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Celní úřad pro Jihočeský kraj
Kasárenská 6/1473, 370 21 České Budějovice 

 
Spisová značka: 46683038/002/02
Č.j.:  78473-5/2018-520000-11                        
Vyřizuje: Homanová,  telefon: 386714315
                                                            
                                                                                        V Českých Budějovicích dne 25. 07. 2018

Navrhovatel:                  
Daňový subjekt:             Paliva Písek a. s.      
Sídlo:                              Žižkova třída 335/12, Budějovické Předměstí, 397 01  Písek     
DIČ:                               CZ46683038
IČO:                               46683038

POVOLENÍ K  NABYTÍ PEVNÝCH PALIV
BEZ  DANĚ

Celní  úřad  pro  Jihočeský  kraj,  Kasárenská  6/1473, 370 21  České  Budějovice  (dále jen správce 
daně“), jako věcně a místně příslušný správce daně podle  § 6 odst. 2 a  § 8 odst. 1 písm. c)  zákona  č. 
17/2012 Sb.,  o  Celní  správě  České  republiky,ve znění pozdějších předpisů,  podle  části  čtyřicáté  
šesté,  § 13 odst. 1 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen„SVR“),   podle  § 13  odst.  1  písm. b)  zákona  č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění pozdějších předpisů  (dále jen „daňový řád“),  na  základě   návrhu  daňového  subjektu  Paliva 
Písek a. s., Žižkova třída 335/12, Budějovické Předměstí, 397 01  Písek, IČO 46683038, DIČ: 
CZ46683038     p o v o l u j e    v souladu s § 101 a násl.  daňového řádu,  a  podle  § 13  a § 14 části 
čtyřicáté šesté SVR,  navrhovateli –  Paliva Písek a. s., Žižkova třída 335/12, Budějovické 
Předměstí, 397 01  Písek, IČO 46683038, DIČ: CZ46683038  (dále jen „držitel povolení“) nabývat 
pevná paliva bez daně uvedená pod kódem nomenklatury:  
           2701 -  černé uhlí, brikety a podobná pevná paliva vyrobená z černého uhlí,  
           2702 -  hnědé uhlí, hnědouhelné brikety, též aglomerované hnědé uhlí kromě gagátu (černého 
                       jantaru),
          2704 -  koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí nebo rašeliny, též aglomerovaný, 
viz. ustanovení § 4 části čtyřicáté šesté SVR.  

Počátečním dnem platnosti tohoto povolení k nabytí pevných paliv bez daně (dále jen „povolení“)  je 
den, který  následuje  po  posledním  dni platnosti platného povolení č.j. 46540-4/2013-520000-11, tj. 
den 12. 10. 2018.

Povolení se vydává na dobu 5 let počínaje dnem 12. 10. 2018, tj. do 12. 10. 2023.

Odůvodnění:

Toto povolení se vydává na základě návrhu na vydání povolení k nabytí pevných paliv bez daně, který  
správce daně obdržel  dne  10. 7. 2018  a  jehož  navrhovatelem  je společnost Paliva Písek a. s., 
Žižkova  třída  335/12,  Budějovické  Předměstí, 397 01   Písek,  IČO  46683038,  DIČ:  CZ46683038. 
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Návrh je správcem daně veden pod č.j. 78473/2018-520000-11. Podle části čtyřicáté šesté § 14 odst. 3 
SVR  se povolení vydává na dobu 5 let. Navrhovatel je držitelem platného povolení k nabytí pevných 
paliv bez daně č.j. 46540-4/2013-520000-11 platného do 11. 10. 2018. Na základě výše uvedeného se 
počátek platnosti povolení k nabytí pevných paliv bez daně stanovuje ke dni následujícímu po 
posledním dni předchozího povolení tj. od 12. 10. 2018 nebo ode dne oznámení nového povolení, 
v závislosti na tom, která skutečnost nastala později.      

Na základě splnění podmínek pro vydání povolení k nabytí pevných paliv bez daně, stanovených 
v ustanovení § 13 a § 14 části čtyřicáté šesté SVR, rozhodl správce daně tak, jak je uvedeno ve 
výrokové části.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání u výše uvedeného správce daně ve lhůtě 30 dnů ode dne 
jeho doručení (§ 109 daňového řádu). 

O odvolání rozhoduje v souladu s § 114 daňového řádu Generální ředitelství cel Praha, pokud o něm 
nerozhodne správce daně s použitím ustanovení § 113 daňového řádu.

Podle § 109 odst. 5 daňového řádu nemá podané odvolání odkladný účinek.

                                                                                  
                                                                                            
plk. Ing. Bc. Petr Šandl

                                                                                  vedoucí odboru a zástupce ředitele celního úřadu
    odbor 1 – Právní

         Celní úřad pro Jihočeský kraj
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