
"V návaznosti na tuto odpověď a s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, si dovoluji obrátit se na Ministerstvo financí České republiky, jako na osobu 
povinnou, 
se žádostí o poskytnutí následující informace týkajících se odvodu za elektřinu vyrobenou ze 
slunečního záření (tzv. solární daň): 
Žádám Vás tímto o sdělení, jaká částka byla vybrána na solárním odvodu v roce 2011, 2012, 
2013 a konečně také v roce 2014 a 2015? Prosím o uvedení výše vybrané částky samostatně pro 
jednotlivý rok." 
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 V Praze dne 16.8. 2016 

 Č. j.: MF-28227/2016/10-4/1637 IK 
  

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážená paní, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 22. července 2016 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"). Žádáte o poskytnutí informací v tomto 
znění: 
 
"V návaznosti na tuto odpověď a s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, si dovoluji obrátit se na Ministerstvo financí České republiky, jako na osobu 
povinnou, 
se žádostí o poskytnutí následující informace týkajících se odvodu za elektřinu vyrobenou ze 
slunečního záření (tzv. solární daň): 
Žádám Vás tímto o sdělení, jaká částka byla vybrána na solárním odvodu v roce 2011, 2012, 
2013 a konečně také v roce 2014 a 2015? Prosím o uvedení výše vybrané částky samostatně 
pro jednotlivý rok." 
 
 K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje, že pokud žádost o poskytnutí informace 
směřuje k poskytnutí zveřjněné informace, může povinný subjekt v souladu s ust. § 6 odst. 1) 
Zákona do sedmi dnů místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání  
a získání zveřejněné informace. Vámi požadované informace jsou zveřejněny na 
internetových stránkách finanční správy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-
pojistne/analyzy-a-statistiky/udaje-z-vyberu-dani. 
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