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Příjemce rozhodnutí: 

TERRA FELIX s.r.o. 

IČ 27304043 

Kloknerova 2249/9 

Chodov 

148 00 Praha 4 

 
Vyřizuje: odd. 11 / nprap. Bc. Soroková Lupínková  Spisová značka: 27304043/002/7297/2015-560000-11 

V Liberci dne 25. 9. 2015 Č.j.: 37329-33/2015-560000-11 

 

 

ROZHODNUTÍ 

Celní úřad pro Liberecký kraj (dále jen „správce daně“) jako věcně a místně příslušný 

správce daně podle § 6 odst. 1 písm. g) a odst. 2 a § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 17/2012 Sb., 

o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, dle § 1 odst. 3 zákona 

č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o spotřebních daních“), dle § 18 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „daňový řád“), na základě rozhodnutí Generálního ředitelství cel vydaného 

pod č. j. 55070-5/2014-900000-302 ze dne 11. 12. 2014, a v souladu s § 101 až 103 daňového 

řádu, na základě žádosti právnické osoby obchodní firmy: TERRA FELIX s.r.o., se sídlem 

Kloknerova 2249/9, Chodov, 148 00 Praha 4, DIČ: CZ27304043 (dále jen „provozovatel 

daňového skladu“), přijaté dne 1. 7. 2015 a evidované pod č. j. 37329/2015-560000-11, 

nahrazuje, v souladu § 43k odst. 1 písm. a) zákona o spotřebních daních, dosavadní povolení 

vydané pod č. j. 8888-2/2011-200100-23 dne 18. 11. 2011, novým povolením k provozování 

daňového skladu.  

 

Evidenční číslo daňového skladu 

CZ1409164S001 

 

Evidenční číslo provozovatele daňového skladu 

CZ0009164S000 

 

Popis a umístění daňového skladu: Daňový sklad je umístěn v přízemí budovy na adrese 

Hejnická 473, 464 01 Frýdlant a je prostorově ohraničen stavebně-technickými prvky, jako jsou 

obvodové zdi a dveře. Daňový sklad je tvořen jednou místností znázorněnou v nákrese, který 

je přílohou tohoto rozhodnutí. Jakékoli změny v údajích týkající se tohoto vymezení podléhají 

rovněž povinností oznámení změn podle § 43j odst. 1 zákona o spotřebních daních. 

Způsob zabezpečení vybraných výrobků: Prostory daňového skladu jsou umístěny ve zděné 

uzamykatelné budově v přízemí v jedné místnosti, samostatně uzamykatelné, přístup do těchto 

prostor mají jen pověřené osoby. Celý objekt je zajištěn elektronickými čidly pohybu. Všechny 

vstupy do daňového skladu musí být označeny nápisy „DAŇOVÝ SKLAD“. 

Popis způsobu skladování: Pivo je skladováno ve třech kvasných tancích s orientačními 

stavoznaky (objem 2 x 20hl a 1 x 40hl) a sedmi dokvasných (ležáckých) tancích s orientačními 
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stavoznaky (objem 4 x 20hl a 3 x 40hl). Pivo stočené do obchodního nebo spotřebitelského 

obalu bude okamžikem stočení vyskladněno z daňového skladu, tedy hotové pivo v obalech 

nebude v daňovém skladu skladováno. 

Popis měřících zařízení, způsob zajištění jejich ověřování a kalibrace: Ke každé várce bude 

vyhotoven varný list a bude vedena evidence každé várky v členění – číslo várky, druh piva, 

množství piva v hektolitrech/litrech a výše koncentrace piva v hmotnostních procentech 

extraktu původní mladiny (dále jen „EPM“). Hmotnostní procento EPM bude měřeno 

ověřenými sacharometry. Množství horké mladiny na varně (rmuto-mladinová pánev) bude 

zjišťováno odměrnou tyčí. Kvasné a ležácké tanky jsou vybaveny stavoznaky. Množství piva 

stočeného do KEG sudů bude zjišťováno jejich převážením na kalibrované váze (prázdný obal 

mínus naplněný KEG sud). U piva stočeného do KEG sudů zajistí provozovatel jejich 

nezaměnitelné označení, tak, aby z něj bylo zřejmé, jaký druh piva je v nich skladován (stolní, 

výčepní, ležáky, speciální pivo) s označením konkrétní výše hmotnostního procenta EPM.   

Provozovatel je povinen zajistit průkazné, spolehlivé a objektivní měření množství vyrobeného 

piva a pravidelné ověřování a kalibraci stanovených měřidel v souladu s platnými 

metrologickými předpisy. Kalibrační listy a ověřovací protokoly k používaným měřícím 

zařízením budou provozovatelem daňového skladu na vyžádání správce daně v případě 

kontroly předloženy. 

Popis vyráběných vybraných výrobků: Pivo dle § 81 odst. 1 písm. a) a b) zákona 

o spotřebních daních. Seznam jednotlivých druhů vyráběných piv (druh piva, hodnota extraktu 

původní mladiny) je přílohou tohoto rozhodnutí. Jakékoliv změny v tomto seznamu podléhají 

rovněž povinnosti oznámení změn podle § 43j odst. 1 zákona o spotřebních daních. 

Předpokládaný roční objem výroby: 5000 hl piva, slovy: Pěttisíchektolitrů. 

