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Č. j.: SFZP 151021/2020  

Datum: 2. 12. 2020  

Přípis k č. j. SFZP 138188/2020 

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 9. 11. 2020 žádost o poskytnutí informací. Žádost se týká 

informací o výši plateb odvedených do rozpočtu Fondu v letech 2015 - 2019, a to ve znění: 

… Na základě §88i (2) VZ jste správcem placení poplatku podle §10 VZ. Žádám o informaci, jak vysoké 

platby odvedli za roky 2015, 2016, 2017,2018 a 2019 tito plátci: 

1) Sady Český ráj s.r.o., IČO 27379141, V celnici 1028/10, 110 00 Praha 1-Nové Město, které 

zastupuje Odbytové družstvo ovoce Český ráj, IČO 27651347, Kolmá 597/5, 190 00 Praha 9- Vysočany - 

pro k.ú. Podkost 

2) Galafruit s.r.o., V celnici 1028/10, 110 00 Praha 1-Nové Město pro k.ú. Kdanice, 

3) jak máte nastaven systém kontroly správnosti a poctivosti přiznaného výběru těchto plateb a podle 

jakého ceníku účtujete… 

 

Žádost byla podána ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Fond 

s ohledem na obsah a povahu žádosti posoudil danou žádost jako žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 9. 11.  2020 rozsahu 

požadovaných informací, s výjimkou informací uvedených v bodech 1) a 2) žádosti, které jsou 

předmětem rozhodnutí o odmítnutí, vyhověl a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) tohoto zákona 

Vám v souladu s Vaší žádostí poskytuje požadované informace níže. 

K bodu 3) žádosti Fond uvádí následující. 

Fond při správě poplatku postupuje dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“). Pro 

kontrolu správnosti a poctivosti přiznaného množství odběru podzemních vod tedy Fond využívá 

nástroje, které tento zákon přiznává. Za tímto účelem Fond při výkonu své činnosti využívá postupy dle 

§ 78 – 90 daňového řádu. Jedná se o vyhledávací činnost, místní šetření, daňovou kontrolu a postupy 

k odstranění pochybností.  

Sazby pro poplatky za odběr podzemní vody jsou dané přílohou č. 2 k zákonu č. 254/2001 Sb., vodní 

zákon, kde je definovaná cena za 1 m3 dle účelu užití podzemní vody.  

Více informací k této problematice naleznete na webovém odkazu Fondu, viz níže. 
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https://www.sfzp.cz/legislativa/poplatkova-agenda/voda/metodika-a-legislativa/ 

 

 

S pozdravem 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 
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