
Žádost o informaci doručena dne 2. 3. 2021, 

odpověď odeslána dne 5. 3. 2021 pod č. j.              

18410-2/2021-640000-11  

Celní úřad pro Zlínský kraj obdržel dne 2.3.2021 podání označené jako: „Žádost o poskytnutí                      

informací „. 

 

Předmětnou písemností fyzická osoba xxxxxxxxxxxxxxx, dat. narození xxxxxxxxxxx žádala o 

poskytnutí údajů:  

Povinný subjekt žádosti částečně vyhovuje.  

Organizační složkou nadřízenou povinnému subjektu je Generální ředitelství cel, sídlící na adrese 

Budějovická 7, 140 00 Praha 4.  

Údaje týkající organizační  struktury povinného subjektu poskytujeme s odkazem na již povinně 

zveřejněné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 

týkající se organizační struktury Celního úřadu pro Zlínský kraj: 

https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-zlinsky-kraj/Stranky/povinne-zverejnovane-informace-

dle-zakona-c1061999-sb.aspx 

Počty zaměstnanců jednotlivých odborů: 

oddělení Kanceláře ředitele úřadu – 9, 

samostatné oddělení Analýzy a informační podpory – 5, 

odbor Právní – 20 (odboru jsou podřízena oddělení Právních a správních činností -10,  

oddělení Správního trestání - 9),   

odbor Celní – 25 (odboru jsou podřízena oddělení Celní na jednotlivých územních   

pracovištích - 24), 

odbor Daňový  – 29 (odboru jsou podřízena oddělení Daňová, vč. územních pracovišť – 28), 

odbor Správy a vymáhání – 20 (odboru jsou podřízena oddělení Správy příjmů - 8,oddělení  

Vymáhání – 11), 

odbor Kontrol – 20 (odboru jsou podřízena oddělení Následných kontrol - 11, Daňových   

kontrol – 8), 

odbor Dohledu – 42 (odboru jsou podřízena oddělení Dohledu nad subjekty - 16, Oddělení  

Mobilního dohledu – 25). 

Každý jednotlivý odbor má 1 vedoucího zaměstnance, obdobně oddělení (v přehledu je zahrnut 

v celkovém stavu). 

https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-zlinsky-kraj/Stranky/povinne-zverejnovane-informace-dle-zakona-c1061999-sb.aspx
https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-zlinsky-kraj/Stranky/povinne-zverejnovane-informace-dle-zakona-c1061999-sb.aspx


Požadavek v části týkající se informací dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, pro nepříslušnost (celní úřady nejsou účetními jednotkami a pro účely 

hospodaření s majetkem státu, účetnictví a pracovněprávních vztahů mají postavení vnitřních 

organizačních jednotek Generálního ředitelství cel), dle ustanovení §14 odst. 5 písm. c) zákona                  

č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odkládá. 

Požadavek uvedený v žádosti: 

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? Uvedenou 

informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové organizace, a 

včetně popisu jejího účelu. 

 

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 to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti? 

 

Uvednou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné právnické osoby, 

a včetně popisu jejího účelu. 

 

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

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

 

Jaké tři nejvýznamější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce 

dle §11 zákona č. 134/2016 Sb.? 

 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany 

zakázky, a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak 

prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle §16 ZVZ. Za nejvýznamější zakázky považujte 

takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná 

hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší. 

 

Jaké tři nejvýznamější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální 

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

 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany 

zakázky, a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak 

prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle §16 ZVZ. Za nejvýznamější zakázky považujte 

takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná 

hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší. 

 



Jaké tři nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 zadavateli, kteří nejsou 

veřejným zadavatelem podle ZVZ? 

 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany 

zakázky, a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak 

prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle §16 ZVZ. Za nejvýznamější zakázky považujte 

takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná 

hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší. 

 

Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásady transparentnosti podle §6 ZVZ ve vztahu 

k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle §29 písm. k) ZVZ? 

 

Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž, nebo 

uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní prostředí. 

Jaká organizační složka státu je přímo nadřízena povinnému subjektu? 

 

Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (respektive popis své organizační 

struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů, 

oddělení a sekcí, a vyjádření vztahů nadřízenosti a podřízenosti nad nimi. 

 

Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu §214 

povinný subjekt používá? 

 

 

 


