
Požadované informace: 

 

„zda celní orgány prověřovaly zákonnost uplatnění nároku daňového subjektu XXXXXX, 

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. XXX XXX, se sídlem XXXXXXXXX, 

IČ: XXX XX XXX, DIČ: CZXXXXXXXX, divize XXX, dále také jen „daňový subjekt“, 

 

na vrácení spotřební daně ve smyslu § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, u 

„divizí daňového subjektu XXX a XXX“ 

 

v období 1.7.2015 až 31.12.2020 

 

a s jakým výsledkem prověřování zákonnosti uplatnění nároku dopadlo (zejména, žadatel žádá 

o sdělení, zda byla či nebyla daňovému subjektu doměřována daňová povinnost). 

 

Žadatel zdvořile žádá o zaslání anonymizovaných výstupů postupů prověřování a pro případ, 

že celní orgány provedly daňovou kontrolu, pak žadatel žádá o poskytnutí anonymizované 

zprávy (či zpráv) o daňové kontrole.“ 

 

 

Poskytnutá odpověď: 

 

Povinný subjekt v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona sděluje 

následující informace: 

 

K první části žádosti povinný subjekt uvádí, že jakožto správce daně je povinen v souladu se 

základní zásadou správy daní uvedenou v ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., 

daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) postupovat vždy v souladu 

se zákony a jinými právními předpisy. S ohledem na základní cíl správy daní uvedený 

v ustanovení § 1 odst. 2 daňového řádu se povinnost správce daně posuzovat zákonnost 

uplatnění nároku daňových subjektů na vrácení daně vztahuje rovněž na případy veškerých 

daňových řízení ve věci nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 57 zákona 

č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPD“). 

 

Při prověřování uplatněných nároků daňového subjektu na vrácení spotřební daně v období 

1. 7. 2015 až 31. 12. 2020 bylo zjištěno jedno doměření sníženého nároku na vrácení daně. Toto 

doměření se týkalo zdaňovacího období 2. čtvrtletí 2020. Nejprve daňový subjekt podal řádné 

daňové přiznání, na základě kterého byl vyměřen nárok na vrácení daně. Následně podal 

daňový subjekt dodatečné daňové přiznání z důvodu opravy skutečné spotřeby a byl mu 

doměřen nižší nárok. Ve zdaňovacím období červenec 2017 správce daně z důvodu prověření 

výše nároku zahájil postup k odstranění pochybností týkající se výše nároku. V rámci 

vyhledávací činnosti byly odstraněny pochybnosti týkající se výše nároku. Na základě 

provedené vyhledávací činnosti byly pochybnosti odstraněny, a to ponížením výše nároku ze 

strany daňového subjektu. Daňovému subjektu byl následně vyměřen nárok na vrácení daně, 

který se neodchyloval od poníženého nároku. V ostatních případech byly nároky na vrácení 

spotřební daně, které daňový subjekt uplatňoval, uznány v celkové výši. 



Dále povinný subjekt sděluje, že u daňového subjektu byla prováděna daňová kontrola 

zaměřená na ověření nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů použitých pro 

zemědělskou prvovýrobu v rybníkářství dle ustanovení § 57 odst. 3 písm. c) ZSPD za zdaňovací 

období srpen a září 2017. Daňovou kontrolou bylo zjištěno, že daňovému subjektu vznikl v 

kontrolovaném období nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím 

tyto oleje pro rybníkářství dle § 57 ZSPD ve správné výši. Zprávu o daňové kontrole č. j. 

XXXXXX-X/2020-510000-52 ze dne 18. 2. 2020 zasíláme v příloze. Povinný subjekt pro 

úplnost uvádí, že zpráva o daňové kontrole je poskytnuta v anonymizované verzi tak, aby 

nedošlo k porušení ochrany osobnosti a soukromí osob, ochrany obchodního tajemství, ochrany 

důvěrnosti majetkových poměrů apod.  

 

 

Příloha: Zpráva o daňové kontrole (anonymizovaná verze)        


