
                                                                    

 

 

Žádost o informaci doručena 08. 09. 2021, odpověď odeslána 21. 09. 2021 pod č. j. 

109238/2021-580000-11. 

 

 

Dne 8. 9. 2021 obdržel Celní úřad pro Olomoucký kraj podání, jehož součástí byla žádost o 

poskytnutí informace v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

Předmětnou písemností shora uvedený subjekt požádal o poskytnutí následujících údajů: 

„V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, Vás žádáme o poskytnutí níže uvedených informací.  

 

1. Počet rozhodnutí (předpokládáme platebních výměrů), kterými bylo rozhodnuto o nepřiznání 

nároku na vrácení spotřební daně podle § 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních v 

letech 2018, 2019 a 2020. 

 

 2. V kolika případech z výše uvedených rozhodnutí bylo jedním z důvodů či jediným důvodem 

pro nepřiznání uplatněného nároku, neevidování naměřené výšky hladiny v cm, či % naplnění 

nádrže topnými oleji (údaje v cm jsou ve většině případů, zejména u domácích kotelen, 

používány pro přepočet na litry)? 

3. V kolika případech z výše uvedených rozhodnutí bylo jedním z důvodů či jediným důvodem 

pro nepřiznání uplatněného nároku, neexistence či nepoužívání litrovací tabulky výrobce 

nádrže (přepočet z cm na litry), kde byl topný olej skladován. 

4. V kolika případech z výše uvedených rozhodnutí bylo jedním z důvodů či jediným důvodem 

pro nepřiznání uplatněného nároku, nevedení evidence o nákupu a spotřebě topných olejů s 

přesností na jednotky litrů. 

Povinný subjekt žádost zpracoval a odpověděl: 

      

1. 2018 = 4 případy, 2019 = 5 případů, 2020 = 0 případů; 

Ve všech uvedených případech daňový subjekt neprokázal oprávněnost svého uplatněného 

nároku, že nakoupené LTO byly daňovým subjektem skutečně spotřebovány pro výrobu tepla, 

a to s ohledem na skutečnost, že nárok na vrácení spotřební daně nedoložil v souladu s § 56 

odst. 7 zákona o spotřebních daních průkaznou evidencí o nákupu a spotřebě LTO vedenou 

kupujícím. 

 

2. 2018 = 0 případů, 2019 = 0 případů, 2020 = 0 případů; 

 

3. 2018 = 0 případů, 2019 = 0 případů, 2020 = 0 případů; 

 

4. 2018 = 0 případů, 2019 = 0 případů, 2020 = 0 případů. 

 

 

 

 

  


