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VVÝÝRROOČČNN ÍÍ   ZZPPRRÁÁVVAA   
  

  

CCeellnníí  řřeeddiitteellssttvvíí  PPllzzeeňň (dále jen „CŘ Plzeň“) zveřejňuje informace o své činnosti v oblasti 
poskytování informací za kalendářní rok 22001111.  

  
Poskytování informací  podle zákona č.  106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k 

informacím  

V působnosti CŘ Plzeň zajišťuje přístup k informacím, i jejich přímé poskytování,  KKoooorrddiinnaaččnníí  

iinnffoorrmmaaččnníí  cceennttrruumm (dále jen „KIC“). V uplynulém roce 2011 nebyl zaznamenán žádný případ 
přijetí žádosti o poskytnutí informace, která by byla formálně podána a označena včetně 
předepsaných náležitostí ve smyslu právní úpravy zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106“). Sledovanému období 
tedy odpovídají následující hodnotící údaje: 

 nevydáno rroozzhhooddnnuuttíí  oo  ooddmmííttnnuuttíí  žžááddoossttii  oo  ppoosskkyyttnnuuttíí  iinnffoorrmmaaccee 

 neevidováno podání ooddvvoolláánníí proti takovému rozhodnutí 

 nebylo vedeno ssoouuddnníí  řříízzeenníí o právech a povinnostech podle zákona 106, tedy nevznikly 
v této souvislosti CŘ Plzeň žádné výdaje 

 nedošlo k ppoosskkyyttnnuuttíí  vvýýhhrraaddnníí  lliicceennccee 

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

 

Pracovníci CŘ Plzeň rovněž průběžně zpracovávají žádosti o informace v případech, kdy 
se jejich zpracování neřídí zásadami režimu zákona 106. Poskytované informace se týkají 
komplexní zákonem svěřené působnosti celních orgánů a vlastního výkonu souvisejících 
činností. 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. Tyto požadavky jsou vyřizovány bezprostředně. 

 Za uplynulý rok 2011 eviduje CŘ Plzeň 48 písemně zpracovaných informací na základě 
takto podaných žádostí o informace.  

 Z hlediska formy přijatých žádostí tradičně výrazně převažovala podání elektronickou cestou 
(za využití  e-mailové pošty).  

 Řada požadavků byla řešena i osobním jednáním s žadatelem.  

 

Poskytované informace se nejčastěji týkaly formalit uplatňovaných při vývozu a dovozu zboží 
v rámci mezinárodního obchodního styku s třetími zeměmi. Trvalým zájmem dotazujících 
subjektů je systém osvobození od celních poplatků a podmínky pro toto osvobození.  

Mimo průběžné poskytování informací na základě žádostí klade Celní správa ČR důraz na 
zveřejňování informací o činnosti celních orgánů prostřednictvím svých internetových stránek 
na adrese www.celnisprava.cz. 
 
V Plzni dne 6. ledna 2012 
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