 Správce daně dále stanovuje, ve smyslu § 43i odst. 3 písm. c) zákona o spotřebních 

daních, další podmínky potřebné pro správu daní:  

1. Provozovatel daňového skladu je povinen vést evidenci vybraných výrobků v souladu 

s ustanovením § 37 zákona o spotřebních daních (dále jen „evidence“) a v měřících 

jednotkách, tedy v hektolitrech piva. 

2. Zápis do evidence po výrobě, zpracování, vydání nebo použití vybraných výrobků 

se stanovuje nejpozději na následující pracovní den. 

3. Provozovatel daňového skladu je povinen uchovávat evidenci, včetně daňových 

a ostatních dokladů, na základě kterých byla tato evidence vyhotovena, po dobu 10 let 

od konce kalendářního roku, ve kterém byla tato evidence vyhotovena. Evidence vedená 

prostřednictvím výpočetní techniky musí umožňovat tiskový výstup. 

4. Provozovatel daňového skladu je povinen vést evidenci vybraných výrobků 

ve struktuře, která je zveřejněna správcem daně (webové stránky Celní správy České 

republiky), a ve formátu, který je zveřejněn správcem daně, pokud vede tuto evidenci 

elektronicky. 

5. Provozovatel daňového skladu je povinen předávat správci daně podle jeho požadavků 

evidenční údaje vztahující se k daňové povinností. 

6. Provozovatel daňového skladu je povinen vytvořit za každé zdaňovací období vždy 

k 1. dni následujícího kalendářního měsíce přehled množství vyskladněných vybraných 

výrobků v obchodních obalech z daňového skladu, v členění na jednotlivé druhy 

vybraných výrobků  a druhy obchodních obalů a tuto evidenci prokazatelně předat 

správci daně do 3 pracovních dnů od jejího vytvoření. 
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7. Provozovatel daňového skladu je povinen sdělit nejpozději následující pracovní den 

správci daně jakékoliv změny provedené na technologickém zařízení pivovaru (varna, 

spilka, ležácký sklep). 

8. V případě poruchy technologického zařízení nebo zaviněných ztrát při výrobě piva 

provozovatel daňového skladu oznámí tuto událost nejpozději následující pracovní den 

prokazatelným způsobem správci daně s uvedením rozsahu škod. 

Neplnění podmínek stanovených v § 43c zákona o spotřebních daních a v tomto povolení 

může mít za následek zrušení povolení v souladu s § 43m zákona o spotřebních daních. 

O d ů v o d n ě n í: 

Správce daně zaevidoval dne 1. 7. 2015 pod č. j. 37329/2015-560000-11 žádost o změnu 

povolení, konkrétně navýšení množství vyráběného piva.  Správní poplatek ve výši 200,- Kč, 

kterému podléhá změna povolení, byl provozovatelem daňového skladu uhrazen. 

Správce daně v rámci povolovacího řízení ověřil splnění podmínek pro vydání povolení 

k provozování daňového skladu, tzn., že provozovatel daňového skladu splňuje podmínky 

spolehlivosti, bezdlužnosti, ekonomické stability, oprávnění provozovat povolenou činnost 

a není v likvidaci nebo v úpadku. Provozovatel daňového skladu následně navýšil zajištění daně 

a k dnešnímu dni je na účtu správce daně složeno zajištění daně ve výši 185.000,- Kč stanovené 

dle § 21 zákona o spotřebních daních a následně navýšené s ohledem na výsledek provedené 

finanční analýzy č. j. 37329-21/2015-560000-02. 

Správce daně na základě výše uvedených skutečností, v souladu s oznámením uživatele, 

dle 43k zákona o spotřebních daní rozhodl o vydání tohoto rozhodnutí, kterým vydává povolení 

k provozování daňového skladu, které nahrazuje předchozí povolení k provozování daňového 

skladu, stanovuje uživateli podmínky vycházející ze zákona o spotřebních daních a další 

podmínky, ve smyslu § 43i odst. 3 písm. c) tohoto zákona, pro zajištění řádné správy daní. 

Provozovatel daňového skladu je povinen, v souladu s § 43j odst. 1 zákona o spotřebních 

daních, oznámit správci daně změnu údajů, které jsou uvedeny v povolení a které se uvádějí 

v návrhu na vydání povolení, do 5 dnů ode dne, kdy nastala. 

Podle § 21 odst. 9 zákona o spotřebních daních je provozovatel daňového skladu povinen 

sledovat výši zajištění daně a v případě vymezeném v tomto ustanovení zvýšit zajištění daně 

ve lhůtě 10 dní ode dne zjištění rozdílu. 

Podle §19a odst. 2 zákona o spotřebních daních lze daňový sklad provozovat na základě 

tohoto nového povolení ode dne jeho oznámení.  

P o u č e n í: 

Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne 

jeho doručení, a to i před jeho doručením. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí 

je odvoláním napadeno, v tomto případě u Celního úřadu pro Liberecký kraj. Odvolání je 

nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek 

(§ 109 daňového řádu). 

 

 

 

 
plk. Mgr. Erik Hellinger 

vedoucí oddělení Právních 

a správních činností 

a zástupce vedoucího odboru 

Celní úřad pro Liberecký kraj 


		2015-09-25T10:18:19+0200
	Mgr. Erik Hellinger




