
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“) evidováno pod č.j. 259688-8/2020-510000-11, která se vztahuje k počtu 

pracovníků šetřených v souvislosti s neoprávněným uplatňováním DPH dle § 84 a metodické 

podklady dle kterých postupuje povinný subjekt.  

Požadované informace: 

Žádá se poskytnout informaci o počtu pracovníků (celníků i ostatních) zařazených k výkonu služby 

na Celní úřad pro hl. m. Prahu, nebo k úřadu v pracovněprávním poměru, kteří byli ode dne 

vstupu zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, do dnešního dne šetření v souvislosti s 

neoprávněným uplatňováním vratek dle § 84 ZDPH. Souhrnné číslo (číslovka) postačí. Nežádá se 

tyto úřední osoby identifikovat. Informace prosím poskytněte do 15 dnů. 

Žádá se poskytnout metodické podklady, k věci se vztahující, podle kterých celní orgán 

postupoval, ve věci výkonu působností celního orgánu při postupu dle § 84 ZDPH, jsou-li takové, 

nebo pokud se na ně správce daně odvolává. Nejsou-li, a správce daně postupoval vždy pouze 

výlučně vlastní interpretací předpisu, žádá se tak výslovně sdělit. Informace poskytněte do 15 dnů.  

 

          Dne 29. 6. 2020 obdržel povinný subjekt další Vaši žádost, evidováno č.j. 449611/2020-

510000-11.  

Požadované informace:  

 Žádá se poskytnout informace v tomto rozsahu: do jakého správního nebo daňového spisu celní 

úřad zařadil níže uvedenou zprávu, soupis písemností tohoto spisu (zákon č. 106/1999 Sb.). 

Identifikátor e-podatelny: 421446-2/2020-510000-01 

Urguje se informace o počtech celníků šetřených GIBS ve věci postupu dle § 84 ZDPH (zákon č. 

106/1999 Sb.). 

 

         Dne 29. 6. 2020 obdržel povinný subjekt další Vaši žádost, evidováno č.j. 449113/2020-

510000-11.  

Požadované informace:  

Žádá se poskytnout informace v tomto rozsahu: do jakého správního nebo daňového spisu celní 

úřad zařadil níže uvedenou zprávu, soupis písemností tohoto spisu (zákon č. 106/1999 Sb.). 

Identifikátor e-podatelny: 421181-2/2020-510000-11 

Urguje se informace o počtech celníků šetřených GIBS ve věci postupu dle § 84 ZDPH (zákon č. 

106/1999 Sb.). 

 

 

Poskytnuté informace:  

 

            K dotazu uvedení počtu pracovníků, šetřených v souvislosti s neoprávněným 

uplatňováním DPH § 84 sděluje povinný subjekt, že nemá ve své evidenci žádné případy šetření 

pracovníků v souvislosti s neoprávněně uplatňovanou daní z přidané hodnoty. 

 

            K dotazu na metodické podklady, k věci se vztahující, povinný subjekt sděluje, že 

nevykonává činnosti v souvislosti s uplatňováním vratek DPH postupem upraveným ustanovením 

§ 84 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

            Ve smyslu § 84 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, „Celní úřad potvrdí splnění podmínek podle odstavce 2 na prvním 

vyhotovení dokladu o prodeji zboží, nebo elektronicky. Splnění podmínky vyvezení zboží potvrdí 

celní úřad uvedením dne výstupu zboží z území Evropské unie.“, tudíž činnost celního úřadu, v 

souvislosti s uplatňováním vratek DPH u neobchodního zboží zakoupeného na území EU 

třetizemní fyzickou osobou, je vykonávána primárně výstupními celními úřady, v ČR 

mezinárodními letišti, nikoliv povinným subjektem, který je typickým vnitrozemským úřadem. 



Pro úplnost k poslední větě dotazu, povinný subjekt nevykonává uvedené činnosti ohledně 

potvrzování vratek DPH, nemá a ani nevydal metodické podklady k této činnosti a pro případ, že 

by se setkal s podobným případem, postupoval by v souladu s výše uvedeným § 84 DPH. 

 

          K dotazu, do jakého správního nebo daňového spisu zařadil podání - Identifikátor e-

podatelny: 421181-2/2020-510000-11 a   Identifikátor e-podatelny: 421446-2/2020-510000-01 

sdělujeme, že tato podání jsou součástí daňového spisu značka 26846616/002/259688r20, číslo 

spisu S-17910/2020-510000, zpracovatel ing. Krmela Jan. Spisový přehled zasíláme v příloze.  

 

          K dotazu o počtech celníků šetřených GIBS ve věci postupu dle § 84 ZDPH, povinný 

subjekt posoudil předmětnou žádost a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) informačního 

zákona žádost v rozsahu tohoto dotazu odkládá, neboť požadované informace se nevztahují věcně 

k jeho působnosti, ale, k působnosti jiného samostatného útvaru veřejné správy, který je také 

povinným subjektem ve vyřizování žádostí podle informačního zákona. K působnosti povinného 

subjektu se vztahují zpravidla všechny informace, které má objektivně k dispozici a pouze v 

důsledku výkonu jeho zákonné působnosti. Poskytnutí informací pod níže uvedenými body se 

obraťte se žádostí na Generální inspekci bezpečnostních sborů. 

 


