KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Číslo jednací: KUJI 28662/2020
Sp. zn.: OZPZ 659/2020 Rů
Vyřizuje/telefon: Jiří Růžička/564602518

Rozhodnutí
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33
Jihlava, (dále jen krajský úřad) ve smyslu ustanovení § 15 odst. 13 zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), ve spojení
s § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„daňový řád“),
prodlužuje na základě § 36 odst. 4 daňového řádu lhůtu pro podání řádného poplatkového
přiznání stanovenou dle § 15 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší, a to do 30. 06. 2020.

Účastník řízení: poplatníci poplatku za znečišťování dle § 15 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší,
který je provozovatelem stacionárního zdroje umístěného v rámci územní působnosti shora
označeného správce poplatku
Odůvodnění
S ohledem na nastalou mimořádnou situaci spojenou s vyhlášením nouzového stavu z důvodu
šíření viru SARS-CoV-2 a s ohledem na rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství
daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události, č.j. MF-7108/2020/3901-2, které se
však dle ust. § 260 odst. 1 daňového řádu, nevztahuje na krajské úřady jakožto správce
poplatku za znečišťování, neboť nejsou řízeni ministrem financí, kdy je tímto ovlivněna dispozice
poplatníků poplatku za znečišťování dle § 15 zákona o ochraně ovzduší s včasným splněním
povinnosti podat řádné poplatkové přiznání ve lhůtě stanovené v § 15 odst. 8 zákona o ochraně
ovzduší, tj. do 31. 03. 2020, dospěl shora označený správce poplatku k závěru, přistoupit
k možnosti prodloužení lhůty pro podání řádného poplatkového přiznání. Takový úkon správci
daně umožňuje z moci úřední učinit ust. § 36 odst. 4 daňového řádu. Den uplynutí prodloužené
lhůty správce daně stanovil na 30. 06. 2020 s ohledem na sjednocení prodloužených termínů
v rámci správy daní, poplatků a cel, které byly prodlouženy výše označeným rozhodnutím
ministryně financí.
Řízení je zahájeno v souladu s § 91 odst. 1 daňového řádu dnem, kdy byl správcem daně vůči
poplatníkovi učiněn první úkon ve věci, tj. 23. 3. 2020, dnem kdy bylo rozhodnutí prostřednictvím
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veřejné vyhlášky vyvěšeno na úřední desce shora označeného správce daně a zároveň
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Shora označený správce daně se rozhodl využít zvláštního způsobu doručování, tedy doručení
veřejnou vyhláškou dle § 49 odst. 1 písm. b) daňového řádu, neboť z důvodu primární povinnosti
poplatníka tvrdit daň a v návaznosti na tzv. samovyměřovací princip je počet adresátů
rozhodnutí správci daně neznámý a také z důvodu dodržení a aplikace zásady pro-klientského
přístupu dle § 6 odst. 4 daňového řádu a zásady hospodárnosti řízení dle § 7 daňového řádu.
Okruh účastníků řízení byl obecně vymezen jako okruh osob, které naplňují definiční znaky
poplatníka poplatku za znečišťování dle § 15 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší, který je
provozovatelem stacionárního zdroje umístěného v rámci územní působnosti shora označeného
správce poplatku.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho
doručení. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí. Odvolání se
podává u správce poplatku, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá
odkladný účinek.
V Jihlavě dne: 23. 3. 2020

Ing. Jiří Růžička
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
Veřejná vyhláška, kterou se toto rozhodnutí o prodloužení lhůty k podání řádného poplatkového
přiznání doručuje, bude uložena u shora označeného správce daně, Ing. Jiří Růžička, kde si ji
lze vyzvednout v úředních hodinách nebo po domluvě s úřední osobou, která věc vyřizuje.
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Rozdělovník
Veřejnou vyhláškou
Účastníkům řízení, kteří nejsou shora označenému správci poplatku známi, se toto rozhodnutí v
souladu s § 49 odst. 1 písm. b) daňového řádu doručuje veřejnou vyhláškou.
Na vědomí: vše datovou schránkou
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Ministerstvo financí, Letenská 525/15, 118 10 Praha 11
Celní úřad pro Kraj Vysočina, Střítež 5, 588 11 Střítež u Jihlavy
Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův
Brod
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