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Generální ředitelství cel (dále jen GŘC) 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 2004 tuto 

  

VÝROČNÍ ZPRÁVU 

  

 
GŘC zajišťuje agendu poskytování informací dle 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 dle zákona 106 (dále jen pokyn). Pod odborem Podpory řízení 
GŘC bylo zřízeno v rámci oddělení Informací pro veřejnost tzv. Koordinační informační centrum (dále jen 
KIC), které poskytování informací zajišťuje. 

V roce 2004 bylo KIC přijato a zaevidováno celkem 720 písemných žádostí o poskytnutí informací dle 
zákona 106/1999 Sb. (oproti předchozímu roku snížení o cca 460). Podání elektronickou cestou výrazně 
převažovala. Obecně lze říci, že maximální lhůta stanovená zákonem 106 nebyla využívána a odpovědi 
byly zpracovány v předstihu. Žádost o podání informace nebyla ani v jediném případě odložena. Řada 
žádostí byla řešena i osobním jednáním s žadatelem. Žadateli o poskytnutí informací byly fyzické i 
právnické osoby. Kromě písemných žádostí směřovalo na KIC značné množství telefonických dotazů, 
jejichž počet nelze přesně evidovat, průměrně se jednalo o deset až patnáct dotazů denně. 

V jednom případě bylo vydáno rozhodnutí o neposkytnutí požadovaných informací (odvolání nebylo 
podáno). 

Spektrum problematiky podaných žádostí bylo široké. Nejčastěji se žádosti týkaly právní problematiky, 
podmínek dovozu a vývozu zboží, původu zboží, celních sazeb, sazebního zařazování zboží do 
Harmonizovaného systému, celní statistiky a statistiky zahraničního obchodu .  

Veškeré žádosti byly vyřízeny bez nároků na zpoplatnění. Vůči GŘC nebylo vedeno řízení o sankcích za 
nedodržování zákona 106.  

  

V Praze dne 28. února 2005 

  

Bc. Jiří Barták, v.r. 

vedoucí oddělení Vztahů k veřejnosti  

 


