
  

 

POVOLENÍ  

K NABYTÍ PEVNÝCH PALIV BEZ DANĚ 
 

Celní úřad Ústí nad Labem (dále jen „celní úřad“) jako věcně a místně příslušný správce 

daně podle § 5 odst. 3 písm. g) zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, a § 13 odst. 1 zákona č. 261/2007 Sb., část čtyřicátá šestá, o stabilizaci 

veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPP“), v souladu s § 32 zákona č. 

337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní 

a poplatků“), na základě návrhu daňového subjektu ENERGOCOM s.r.o., Masarykova 120/210, 

400 01 Ústí nad Labem, DIČ: CZ27287297 ze dne 6. října 2010, evidovaného celním úřadem pod 

čj. 39073-2/2010-206300-024 dne 18. října 2010  a doplnění návrhu ze dne 2. listopadu 2010, 

evidovaného pod čj. 39073-3/2010-206300-024 dne 2. listopadu 2010 a následného doplnění 

návrhu ze dne 2. listopadu 2010, evidovaného dne 3. listopadu  pod čj.39073-4/2010-206300-024  

podle §§ 13 a 14 ZDPP  

p o v o l u j e 

dodavateli, navrhovateli: ENERGOCOM s.r.o., Masarykova 120/210, 400 01 Ústí nad Labem,  

DIČ:CZ27287297 (dále jen „držitel povolení“), nabývat pevná paliva bez daně uvedená pod kódy 

nomenklatury:                                                

 2702 – hnědé uhlí, hnědouhelné brikety, též aglomerované hnědé uhlí kromě gagátu   

Povolení se vydává na dobu 5 let ode dne vydání povolení, tj. do 4. 11. 2015. 

 Dle ustanovení § 18 ZDPP vede dodavatel pro daňové účely za jednotlivá zdaňovací období 

evidenci o zásobách, množství a druzích nabytých, dodaných a spotřebovaných pevných paliv; 

evidence se uchovává po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ke kterému se vztahuje (§20 

ZDPP).  

O d ů v o d n ě n í : 

 Na základě výše uvedeného návrhu na vydání povolení k nabytí pevných paliv bez daně 

podle § 13 odst. 2 ZDPP držitel povolení splnil podmínky, uvedené v § 14 odst. 2  ZDPP,  z tohoto 

důvodu celní úřad vydal povolení k nabytí pevných paliv bez daně. 

P o u č e n í : 

 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 30 dnů ode dne, který následuje po doručení 

tohoto rozhodnutí u Celního úřadu Ústí nad Labem. Podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona o správě 

daní a poplatků lze odvolání učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je 

opatřena zaručeným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové 

schránky. Podle § 48 odst. 12 zákona o správě daní a poplatků nemá podané odvolání odkladný 

účinek.              

Celní úřad Ústí nad Labem 
Adresa: Přístavní 8, 400 07 Ústí nad Labem 

Čj.: 39073-6/2010-206300-024                                 V Ústí nad Labem 

Vyřizuje: Zdeňka Pešková                                        Datum vydání povolení: 4. listopadu 2010  

Telefon: 475 258 730 

 

 

Navrhovatel:              ENERGOCOM s.r.o. 

Sídlo:                           Masarykova 120/210, 400 01  Ústí nad Labem  

DIČ:                            CZ27287297 
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Při podání v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu je nutno uvést 

současně poskytovatele certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede evidenci, nebo certifikát 

připojit k podání.  

 

 

 

 

 

Ing. Václav Kuklík  

 ředitel     

Celní úřad Ústí nad Labem 
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