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 V Praze dne 27. 1. 2016 

 Č. j.: 3324/2016/10-4/199 IK 
  

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážená paní, 
 

na Ministerstvo financí bylo dne 22. ledna 2016 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"). Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
"chtěla bych Vás požádat o dokumenty: Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Zpráva o činnosti 
Cení správy ČR za roky 2000 až 2014. Jsem studentkou Národohospodářské fakulty Vysoké školy 
ekonomické v Praze a chtěla bych data použít do své diplomové práce". 
 
 K tomu Vám sděluji následující. V souladu s ust. § 6 odst. 1 Zákona může povinný 
subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli 
údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Vámi požadované informace jsou 
od roku 204 zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva financí 
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danova-statistika. Do roku 2003 si informace  
o činnosti daňové správy vydávala tehdejší daňová správa samostatně (nyní Generální finančí 
ředitelství, se sídlem Lazarská 7, 110 00 Praha 1 - www.financnisprava.cz) a informace  
o výsledcích činnosti celní správy si vydávala celní správa, resp. Generální ředitelství cel  
se sídlem Budějovická 7, 140 96 Praha 4 - www.celnisprava.cz) také samostatně. Tyto 
informace zveřejněny jsou na jejich internetových stránkách:  
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/vyrocni-zpravy-a-
souvisejici-dokumenty/2003  
a 
https://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Stranky/vyrocni-zpravy.aspx 
 
 Zároveň upozorňujeme, že v poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, jsou Generální finanční ředitelství  
a Generální ředitelství cel samostatnými povinnými subjekty. 
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