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Anotace 

Po vstupu České republiky do Evropské unie zaznamenala Celní správa České 

republiky řadu organizačních změn a to zejména v kontrolní činnosti. V předloţené práci je 

popsán souhrn některých metod kontrolní činnosti prováděné celním úřadem. V první části 

je popsána organizační struktura celního úřadu a útvary provádějící kontrolní činnost. 

V další části jsou zpracovány a vysvětleny jednotlivé druhy kontrol. Dále pak je 

zpracována analýza kontrolní činnosti spolu s riziky, které jednotlivé kontroly přináší. Na 

závěr práce jsou zařazeny návrhy a doporučení budoucích moţných kroků ve smyslu 

zlepšení kontrolní činnosti jednotlivých kontrol prováděných celním úřadem. 

Klíčová slova: Celní správa, kontrolní činnosti, celní úřad, analýza. 

Summary 

After entrance of the Czech Republic to the European Union the Customs Service 

recorded order of organizational changes especially in verification activities.  The 

summary of some of these methods performed by the customs office is described in this 

work.  In the first part of this work there are described the organizational structure of the 

customs office and sections performing the verification activities.  In the next part there are 

compiled and interpreted several sorts of verifications.  Further then the analysis of 

verification activities is compiled together with risks which particular controls produce. In 

conclusion of this work there are placed my suggestions and recommendation of future 

possible steps in terms of the verification activity improvement performed by the customs 

office. 

Key words: Customs Service, verification activities, customs office, analysis 
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1. ÚVOD 

Na přelomu dvacátého a jednadvacátého století prochází teorie a praxe 

mezinárodního obchodu významnými proměnami. Hlavním důvodem je změna trţních 

podmínek, které přináší postupný proces globalizace. 

Koncem devadesátých let poprvé převýšilo tempo růstu mezinárodních obchodních 

transakcí frekvenci obchodování uvnitř jednotlivých států. Firmy, zboţí i zákazníci přestali 

být národními a stali se součástí jednoho globálního trhu. Příčiny urychlení tohoto procesu 

lze hledat především v působení čtyř faktorů: technologická expanze, liberalizace 

mezinárodního obchodu, globální propojení veřejných a soukromých institucí a nástup 

globálního konkurenčního prostředí. [1]  

Základní úkoly v oblasti zajištění ochrany trhu a bezpečnosti mezinárodního obchodu 

jsou v zásadě všem celním správám společné. Mezinárodní obchod se vţdy dotýká 

minimálně dvou a zpravidla více celních správ a kaţdá z nich má kontrolu jen nad částí 

celé obchodní operace. Z toho důvodu je nezbytné, aby celní správy vzájemně úzce 

spolupracovaly, a to na základě mezinárodních smluv, které poskytují právní rámec pro 

výměnu informací, předávání dokumentů, vzájemnou pomoc při šetřeních týkajících se 

porušování celních předpisů, apod. Česká republika podepsala smlouvy o vzájemné 

pomoci v celních otázkách s více neţ dvaceti státy. V tomto ohledu nelze opomenout ani 

další podstatnou skutečnost, ţe Celní správa České republiky patří k dlouholetým členům 

Světové celní organizace, coţ významnou měrou přispívá ke snazší komunikaci s ostatními 

celními správami po celém světě.  

Je samozřejmé, ţe nejuţší spolupráce probíhá mezi celními správami Evropské unie, 

které společně zajišťují provádění dohledu nad jednotným celním územím Společenství na 

základě společné celní legislativy. Tato spolupráce je upravena právními předpisy EU a je 

rozšířena Úmluvou Neapol II a Úmluvou o celním informačním systému. Důleţitým 

úkolem Evropské komise je zajistit, aby společné celní předpisy byly prováděny na celém 

území EU jednotně a pro všechny obchodní subjekty ve Společenství, které dováţejí nebo 

vyváţejí zboţí tak existovaly stejné podmínky. Z tohoto důvodu Evropská komise 

vytvořila program Customs 2007, jehoţ účelem je umoţnit výměnu zkušeností mezi 

celními správami členských zemí EU. Česká celní správa se do tohoto komunitárního 

programu zapojila jiţ koncem 90. let a nadále se ho aktivně účastní.  
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Další důleţitou oblastí činnosti Celní správy ČR je problematika pátrání, která se 

zaměřuje na odhalování případů, kdy byly porušeny celní a daňové předpisy v souvislosti 

s dovozem, vývozem, nebo tranzitem zboţí. K takovému porušování předpisů dochází 

nejčastěji u textilního zboţí, elektroniky, motorových vozidel, zemědělských a 

potravinářských výrobků a u zboţí zatíţeného spotřební daní. Útvary pátrání jsou při 

odhalování a šetření trestné činnosti oprávněny pouţívat tzv. operativně pátracích 

prostředků jako sledování osob a věcí, sledovaná zásilka, vyuţití informátorů apod. Jejich 

činnost směřuje i proti pachatelům závaţných trestných činů včetně organizovaného 

zločinu. Vynikajících výsledků dosahují celní orgány v boji proti drogám. Celní správa je 

v tomto ohledu zapojena do celé řady mezinárodních organizací, informačních systémů a 

pracovních skupin. Je jimi hodnocena jako spolehlivý a odpovědný partner, disponující 

potřebnými pravomocemi a prostředky, spolupracující na vysoké profesionální úrovni. 

Jiţ zmiňovaná základní úloha celní správy v oblasti ochrany společnosti nabývá 

v poslední době na významu a postupně převyšuje její tradiční fiskální roli. Události po  

11. září 2001 tento trend ještě urychlily a zdůraznily nutnost kontroly mezinárodního 

pohybu zbraní a vojenského materiálu, rizikových biologických látek, radioaktivních 

materiálů a zboţí dvojího pouţití. V tomto směru mají celní orgány oprávnění kontrolovat i 

přenos softwaru a technologie dvojího pouţití elektronickými prostředky aţ do místa 

určení mimo území Společenství. 

Poslání Celní správy (dále jen v „CS“) České republiky pro současné a nadcházející 

období lze definovat takto: 

Usnadňování mezinárodního obchodu, zajištění ochrany finančních zájmů 

Společenství a jednotného trhu včetně ochrany tuzemského trhu a občanů. Účinná správa 

spotřebních daní zaměřená na zvyšování daňových výnosů, odhalování 

a potlačování nelegální výroby vybraných výrobků a tím i na ochranu legálního obchodu a 

ekonomických zájmů výrobců. Efektivní výkon pátrání a vyhledávání při odhalování 

trestných činů spáchaných porušením celních nebo daňových předpisů. Reálná schopnost 

omezit celní a daňové úniky a nelegální obchod. Integrovaný výkon kontrolních činností 

s výraznou orientací na ochranu práv duševního vlastnictví, dodrţování zákazů a omezení 

při dovozu, vývozu a průvozu zboţí a na výrobky podléhající spotřebním daním. 

