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VEBA, textilní závody a.s.  
Přadlácká 89  
550 01 Broumov  
DIČ: CZ45534276  
 
 
Skupina dle zákona o dani z přidané hodnoty 
registrována pod DIČ: CZ699001648 
Zastupující člen skupiny: KAVALIERGLASS, a.s., DIČ: CZ47468815 
 
 

R O Z H O D N U T Í  
o přistoupení plátce do skupiny 

 
Na základě žádosti skupiny registrované u shora uvedeného správce daně podle 
ust. § 95a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o dani z přidané hodnoty), pod DIČ: CZ699001648, rozhodl 
shora uvedený správce daně v souladu s ust.  §  95a  odst. 3 zákona o dani z přidané 
hodnoty o přistoupení plátce VEBA, textilní závody a.s., Přadlácká 89, 550 01,  
Broumov, DIČ: CZ45534276 do skupiny s účinností od 01. 01. 2021. 

 
 
Odůvodnění: 
Plátce se při splnění podmínek stanovených v § 5a stává členem skupiny od 1. ledna 
následujícího kalendářního roku, pokud skupina podá s jeho souhlasem žádost o 
přistoupení plátce do skupiny nejpozději do 31. října běžného kalendářního roku. Vzhledem 
k tomu, že žádost skupiny byla správci daně doručena dne 21. 10. 2020, rozhodl v souladu 
s citovaným ustanovením správce daně o přistoupení osoby do skupiny od 01. 01. 2021. 
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Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání u shora uvedeného správce daně do 30 dnů 
ode dne jeho doručení (§ 109 odst. 3 a 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen daňový řád).). Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom 
proti odůvodnění rozhodnutí (§ 109 odst. 1 daňového řádu). Podané odvolání nemá 
odkladný účinek (§ 109 odst. 5 daňového řádu). 

 
 
 
 
 
 

 
otisk Karla Lebedová 

             úředního                                                        odborný rada a zástupkyně 
               razítka                                                              vedoucího oddělení 
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