
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., v platném znění, doručena 2. 3. 2021, pod č. j. 
33663/2021-520000-11, odpověď odeslána 12. 3. 2021 
pod č. j. 33663-2/2021-520000-11  
 
Obsah žádosti:  

 
1. 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?  

2. 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 od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?  

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

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

žádosti?  

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

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

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

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

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

kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?  

7.   Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ 

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

§ 29 písm k) ZVZ?  

8. Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?  

9. 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 vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.  

10. Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu 

§ 214 povinný subjekt používá? 

 

Odpověď: 

 

        Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil se závěrem, že informace k bodům 8 a 9 

poskytuje v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona 106/1999 Sb. 

        Povinný subjekt předmětnou žádost v bodech 1 – 7 a v bodu 10 v souladu s ustanovením 

§ 14 odst. 5 písm. c) zákona 106/1999 Sb. odkládá, protože se nevztahují k jeho působnosti. 



       Ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 17/2012 Sb., o celní správě České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o CS“) byly jako orgány celní správy zřízeny 

Generální ředitelství cel a celní úřady, které jsou správními úřady a organizačními složkami 

státu. Generální ředitelství cel je vrcholným orgánem celní správy, kterému jsou podřízeny celní 

úřady a v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. a) zákona o CS Generální ředitelství cel 

vykonává působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného celním úřadům. 

      V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona o CS celní úřad vykonává působnost na území 

vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu celního úřadu. Dle 

ustanovení § 7 odst. 1 zákona o CS celní úřad řídí ředitel, kterým může být pouze celník 

a ředitele zastupuje zástupce ředitele, kterým může být také pouze celník. 

      Organizační struktura celního úřadu je pak stanovena vnitřním Organizačním řádem Celní 

správy České republiky (dále jen „OŘ“). Organizačními útvary celního úřadu jsou dle OŘ 

odbory, samostatná oddělení a oddělení.  

      V čele úřadu stojí ředitel a v době jeho zaneprázdnění nebo nepřítomnosti 1. zástupce, 

v jejichž přímé řídící působnosti jsou samostatná oddělení a odbory. V čele samostatných 

oddělení stojí vedoucí samostatných oddělení. V čele odborů stojí vedoucí odborů, jejichž 

přímé řídící působnosti podléhají oddělení v čele s vedoucími oddělení. Vedoucí odboru 

1 Právní je současně zástupcem ředitele celního úřadu. Vedoucí jednoho oddělení v rámci 

odboru je současně i zástupcem vedoucího odboru. 

     V příloze povinný subjekt zaslal žadateli aktuální organizační schéma úřadu včetně 

aktuálního počtu funkčních míst na jednotlivých organizačních útvarech.  

    pozn.:  aktuální organizační schéma celního úřadu je dostupné na jeho úřední desce. 

 


