy, které budou zatravněny, vybudování mokřadu.  
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Výběrovou komisí Řídícího orgánu Operační program Životní prostřední 2014-2020 
(dále jen „Řídící orgán OPŽP“) byl výše uvedený projekt doporučen k podpoře dne 
21. 5. 2018, přičemž výběrová komise z podnětu zástupce Ministerstva financí 
doporučila Státnímu fondu životního prostředí ČR uplatnit přísnější dohled (zvýšený 
počet monitorovacích návštěv) nad průběhem realizace projektu. Důvodem byla 
zejména skutečnost, že subjekt Slepá ramena s ohledem na právní formu (zapsaný 
ústav) a výši základního kapitálu (výše vkladu činila 9 000 Kč) s velkou 
pravděpodobností nebude schopen nést finanční riziko z případných korekcí a toto 
riziko by tak reálně nesl poskytovatel, resp. stát.  
 
Na základě předložených podkladů a s ohledem na přísnější dohled nad průběhem 
projektu, bylo za Ministerstvo financí konstatováno, že nebyly shledány důvody 
pro nepotvrzení sloučeného řídícího dokumentu Registrace akce a Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace a dne 4. 10. 2018 byl tento dokument vydaný Ministerstvem 
životního prostředí s výší dotace v částce 208 259 192 Kč ze strany Ministerstva 
financí potvrzen. V Integrovaném informačním systému Státní pokladny (IISSP) 
a v systému Evidenčním dotačním systému/Správa majetku ve vlastnictví státu 
(EDS/SMVS) k dnešnímu dni eviduje Ministerstvo financí u tohoto projektu čerpání 
finančních prostředků ve výši 186 515 770 Kč (rok 2018 – 2 662 970 Kč, rok 2019 – 
87 640 891 Kč, rok 2020 – 96 211 910 Kč). 
 
Podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. platí, že povinnými subjekty, které mají podle 
tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou 
státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. 
Působnost Ministerstva financí je vymezena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů.  

Části žádosti, která se týká poskytnutí „výše finančních prostředků poskytnutých 
státem tomuto subjektu“ a „informace o tom, které státní orgány či instituce tomuto 
subjektu finanční prostředky poskytly“, nespadá do působnosti Ministerstva financí, 
neboť v jeho působnosti není evidence veškerých finančních prostředků poskytnutých 
státem, resp. jeho organizačními složkami konkrétním subjektům.  
 
S ohledem na shora uvedené Ministerstvo financí část žádosti v tomto bodě podle § 14 
odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odkládá. 

Ad 3) 

S ohledem na skutečnost, že řídícím orgánem OPŽP 2014-2020 je Ministerstvo 
životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, e-mail: 
info@mzp.cz, a zprostředkujícím subjektem tohoto operačního programu Státní fond 
životního prostředí, se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, e-podatelna: 
epodatelna@sfzp.cz, spadá požadavek na poskytnutí smluv do působnosti těchto 
státních orgánů. Je třeba, abyste se se svou žádostí v tomto bodě obrátil na tyto 
povinné subjekty.  

S ohledem na shora uvedené Ministerstvo financí Vaši žádost v tomto bodě podle § 14 
odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odkládá. 
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