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Č. j. 2912/2012-086100-001 

 
Celní úřad Karlovy Vary, jakožto povinný subjekt, zveřejňuje v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon 106“), o své činnosti v oblasti poskytování informací za 
kalendářní rok 2011 tuto 
 

výroční zprávu: 
 

Koordinační informační centrum (dále jen „KIC“), které přístup k informacím a jejich 
poskytování jménem CÚ Karlovy Vary zajišťuje, nezaznamenalo v roce 2011 žádný případ 
přijetí žádosti o poskytnutí informace, která byla formálně podána a označena včetně 
předepsaných náležitostí ve smyslu právní úpravy zákona 106. Sledovanému období 
odpovídají následující hodnotící údaje: 

− nevydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace; 

− neevidováno podání odvolání proti takovému rozhodnutí; 

− nebylo vedeno soudní řízení o právech a povinnostech podle zákona 106, tedy nevznikly 
v této souvislosti CŘ Plzeň žádné výdaje; 

− nedošlo k poskytnutí výhradní licence; 

− nebylo zaznamenáno podání stížnosti na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí 
informace. 

 

Pracovníci CÚ Karlovy Vary průběžně zpracovávají rovněž žádosti o informace týkající se 
komplexní, zákonem svěřené působnosti, včetně jejího výkonu v případech, kdy jejich 
vyřízení režimu zákona 106 nepodléhá. Tato oblast zahrnuje reakce celních orgánů na 
množství písemných i ústních dotazů a neformálně podaných žádostí o informace ze strany 
veřejnosti, sdělovacích prostředků, institucí apod.  

− Za rok 2011 neeviduje CÚ K.Vary žádné písemně zpracované informace na základě takto 
podaných žádostí o informace.  

− Z hlediska forem přijatých žádostí byla uskutečněna pouze podání ústní a telefonická.  
 

Přijaté dotazy se nejčastěji týkaly formalit uplatňovaných při vývozu a dovozu zboží 
v rámci mezinárodního obchodního styku s třetími zeměmi (tj. se státy které nejsou členy 
Evropské unie), dále směřovaly k otázkám sazebního zařazování zboží do společného 
sazebníku EU a uplatňovaných celních sazeb, k otázkám Intrastatu, k procesním otázkám 
vymáhání nedoplatků, k otázkám spotřebních daní, celní statistiky a statistiky zahraničního 
obchodu.  
 
V Karlových Varech dne 31. ledna 2012 

 

plk. Ing. Bc. Miloslav Jaša  
ředitel Celního úřadu Karlovy Vary 


