
Vážený žadateli, 

 

           dne 28. 4. 2020 obdržel Celní úřad pro hlavní město Praha (dále jen povinný subjekt“) Vaši 

žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění (dále jen 

„informační zákon“), která se vztahuje k Vaší komunikaci s celním úřadem, konkrétně jaká čísla 

jednací a jakým způsobem naložil povinný subjekt s podáními žadatele.   

 

          Dne 7. 5. 2020 zaslal povinný subjekt žadateli „Sdělení k podání ze dne 20. 4. 2020“, č.j. 

259688-6/2020-510000-11 (dále jen „sdělení“), ve kterém se vyjadřoval k celému podání žadatele 

a v závěru sdělení pouze částečně vyřídil žádost stěžovatele o informace, když uvedl: „K bodu 4 

celní úřad podateli sděluje, že ve věci údajného spáchání správního deliktu stran útoku na 

veřejného činitele byl celním úřadem veden pouze jeden správní spis pod značkou 95387/2016-

510000-12. Spisový materiál byl v čase (dne 10. 8. 2016) postoupen v rámci odvolacího řízení 

proti napadenému usnesení č. j. 95387-14/2016-510000-12 ze dne 26.7.2016 o stanovení lhůty k 

prokázání právního zájmu nebo jiného důležitého důvodu pro nahlédnutí do správního spisu sp. 

zn. 95387/2016-510000-12 odvolacímu orgánu, který jej po provedeném řízení zdejšímu celnímu 

úřadu vrátil dne 20. 9. 2016. K požadavku na sdělení přidělených č. j. k jednotlivým podáním 

učiněným daňovým subjektem celní úřad odkazuje na jeho odpovědi jako i stanoviska či usnesení, 

ve kterých jsou řádně popsána č. j. písemností (podání), ke kterým se tyto dokumenty celního 

úřadu vztahují. V daném případě se nejedná o skutečnosti, které nejsou podateli neznámé, resp. 

pro přiřazení jeho podání k replikám celního úřadu není součinnosti, a to ani v nejužším slova 

smyslu, celního úřadu vůbec zapotřebí.“ 

         

            Dne 2. 6. 2020 jste podali stížnost na postup CÚ, zaevidováno povinným subjektem pod 

č.j.259688-8/2020-510000-11, když jste uvedli, že CÚ požadované informace v úplnosti 

neposkytl, tj. byly uplatněny stížnostní důvody podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. c) 

informačního zákona. 

              

             Povinný subjekt postoupil stížnost v souladu s informačním zákonem nadřízenému 

orgánu Generálnímu ředitelství cel. 

 

            Dne 23. 6. 2020 vydalo Generální ředitelství cel rozhodnutí č.j. 30511-2/2020-900000-

317, ve kterém CÚ (povinnému subjektu) přikazuje, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto 

rozhodnutí vyřídil žádost stěžovatele a poskytl informace o tom, jaká čísla jednací přidělil 

podáním stěžovatele ve věci a jak s nimi naložil.  

 

             Vzhledem k výše uvedené žádosti a příkazu GŘC vyhledal povinný subjekt veškerá 

podání žadatele od roku 2016 doručené povinnému subjektu a tuto informaci níže zpracoval dle 

informačního zákona.     

 

 

Požadované informace: 

  

Žádá se o informaci, jak celní orgán naložil s předchozími podáními společnosti v uvedené věci, 

respektive kam je postoupil či do jakého spisu založil ad acta, respektive jaká čísla jednací jim 

přidělil. Informaci poskytněte ve lhůtě stanovené zákonem č. 106/1999 Sb. 
 
 

Poskytnuté informace:  

 

       Povinný subjekt zasílá žadateli požadované informace o všech podáních žadatele ve 

struktuře: číslo jednací, druh podání, stručný obsah dokumentu, datum vyřízení, čas zápisu, 

identifikace odesílatele, jméno zpracovatele-referenta, způsob vyřízení podání.  



Příloha: spisový přehled věcného správního spisu spisová značka 95387/2016-510000-11 

              spisový přehled věcného správního spisu spisová značka 149831/2016-510000-11 

              spisový přehled věcného daňového spisu spisová značka 26846616/001/1851010938 


