
Celní ředitelství Praha 
zákon č. 106/1999 Sb,  

o svobodném přístupu k informacím (ZoSPI) 
 
 

Žádost o informaci doručena CŘ Praha dne 3. 4. 2012, odpověď 
odeslána 17. 4. 2012 pod č. j. 6274-2/2012-170100-21 

 
Žádost o informaci: 
Žadatel ve své žádosti požadoval informace týkající se vydání zvláštních povolení na přijímání a užívání vybraných 
výrobků – minerálních olejů osvobozených od daně. 
 

1) V kolika případech je vedena evidence prostřednictvím PC za použití softwarového vybavení (např. 
tabulkový procesor excel), které není přímo propojeno s účetnictvím s ohledem na skutečnost, že 
účetnictví je vedeno v jiném místě, než kde by byla vedena evidence podle § 40 zákona o spotřebních 
daních 

 
2) V kolika případech bylo v rámci povolovacího řízení zpochybněno vedení evidence způsobem uvedeným 

pod bodem 1); 
 

3) V kolika případech byla stanovena ve zvláštním povolení podmínka, že uživatel musí vést evidenci tak, 
aby byla správná, úplná, průkazná, srozumitelná a přehledná 

 
4) V kolika případech bylo na základě povolovacího řízení vydáno zvláštní povolení a současně byl 

zpochybněn navrhovaný způsob vedení evidence z důvodu nesplnění nároků na průkaznost, 
věrohodnost, správnost, úplnost a stanovena podmínka odstranění ještě před zahájením přijímání 
vybraných výrobků; 

 
Odpověď: 

ad 1) Vedení podrobností o evidencích dle § 40 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních není ze strany 
Celní správy ČR resp. Celního ředitelství Praha evidováno a touto informací tak Celní ředitelství Praha 
nedisponuje. Z obecně závazných právních předpisů však vyplývá, že účetnictví je účetní jednotka 
povinna vést správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost 
účetních záznamů a to Celní ředitelství Praha v rámci povolovacího řízení zkoumá. 
 

ad 2) Vzhledem k odpovědi na otázku číslo 1) je zřejmé, že číselné vyjádření odpovědi na otázku číslo 2) 
rovněž nijak neevidujeme. Je zde však nutné uvést, že celní orgány mohou dle § 13 výše zmíněného 
zákona stanovovat další podmínky zabezpečení vybraných výrobků nebo uložit opatření potřebná k 
zabránění jejich neoprávněného použití. 
 

ad 3) Podmínka, že uživatel musí vést evidenci tak, aby byla správná, úplná, průkazná, srozumitelná a 
přehledná, je podmínkou vyplývající z obecně závazných právních předpisů např. zákona č. 563/1991, o 
účetnictví ve znění pozdějších předpisů. 
 

ad 4) Podmínky jednotlivých povolení jsou stanovány takovým způsobem, aby bylo zajištěno plnění podmínek 
zvláštního povolení, v rozsahu zákona č. 353/2003 Sb. Z výše uvedeného vyplývá, že nedošlo v daném 
období k žádnému Vámi popsanému případu. 
 

ad 5) Pokud správce daně zjistí, že došlo k porušení podmínek stanovených ve zvláštním povolení nebo 
podmínek vyplývajících z výše zmíněného zákona, musí vždy činit kroky stanové zákonem. 


