Celní úřad pro hlavní město Prahu
113 54 Praha 1, Washingtonova 7
Daňový subjekt: EP ENERGY TRADING, a.s.
Sídlo: Praha - Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 11002
DIČ: CZ27386643
Vyřizuje: por. Ing. Pailová, Odd: 11
Telefon: 261334202
V Praze dne 8.12.2017

č.j. 245056-3/2017-510000-11

Rozhodnutí, povolení k nabytí elektřiny bez daně
Celní úřad Celní úřad pro hlavní město Prahu (dále jen „celní úřad“) jako věcně a místně příslušný
správce daně podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, a §
13 odst. 1 zákona č. 261/2007 Sb., část čtyřicátá sedmá, o stabilizaci veřejných rozpočtů (dále jen
„ZDE“), v souladu s § 101 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“) na
základě podání návrhu vydání povolení k nabytí elektřiny bez daně daňového subjektu EP
ENERGY TRADING, a.s., Praha - Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 11002, DIČ:
CZ27386643 (dále jen „navrhovatel“), doručeném dne 6.9.2017 na Celní úřad pro hlavní město
Prahu p o v o l u j e v souladu s ustanovením § 13 a § 14 ZDE
a) navrhovateli: EP ENERGY TRADING, a.s., Praha - Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ
11002, DIČ: CZ27386643 (držitel povolení),
b) evidenční číslo povolení k nabytí elektřiny bez daně CZ1704375E003,
c) nabývat elektřinu uvedenou pod kódem nomenklatury 2716 bez daně,
d) povolení se vydává na dobu 5 let, s odloženou účinností a to od 13.12.2017, tj. do
13.12.2022,
e)

předpokládané roční množství odebrané elektřiny bez daně: 3 500 000 MWh,

f) navrhovatel musí být po celou dobu platnosti povolení k nabytí elektřiny bez daně držitelem
platné licence pro obchod s elektřinou, povolení v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm.
e) ZDE zaniká dnem zániku licence.
Odůvodnění
Dne 24.10.2017 byl na Celní úřad pro hlavní město Prahu prostřednictvím Celního úřadu
pro Středočeský kraj doručen návrh, který celní úřad posoudil jako návrh na vydání povolení
k nabytí elektřiny bez daně pod č. j. 245056/2017-510000-11.
K návrhu byla doložena, mimo jiné, licence Energetického regulačního úřadu pro obchod
s elektřinou v České republice č.: 141017522, jejíž platnost je omezena do 22.11.2020 včetně.
Pokud nebude licence prodloužena, povolení v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. e) ZDE
zaniká dnem zániku licence.
Povolení je vydáno na dobu určitou 5 let s odloženou účinností od 13.12.2017. Navrhovatel
je držitelem povolení evidenční číslo CZ1204375E002, které je platné do 12.12.2017.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl správce daně tak, jak je uvedeno ve
výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je dle § 109 daňového řádu přípustné odvolání ve lhůtě 30 dnů ode dne
doručení rozhodnutí. Odvolání lze učinit u Celního úřadu pro hlavní město Prahu. Včas podané
odvolání nemá odkladný účinek.

plk. Mgr. Jiří Beneš
vedoucí oddělení a zástupce vedoucího odboru
oddělení 11 – Právních a správních činností
Celní úřad pro hlavní město Prahu

