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Poskytnutí informace a vyrozumění o odložení části žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.
Krajský úřad Zlínského kraje jako povinný subjekt obdržel dne 22. března 2021 Vaši žádost dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o svobodném přístupu k informacím“), vč. její opravy, na jejímž základě požadujete poskytnutí následujících
informací:
1) Sdělit názvy všech obcí ve vašem kraji, na jejichž území se uskutečňuje odběr podzemní vody,
a to podle stavu k 31.12.2020.
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.
K bodu 4) Vaší žádosti Vám níže uvádíme tabulku s celkovou částkou, která byla v jednotlivých letech vybrána:

Poplatky za odběr podzemní vody
k 31. 12. 2020
Rok

celkem poplatky v daném
roce

2006

20 685 046,00

2007

22 049 096,90

2008

20 858 897,20

2009

20 536 839,00

2010

20 421 872,50
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2011

20 558 504,50

2012

22 415 295,50

2013

21 110 712,00

2014

20 279 312,00

2015

18 854 455,00

2016

20 703 536,13

2017

19 564 724,00

2018

23 307 408,52

2019

-13 015 152,50

2020

20 321 581,50

Celkem

278 652 128,25

Pro úplnost uvádíme, že v roce 2019 došlo ke změně způsobu vybírání poplatků za odběr podzemních vod.
Zálohy na poplatky byly zrušeny. Jelikož se zálohy v roce 2019 vůbec nevybíraly a poplatníkům byly vraceny
přeplatky za předchozí rok je v tabulce za rok 2019 částka mínusová.
Dále Vám v příloze zasíláme tři přílohy (VHI_2006_2013, VHI_2012_2015 a VHI_2016_2021), v nichž
naleznete údaje k bodu 6) žádosti. Veškeré finanční prostředky, které jsou příjmem kraje za odběr podzemních
vod, jsou použity na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a pro zřízení a doplňování
havarijního účtu (dle ust. § 42 odst. 4 č.254/2001 Sb., zákona o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů). Zlínský kraj každý rok vypisuje program „Podpora vodohospodářské infrastruktury“,
pro který jsou finanční prostředky z poplatků za odběr podzemní vody využity. Tento program je dle potřeby
doplňován i z vlastních prostředků kraje.
Současně Vás tímto v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím
vyrozumíváme, že v ostatních bodech Vaší žádosti, tj. body 1), 2), 3) a 5) došlo k odložení Vámi podané
žádosti, neboť informace, o něž je v těchto bodech Vaší žádosti žádáno, se nevztahují k působnosti povinného
subjektu. Důvodem je, že do kompetence krajských úřadů nepatří povolování odběrů podzemních vod, a dále,
že krajské úřady nejsou správci poplatku za odběr podzemní vody, tímto je Státní fond životního prostředí
České republiky (do roku 2018 Česká inspekce životního prostředí) a správu placení poplatků vykonává celní
úřad, dle místní příslušnosti podle sídla nebo místa pobytu poplatníka.
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