
Žádost o informaci doručena dne 6. 6. 2016, 

odpověď odeslána dne 19. 7. 2016 pod č. j. 

32998-11/2016-640000-11  

Právnická osoba XXXXXX XXXX žádá v souladu  s ustanovením § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, o poskytnutí informací: 

1. Kolik provedl Celní úřad Zlín místních šetření zaměřených na kontrolu skladovaných a 

nabízených vybraných výrobků dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 

pozdějších předpisů souběžně s kontrolou značení lihu dle § 58 zákona č. 307/2013 Sb., o 

povinném značení lihu, v platném znění? 

2. Kolik zahájil Celní úřad Zlín, v souvislosti s kontrolou specifikovanou v bodě 1. této žádosti, 

podle ustanovení § 91 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, řízení o 

zajištěných vybraných výrobcích? 

3. V kolika případech Celní úřad Zlín, v souvislosti s kontrolou specifikovanou v bodě 1 této 

žádosti, kontrolovanému subjektu poskytl lhůtu k doložení dokladů prokazujících nákup 

vybraných výrobků, jestliže tyto doklady nebyly okamžitě předloženy a jak byla tato lhůta 

dlouhá? 

4. V kolika případech Celní úřad Zlín, v souvislosti s kontrolou specifikovanou v bodě 1 této 

žádosti, vydal rozhodnutí o zajištění vybraných výrobků? 

5. V kolika případech Celní úřad Zlín, v souvislosti s kontrolou specifikovanou v bodě 1 této 

žádosti, přistoupil ke stanovování objemu lihovin v otevřených lahvích? 

6. V kolika případech Celní úřad Zlín, v souvislosti s kontrolou specifikovanou v bodě 1 této 

žádosti, přistoupil k uskladnění zajištěných vybraných výrobků u kontrolovaného subjektu a 

kolikrát je odvezl k uskladnění, např. do skladu celního úřadu? 
 

Odeslaná odpověď:  

Celní úřad pro Zlínský kraj (dále jen „povinný subjekt") obdržel dne 6. 6. 2016 podání označené jako: „Žádost 

o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb". 

Ad 1) Celní úřad pro Zlínský kraj provedl na základě ustanovení zákona č. 353/2003 Sb., o 

spotřebních daních, v platném znění (dále jen „ zákon o SpD“), v kontextu s ustanoveními 

zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, v platném znění, za období 1. 1. 2015 –                      

31. 12. 2015 celkem 169 a za období od 1. 1. 2016 – 6. 6. 2016 celkem 31 kontrol vybraných 

výrobků. 



Ad 2) Celní úřad pro Zlínský kraj provedl za období od 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 celkem 147 a 

za období 1. 1. 2016 – 6. 6. 2016 celkem 26 kontrol vybraných výrobků, u kterých bylo na 

základě ustanovení § 91 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zahájeno 

daňové řízení. 

Ad 3) Délka lhůty k doložení dokladů prokazujících nákup vybraných výrobků, jestliže tyto 

doklady nebyly okamžitě předloženy při kontrole, jako taková není z hlediska délky přesně 

specifikována. Pokud není subjekt schopen v době provedení kontroly doložit zdanění 

vybraných výrobků, zboží se zajišťuje a následně subjekt předkládá doklady prokazující 

zdanění vybraných výrobků ve lhůtě, která mu může být celním úřadem v přiměřené délce 

stanovena. CÚ pro Zlínský kraj v období let 2015 – 2016 tyto lhůty nestanovoval. 

Ad 4) Celní úřad je v souladu s ustanovením § 42a odst. 2 zákona o SpD povinen k vydání 

rozhodnutí o zajištění vybraných výrobků do 3. dnů ode dne kdy k zajištění došlo, za období      

1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 se jednalo o 147 případů a za období od 1. 1. 2016 – 6. 6. 2016  se 

jednalo o 26 případů. 

Ad 5) Celní úřad pro Zlínský kraj přistoupil ke stanovování objemu lihovin (ověření možství 

vybraných výrobků pro stanovení základu daně) v otevřených láhvích v roce 2015 v                                  

16 případech, v roce 2016 v 10 případech. 

Ad 6) Celní úřad pro Zlínský kraj ve všech případech zajištěných vybraných výrobků, u nichž 

nebyla splněna povinnost v souladu s ustanovením § 42 odst. 2 písm. a), zajištěných na 

základě ustanovení § 42a odst. 2, v kontextu s ustanovením § 42 odst. 5 zákona o SpD, 

přistoupil k uskladnění ve vlastních prostorách. 

 

 


