
Požadované informace: 

 

„Podatel tímto žádá o poskytnutí informace (zákon č. 106/1999 Sb.), v kolika případech celníci 

zařazení k výkonu služby na pracovištích Celního úřadu pro hlavní město Prahu, prováděli ve 

vztahu k osobám podrobeným jejich pravomoci v rámci výkonu služby objímání, braní kolem 

ramen, jiné fyzické přinucení, osahávání, hmaty a ohmaty, fyzické dotyky (dále společně 

"objímání"), které přitom nebyly podle celníků donucovacími prostředky ve smyslu zvláštního 

zákona. Žádá se sdělit počet objímaných osob (číslo) a počet případů objímání (číslo). Žádá se 

pro porovnání údaje sdělit počet případů použití donucovacích prostředků celníkem, a to v 

rozlišení: prostředky při samostatném výkonu služby (číslo) a použití při výkonu asistenční 

služby orgánů Finanční správy ČR (dříve České daňové správy). Informace se žádá poskytnout 

po jednotlivých letech, počínaje rokem 2010, do dnešní doby.“ 

 

 

Poskytnuté odpovědi:  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že se použití donucovacích prostředků eviduje prostřednictvím 

záznamů, jež mají podle Spisového a skartačního plánu Celní správy ČR a v souladu se 

zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, skartační lhůtu pět let, nemůže povinný subjekt Vaší žádosti plně vyhovět 

a poskytuje požadované informace pouze za období od roku 2017 do dnešního dne.  

 

Počet donucovacích prostředků použitých příslušníky Celního úřadu pro hlavní město Prahu 

v rámci samotného výkonu služby a při výkonu asistenční činnosti pro Finanční správu ČR za 

období let 2017-2022 zpracoval povinný subjekt do následující tabulky: 

  

Rok Počet DP v rámci služby Počet DP při asistenční činnosti 

2017 3 0 

2018 8 0 

2019 4 0 

2020 14 1 

2021 11 0 

2022 0 0 

 DP – donucovací prostředek 

 

Donucovacími prostředky se podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní 

správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o celní správě“) rozumí 

hmaty, chvaty, údery nebo kopy, slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně 

zneschopňující prostředek, obušek nebo jiný úderný prostředek, pouta, služební pes, technické 

prostředky k zabránění odjezdu vozidla, zastavovací pás a jiné prostředky k nucenému 

zastavení vozidla, úder střelnou zbraní, hrozba namířenou střelnou zbraní, varovný výstřel, 

zásahová výbuška, prostředek k zamezení prostorové orientace a vytlačování vozidlem. 

 

Vámi uvedené objímání, braní kolem ramen, jiné fyzické přinucení, osahávání, ohmaty a 

fyzické dotyky nejsou donucovacími prostředky ve smyslu zákona o celní správě a povinný 

subjekt je neeviduje. 

 


