
Požadované informace: 

 

Celní úřad postupoval jako správce daně nesprávně, když přijetí přiloženého podání e-mailem 

nepotvrdil. Navrhuje se vyrozumět o nesprávnosti postupu celního úřadu a zajistit nápravu: 

1) sdělit, z jakého důvodu nebylo přijetí podání potvrzeno; 2) uvést, pod jakým č. j. a k jakému 

datu bylo podání zařazeno do spisu. 

 

Poskytnutá odpověď: 

 

Povinný subjekt k Vašemu podání uvádí, že dle obsahu e-mailu v příloze, byť označení přílohy 

uvádíte „21_07_26_Sdeleni_CU_506996_21_GI“, se jedná o zprávu označenou „Předmět: 

21_07_20_Sdeleni_CU_506996_21_GI“ ze dne 20. 7. 2021. Prověření historie podání 

v interním systému povinného subjektu bylo zjištěno, že toto podání bylo doručeno 

elektronické podatelně podatelna510000@cs.mfcr.cz - Celní úřad pro hlavní město Prahu, 

Praha 1 dne 20.07.2021 v 5:57:26. Automatický systém vygeneroval zpětný e-mail, který byl 

podatelnou povinného subjektu po podpisu zaslán dne 20. 7. 2021 v 10:51 na adresu příjemce: 

xxx@xxx.cz, jako předmět označen: Potvrzení doručení datové zprávy 21_07_20_Sdeleni_ 

CU_506996_21_GI, obsah zprávy: Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně 

podatelna510000@cs.mfcr.cz - Celní úřad pro hlavní město Prahu, Praha 1 dne 20. 07. 2021 

v 5:57:26. Identifikátor e-podatelny: 506996-4/2021-510000-41 Celní úřad pro hlavní město 

Prahu, Praha 1 Washingtonova 7 Praha 1, 11354. Povinný subjekt prověřením postupu nezjistil 

žádné Vámi tvrzené nesprávnosti, interní systém je nastaven tak, že na každé podání, včetně 

nepodepsaných e-mailů, je reagováno automaticky vygenerováním, a po podpisu zasláním, 

potvrzení o přijetí. Zároveň z uvedeného obsahu potvrzujícího e-mailu je zodpovězeno, kdy a 

pod jakým identifikátorem bylo podání zaevidováno v systému.  

 

Požadované informace: 

 

Žádá se poskytnout informace: 1) počet případů ročně, ve kterých celní úřad přijetí podání 

nepotvrzuje (možno uvést procentem); 2) informaci, zda je procento odlišné u podatelů, jejichž 

pracovníci jsou či byli celníkem při daňovému úkonu objímáni, aniž by byly použity 

donucovací prostředky, pokud ano, žádá se vyčíslit rozdíl; 3) počet celníky objímaných 

subjektů ročně. Liší-li se údaje meziročně, žádá se je uvést pro jednotlivé roky, počínaje rokem 

1992. 

 

Poskytnutá odpověď:  

 

K bodu 1 a 2 sděluje povinný subjekt, že interní systém e-podatelna je nastaven takovým 

způsobem, že každé podání je zaevidováno a je vygenerována zpráva, potvrzující přijetí podání 

s uvedením identifikátoru podatelny. Poněkud atypický postup při přijetí podání, Vámi uváděný 

v bodu 2, nemá žádný vliv na přijetí podání, vše probíhá automaticky, nainstalovaný software 

nerozlišuje, zda dochází při přijetí podání k objímání. Lze tedy konstatovat, že povinný subjekt 

potvrzuje přijetí podání ve všech případech. 

 

K dotazu v bodu 3 povinný subjekt konstatuje, že tento dotaz musí odložit, neboť takovými 

informacemi nedisponuje. Pro upřesnění, pokud subjektem se rozumí každá osoba, jak 

právnická, tak fyzická, celníkem potom každá osoba ve služebním poměru k Celní správě, 

potom Vámi položený dotaz v bodu 3 „počet celníky objímaných subjektů ročně“ je naprosto 

nezjistitelný a nezodpověditelný, navíc se vůbec netýká kompetencí povinného subjektu. 
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Požadované informace: 

 

Činí se podnět k opatření proti nečinnosti ve věci předchozí žádosti o poskytnutí informace o 

počtu celníků, kteří jsou či byli šetření GIBS v souvislosti s protiprávními úniky DPH 

uplatňováním vratek dle § 84 ZDPH. 

 

Poskytnutá odpověď:  

 

Povinný subjekt neeviduje žádnou vyřízenou nebo nevyřízenou žádost žadatele o poskytnutí 

informace o počtu celníků, kteří jsou či byli šetření GIBS v souvislosti s protiprávními úniky 

DPH uplatňováním vratek dle § 84 ZDPH. Dle položeného dotazu musíme doplnit, že 

problematika uplatňování vratek dle § 84 ZDPH se týká kompetencí výstupního Celního úřadu 

Praha Ruzyně, problematika počtu vyšetřovaných celníků spadá do kompetence Generální 

inspekce bezpečnostních sborů. Oba tyto útvary jsou povinnými subjekty, které mají podle 

informačního zákona (§ 2) povinnost poskytovat informace a Váš eventuální dotaz směřujte na 

tyto úřady. 


