
Požadované informace: 

 

Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 

Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti? 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové 

organizace a včetně popisu jejího účelu. 

 

Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., 

byly povinným subjektem založeny, a to to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?  

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné právnické 

osoby a včetně popisu jejího účelu. 

 

Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. a) bod 1. a bod 2. zákona č. 

134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti? 

 

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální 

spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.? 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní 

strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky 

nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější 

zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné zakázky jejíž skutečná, 

nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší. 

 

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální 

spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.? 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní 

strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky 

nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější 

zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné zakázky, jejíž 

skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší. 

 

Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří 

nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ? 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní 

strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky 

nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější 

zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je 

v daném kalendářním roce nejvyšší. 

 

Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásady transparentnosti podle § 6 ZVZ ve 

vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 

písm. k) ZVZ? 

Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž, nebo 

uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní prostředí. 

 

Jaká organizační složka státu je přímo nadřízena povinnému subjektu? 

 

Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační 

struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních 

odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahů nadřízenosti a podřízenosti nad nimi. 

 

Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 

povinný subjekt používá? 



Poskytnuté odpovědi: 

  

Povinný subjekt posoudil předmětnou žádost a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) 

informačního zákona žádost částečně odkládá, neboť požadované informace dle zákona č. 

134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nevztahují 

věcně k jeho působnosti, ale k působnosti jiného samostatného útvaru Celní správy ČR, konkrétně 

Generální ředitelství cel, které je také povinným subjektem ve vyřizování žádostí podle 

informačního zákona. K působnosti povinného subjektu se vztahují zpravidla všechny informace, 

které má objektivně k dispozici a pouze v důsledku výkonu jeho zákonné působnosti. Celní úřady 

nejsou účetními jednotkami a pro účely hospodaření s majetkem státu, účetnictví a 

pracovněprávních vztahů mají postavení vnitřních organizačních jednotek Generálního ředitelství 

cel. Z tohoto důvodu se k poskytnutí těchto informací obraťte s žádostí na Generální ředitelství 

cel. Formulář pro podání žádosti dle informačního zákona naleznete zde: Formulář pro poskytnutí 

informace dle zákona č. 106/1999Sb. 

 

Povinný subjekt na základě jeho věcné působnosti poskytuje pouze informaci o organizační 

struktuře, a to prostřednictvím odkazu na veřejně dostupné webové stránky Celní správy ČR: 

https://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/organizacni-struktura/Documents/cu.pdf 

https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=135
https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=135
https://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/organizacni-struktura/Documents/cu.pdf

