
 

 

Žádost o informaci doručena 2.3.2021, odpověď odeslána 16.3.2021 pod č. j. 27476-

3/2021-580000-11  

 

Celní úřad pro Olomoucký kraj se sídlem Blanická 19, Olomouc 772 71, obdržel dne 2. 3. 2021 

podání, označené jako: „Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím“. 

 Žadatel se v podání označeném jako „Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím“ domáhá poskytnutí níže uvedených informací. Pro přehlednost 

při vyřizování je povinný subjekt označil pořadovým číslem 1 – 10. 

 

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? 

 

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a projednal se závěrem, že žádost 

v bodech 1 – 7 a v bodu 10 v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona 

odložil sdělením, č. j. 27476-2/2021-580000-11, poněvadž se nevztahují k jeho působnosti.  

 

Informace k bodům 8 a 9 povinný subjekt posoudil a níže zasílá požadované informace: 

Na otázku v bodě 8, kde výše uvedený subjekt žádá o informaci: „Jaká organizační 

složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?“, povinný subjekt sděluje, že přímo 

nadřízená organizační složka povinnému subjektu je Generální ředitelství cel.  

Na otázku v bodě 9, kde výše uvedený subjekt žádá o informaci: „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“, povinný subjekt sděluje popis 

organizační struktury, kde v závorkách uvádí počty zaměstnanců na útvarech.  

 

Popis organizační struktury a počty zaměstnanců povinného subjektu k 31. 12. 2020 

 

Celní úřad pro Olomoucký kraj (2) 

 Oddělení 01 Kanceláře (11) 

 Oddělení 02 Analýzy a informační podpory (5) 

 Oddělení 04 Závazných informací (13) 

 Odbor 1 Právní (1) 

  Oddělení 11 Právních a správních činností (12) 

  Oddělení 12 Správního trestání (12) 

 Odbor 2 Celní (1) 

  Oddělení 21 Celní (10) 

  Oddělení 22.1 Celní – Přerov (8) 

  Oddělení 22.2 Celní – Šumperk (4) 

 Odbor 3 Daňový (1) 

  Oddělení 31 Daňové (16) 



  Oddělení 32.1 Daňové – Přerov (9) 

  Oddělení 32.2 Daňové – Šumperk (5) 

 Odbor 4 Správy příjmů a vymáhání (1) 

  Oddělení 41 Správy příjmů (13) 

  Oddělení 42 Vymáhání (14) 

 Odbor 5 Kontrol (1) 

  Oddělení 51 Následných kontrol (8) 

  Oddělení 52 Daňových kontrol (6) 

 Odbor 6 Dohledu (1) 

  Oddělení 61 Dohledu nad subjekty (16) 

  Oddělení 62 Mobilní dohled (27) 

  Oddělení 63 Kontrol zpoplatněných komunikací (27) 

 

 

 


