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Č. j.: SFZP 078107/2021  

Datum: 11. 5. 2021     

Přípis k č. j. SFZP 066534/2021 

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 27. 4. 2021 žádost o poskytnutí informací. Žádost se týká 

informací o poplatkové agendě, která spadá do gesce Fondu, a to ve znění: 

… 

Na základě uvedeného zákona žádáme o poskytnutí následujících informací: 

1) Sdělit názvy všech obcí ve vašem kraji, na jejichž území se uskutečňuje odběr podzemní vody, a to podle 

stavu k 31.12.2000. 

2) Sdělit celkové množství odebrané podzemní vody (v m3) ve všech obcích ve vašem kraji, na jejichž území 

se uskutečňuje odběr podzemní vody, za který se odvádí poplatek, který je příjmem rozpočtu kraje, a to 

jednotlivě za období let 2006 až 2020 včetně, 

3) Sdělit množství odebrané podzemní vody (v m3) samostatně za každou jednotlivou obec, na jejímž území 

se uskutečňuje odběr podzemní vody, za který se odvádí poplatek, který je příjmem rozpočtu kraje, a to 

samostatně za každý kalendářní rok za období od 2006 do 2020 včetně, 

4) Sdělit celkovou výši přijatých poplatků za takto odebranou podzemní vodu ve všech obcích ve vašem 

kraji, na jejichž území se uskutečňuje odběr podzemní vody, který je příjmem rozpočtu kraje, a to jednotlivě 

za každý kalendářní rok v rámci období let 2006 až 2020 včetně, 

5) Sdělit výši přijatých poplatků samostatně za každou jednotlivou obec, na jejímž území se uskutečňuje 

odběr podzemní vody, za který se odvádí poplatek, který je příjmem rozpočtu kraje, a to samostatně za 

každý kalendářní rok v rámci období od 2006 do 2020 včetně, 

6) Sdělit výši částky (v Kč) docílené z výnosu poplatku za odebrané množství podzemní vody, která byla 

příjmem rozpočtu kraje a která byla použita pouze na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské 

infrastruktury, a to nejen v obcích, na jejichž území se odběr podzemní vody uskutečňuje, a to v období let 

2006 až 2020 včetně v rozlišení za každou takovou obec samostatně a za každý kalendářní rok samostatně. 

… 

 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., doručené Fondu dne 27. 4. 

2021 v rozsahu požadovaných informací, s výjimkou informací týkajících se informací vztahujících 

se k letům 2006 – 2018 a s výjimkou informací požadovaných v bodech 4 a 5 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 v příloze tohoto přípisu. 
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S pozdravem 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

(dokument je podepsán elektronicky) 

 

Příloha: 

Dle textu 

 

 