Současně je třeba poukázat na skutečnost, ţe poslání CS není neměnné, ale vyvíjí se 

v návaznosti na společenskou poptávku, dosahované výsledky a její schopnost reagovat na 
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měnící se podmínky. Vedle fiskálního poslání celní správy roste význam jejích kontrolních 

a ochranných funkcí. [26] 

Cílem této diplomové práce je popis struktury celního úřadu (dále jen „CÚ“) se 

zaměřením na jeho specializované kontrolní sloţky a analýza vybraných kontrol včetně 

návrhů ke zlepšení kontrolní činnosti prováděné celním úřadem.  
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2. CHARAKTERISTIKA CELNÍHO ÚŘADU 

CÚ je zřízen na základě ustanovení § 1 odst. 7 zákona o Celní správě ČR a vykonává 

činnosti uvedené v ustanovení § 5 zákona o Celní správě ČR, činnosti podle celního 

zákona a dalších právních předpisů. [2] 

Celní úřad vykonává následující agendy: kanceláře CÚ, informatiky, jednotné 

aplikace kontrolních a řídících mechanismů, revize správnosti vyměřených cel a daní, 

právní podpory, správy příjmů, vymáhání a exekucí, celní, daňová, kontrol a mobilního 

dohledu. 

2.1. Organizační struktura celního úřadu 

a) odbor 02 - Cel a daní, který se člení na 

1. oddělení 021 - Právní podpory a správy příjmů - pro výkon agendy právní podpory, 

agendy správy příjmů a agendy vymáhání a exekucí, 

2. oddělení 022 - Celní a daňové - pro společný výkon agendy celní a agendy daňové, 

nebo 

3. oddělení 023 – Celní,  je-li zřízeno, pro samostatný výkon agendy celní,  

4. oddělení 024 – Daňové, je-li zřízeno, pro samostatný výkon agendy daňové, 

5. oddělení 025 - 02x Detašované oddělení v rámci odboru 02, je-li zřízeno, pro výkon 

vymezených činností agendy celní a agendy daňové odboru 02 mimo sídlo CÚ, 

6. oddělení 020 – Letiště, je-li zřízeno, pro výkon vymezených činností agendy celní a 

agendy mobilního dohledu v souvislosti s dohledem prováděným při mezinárodní 

letecké přepravě na letištích na vnější hranici EU (pouze určité CÚ), 

b) odbor 03 - Dohledu a kontroly, který se člení na 

1. oddělení 031 – Kontrol, pro výkon agendy kontrol, a agendy revize správnosti 

vyměřených cel a daní, 

2. oddělení 032 - Mobilního dohledu, pro výkon agendy mobilního dohledu,  

c) oddělení 010 - Podpory řízení, pro výkon agendy kanceláře CÚ, agendy informatiky, 

agendy jednotné aplikace kontrolních a řídících mechanismů, 

d) oddělení 012 - Tabákových nálepek a kontrolních lihových pásek (pouze CÚ Kolín), 

pro výkon vymezených činností vyplývajících z právních předpisů o značení 

tabákových výrobků a o povinném značení lihu, 
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e) pobočka CÚ, je-li zřízena, pro ucelený výkon činností agendy celní nebo agendy 

daňové anebo společný výkon agendy celní a agendy daňové, a s tím bezprostředně 

souvisejících a nevyhnutelných činností agendy informatiky, právní podpory a správy 

příjmů.   

2.2. Útvary provádějící kontrolní činnosti 

Zvláštními útvary provádějícími kontrolní činnosti na celních úřadech jsou v rámci 

odboru 03 – Dohledu a kontroly, oddělení 031 – Kontrol (dále jen „oddělení kontrol“) a 

oddělení 032 – Mobilního dohledu (dále jen „oddělení mobilního dohledu“).  

Oddělení kontrol provádí agendy spojené s výstupy oddělení celního a daňového. 

Zejména se jedná o následné kontroly po propuštění zboţí do celního reţimu, daňové 

kontroly a kontroly vykazování údajů o zboţí v rámci obchodu uvnitř Společenství –

Intrastat. V rámci těchto agend můţou být prováděny kontroly plateb v hotovosti, tento 

druh kontrol lze provádět i samostatně. 

Základním posláním oddělení mobilního dohledu je pátrání po zboţí uniklém nebo 

odňatém celnímu dohledu, vykonání dohledu a celní kontroly. Při pátrání po zboţí uniklém 

dohledu celních orgánů podle právních předpisů Evropských společenství a při 

zabezpečování a plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv se provádí zejména 

kontrola dopravních prostředků, jejich nákladů, kontrola zavazadel, kontrola přepravních a 

průvodních dokladů a listin a jiných záznamů, odebírají se vzorky zboţí, provádí se 

vymezené úkony úředních šetření apod. 

Výčet kontrol, které provádějí jednotlivá oddělení je velmi obsáhlý a je stanoven 

kompetencemi, které má CS uloţeny v právních předpisech.  

Z pozice zástupce ředitele a ředitele odboru 03 jsou mojí prioritou tyto kontroly: 

 Kontrola zaměstnávání cizinců v České republice, 

 Kontrola v oblasti ochrany duševního vlastnictví a ochrany spotřebitele, 

 Následné kontroly po propuštění zboţí do celního reţimu, 

 Daňové kontroly. 
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3. ANALÝZA KONTROLNÍ ČINNOSTI 

Současná celní správa prostřednictvím svých mnoha výlučných i sdílených 

kompetencí plní úkoly, jeţ bezesporu přinášejí uţitek nejen státu, ale i jeho občanům. Nyní 

se podívejme na charakteristiku a analýzu jednotlivých vybraných kontrolních činností 

prováděných celním úřadem. V této části diplomové práce bude proveden rozbor některých 

stěţejních kontrolních činností, které jsou prováděny v rámci oddělení kontrol a mobilního 

dohledu. 

Ekonomické kontroly 

Ekonomické kontroly jsou druhem kontrol, kdy v případě pozitivního zjištění 

dochází k fiskálnímu dopadu. To znamená vydání dodatečného platebního výměru 

kontrolovanému subjektu. Celní úřad provádí dva druhy těchto kontrol: 

 kontrolu následnou po propuštění zboţí do volného oběhu,  

 kontrolu daňovou. 

3.1. Následná kontrola po propuštění zboží do volného oběhu 

Cílem následné kontroly je přesvědčit se o správnosti a úplnosti údajů uvedených 

v příslušném celním prohlášení, o pravosti dokladů k němu předloţených nebo 

připojených, o správnosti vyměřeného cla a také ověření existence a pravosti dokladů a 

pravdivosti údajů, které se vztahují k dovozním a vývozním operacím nebo následným 

obchodním operacím se zboţím, uvedeným v příslušném celním prohlášení. [3] 

3.1.1. Právní vymezení následné kontroly 

Přistoupením České republiky k Evropské unii převzala ČR celní legislativu EU, 

která spočívá v jednotném postupu při vyuţívání právních norem a je aplikována ve všech 

členských zemích EU. Základními celními předpisy EU jsou nařízení Rady (EHS)  

č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších úprav, 

nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, 

kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších úprav, nařízení Rady 

(EHS) č. 2658/87 o sazební a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, 

ve znění pozdějších úprav, nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro 

osvobození od cla, ve znění pozdějších úprav a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zboţím mezi členskými státy a 

o zrušení nařízení Rady (ES) č. 3330/91, ve znění pozdějších úprav. [4] Celní předpisy se 

skládají z celního kodexu a z předpisů přijatých k jeho provádění na úrovni Společenství 

nebo na vnitrostátní úrovni. [5] Na vnitrostátní úrovni je následná kontrola upravena 

celním zákonem. 

Neţli začneme analyzovat kontrolní činnost při provádění následné kontroly, 

podívejme se na efektivitu následných kontrol v rámci celní správy jako celku. 

