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Rozhodnutí o registraci distributora pohonných hmot
Celní úřad pro Olomoucký kraj (dále jen „správce daně“), jako věcně a místně příslušný
správní orgán podle ust. § 6 odst. 1 písm. l) a ust. § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 17/2012 Sb., o
Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 13 a ust. § 129 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), registruje
v souladu s ust. § 6k odst. 1 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“), subjekt MJM agro, a.s., se sídlem Cholinská 1048/19,
784 01 Litovel, DIČ:CZ06642331, a to s účinností od 5. dne následujícího po doručení
tohoto rozhodnutí jako distributora pohonných hmot a v souladu s ust. § 6k odst. 1 zákona
o PHM přiděluje distributorovi registrační číslo:

CZ1911031Q001
O d ů v o d n ě n í:
Pokud správce daně rozhodne zcela v souladu s přihláškou k registraci nebo s oznámením
o změně registračních údajů, rozhodnutí se neodůvodňuje (ust. § 129 odst. 2 daňového řádu).
P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání (ust. § 109 odst. 1 daňového řádu). Odvolání
lze podat ke Generálnímu ředitelství cel ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí,
a to podáním učiněným u správce daně, který rozhodnutí vydal. Podané odvolání nemá
odkladný účinek (ust. § 109 odst. 5 daňového řádu).
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