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Vážená paní předsedkyně, 

dne 12. 10. 2022 jsme obdrželi Váš dopis, ve kterém nás žádáte o stanovisko k nastalé situaci 

a  vyjádření ohledně Výzvy č. 5/2022: Přírodní zahrady. 

Chtěl bych Vás ujistit o tom, že Státní fond životního prostředí ČR (dále jen SFŽP) se dlouhodobě snaží 

ze svých prostředků financovat aktivity typu „Přírodní zahrady“, který považujeme z pohledu EVVO jako 

ideální doplněk pro práci s dětmi, byť by tento princip měl být primárně zakotven u zřizovatele 

školských zařízení včetně investorského zajištění. Naše rozpočtové možnosti s ohledem na priority 

dané Státní politikou ŽP jsou bohužel značně omezené, což se odrazilo i v alokaci (100 mil. Kč) na 

výzvu  č. 5/2022. 

Informační systém pro podávání a administraci žádostí pro SFŽP (AIS SFŽP ČR) zajišťuje dodavatelským 

způsobem společnost ASD Software, s.r.o. (https://www.asd-software.cz/), a to včetně zajištění 

dostatečných kapacit pro odezvy systému při náporu žadatelů. Před každou výzvou je dodavatel 

informován o předpokládaném zájmu, a jeho povinností vůči nám (a tedy i našim žadatelům) je zajistit 

takové prostředí, které bude umožňovat podat žádost bezproblémově. Ačkoliv ze strany Fondu byly 

podniknuty veškeré kroky k hladkému průběhu příjmu žádostí, tak byl dne 3. 10. 2022 krátce po 

spuštění příjmu systém nefunkční. Vzhledem ke skutečnosti, že se v tomto případě jedná o plnou 

odpovědnost dodavatele systému, tak budou vůči němu uplatněny veškeré sankční nástroje dle 

uzavřené smlouvy. 

Fond Vás rovněž může ujistit, že v době nefunkčnosti systému neexistovaly žádné jiné možnosti, jak do 

něj proniknout a podat žádosti, tudíž měli všichni žadatelé zcela stejně ztížené podmínky a nemohl být 

tak nikdo upřednostněn. 
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Závěrem se Vám velmi omlouváme za našeho dodavatele a můžeme Vás ujistit, že děláme vše proto, 

aby se tato situace již nikdy v budoucnu neopakovala. Rovněž v současné době řešíme spolu 

s Ministerstvem životního prostředí možnosti financování „Přírodních zahrad“ z dalších finančních 

zdrojů, neboť je u této výzvy dlouhodobý problém mezi nadměrnou poptávku a přiděleným finančním 

objemem peněz. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážená paní 

Mgr. Daniela Celerýnová 

Asociace provozovatelů dětských skupin 

Biskupcova 1643/37 

130 00  Praha – Žižkov 
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