3.1.2.   Efektivita prováděných následných kontrol 

Aplikace Výkaz základních údajů CS (dále jen „VZU“) uvádí, ţe v roce 2007 bylo 

zahájeno celkem 1034 následných kontrol, ukončeno bylo 1100 kontrol (ukončené 

kontroly z předešlých let) a na jejich základě bylo doměřeno clo a další daně a poplatky 

v celkové výši 238 591 785 Kč.  

Tabulka č. 1 – Počet NK a doměřené částky na základě NK v roce 2007 

 

Zdroj: dle interního dokladu celní správy, Strategická analýza za rok 2007 o vývoji a trendech při dovozu 

zboží citlivého z hlediska fiskálních příjmů – zvláštní příloha diplomové práce č. 2 
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3.1.3.  Analýza rizikových faktorů při provádění následné kontroly 

Na základě rozkazu č. 28/2005, Provádění strategické analýzy rizik v CS ČR (dle 

interního dokladu celní správy, Rozkaz č. 28/2005 – zvláštní příloha diplomové práce č. 1), 

zpracovalo Celní ředitelství Brno strategickou analýzu na celorepublikové úrovni v oblasti 

zboţí, které je při dovozu citlivé z hlediska rizika fiskálního ohroţení zájmů ČR, nebo ES 

(dle interního dokladu celní správy, Strategická analýza za rok 2007 o vývoji a trendech při 

dovozu zboţí citlivého z hlediska fiskálních příjmů – zvláštní příloha diplomové práce  

č. 2). Analýza vývoje dovozu zboţí pro rok 2007 úzce navazuje na analýzy zpracované 

v předchozích letech. Analyzovány byly údaje získané celní správou za období od 1. 5. 

2004 do 31. 12. 2007. 

Kontrola sazebního zařazení zboží 

Praxe na celních úřadech nám ukázala, že problematika správného zařazení 

zboží do položek celního sazebníku představuje velmi závažný problém. Cla jsou 

velice rozdílná v závislosti na dané komoditě zboţí a pro dovozce je zařazování výrobků 

do příslušného zboţového kódu celního sazebníku velmi důleţité z hlediska představy o 

celkových nákladech a ziscích z transakce. [6] Pokud má celní úřad při kontrole fyzicky 

zboţí k dispozici, je moţné v rámci provádění následné kontroly provést jeho kontrolu, 

zejména jsou-li pochybnosti o jeho sazebním zařazení. Celní úřad má moţnost z tohoto 

zboţí odebírat vzorky zboţí. Pokud není moţné zboţí fyzicky zkontrolovat, je vţdy nutné 

zboţí ztotoţnit s deklarovaným zboţím, které je předmětem následné kontroly, a to 

kontrolou účetních dokladů, přepravních dokladů nebo jiných dokladů, které zboţí 

provázely při obchodní operaci, to je povinen kontrolovaný subjekt doloţit. 

Identifikace rizika v praxi: 

 Existují zaměnitelné podpoloţky kombinované nomenklatury s vysokou sazbou cla 

z konkrétní země původu, nebo existence jiných překáţek regulujících dovoz 

komodity, 

 Nízká celní sazba, případně neexistující clo pro deklarovanou podpoloţku 

kombinované nomenklatury, 
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 Změna chování dovozce identifikovaná po zavedení vládních opatření (zvýšení celní 

sazby, zavedení antidumpingových nebo vyrovnávacích cel, uzavření celní kvóty, 

uplatnění zákazu dovozu zboţí, zavedení licenčních podmínek atd.), 

 Zjištěné záměny těchto nomenklatur u subjektu, nebo jiných subjektů s obdobnými 

společnými znaky, 

 Dovozce se často dopouští deliktního jednání a výsledky kontrolní činnosti CS ve 

spojení se subjektem – dovozcem.  

V případě, ţe dojde k souběhu několika těchto rizik, dochází k výraznému nárůstu 

rizika záměny zboţí (dle interního dokladu celní správy, Strategická analýza za rok 2007 o 

vývoji a trendech při dovozu zboţí citlivého z hlediska fiskálních příjmů – zvláštní příloha 

diplomové práce č. 2). 

Kontrola původu zboží 

 V rámci EU je uplatňována řada typů celních sazeb, mj. i tzv. preferenční sazby cla, 

které představují zvýhodnění oproti ostatním celním sazbám. 

Problematika je upravena řadou smluv EU s jednotlivými zeměmi či skupinami zemí, 

nebo formou jednostranných opatření ze strany EU vůči vybraným skupinám zemí. 

Obsahem těchto smluv jsou pravidla, která vedou k určení původu výrobků a zboţí 

v konkrétní zemi, a to formou přesných definic, které se vztahují k jednotlivým kapitolám 

Harmonizovaného systému klasifikace výrobků. 

Účelem je přesné rozlišení původu výrobku a určení, zda zboží má nárok na 

uplatnění preferenční celní sazby při jeho dovozu, a jde tedy o zboží preferenčního 

původu či nikoliv, to znamená zboží nepreferenční. 

U nepreferenčního původu zboţí je rozhodující místo, kde bylo zboţí zcela získáno 

nebo vyrobeno, a v případě, kdy se na výrobě podílelo více zemí, kde došlo k poslednímu 

podstatnému zpracování nebo opracování. [5]   

Pravidla o preferenčním původu stanoví podmínky pro získání statusu původu, které 

musí zboţí splňovat, aby se na něj vztahovala preferenční sazební opatření obsaţená 

v preferenčních dohodách nebo přijatá jednostranně vůči některým zemím. [5]   
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Při kontrole původu zboží je nutné se soustředit zejména na odhalení 

nepravých, pozměněných dokladů o původu zboží. Ke zjištění falešné deklarace o 

původu zboţí slouţí i doprovodné doklady (dopravní doklady odhalující trasu, po které 

bylo zboţí přepravováno, dále je zde pouţitelná běţná korespondence, doklady 

vyměňované mezi kupujícím a prodávajícím, vztahy mezi nákupem a prodejem atd.).  

Při provádění následné kontroly je moţno především z obchodních a dopravních 

dokladů ověřit, zda zboţí bylo skutečně dodáno ze země původu. Pro přiznání celní 

preference bylo také třeba dodrţet podmínku tzv. přímého trasování dodávky, která 

předpokládá, ţe zboţí bude ze země původu do země určení dopravováno přímou cestou. 

Pokud by tato podmínka nebyla dodrţena, nebyl by zboţí přiznán preferenční původ. [7] 

Důkazy původu jsou průvodní osvědčení EUR. 1, formulář EUR. 2, formalizované 

prohlášení na faktuře, osvědčení o původu FORM A. [8]   

Průvodní osvědčení EUR. 1 je nejvíce rozšířeným dokladem potvrzujícím původ 

zboţí, který je pouţívaný k prokazování preferenčního původu ve vzájemném obchodu 

mezi zeměmi EU. Průvodní osvědčení lze vystavit dodatečně, zrovna tak jako jeho 

duplikát.  

Formulář EUR. 2, který se pouţívá pro poštovní nebo kurýrní zásilky niţších 

hodnot, musí být předloţen okamţitě se zboţím při celním řízení, nelze vystavit dodatečně.  

Prohlášení na faktuře nebo jiném obchodním dokumentu, který zásilku doprovází, 

je pouţíváno pro zásilky niţší hodnoty. Toto prohlášení vývozce musí být uvedeno 

v dohodnuté formě, tzv. preferenční věta, dle příslušné dohody, která stanovuje její formu 

(harmonizované znění textu) a hodnotový limit. V případě schváleného vývozce lze 

prohlášení vyuţít do hodnotového limitu stanoveného pravidly původu, nebo bez ohledu 

na fakturovanou částku. Prohlášení lze vystavit dodatečně do dvou let ode dne dovozu 

zboţí.  

