
Správce daně: Celní úřad pro hlavní město Prahu Č.j.: 536178-9/2022-510000-11
Washingtonova 7 Vyřizuje: nprap. Ing. Sabina Novotná
113 54 Praha 1 Telefon: 261 334 130

Úřední hodiny: Po, St 8:00 – 17:00 Email: s.novotna@cs.mfcr.cz 
ID datové schránky: k8dny3x

V Praze, dne 05.10.2022

Sdělení

Daňový subjekt:  
ProfiOdpady s.r.o.
U Vodojemu 914/15
142 00 Praha 4 - Libuš
IČ: 28414691
DIČ: CZ28414691 
DS: 8z3u2ww

Celní úřad pro hlavní město Prahu jako věcně a místně příslušný správce (dále jen „správce 
daně“) daně dle ustanovení § 6 a ustanovení § 8 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 1 odst. 4 zákona č. 
353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
spotřebních daních“) a ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) přijal dne 14.06.2022 pod č.j. 459302/2022-
510000-11, ve znění pozdějších doplnění, podklady pro posouzení splnění podmínek pro 
vydaná povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně, daňového 
subjektu ProfiOdpady s.r.o., se sídlem U Vodojemu 914/15, 142 00 Praha 4 - Libuš, IČ: 
28414691 (dále též „držitel povolení“). Podání posoudil správce daně jako žádost o prověření 
plnění podmínek povolení v souladu s ustanovením § 43c odst. 3 zákona o spotřebních daních.

Daňový subjekt je držitelem Povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených 
od daně, evidenční č. CZ1509730Z001.

Podmínkami pro vydání povolení jsou spolehlivost, bezdlužnost, ekonomická stabilita, 
oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti související s povolením a skutečnost, 
že daňový subjekt není v likvidaci nebo v úpadku, přičemž je stanoveno, že podmínku 
spolehlivosti a bezdlužnosti musí splňovat společně s daňovým subjektem i fyzické osoby, 
které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu daňového subjektu a fyzické 
osoby, které vykonávají činnost statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu daňového 
subjektu. 

Podmínky pro vydání povolení musí být splněny v souladu s ustanovením § 43c odst. 3 zákona 
o spotřebních daních nejen v okamžiku vydání povolení, ale po celou dobu trvání povolení.
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V souvislosti s výše uvedeným správce daně prověřil údaje a podklady předložené 
daňovým subjektem a současně ověřil u daňového subjektu splnění zákonných podmínek 
pro vydání povolení ze svých evidencí a z evidencí u příslušného finančního úřadu. 
Vyhodnocením uvedených podkladů dospěl správce daně k závěru, že daňový subjekt 
splňuje podmínky povolení uvedené v § 43c zákona o spotřebních daních.

plk. Ing. Jan Krmela
vedoucí oddělení 11 - Právních a správních činností

a zástupce vedoucího odboru
Celní úřad pro hlavní město Prahu


		2022-10-05T14:03:41+0200




