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Č. j.: SFZP 101300/2019                                                    

Datum: 24. 9. 2019                                                                

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) jako povinný subjekt ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) obdržel dne 12. 9. 2019 Vaši žádost 

o poskytnutí informací týkajících se písemné komunikace mezi Fondem a příslušným orgánem finanční 

správy v rámci daňového řízení vedeného v souvislosti s projektem „Hrádek u Sušice – ČOV  

a kanalizace“. 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 12. 9. 2019, 

vyhověl a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) tohoto zákona Vám v souladu s Vaší žádostí 

poskytuje požadované informace formou příloh. 

Fond v souvislosti s vyřizováním této žádosti uvádí, že za podání ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 

považuje písemnost ze dne 11. 9. 2019, doručené Fondu dne 12. 9. 2019. Předchozí písemnost ze dne 

13. 8. 2019 nebyla vyhodnocena jako podání ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a to s ohledem na 

chybějící náležitosti požadované tímto zákonem. Tato písemnost byla tedy řešena jako běžná 

komunikace související s projektem administrovaným Fondem. 

Současně Fond opětovně upozorňuje, že v souvislosti s vedeným daňovým řízením je nezbytné dále 

komunikovat pouze s příslušným finančním orgánem a požádat tak o předmětné listiny přímo správce 

daně nebo využít institut nahlížení do spisu podle § 66 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 

znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na skutečnost, že zvažujete podání žaloby. 

 

S pozdravem 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 
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