Osvědčení o původu FORM A se pouţívá v obchodních operacích s rozvojovými 

zeměmi. Náleţitosti certifikátu FORM A stanovila mezinárodní organizace UNCTAD
 
 

a tento certifikát bývá obvykle potvrzován některou z národních nebo regionálních 

obchodních komor. Pouţívá se při vývozu ze zemí GSP (Všeobecný systém preferencí). 

I v případě, ţe je doklad osvědčující původ zboţí předloţen, mohou celní orgány 

poţadovat dodatečné důkazy prokazující, ţe původ zboţí je stanoven v souladu 

s příslušnými předpisy. V případě trvajícího podezření mohou celní orgány 
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prostřednictvím Generálního ředitelství cel v rámci mezinárodní spolupráce poţádat o 

verifikaci (ověření správnosti) dokladu původu v zahraničí. Podobně jako u sazebního 

zařazení zboţí vydávají celní orgány (celní ředitelství) na základě písemné ţádosti 

závaznou informaci o původu zboţí. Tuto závaznou informaci můţe uplatnit jen osoba, 

které byla vydána a dá se uplatnit pouze pro zboţí, u kterého byly splněny celní formality 

po dni vydání této závazné informace. Závazná informace o původu zboţí je platná po 

dobu tří let ode dne vydání. [5] 

Identifikace rizika v praxi: 

K identifikaci těchto rizik je obvykle vyuţívána korelace nárůstů a poklesů dovozu 

jednotlivých komodit zboţí z různých zemí původu. 

 Zhodnocení, zda byla deklarovaná země původu tradiční pro deklarované zboţí i 

v minulosti, 

 Tradičnost země původu z pohledu deklaranta, 

 Obtíţnost administrativní spolupráce s deklarovanou zemí původu, 

 V případě, ţe je uplatňováno preferenční zacházení se zboţím, je pro potřeby 

zhodnocení rizika mimo výše zmíněných bodů brát v úvahu ještě rozdíl mezi sazbou 

pro třetí země a poţadovanou preferenční celní sazbou, 

 Pokud je poţadována preferenční kvóta, je nutno brát úvahu rozdíl mezi sazbou 

uplatňovanou při čerpání kvóty, preferenční celní sazbou a sazbou pro třetí země, 

 Ve všech těchto případech je nutno hodnotit změnu jednání deklaranta při změně 

vstupních podmínek (změna sazby cla, zavedení AD cla, uzavření kvóty) a bonitu 

deklaranta (dle interního dokladu celní správy, Strategická analýza za rok 2007 o 

vývoji a trendech při dovozu zboţí citlivého z hlediska fiskálních příjmů – zvláštní 

příloha diplomové práce č. 2) 

Souhrnně lze konstatovat, že k těmto případům dochází většinou u podpoložek 

kombinované nomenklatury s vyšší celní sazbou, nebo v souvislosti s existencí jiných 

obchodně politických opatření, která brání dovozu zboží z dané dislokace. Nejčastěji 

jsou zjišťovány případy záměny země původu. K tomuto jevu dochází zejména záměnou 

země původu v případě nepreferenčního původu zboţí z důvodu obcházení 

antidumpingových a vyrovnávacích cel, nebo zákazů dovozu zboţí. Z poslední doby to 

byly například dovozy fluorescenčních ţárovek, ocelových lan, nebo modulů DRAM. 
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Tento jev však je moţno zobecnit na většinu zboţí zatíţeného antidumpingovým a 

vyrovnávacím clem dováţeným z některých rizikových dislokací. Ve spojení s celní 

hodnotou a dalšími ukazateli lze indikovat pravděpodobný celní únik. Pokud je však 

administrativní spolupráce ČR se zemí původu jen velmi obtíţná, bývá prokázání tohoto 

druhu podvodu velmi nepravděpodobné. V případě preferenčního zacházení se zboţím 

dochází k propuštění zboţí na základě nepravdivých údajů v důkazech původu a tím 

získání nároku na výrazně niţší preferenční sazbu, nebo sazbu v rámci preferenční kvóty. 

V těchto případech jsou moţnosti CS širší, protoţe ve většině případů, kdy je na zboţí 

poskytována preferenční smluvní sazba, bývají uzavřeny s deklarovanou zemí původu 

mezinárodní smlouvy o administrativní spolupráci. 

Kontrola celní hodnoty 

Celní hodnocení je soubor pravidel, metod a postupů vedoucích ke zjištění celní 

hodnoty zboţí. Celní hodnota je hodnota zboţí určovaná především v souvislosti 

s dovozem zboţí a uplatněním celních sazeb podle celních předpisů a tvoří podstatnou část 

vyměřovacího základu pro daň z přidané hodnoty u dovezeného zboţí. 

Základní právní předpisy Společenství upravující celní hodnocení: 

a)  Nařízení Rady č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění 

pozdějších předpisů (Customs Code, dále jen „CC“), zejména ustanovení článků 28 aţ 

36, 

b)  Nařízení Komise č. 2454/93 obsahující prováděcí ustanovení k CC, ve znění 

pozdějších předpisů, zejména ustanovení článků 141 aţ 181a  a přílohy č. 23 aţ 29. 

 

Obecně lze říci, ţe podhodnocování zboţí má pro dovozce smysl v případě, ţe u 

deklarované podpoloţky je stanovená vyšší sazba cla. Toto však nemusí být podmínkou 

v případech, ţe deklarované zboţí je dále prodáváno formou stánkového prodeje, protoţe 

v těchto případech dochází k obchodní výměně mezi následujícími obchodními subjekty 

bez patřičných obchodních dokladů, zpravidla v hotovosti, aţ na úroveň konečného 

spotřebitele.  

Identifikace rizika v praxi: 

 Podprůměrná celní hodnota oproti průměrné jednotkové ceně dovozu zboţí ze stejné 

země původu, v obdobném časovém období, prováděné v obdobném mnoţství, 
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 Vysoká sazba valorického cla, 

 Bonita deklaranta, 

 Změna jednáni subjektu při změně vstupních podmínek (změna sazby cla, zavedení 

nového cla, změna kontrolní činnosti CS, netarifní opatření atd.), 

 Logické nesrovnalosti mezi statistickou hodnotou a celní hodnotou při pouţití 

deklarované dodací podmínky (dle interního dokladu celní správy, Strategická 

analýza za rok 2007 o vývoji a trendech při dovozu zboţí citlivého z hlediska 

fiskálních příjmů – zvláštní příloha diplomové práce č. 2). 

 Další obdobně komplikovaná oblast je podhodnocování zboţí. Základním 

ukazatelem pro identifikaci případů, u nichž dochází k podhodnocování zboží, je 

odchylka od průměrné ceny zboží dováženého ve stejné době a podobném množství 

jinými subjekty z podobné geografické oblasti. Toto kriterium je však u některých typů 

podpoloţek velice slabé, protoţe podpoloţka kombinované nomenklatury nerozlišuje 

kvalitativní úroveň zboţí a stejný druh zboţí má v důsledku velice rozdílnou průměrnou 

cenu. Významnějším zdrojem pro identifikaci těchto případů jsou proto zejména údaje 

o porušování celních předpisů, zpochybněná JSD, a určování celní hodnoty jiným 

způsobem, neţ je cena skutečně placená. 

