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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, 

v platném znění (dále jen „zákon č. 106“), o své činnosti v oblasti poskytování informací za 

kalendářní rok 2011 tuto 

  

VÝROČNÍ ZPRÁVU 

  

GŘC jako povinný subjekt zajišťuje agendu poskytování informací v souladu se zákonem  

č. 106 cestou oddělení vztahů k veřejnosti. V roce 2011 bylo GŘC přijato a zaevidováno 

celkem 24 písemných žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106, žádná ústní (v roce 

2010 bylo přijato 19 písemných žádostí, žádná ústní). V jednom případě bylo poskytnutí 

informace odmítnuto zcela, ve čtyřech případech bylo poskytnutí odmítnuto částečně, 

v ostatních případech byla žadateli zaslána celá požadovaná informace.  Vůči rozhodnutí 

GŘC bylo podáno jedno odvolání, nadřízený orgán (ministerstvo financí) odvolání zamítl a 

rozhodnutí GŘC potvrdil. Vůči GŘC byly podány dvě stížnosti na postup při vyřizování 

žádosti o informace, v obou případech nadřízený orgán (ministerstvo financí) správnost 

postupu GŘC potvrdil. GŘC neposkytovalo výhradní licence. Vůči GŘC nebylo vedeno 

soudní řízení o právech a povinnostech podle zákona č. 106.  

Mimo standardní žádosti podle zákona č. 106 zpracovalo oddělení vztahů k veřejnosti GŘC 

v roce 2011 dalších 3653 písemných žádostí o informace z celní a daňové oblasti (v roce 2010 

bylo zpracováno 1836 žádostí) a vyřídilo 41 545 telefonických žádostí o informace. Žadateli o 

poskytnutí informací byly fyzické i právnické osoby. Nejčastěji se žádosti týkaly podmínek 

dovozu a vývozu zboží, zařazování zboží do celního sazebníku, celních sazeb a oblasti SPD, 

DPH a oblasti dovozu drobných zásilek pro osobní potřebu žadatelů. Mnohé z dotazů byly 

přijaty a vyřizovány v němčině, angličtině a polštině. Veškeré žádosti byly vyřízeny bez 

zpoplatnění.  

  

V Praze dne 28. února 2012 

  

                                                                                         mjr. Mgr. Jiří Barták 

vedoucí oddělení vztahů k veřejnosti  


