
Celní úřad pro hlavní město Prahu 

Washingtonova 7 

113 54 Praha 1 

 

Č.j.: 154603-6/2013-510000-31 

Vyřizuje: Boháč 

Telefon: 261 334 316                                                                            V Praze dne 21. 11. 2013 

 

Subjekt: ČEPRO, a. s. 

Sídlo: Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7 

DIČ: CZ60193531 

 

 

Rozhodnutí – Oprava zřejmých nesprávností 
 

Celní úřad pro hlavní město Prahu (dále jen „celní úřad“) jako věcně a místně příslušný správce 

daně dle ustanovení § 8 zákona odst. 1 písm. c) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správce daně“) a ustanovení § 13 a § 129 

zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), 

opravuje v souladu s ustanovením § 104 v návaznosti na ustanovení § 101 odst. 1 a ustanovení 

§ 102 daňového řádu údaj v rozhodnutí č.j. 154605-5/2013-510000-31 ze dne 18. 11. 2013 (dále 

též „rozhodnutí“), které vydal subjektu ČEPRO, a.s., sídlem Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7, 

DIČ: CZ60193531 (dále jen „daňový subjekt“), ve věci registrace distributora pohonných hmot 

dle zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PHM“), 

takto: 

 

ve výrokové části rozhodnutí (následující po textu „přiděluje distributorovi registrační číslo“) 

se zapisuje správný údaj:  

 

CZ1101294Q001 

 
a dále ve výrokové části rozhodnutí (číslo jednací rozhodnutí) se zapisuje správný údaj:  

 

Č.j. 154603-5/2013-510000-31 

 

 

Ostatní údaje v rozhodnutí č. j. 154605-5/2013-510000-31 ze dne 18. 11. 2013 zůstávají 

nezměněny.  

 

Odůvodnění 

 

Dne 18. 11. 2013 vydal celní úřad daňovému subjektu Rozhodnutí o registraci distributora 

pohonných hmot č.j. 154606-5/2013-510000-31, kterým rozhodl o žádosti daňového subjektu 

ve věci registrace dle zákona o PHM. Správce daně ověřil kontrolou údajů v předmětném 

rozhodnutí skutečnost, že uvedl v části textu, v níž je daňovému subjektu sdělováno přidělené 

číslo registrace, zřejmou chybou v psaní - nesprávný údaj, a to text: CZ1308977Q001, přičemž 

z aplikace Registr distributorů pohonných hmot, vedené Celní správou ČR, je zřejmé, že toto 

registrační číslo nepřísluší daňovému subjektu. Správným údajem o registračním číslu 



daňového subjektu je: CZ1101294Q001. Zároveň pak celní úřad zjistil, že v rozhodnutí došlo 

ke zřejmé chybě v psaní – překlepu v čísle jednacím, kdy bylo uvedeno č.j. 154605-5/2013-

510000-31, přičemž správné číslo jednací je č.j. 154603-5/2013-510000-31. 

 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl správce daně tak, jak je uvedeno ve výrokové 

části tohoto rozhodnutí. 

 

 

P o u č e n í 

 

Proti tomuto rozhodnutí je dle ustanovení § 109 daňového řádu přípustné odvolání, které lze 

podat ve lhůtě 30 ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž směřuje, a to i před 

doručením tohoto rozhodnutí. Odvolání lze učinit u Celního úřadu pro hlavní město Prahu nebo 

ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena zaručeným elektronickým 

podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky. Včas podané odvolání nemá 

odkladný účinek. 

 

 

 

 

 

npor. Ing. Jan Boháč 

zástupce vedoucího odboru 3 Daňového a 

vedoucí oddělení 31 Daňového 

Celní úřad pro hl. město Prahu 

Datum podpisu: 21. 11. 2013 
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