Kontrola nákladů na dopravu 

Mezi časté zjištění porušení celních předpisů patří nesprávné započítávání 

nákladů na dopravu do celní hodnoty zboží. 

Identifikace rizika v praxi: 

Pro kontrolu nákladů dopravy je vhodné si vyţádat zejména objednávky dopravy 

zboţí a podle zjištěného druhu dopravy další dokumenty, např. u silniční dopravy knihu 

jízd, příkazy k jízdě, záznamy z tachografu, nákladové listy atd. Náklady dopravy je 

moţno ověřit z faktury, nebo jiného obchodního dokladu, na kterém je uvedena cena 

dovezeného zboţí, nebo z faktury vystavené dopravcem, který provedl dopravu nebo 

přepravcem, který zajišťuje přepravu zboţí. 
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Kontrola dodacích podmínek  

S náklady na dopravu jsou úzce spojeny dodací podmínky. Dodací podmínka 

ovlivňuje podstatným způsobem výši ceny, protoţe určuje, jakou část nákladů na 

přepravu zboţí hradí prodávající a jakou část kupující. 

Identifikace rizik v praxi: 

Praxe na celních úřadech ukázala, ţe kupující se snaţí zvolit takové dodací 

podmínky, kde nemusí hradit náklady na dopravu, které jsou součástí celní hodnoty. Právě 

celní hodnota, neboli její základ, má rozhodný vliv na výši cla, samozřejmě spolu s celní 

sazbou. 

Při kontrole je nutné vycházet z jednotlivých charakteristik třinácti dodacích doloţek 

INCOTERMS, ke způsobu dopravy a nákladům, které je nutno přičíst k ceně skutečně 

placené nebo k ceně, která má být za zboţí zaplacena, nejsou-li v ní jiţ započteny. Pro 

přehled je toto rozdělení uvedeno v tabulce č. 2 [9] 

 Tabulka č. 2 – dodací podmínky 

 
Doložka  Anglický název  Český název  Způsob dopravy  Náklady, které 

se musí přičíst k 

ceně skutečně 

placené nebo 

která má být 

zaplacena, 

nejsou-li v ní již 

započteny  

Skupina E  Veškerou odpovědnost a riziko nese kupující od okamžiku převzetí zboží v 

závodě prodávajícího nebo na jiném ujednaném místě  

EXW  Ex Works 

(named place)  

ze závodu 

(ujednané místo)  

jakákoliv  Přeprava, 

pojištění, výlohy 

na nakládání od 

prodávajícího 

(míněna 

vnitrostátní 

doprava mimo 

ČR/mimo EU)  

Skupina F  Prodávající je povinen dodat zboží na ujednané místo. Od okamžiku 

převzetí zboží nese všechny náklady a rizika kupující.  

FCA  Free Carrier 

(named place)  

vyplaceně 

dopravci 

(ujednané místo)  

jakákoliv  Přeprava, 

pojištění, výlohy 

na nakládání od 

dopravce  

FAS  Free Alongside 

Ship (named port 

of shipment)  

vyplacené k boku 

lodi (ujednaný 

přístav nalodění)  

námořní a 

vnitrozemská 

vodní 

Doprava, 

pojištění, výdaje 

na nakládku  

FOB  Free On Board 

(named port of 

shipment)  

vyplaceně loď 

(ujednaný přístav 

nalodění)  

námořní a 

vnitrozemská 

vodní 

Doprava a 

pojištění  
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Skupina C  Prodávajíc je povinen uhradit náklady a přepravné až na ujednané místo, 

ale není odpovědný za rizika spojená s touto přepravou.  

CFR  Cost and Freight 

(named port of 

destination)  

náklady a 

přepravné 

(ujednaný přístav 

určení)  

námořní a 

vnitrozemská 

vodní 

Pojištění  

CIF  Cost, Insurance, 

Freight (named 

port of 

destination)  

náklady, pojištění 

a přepravné 

(ujednaný přístav 

určení)  

námořní a 

vnitrozemská 

vodní 

Ţádné náklady  

CPT  Carriage Paid 

(named place of 

destination)  

přeprava placena 

do (ujednané 

místo určení)  

jakákoliv  Rozhodující je 

udané místo  

CIP  Carriage and 

Insurance Paid 

(named place of 

destination)  

přeprava a 

pojištění placeny 

do (ujednané 

místo určení)  

jakákoliv  Ţádné náklady, 

je-li uvedeno 

místo za místem 

vstupu do ČR/do 

EU  

 

Skupina D  Prodávající je povinen dodat zboží až na ujednané místo. Zároveň nese 

všechna rizika a náklady spojené s přepravou zboží na toto místo.  

DAF  Delivered at 

Frontier (named 

place)  

s dodáním na 

hranici (ujednané 

místo)  

jakákoliv  Ţádné náklady, 

je-li místo dodání 

na hranici ČR/na 

hranici vstupu 

EU  

DES  Delivered Ex 

Ship (named port 

of destination)  

s dodáním z lodi 

(ujednaný přístav 

určení)  

námořní a 

vnitrozemská 

vodní 

Doprava, 

pojištění  

DEQ  Delivered Ex 

Quay (named 

port of 

destination)  

s dodáním z 

nábřeţí (ujednaný 

přístav určení)  

námořní a 

vnitrozemská 

vodní 

Doprava, 

pojištění, výlohy 

na nakládání  

DDU  Delivered Duty 

Unpaid (named 

place of 

destination)  

s dodáním clo 

neplaceno 

(ujednané místo 

určení)  

jakákoliv  Ţádné náklady  

DDP  Delivered Duty 

Paid (named 

place of 

destination)  

s dodáním clo 

placeno 

(ujednané místo 

určení)  

jakákoliv  Ţádné náklady  

Zdroj: http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/186294-incoterms-2000  

Pro názorný příklad  přikládám  kopii jednoho kontrolního protokolu případu na 

kterém jsem se podílel a v závěrečné fázi uzavíral (dle interního dokladu celní správy, 

kontrolní protokol – zvláštní příloha diplomové práce č. 2). 

 

 

 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/186294-incoterms-2000


Bc. Svatopluk Šifalda: Racionalizace ekonomických a správních kontrol 

2009 16 

3.2. Daňová kontrola 

Daňová kontrola je definována v ustanovení § 16 zákona o správě daní a poplatků   

(dále jen ZSDP) [10]  a je institutem při zjišťování, nebo prověřování plnění daňových 

povinností daňových subjektů správcem daně, nebo jiných okolnosti rozhodných pro 

správné stanovení základu daně a daně u daňového subjektu nebo na místě, kde je to 

vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější. Daňová kontrola se provádí v rozsahu nezbytně 

nutném pro dosaţení účelu podle ZSDP. Z této definice vyplývá, ţe správce daně 

kontroluje, zda stanovený daňový základ, tedy v převážné většině případů základ 

daně přiznaný daňovým subjektem v daňovém přiznání, byl jím vykázán v souladu 

s hmotně právními předpisy upravujícími příslušnou daňovou povinnost. [11]   

3.2.1.  Kontrolní činnost při provádění daňové kontroly 

V nejširším smyslu se dá kontrolní činností nazvat vše, co tvoří zpětnovazební 

úkony vůči daňovým subjektům, které se přiznávají ke svým daňovým povinnostem, 

resp. měly by se přiznávat. Systémová kontrolní činnost zahrnuje kroky od vyhledávací 

činnosti aţ po úplně provedené dokazování. 

