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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážená paní, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 19. 12. 2022 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požadujete poskytnutí následujících 

informací: 

1. Počet přijatých žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace v roce 2022 

2. Počet neschválených žádostí 

3. Kolik z žádostí bylo neschváleno z toho důvodu, že fotodokumentace doložená k žádosti neodpovídá 

požadavkům. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující: 

ad 1. Počet přijatých žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace v roce 2022: 

V roce 2022 byl vyhlášen v Jihočeském kraji dotační program „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy 

v Jihočeském kraji“, v jehož rámci bylo přijato 1 763 elektronických žádostí. Z toho byla k 1 721  žádostem 

doručena i povinná dokumentace, a mohla tak být zahájena kontrola přijatelnosti. Rozdíl mezi počtem 

elektronických žádostí a počtem žádostí, k nimž byla doručena i povinná dokumentace, je dán především 

duplicitně podanými žádostmi, přičemž jednu žádost žadatel následně stornoval. 

ad 2. Počet neschválených žádostí: 

Počet neschválených žádostí v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy 

v Jihočeském kraji“ činí doposud 94. U několika desítek žádostí ale stále probíhá kontrola přijatelnosti, číslo se 

tedy může ještě mírně navýšit. 

ad 3. Kolik žádostí bylo neschváleno z důvodu, že fotodokumentace doložená k žádosti neodpovídá 

požadavkům: 

Z důvodu fotodokumentace, která neodpovídá požadavkům stanoveným pravidly dotačního programu, nebyly 

k poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském 

kraji“  doposud schváleny 4 žádosti. U několika desítek žádostí ale stále probíhá kontrola přijatelnosti, číslo se 

tedy může ještě mírně navýšit. 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne:        

Naše č. j.: KUJCK 154339/2022  

Sp. zn.: KHEJ 152787/2022/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 21. 12. 2022  
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Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že průběžně aktualizované informace o schválených i neschválených 

žádostech o kotlíkovou dotaci (vč. uvedení stručného důvodu neschválení dotace) jsou k dispozici na webových 

stránkách Jihočeského kraje viz: https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/kotlikove-dotace-pro-domacnosti-s-

nizsimi-prijmy/informace-o-zadostech. 

 
S pozdravem 

 

 
 

Mgr. Petr Podhola       
vedoucí odboru 

- podepsáno elektronicky - 
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