
Žádost o informaci doručena dne 18. 12. 2017, 

odpověď odeslána dne 8. 1. 2017 pod č. j. 

70833-7/2017-640000-11  

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

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace obsažené: 

v zápisech z jednání či porad uskutečněných od 1.1.2014 do současnosti, které se uskutečnili u Vašeho 

celního úřadu či byly Vaším celním úřadem iniciovány,  

- v písemnostech vyhotovených Vaším celním úřadem, ať již vyhotovených pro vnitřní potřebu celní 

správy nebo v rámci komunikace s útvary Vašeho celního úřadu, jinými celními úřady či nadřízenými 

orgány nebo vyhotovených třetím subjektům, a to od 1.1.2014 do současné doby,  

- ve všech vnitřních aktech řízení vydaných celním úřadem,  

dotýkajících se komplexní problematiky vracení spotřební daně podle § 55 a § 56 zákona č. 353/2003 

Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z pohledu vyměřování nároku na 

vrácení spotřební daně, tak z pohledu kontroly oprávněnosti tohoto nároku (např. způsoby prokazování 

nároků, podoba příloh daňového tvrzení, vedení evidence, hodnocení subjektů a jejich nároku, 

hodnocení příloh daňových tvrzení, hodnocení míst spotřeby, atd.) jelikož tyto údaje jsou pro výkon naší 

podnikatelské činnosti bezpodmínečně potřebné a jejich použití v praxi se nás bezprostředně dotýká. 

Odeslaná odpověď:  

Celní úřad pro Zlínský kraj (dále jen „povinný subjekt") obdržel dne 18. 12. 2017 podání 

označené jako: „Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb". 

Předmětnou písemností shora uvedený subjekt žádá o poskytnutí informací obsažených 

v písemnostech a vnitřních aktech dotýkajících se komplexní problematiky vracení spotřební daně 

podle § 55 a § 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. 

Celní úřad Vaši žádost posoudil a podle § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona  

Vám požadovanou informaci poskytuje.  

Celní úřad pro Zlínský kraj postupuje v oblasti problematiky vracení spotřební daně v souladu  

s ustanovením podle § 55 a § 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 

předpisů, nemá k dané problematice vydány žádné vnitřní akty, ani zpracován žádný interní materiál. 

V návaznosti na požadavek prověřeny: 

- zápisy z jednání či porad uskutečněné od 1. 1. 2014 do současnosti,  

-  písemnosti vyhotovené celním úřadem, ať již vyhotovené pro vnitřní potřebu celní správy nebo v        

rámci komunikace s ostatními útvary, jinými celními úřady či nadřízenými orgány nebo vyhotovené 

třetím subjektům, a to od 1. 1. 2014 do současné doby -  všechny vnitřní akty řízení vydané celním 

úřadem. 