V nejširším smyslu jsou kontrolní činnosti podrobeni všichni daňoví poplatníci uţ 

jenom tím, ţe jsou nuceni plnit své povinnosti při registraci, oznamování a zejména při 

podávání daňových přiznání. Důsledné vyţadování plnění těchto povinností je atributem 

skryté kontroly, která u naprosté většiny poplatníků postačuje k tomu, aby nenašli odvahu 

dopouštět se daňových úniků v rozsahu vzbuzujícím pochybnosti. Z preventivních důvodů 

je i vůči této skupině poplatníků účelné občas vyjít s kontrolou otevřenou (např. místní 

šetření či výzva v rámci vyhledávací činnosti), aby se z této skupiny časem neoddělovali ti, 

kteří by si mohli situaci vyhodnotit jako podcenění ze strany správce daně. Důraz na 

vyţadování plnění povinností u této skupiny daňových subjektů není v rozporu s korektním 

a vstřícným přístupem správce daně, coţ má ve většině případů větší výchovný efekt neţ 

vyhroţování pokutami a doměrky. Podcenění skrytého kontrolního tlaku a arogantní 

přístup správce daně vedou k poklesu daňové morálky a k přesunu do dalších níţe 

uvedených skupin. 

Další, méně početnou, skupinu poplatníků tvoří ti, kteří jiţ mají sklony k daňovým 

únikům i přes výše uvedený skrytý tlak. Tito poplatníci stále ještě mají respekt před 

správcem daně, avšak kalkulují s tím, ţe správce daně nebude schopen z kapacitních 



Bc. Svatopluk Šifalda: Racionalizace ekonomických a správních kontrol 

2009 17 

důvodů daňový únik odhalit, případně ho neodhalí, z důvodu obrovského mnoţství faktur, 

kdy musí správce daně postupovat namátkovým výběrem, nebo soustředěním se jen na 

určitou oblast fakturace. Vůči této skupině poplatníků je nutné mít vypracovaný systém 

skrytého i otevřeného kontrolování (analýza daňových přiznání a výkazů, vyhledávací 

činnost, místní výslechy přezvědných osob) s vyuţíváním podpůrných moţností (záznamní 

povinnost, vytýkací řízení) s tím, ţe je nezbytné systematicky shromaţďovat a 

vyhodnocovat informace a poznatky, jak o nich samotných, tak obecně o oboru jejich 

činnosti.  

Poslední, nejméně početnou, skupinu tvoří ti, kteří nemají respekt před správcem 

daně. Maskují sice pouţívané techniky daňových úniků, avšak vědí (na rozdíl od těch 

předchozích), ţe v případě podezření z daňového úniku budou schopni klást správci daně 

fundovaný odpor proti doměření, a to jak po stránce hmotné (problém odbornosti), tak po 

stránce procesní (odváděním dokazování od věcnosti k procesnímu zahlcení, či dokonce 

snahou znemoţnit zahájení daňové kontroly). 

Skrytá kontrola velmi úzce souvisí s celkovou komunikací mezi odděleními na 

celním úřadu. I kdyţ jsou oddělení jinak zaměřena a kaţdé oddělení má svůj systém 

písemností, vyřizování ţádostí, podání, komunikace s daňovými subjekty, apod., je třeba si 

uvědomit, ţe daňové řízení je podřízeno společnému účelu, a sice výběru daní do 

veřejných rozpočtů. Potenciálním daňovým únikem můţe být uţ akt registrace a daňový 

únik nastává jiţ v okamţiku podání daňového přiznání, tedy ve fázi vyměřování. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat spolupráci vyměřovacího a kontrolního oddělení 

při prověřování nároků na vrácení spotřebních daní. Je nezbytné tuto formu kontrolní 

činnosti (v rámci místních šetření a vytýkacích řízení) upřednostňovat před institutem 

daňové kontroly.  

Kontrolní pracovníci mohou při daňové kontrole zjistit téţ aktuální majetkové 

poměry daňového subjektu pro účely budoucího vymáhání, příp. pro zajištění úhrady daně 

ve smyslu § 71 ZSDP. Tento postup vede nejen ke zrychlení vymoţení nedoplatku, ale 

mnohdy přispívá k tomu, aby nedoplatek bylo vůbec moţné vymoci. V opačném případě 

hrozí, ţe konečným výsledkem daňové kontroly bude odpis doměřeného nedoplatku pro 

nedobytnost § 66 ZSDP. 
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3.2.2.  Výběr daňových subjektů ke kontrole 

Pro účel výběru daňových subjektů ke kontrole je důleţitá analýza významných 

skutečností z daňových přiznání a výkazů k nim ve vazbě na další relevantní informace. Je 

nutné vycházet ze všeho, co významně vybočuje z průměru nebo vţité praxe (trvalá ztráta, 

trvalé utápění provozního zisku ve ztrátách z finančních operací, kdy to nevyplývá z logiky 

věci, nesoulad mezi příjmy, nebo výnosy a obraty za zdanitelná plnění, neúměrně nízká 

marţe, vstup do likvidace nebo konkurzu, výrazné, nebo časté změny základního jmění, 

půjčky a vklady do podnikání, významné obraty na specifických účtech). Při výběru 

daňových subjektů ke kontrole (nebo zatím pro místní šetření) je vhodné umět analyzovat 

některé jednoduché ekonomické ukazatele z výkazu zisků a ztrát a z rozvahy, aby mohlo 

být předcházeno některým problémům při placení a vymáhání doměrků a jiných platebních 

povinností (dle interního dokladu celní správy, vnitřní pokyn č. 15/2004 - postup celních 

orgánů při daňové kontrole – zvláštní příloha diplomové práce č. 3). 

3.2.3.  Analýza rizikových faktorů prováděných při daňové kontrole 

Ze zákona o spotřebních daních je celní úřad správcem této daně, a proto provádí 

daňové kontroly v oblasti spotřební daně.  Praxe na celním úřadě nám ukázala, ţe nejvíce 

kontrol je zaměřeno na spotřební daň odváděnou z minerálních olejů. Podívejme se nyní na 

některé rizikové faktory. 

Plátci spotřební daně 

a) Drţitelé povolení k provozování daňových skladů 

U drţitelů povolení k provozování daňového skladu lze za zásadní prvky a zároveň 

ukazatele rizika povaţovat následující skutečnosti: 

 Neobvykle výrazné změny přiznané a uhrazené výše daňové povinnosti, nebo 

objemu přijímaných resp. odesílaných minerálních olejů, 

 neprůhledná personální a majetková struktura subjektu včetně případných 

personálních, majetkových, nebo obchodních vazeb na další subjekty, 

 v případě výrobních daňových skladů výroba minerálních olejů resp. chemických 

látek spotřební dani nepodléhajících, ale z minerálních olejů spotřební daní 

zatíţených. 
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b) Drţitelé povolení k jednorázovému nebo opakovanému přijímání minerálních olejů v 

reţimu podmíněného osvobození od daně 

V případě drţitelů zvláštních povolení k jednorázovému nebo opakovanému přijímání 

minerálních olejů lze případná rizika definovat následujícím způsobem: 

 Sídlo firmy nebo hlavní provozovna a místo obvyklého pobytu odpovědných osob 

se nachází v územní příslušnosti více správců daně, 

 subjekt nevlastní dostatečné technické zázemí k přijímání minerálních olejů a 

zřejmě tedy v uvedené oblasti vystupuje pouze jako zprostředkovatel, 

 ţádná z osob za subjekt vystupujících dosud v oblasti obchodu s minerálními oleji 

nepodnikala, 

 rozsáhlé změny v majetkové struktuře subjektu, nebo neprůhledná personální a 

majetková struktura subjektu. 

