
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., v platném znění, doručena 23. 12. 2021, pod č. j. 
90698-10/2021-630000-11, odpověď odeslána 6. 1. 2022 
 
Obsah žádosti: Žádám o zaslání všech platných interních aktů – vnitřních interních předpisů 

v platném a účinném znění k dnešnímu dni a ke dni 9. 6. 2021, vydaných Generálním 

ředitelstvím cel, nebo i nižšími složkami Celní správy ČR, kterými se upravuje problematika 

kontrolní činnosti Celní správy ČR a případná následná součinnost s Policií ČR. Žádám o 

zaslání vnitřních předpisů k problematice: 

1) Silniční kontroly „zájmového“ vozidla a zejména řidiče tohoto „Zájmového“ vozidla 

včetně případné další součinnosti s Policií ČR 

2) Silniční kontroly odhalování přepravy drog a jejich prekurzorů 

3) Kontroly mýta a dálničních nálepek 

4) Zálohování kamerových záznamů 

Dále žádám o zaslání celého rozkazu ke službě č. 630602J-499/2021 vztahující se ke kontrole 

dne 9. 6. 2021 v čase okolo 1:30 hod. 

 

Odpověď: Celní úřad Vám poskytuje a v příloze posílá tyto vnitřní předpisy, které se dotýkají Vaší 

žádosti: 

1) MI 083/2016 Zastavování vozidel celníky při výkonu dohledu za účelem kontroly 

2) MI 039/2017 Činnost hlídky provádějící mobilní dohled při výkonu kontroly v silniční 

dopravě 

3) MI 002/2019 Organizace a koordinace výkonu služby útvarů Celní správy České 

republiky provádějících dohled 

4) MI 013/2019 Používání kamerového systému při kontrolní činnosti 

Rozkaz ke službě je neveřejným dokumentem, tudíž Vám ho zasílat nebudeme. Dle Rozkazu ke službě 

č. 630602J-499/2021 ze dne 8. 6. 2021 byli do služby zapojeni kontrolující členové hlídky 

s osobními čísly 31468, 29904 a 31091. Místem kontrolní činnosti byl dálniční úsek D1 81. – 168. 

km v obou směrech, plus přilehlé silniční komunikace v Jihlavě a okolí. Stanovenými úkoly 

kontrolní činnosti byly prokázání zdanění vybraných výrobků, pátrání po zboží uniklému celnímu 

dohledu, odhalování přepravy omamných a psychotropních látek a kontrola dálničních známek.      
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