
 

Vážený žadateli, 

 

           dne 2. 6. 2020 obdržel Celní úřad pro hlavní město Praha (dále jen povinný subjekt“) Vaši 

žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění (dále jen 

„informační zákon“), která se vztahuje k Vyrozumění stěžovatele o vyřízení stížnosti na postup 

správce daně č.j. 259688-5/2020-510000-11 ze dne 7. 5. 2020. V podání žadatele ze dne 2.6.2020 

bylo v odst. 3 na straně 3 podání uvedeno „Přípisem č. j. 259688-5/2020-510000-11 celní úřad 

nesprávně posoudil podání jako nepřípustné, s tím, že stížnost v předmětné věci již byla celním 

úřadem v minulosti řádně vypořádána, a že je přitom zcela lhostejno, že stěžovatel s výsledky 

provedeného prošetření nebyl, a zjevně do současnosti není, spokojen. Věc již byla řádně 

projednána. Pokud by tomu mělo být tak, jako celní úřad uvádí, předchozí podání by bylo nutně 

žádostí o přešetření způsobu vyřízení stížnosti, přitom ji tak celní orgán neposoudil. Postup 

celního orgánu trpí rozporem, přípis je i z tohoto hlediska nesprávným postupem správce daně (§ 

261 DŘ). Podání nebylo nepřípustné. Pokud jde o závěry celního orgánu, že věc již byla řádně 

projednána, žádá se sdělit, jakou věc má konkrétně celní orgán na mysli (věc nesprávně vedené 

asistence celním orgánem, nebo věc protiprávních vratek DPH), a kdy konkrétně, pod jakým 

číslem jednacím a s kým, mělo dojít k jejímu projednání. Informaci prosím poskytněte ve lhůtě 

stanovené zákonem č. 106/1999 Sb.   

            

Požadované informace: 

  

Pokud jde o závěry celního orgánu, že věc již byla řádně projednána, žádá se sdělit, jakou věc má 

konkrétně celní orgán na mysli (věc nesprávně vedené asistence celním orgánem, nebo věc 

protiprávních vratek DPH), a kdy konkrétně, pod jakým číslem jednacím a s kým, mělo dojít k 

jejímu projednání. Informaci prosím poskytněte ve lhůtě stanovené zákonem č. 106/1999 Sb. 
 

Poskytnuté informace:  

 

       Povinný subjekt po prověření spisu uvádí, že konkrétní věcí se rozumí správní spis ve věci 

„Stížnost na nesprávný postup celních orgánů při provádění asistenční činnosti ze dne 29.3.2016 

vůči osobě Viktor Šmejkal na FÚ pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 4“ číslo 

spisu S-24173/2016-510000, spisová značka 95387/2016-510000-11. Spisový přehled uvedeného 

správního spisu vám byl zaslán 25. 6. 2020. Spis byl vyřízen dne 19.3.2019 viz č.j.189896-2/2019-

510000-12, který vám byl zaslán dne 19.3.2019. 

 

 