 

Za nejvýznamnější nositele rizik pro oblast výběru a správy SPD z 

minerálních olejů lze označit držitele povolení k jednorázovému, nebo 

opakovanému přijímání minerálních olejů v režimu podmíněného osvobození od 

daně. V rámci vlastní kontrolní a analytické činnosti byly útvary CS ČR v roce 2007 

identifikovány jako drţitelé shora uvedených povolení subjekty, které nedisponovaly 

technologickým zázemím pro nakládání s minerálními oleji a v uvedené oblasti 

nevykazovaly jakoukoliv vlastní historii.   Personálně byly popsané subjekty obsazeny 

osobami zcela bez vztahu k obchodování s minerálními oleji. Popsané společnosti byly 

nezřídka účelově zaloţenými subjekty, jejichţ existence souvisela s obchodními 

aktivitami firem zabývajících se daňovou optimalizací. Způsob nelegální činnosti 

těchto společností obvykle spočíval v opakovaném přijímání podmíněně 

osvobozených minerálních olejů na základě uděleného povolení bez přiznání skutečně 

dovezeného mnoţství zboţí a následném uvádění na trh takto pořízených minerálních 

olejů bez odvedení spotřební daně. Předmětem těchto nelegálních obchodů byly 

výhradně minerální oleje z ostatních členských států EU zejména ze SRN, Polska a 

Rakouska. Další způsob zneuţívání povolení souvisí také s přepravou minerálních 

olejů z ostatních členských zemí EU do ČR v rámci povolení k přijímání vybraných 

výrobků, přepravy jsou řádně ukončeny, daň je přiznána, ale plátce daň neodvede z 

důvodu insolvence. 
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c) Drţitelé zvláštního povolení k nakládání s minerálními oleji osvobozenými od SPD v 

důsledku jejich konečného uţití (v lodní nebo letecké dopravě, chemické výrobě 

apod.). 

V případě subjektů – drţitelů povolení k nakládání s minerálními oleji osvobozenými 

od daně v souvislosti s účelem jejich uţití v lodní a letecké dopravě nebo v chemické 

výrobě lze vzhledem k charakteru a struktuře evidencí vedených útvary CS ČR míru 

rizika stanovit pouze na základě provedených daňových kontrol a informací získaných 

místně příslušným správcem daně, to znamená například v rámci místního šetření (dle 

interního dokladu celní správy, Výroční analytická zpráva v oblasti rizik pro zprávu 

SPD z minerálních olejů v rámci CS ČR za rok 2007 – zvláštní příloha diplomové 

práce č. 4). 

 Daňové subjekty uplatňující nárok na vrácení SPD 

a) Subjekty uplatňující nárok na vrácení SPD z minerálních olejů uţitých pro účely 

výroby tepla 

Za zásadní prvky rizika pro skupinu subjektů uplatňujících nárok na vrácení daně 

z minerálních olejů v souvislosti s výrobou tepla lze povaţovat následující skutečnosti: 

 Značný časový interval mezi skutečnou spotřebou topného oleje a uplatněním nároku 

na vrácení SPD. Termíny pro uplatnění nároku jsou zákonem stanoveny velmi 

benevolentně v rozmezí od dvacátého pátého dne měsíce následujícího po měsíci, ve 

kterém nárok vznikl, aţ po dobu do šesti měsíců ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn 

poprvé. Subjekty uplatňující nárok na vrácení SPD v souvislosti s výrobou tepla tak 

mají dostatečně široký prostor pro moţné obcházení daňových předpisů. 

 Nárok na vrácení SPD výrobci, nebo distributoru topných olejů uplatněný na základě 

smluv o pronájmu topných zařízení rozsáhlé sítě odběratelů (malých firem, 

zemědělských druţstev nebo fyzických osob), a to zejména v případě, ţe se celková 

mnoţina konečných příjemců dodávaných topných olejů nachází v územním obvodu 

více útvarů správce daně. 

 Výrazné změny ve výši uplatněného nároku na vrácení daně v časově stejných 

obdobích (topná sezóna). 
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b) Subjekty uplatňující nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů uţitých pro 

zemědělskou prvovýrobu a podobné zákonem o SPD definované činnosti 

Základní prvek rizika subjektů této skupiny jednoznačně souvisí se skutečností, ţe pro 

uplatnění popsaného nároku je nezbytně nutnou podmínkou výkon činnosti v zákonem 

definovaných oblastech. Nicméně u většiny subjektů vykonávajících aktivně činnosti, 

z nichţ lze uplatnit nárok na vrácení daně, vykonává mimo uvedené rovněţ další 

činnosti, z nichţ nárok vrácení SPD nevzniká. Touto kumulací vzniká riziko moţného 

neoprávněného zvyšování nároku na vrácení daně. Za případné ukazatele rizika u této 

skupiny subjektů pak lze povaţovat následující skutečnosti: 

 Značný časový interval mezi skutečnou spotřebou motorové nafty a uplatněním 

nároku na vrácení SPD. Termíny pro uplatnění nároku jsou zákonem stanoveny 

velmi benevolentně v rozmezí od dvacátého pátého dne měsíce následujícího po 

měsíci, ve kterém nárok vznikl aţ podobu do šesti měsíců ode dne, kdy mohl být 

nárok uplatněn poprvé. Subjekty uplatňující nárok na vrácení SPD v souvislosti s 

výkonem zemědělské prvovýroby, tak mají dostatečně široký prostor pro moţné 

obcházení daňových předpisů. 

 Výrazné změny ve výši uplatněného nároku na vrácení daně v časově stejných 

obdobích (sezónní zemědělské práce). 

 Kumulace aktivit subjektu ve více oblastech náročných na spotřebu pohonných 

hmot (provoz lomů, pískoven, rozšiřování ţivočišné výroby apod.). 

 Změny rozsahu předmětu podnikání rozšířením do dalších oblastí náročných na 

spotřebu pohonných hmot. 

 Skokový nárůst uplatňovaného nároku ve srovnání se stejným obdobím 

předchozího roku. Po zrušení normativů to bude pravděpodobně jeden z hlavních 

ukazatelů. 

Do uvedené kategorie lze na jedné straně zařadit ekonomické subjekty zabývající se 

výhradně zemědělskou činností a dále právnické a fyzické osoby uţívající minerální 

oleje pro účely topení. Rozdělení popsaných subjektů však nelze povaţovat 

za neprostupné. U některých subjektů v rámci jejich činnosti můţe docházet ke 

kumulaci obou popsaných nároků na vrácení daně. Vzhledem k charakteru uţívaných 

minerálních olejů, vymezenému okruhu činností, v rámci nichţ uţití minerálních olejů 
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vzniká nárok na vrácení daně, jsou zákonem velmi benevolentně stanovené termíny 

pro uplatnění nároku na vrácení daně a způsob vedení evidencí leţící zcela na bedrech 

daňového subjektu nelze vyloučit zneuţívání popsaných daňových úlev. 

c) Subjekty uplatňující nárok na vrácení SPD v souvislosti s umístěním tuzemských 

zdaněných minerálních olejů do jiného členského státu EU 

Zde je nutnost úzké spolupráce s celní správou členského státu evropské unie. Výrazné 

změny v objemu exportovaných minerálních olejů a s tím související vývoj výše 

uplatněného nároku na vrácení daně (dle interního dokladu celní správy, Výroční 

analytická zpráva v oblasti rizik pro zprávu SPD z minerálních olejů v rámci CS ČR za rok 

2007 – zvláštní příloha diplomové práce č. 4). 

