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Praha 4. 9. 2018   

 
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a sdělení o 
odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
 

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí bylo dne 28. srpna 2018 doručeno Vaše podání se žádostí 

o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"). Žádáte o poskytnutí 

informací v tomto znění: 

"jako právní zástupce daňového subjektu FAU s.r.o. v řízeních, v nichž byly zrušeny 

níže uvedené dodatečné platební výměry Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj :  

- č.j. 24295-2/2014-570000-32.4 ze dne 26.3.2014 na spotřební dani z minerálních 

olejů za zdaňovací období červen 2013, kterým byla dodatečně vyměřena daňová 

povinnost ve výši 2.964.822,00 Kč a penále ve výši 592.965,00 Kč, včetně úroku  

z prodlení jako příslušenství daně ve výši 513.415,00 Kč a pokuty za opožděně 

tvrzení daně ve výši 132.583,00 Kč;  

- č.j.24295/2014-570000-32.4 ze dne 26.3.2014 na spotřební dani z minerálních olejů 

za zdaňovací období květen 2013, kterým byla dodatečně vyměřena daňová 

povinnost ve výši 2.651.652,00 Kč a penále ve výši 530.331,00 Kč, včetně úroku  

z prodlení ve výši 539.813,00 Kč a pokuty za opožděné tvrzení daně ve výši 

148.242,00 Kč;  

kdy na základě zrušení výše uvedených platebních výměrů Krajským soudem  

v Ostravě a potvrzení správnosti tohoto rozhodnutí Nejvyšším správním soudem  
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v Brně, byl Celním úřadem pro Moravskoslezský kraj přiznán společnosti FAU s.r.o. 

úrok z neoprávněného jednání správce daně v souhrnné výši 2.210.655,98 Kč,  

a částka ve výši 2.210.655,98 Kč, jako úrok z neoprávněného jednání správce daně, 

byla ze strany celní správy České republiky uhrazena společnosti FAU s.r.o.  

Vás tímto  

ž á d á m 

o poskytnutí následujících informací, a to elektronicky prostřednictvím datové 

schránky :  

1) sdělení, zda Ministerstvo financí České republiky, resp. příslušný správní orgán, 

uplatnil nebo bude uplatňovat náhradu škody na mjr. Ing. Aleši Chwistkovi, který 

České republice škodu ve výši minimálně 2.210.655,98 Kč (jako úrok  

z neoprávněného jednání správce daně, který byl ze strany celní správy České 

republiky uhrazen společnosti FAU s.r.o.) způsobil, a to schválením a podepsáním 

shora uvedených nezákonných dodatečných platebních výměrů, kdy škoda 

způsobená mjr. Ing. Alešem Chwistkem odpovídá částce, kterou Česká republika již 

uhradila společnosti FAU s.r.o. na úroku z neoprávněného jednání správce daně;  

2) pro případ, že Ministerstvo financí České republiky, resp. příslušný správní orgán, 

nebude shora specifikovaný regresní nárok na mjr. Ing. Aleši Chwistkovi uplatňovat,  

žádám o sdělení z jakých důvodů tak nebude činit a dále o sdělení, která konkrétní 

úřední osoba rozhodla o tom, že Česká republika nebude shora specifikovaný 

regresní nárok na mjr. Ing. Aleši Chwistkovi uplatňovat." 

 

K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. 

 

Ad 1) 
Ministerstvo financí neuplatnilo náhradu škody vůči Ing. Aleši Chwistkovi. K části 

dotazu, zda Ministerstvo financí vůči Ing. Aleši Chwistkovi bude uplatňovat náhradu 

škody, vydalo Ministerstvo financí samostatné rozhodnutí o odmítnutí části žádosti 
evidované pod č.j. MF-21470/2018/10-9-Roz. 

Dotaz, zda tak učinil příslušný správní orgán, kterým je některý z orgánů Celní 

správy České republiky, nespadá do působnosti Ministerstva financí. Dle ustanovení 

§ 1 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, je Celní správa České republiky soustavou správních orgánů, která  
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je tvořena Generálním ředitelstvím cel a celními úřady. Každý z orgánů Celní správy 

České republiky je zároveň samostatným povinným subjektem ve smyslu Zákona. 

Vzhledem k tomu, že se Vaše žádost v této části dotazu nevztahuje k působnosti 

Ministerstva financí, Ministerstvo financí podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) 

Zákona část Vaší žádosti o poskytnutí informací o d k l á d á.  

 

Ad 2) 
K dotazu v tomto bodě vydalo Ministerstvo financí samostatné rozhodnutí o odmítnutí 

části žádosti evidované pod č.j. MF-21470/2018/10-9-Roz. 
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