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Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážený pane magistře, 

Ministerstvu financí byla dne 27. listopadu 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Žádost je formulována takto: 

„žádám Vás v souladu se zák. č. 106/1999 Sb. o sdělení následujících informací:  
- Bylo Vaším úřadem v minulosti vedeno řízení ohledně zaplacení spotřební daně, 
případně vyměřena daňová povinnost ze spotřební daně z tabákových výrobků, a to 
konkrétně k tabákovým výrobkům – řezanému tabáku balenému v igelitových sáčcích 
o hmotnosti cca 150g a označených žlutou (hnědou) etiketou s názvem GOLDSTAR, 
který nebyl označen v souladu s ust. § 114 odst. 2 zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních?  
- V případě, že ano, v jakém roce takové řízení a pod jakou spisovou značkou bylo 
vedeno?  
- V případě, že ano, kde byl tento tabák skladován?“  
 
K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje, že v minulosti nevedlo řízení ohledně 
zaplacení spotřební daně, ani o vyměření daňové povinnosti ze spotřební daně, 
konkrétně z tabákových výrobků - řezaného tabáku baleného v igelitových sáčcích 
o hmotnosti cca 150g a označených žlutou (hnědou) etiketou s názvem GOLDSTAR - 
které nebyly označeny v souladu s § 114 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních, ve znění pozdějších předpisů.  

Daňové řízení se vede za účelem správného zjištění a stanovení daně a zabezpečení 
její úhrady a končí splněním nebo jiným zánikem daňové povinnosti, která s touto daní 
souvisí. Ministerstvu financí v postavení správce daně nepřísluší vést nalézací řízení 
(tj. řízení vyměřovací nebo řízení doměřovací), ani řízení související s placením 
spotřební daně. To náleží do působnosti orgánů Celní správy České republiky. 
Ministerstvu financí v postavení správce přísluší zabývat se až mimořádnými 
a dozorčími prostředky. Doporučujeme Vám proto, abyste se ve výše uvedené věci 
obrátil na Generální ředitelství cel, kontakty naleznete na www.celnisprava.cz. 
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