Č. j.:

SFZP 159536/2021

Datum:

11. 12. 2021

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) jako povinný subjekt ve smyslu
ustanovení § 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 30. 12 2020 Vaši žádost
o poskytnutí informací týkajících postupů pro kontrolu prováděnou Fondem, a to ve znění:
…
Zda-li v rámci místního šetření §78(3)e) 280/2009 je předmětem daňové kontroly i kontrola plomby
vodoměru k přírubě od čerpadla §2(4) 20/2002 Sb. včetně obrazového záznamu plomby resp. jak má
podle vás vypadat měřidlo zajištěné před odcizením a ovlivněním neoprávněnou manipulací. Tedy
nejenom případná kontrola plomby ciferníku měřidla.
…

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 30. 12. 2020
vyhověl a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) tohoto zákona Vám v souladu s Vaší žádostí
poskytuje požadované informace sdělením níže uvedených informací.

Místní šetření dle § 78 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, patří do skupiny činností správce daně
zaměřených zejména na vyhledávání důkazních prostředků a provádění ohledání u daňových subjektů.
Na základě poplatníkem zaslaného poplatkového přiznání je správcem poplatku ověřováno naplnění
pravdivosti údajů v přiznání se skutečností, tj. zdali odpovídá místo odběru, zdali je povolení
k odběru podzemních vod vydané vodoprávním úřadem platné. Dále jsou ověřovány všechny údaje
o typu uvedeného měřidla včetně stavů na vodoměru, zdali existuje platné ověření pro měřidlo včetně
plomby a její neporušenosti.
Při provádění místního šetření může být pořízen obrazový záznam. Následně je o průběhu tohoto
místního šetření sepsán úřední záznam či protokol. Bližší postup je popsán v §§ 80 - § 84 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád.
Upozorňujeme však, že Fond zastává roli správce poplatku a nemůže tedy suplovat činnost jiných
kontrolních orgánů, např. Českou inspekci životního prostředí, která je odborným orgánem pověřeným
dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí.
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S pozdravem

………………………………………………………………………
Mgr. Martina Zavadilová
ředitelka Sekce organizačně-právní

Podepsáno elektronicky
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