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Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
 

Vážený pane, 

Ministerstvu financí byla dne 3. prosince 2019 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 

„Žádám o poskytnutí informace k proceduře zapsání Generálního ředitelství 
cel,IČO  71214011,do seznamu Znaleckých ústavů,oddíl II. 

Sdělte mi jakým způsobem byla ověřena a prokázána vědeckovýzkumná činnost 
subjektu,který byl jmenován Znaleckým ústav a zařazen do oddílu II a to na základě 
návrhu MF ČR(viz přiložená odpověď MS ČR) 

Poskytněte mi elektronické nebo jiné kopie dokumentu/ů,které máte k dispozici a na 
jejichž základě jste předmětný subjekt navrhli do seznamu znaleckých ústavů jak 
vyplývá z informace poskytnuté MS ČR,a které prokazují jím prováděnou 
vědeckovýzkumnou činnost pro daný obor.Současně sdělte kdy a jak Vám byly 
doručeny. 

Jedná se o obor znalecké činnosti :Potravinářství - konkrétně pak část Tabák 

Odkazuji na Oddíl III, paragraf 30,odstavec 3,zákona 36/1967 Sb,kde se uvádí 
zákonná podmínka pro zápis do seznamu znaleckých ústavů ,konkrétně pak do 
druhého oddílu tohoto seznam.“ 

K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. Ve správním 
archivu Ministerstva financí byla dohledána korespondence z let 2001 – 2002, na 
jejímž základě bylo „Ministerstvo financí Generální ředitelství cel“ zapsáno do 
seznamu znaleckých ústavů vedeného podle § 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích 
a tlumočnících. Jednotlivé dokumenty doručené Ministerstvu financí jsou opatřeny 
razítkem podatelny s uvedeným datem doručení. Vzhledem ke stáří dokumentů 
nejsou razítka podatelny vždy dobře čitelná.  
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V letech 2006 – 2008, kdy došlo ke změnám znaleckého oprávnění pro Generální 
ředitelství cel, mimo jiné také k rozšíření o oblast týkající se tabáku v rámci oboru 
potravinářství, nebylo již Generální ředitelství cel součástí organizační struktury 
Ministerstva financí (od 1. dubna 2004 bylo zřízeno zákonem č. 185/2004 Sb.,  
o Celní správě České republiky). Je tak třeba, abyste se pro další informace obrátil 
přímo na Generální ředitelství cel. 
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