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Microenergy s.r.o.
Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1
[DS: chcdfv6]
IČ 08516570

Vyřizuje: M. Peliš
Telefon: +420 261 334 167

V Praze dne 29. 11. 2019        č. j. 684451-4/2019-510000-11

ROZHODNUTÍ
Povolení k nabytí plynu bez daně

Celní úřad pro hlavní město Prahu (dále jen „správce daně“), jakožto správní orgán věcně a 
místně příslušný podle ustanovení § 6 a § 8 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České 
republiky, podle ustanovení § 1 zákona č. 261/2007 Sb., část čtyřicátá pátá, o stabilizaci 
veřejných rozpočtů (dále jen „ZDP“), vydává podle ustanovení § 14 odst. 2 ZDP, v souladu 
s ustanovením § 101 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“), daňovému 
subjektu

Microenergy s.r.o., Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1, IČ 08516570
 (dále jen „držitel povolení“)

podle ustanovení § 13 ZDP povolení nabývat plyn (KN 2711 11, 2711 21, 2711 29, 2705) 
bez daně pod evidenčním číslem 

CZ1911265G001

 Předpokládané roční množství odebraného plynu bez daně: 25 000 MWh.
 Držitel povolení musí být po celou dobu platnosti povolení k nabytí plynu bez daně 

držitelem platné licence pro obchod s plynem; povolení v souladu s ustanovením § 15 
odst. 1 písm. e) ZDP zaniká dnem zániku licence.

 Povolení se vydává podle ustanovení § 14 odst. 3 ZDP na dobu 5 let.  

O d ů v o d n ě n í

Dne 2. 11. 2019 obdržel správce daně pod č. j. 684444/2019-510000-11 návrh na vydání 
povolení k nabytí plynu bez daně.

K návrhu byl doložen výpis z obchodního a živnostenského rejstříku a rozhodnutí o udělení 
licence č. 241935744 pro obchod s plynem vydané Energetickým regulačním úřadem č. j. 
11514-28/2017-ERU ze dne 24. 11. 2017, jejíž platnost je omezena na 5 let.

Správce daně po posouzení návrhu dospěl k názoru, že držitel povolení splňuje podmínky ve 
smyslu ustanovení § 14 ZDP.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl správce daně ve věci návrhu na vydání 
povolení tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
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Poučení
Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti tomuto rozhodnutí, a to do 30 dnů ode dne 
doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u Celního úřadu pro hlavní město Prahu. 
Podané odvolání nemá odkladný účinek.

plk. Ing. Jan Krmela
vedoucí oddělení a zástupce vedoucího odboru

oddělení 11 – Právních a správních činností
Celní úřad pro hlavní město Prahu

Příloha: NE
Na vědomí: odd. 31 Daňové, Celní úřad pro hl. město Prahu
Rozdělovník: NE
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