
Výro ční zpráva MF - Generálního ředitelství cel o poskytování informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím 

  

Aplikace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen "zákon") 
byla na Generálním ředitelství cel zabezpečena bez nároku na pracovní síly. V rámci stávajícího oddělení 
všeobecných záležitostí a styku s veřejností bylo vytvořeno tzv. Koordinační a informační centrum, jehož 
hlavním úkolem je vést evidenci všech žádostí o informace, zajistit urychlené předání žádosti věcně 
příslušnému odbornému útvaru, resp. koordinovat zpracování odpovědí, které se dotýkají působnosti více 
odborných útvarů, zajistit vybrání poplatku za zpracování informace dle stanovených pravidel a v 
neposlední řadě zpracovat rovněž tzv. výroční zprávu. 

  

V roce 2000 bylo Koordinačním centrem GŘC přijato celkem 433 žádosti o podání informace, které byly 
podány písemně nebo elektronicky. 

Celkem v 61 případech bylo v souladu s ustanovením § 17 zákona požadováno uhrazení nákladů za 
zpracování informace. 

Za zpracování 56 žádostí o informaci bylo poukázáno na příjmový účet CS celkem 16.107,70 Kč. 

V pěti případech nebyla dobírková zásilka se zpracovanou odpovědí žadatelem převzata. Částka vyměřená 
za zpracování těchto nepřevzatých informací činila celkem 1.068,90 Kč. 

Ve dvou případech byly žádosti o podání informace odloženy, neboť žadatel ve stanovené lhůtě neuhradil 
vyžádanou zálohu. 

Ve dvou případech nebylo žádosti o podání informace vyhověno - v souladu s ustanovením § 15 zákona 
bylo vydáno příslušné rozhodnutí. Těmto žádostem nebylo v souladu s ustanovení § 3 odst. 3 vyhověno z 
důvodu, že žadatel požadoval informaci, kterou celní správa získala na základě Smlouvy mezi ČR a SRN o 
vzájemné pomoci celních správ. V této Smlouvě se stanoví, že informace a písemností získané podle této 
Smlouvy smějí být použity jako důkazní prostředky výlučně ve vnitřním řízení celních orgánů. 

V jednom případě podal žadatel proti tomuto rozhodnutí rozklad, který byl zamítnut jako neoprávněný a bylo 
potvrzeno původní rozhodnutí. 

 
Lhůty stanovené zákonem pro poskytnutí informace nejsou zdaleka využívány. Odpovědi na většinu 
žádostí o informace, podaných e-mailem, jsou poskytovány do druhého pracovního dne a ani u písemných 
informací lhůta pro odeslání odpovědi zpravidla nepřesahuje jeden týden. 

Z hlediska spektra poskytovaných informací lze konstatovat, že velkou část tvoří žádosti o poskytnutí 
statistických údajů, dále žádosti týkající se problematiky sazebního zařazování zboží, podmínek dovozu 
nebo vývozu zboží apod. 

  

V Praze dne 27. 2. 2001 

Náměstkyně generálního ředitele 

a ředitelka 9. odboru GŘC 

Ing. Vendulka Holá, v.r. 



 


