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Č. j.: SFZP 122666/2019  

Datum: 12. 11. 2019  

      

    

Přípis k č. j. SFZP 117528/2019  

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

§ 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 24. 10. 2019 žádost o poskytnutí informací v následujícím 

rozsahu: 

 

…1. V jaké finanční výši a od jakých subjektů (znečišťovatelů) byly odvody do SFŽP z Moravskoslezského 

kraje a Ústeckého kraje v letech 2016 až 2019?  

2. Zda OKD, a.s. (IČ 059 79 277) je či byla poplatníkem do fondu SFŽP?  

3. V jaké finanční výši a kterým subjektům byly poskytnuty dotace ze státního SFŽP ČR na území 

Moravskoslezského kraje a Ústeckého kraje v letech 2016 až 2019? … 

 

Fond žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 24. 10. 2019, v části 

bodu 1 a dále v celém rozsahu bodu 2 a 3 vyhověl a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) tohoto 

zákona v souladu s  žádostí poskytuje požadované informace formou níže uvedených informací  

a příloh.  

Část informací souvisejících s bodem č. 1 žádosti je předmětem rozhodnutí o odmítnutí. 

 

Ad 1) Seznam poplatníků a výši poplatků ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v letech  

2016- 2019 z Moravskoslezského a Ústeckého kraje, uvádíme v příloze. 

Ad 2) Z údajů, které má Fond k dispozici, je OKD, a.s. poplatníkem ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., 

vodní zákon. Tuto informaci má Fond na základě rozhodnutí o vrácení přeplatku Celního úřadu pro 

Moravskoslezský kraj, kde došlo k vrácení zde uvedené částky. Další informace o případných platbách, 

ze kterých by se dalo identifikovat, zda je OKD, a.s. poplatníkem i jiného druhu poplatku, kde by 

příjemcem byl Fond, nemáme. 

 

 

Ad 3) Seznam subjektů z Moravskoslezského a Ústeckého, kterým byla v letech 2016 – 2019 

poskytnuta dotace z prostředků Fondu (tj. vydáno Rozhodnutí ministra životního prostředí),  uvádíme 

v příloze. 
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S pozdravem 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

Přílohy: 

Dle textu 


