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             Ministerstvo financí – Generální ředitelství cel jakožto povinný subjekt zveřejňuje v souladu s 
ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon 106),  o své činnosti v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 
2001 tuto 

                                                 VÝROČNÍ   ZPRÁVU  

  

          Ministerstvo financí – Generální ředitelství cel zajišťuje agendu poskytování informací podle zákona 
106 v souladu s Metodickým pokynem vlády ČR č. 875 ze dne 6. září 2000 (sjednocení postupu orgánů 
veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona 106), 
(dále jen pokyn). Při 9. odboru bylo zřízeno v rámci oddělení 92 – Styk s veřejností – tzv. koordinační 
informační centrum (dále jen KIC), které zajišťuje poskytování informací.  

             

Za rok 2001 zaevidovalo KIC celkem 764 přijatých žádostí o podání informace (žádosti podané poštou, 
faxem a elektronickou poštou).  

  

            Žadatelé o informaci podali ve 4 případech proti rozhodnutí o nevyhovění (odmítnutí) žádosti 
odvolání, resp. rozklad.  Po projednání odvolání (rozkladu) povinný subjekt 3 žádostem o informaci vyhověl 
(v rámci autoremedury).    

  

            V 1 případě nebylo povinným subjektem žadateli vyhověno ani po podaném odvolání, resp. 
rozkladu. Žadatel se proto domáhá svého práva na poskytnutí informace soudní cestou. Předmětem 
žádosti bylo získat informaci o počtu povolených případů nezajišťovat celní dluh a počtu zrušených těchto 
povolení.  Soudní řízení je ve stadiu zahájení. 

  

            Ani v jednom případě nebylo vedeno řízení o sankcích za nedodržování zákona 106.   

  

            Za vyhledání informací, pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání informací 
žadatelům nebyla v souladu s pokynem ani v jednom případě žádána úhrada.  Všechny podané žádosti 
byly vyřízeny ve lhůtách stanovených zákonem 106, odpovědi vypracované pracovníky KIC byly v případě 
elektronicky podaných žádostí odeslány do 2 dnů, písemné informace zpravidla do týdne a žádosti 
vyřizované odbornými útvary do 10 dnů. Kromě žádostí evidovaných KIC vyřizovali jeho pracovníci stovky 
žádostí podaných telefonicky a řadu jich vyřídili v osobním jednání s žadatelem. V žádostech o informace 
převažuje zaměření na celní předpisy, celní sazby, zařazení zboží do podpoložky celního sazebníku, původ 
zboží, celní statistiku, statistiku zahraničního obchodu apod.   

  

V Praze dne 25. 2. 2002 

  

                         



                                                                                  Mgr. Pavel Nosal 

                                                                                               ředitel 9. odboru  

  

 