Oblast daňových kontrol je velmi sloţitá z důvodu identifikace moţných rizik 

směřujícím k daňovým podvodům. Pro názorný příklad přikládám kopii závěrečné zprávy 

z daňové kontroly (dle interního dokladu celní správy, kontrolní protokol z daňové 

kontroly – zvláštní příloha diplomové práce č. 4). 

Správní kontroly 

 Kontrola zaměstnávání cizinců v České republice, 

 Kontrola v oblasti ochrany duševního vlastnictví a ochrany spotřebitele. 

3.3. Kontrola zaměstnávání cizinců v České republice 

Celní úřady v rámci kontrolní činnosti postupují v souladu s uvedenými právními předpisy: 

a) zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o zaměstnanosti“), [12]   

b) zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o státní kontrole“), [13]   

c) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 

řád“), [14]   

d) zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o celní správě“), [2]   
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e) zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „celní 

zákon“), [3]   

f)    zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu 

cizinců“). [15]   

3.3.1. Obecné zásady výkonu kontrolní činnosti  

Kontrolní činnost provádí celní úřad ve své územní působnosti v souladu se zákonem 

o státní kontrole. Celní úřad postupuje při výkonu kontrolní činnosti rovněţ v souladu 

s ustanovením § 5 odst. 4 písm. o) zákona o celní správě a ustanoveními § 23 aţ § 45 a  

§ 325 celního zákona.  

Celní úřad kontrolou zjišťuje, zda cizinci na pracovišti kontrolované osoby 

vykonávají práci pro kontrolovanou osobu na základě pracovněprávního vztahu, 

nebo jiné smlouvy a v souladu s platným povolením k zaměstnání, je-li toto povolení 

podle zákona o zaměstnanosti vyţadováno (§ 126 odst. 3 zákona o zaměstnanosti).   

Povolení k zaměstnání vydávají úřady práce podle příslušných ustanovení zákona o 

zaměstnanosti. Povolení k zaměstnání jsou vydávaná na dobu určitou, maximálně na dobu 

jednoho roku. Cizinec můţe o povolení k zaměstnání ţádat opakovaně, vţdy však nejdéle 

na dobu jednoho roku. O prodlouţení povolení k zaměstnání vydává úřad práce rozhodnutí 

(§ 94 zákona o zaměstnanosti).  

Povolení k zaměstnání je nepřenosné, má formu rozhodnutí a obsahuje: 

a) identifikační údaje o cizinci, 

b) místo výkonu práce,  

c) druh práce,  

d) identifikační údaje zaměstnavatele, u něhoţ bude cizinec vykonávat zaměstnání, 

e) dobu, na kterou se vydává,  

f) další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání. 

Povolení k zaměstnání se vyţaduje i v těchto případech: 

a) kdy má být cizinec, jehoţ zaměstnavatelem je zahraniční subjekt, na základě smlouvy 

s tuzemskou právnickou nebo fyzickou osobou, vyslán k výkonu práce na území 

České republiky (§ 95 zákona o zaměstnanosti), 



Bc. Svatopluk Šifalda: Racionalizace ekonomických a správních kontrol 

2009 24 

b) pokud je cizinec zaměstnán v příhraniční oblasti a nejméně jednou za týden se vrací do 

státu, kde má své bydliště a jehoţ je státním příslušníkem (§ 96 zákona o 

zaměstnanosti), 

c) pokud se jedná o sezónní zaměstnání na dobu nejdéle 6 měsíců v kalendářním roce, 

pokud mezi jednotlivými zaměstnáními  na území České republiky uplyne doba 

nejméně 6 měsíců (§ 96 zákona o zaměstnanosti). 

Povolení k zaměstnání se vyţaduje pro všechny pracovněprávní vztahy ve smyslu 

příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů [16], na základě kterých vykonává cizinec na území České republiky práci, tj. 

pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní 

činnosti, a to i tehdy, dochází-li k souběhu těchto pracovněprávních vztahů.  

Povolení k zaměstnání je platné pouze pro zaměstnání u zaměstnavatele, 

u něhož bude cizinec zaměstnání vykonávat, pro pracovní zařazení a místo výkonu 

práce uvedené v povolení k zaměstnání a dobu, na kterou se vydává. Pokud cizinec 

vykonává na území České republiky více zaměstnání současně, vyţaduje se povolení 

k zaměstnání zvlášť ke kaţdému zaměstnavateli. 

Podle ustanovení § 93 odst. 1 zákona o zaměstnanosti cizinec, vyjma cizince 

uvedeného v § 97 uvedeného zákona, můţe být vyslán k výkonu práce mimo místo výkonu 

práce uvedené v povolení k zaměstnání na dobu delší neţ 30 kalendářních dnů, pokud mu 

bylo vydáno povolení k zaměstnání úřadem práce příslušným podle nového místa výkonu 

práce.  

Povolení k zaměstnání je třeba i tehdy, pokud zaměstnavatel uzavřel s cizincem 

pracovněprávní vztah podle cizího práva. 

Povolení k zaměstnání se nevyţaduje v případech uvedených v § 98 zákona o 

zaměstnanosti. 
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3.3.2. Zahájení kontroly 

Po zajištění objektu (prostoru) kontrolované osoby zahájí kontrolní skupina kontrolu. 

Celníci při vstupu do objektu (prostoru) kontrolované osoby v souladu s ustanovením  

§ 130 zákona o zaměstnanosti prokáţou své oprávnění a pověření ke kontrolní činnosti 

sluţebním průkazem. Podle ustanovení § 12 odst. 2 písm. a) zákona o státní kontrole 

oznámí zahájení kontroly kontrolované osobě, nebo osobě pověřené kontrolovanou 

osobou, nebo osobě, která můţe činit právní úkony, pokud je to stanoveno ve vnitřních 

předpisech kontrolované osoby, nebo je to vzhledem k jejímu pracovnímu zařazení 

obvyklé. Současně je osoba, které je oznámeno zahájení kontroly, poučena dle příslušných 

ustanovení zákona o státní kontrole a zákona o zaměstnanosti. 

Kontrolní skupina je v souladu s ustanovením § 132 zákona o zaměstnanosti 

oprávněna provádět kontrolu totožnosti všech fyzických osob, které se na pracovišti 

kontrolované osoby zdržují a vykonávají pro ni práci. Rozsah kontroly ověřením 

totoţnosti určí vedoucí kontrolní skupiny, a to s přihlédnutím k podmínkám na pracovišti a 

dalším okolnostem. Zejména se jedná o případy, kdy je pracoviště veřejně přístupné místo, 

nebo se na něm vyskytují prokazatelně nezúčastněné osoby (např. stavební práce 

prováděné v areálech třetích osob - nemocnice, školy, podniky).  

 U ostatních přítomných osob, u kterých nebylo zjištěno, že vykonávají práci 

pro kontrolovanou osobu anebo se na pracovišti kontrolované osoby jenom zdržují, je 

kontrolní skupina oprávněna požadovat prokázání totožnosti na základě ustanovení 

§ 31 celního zákona, a to zejména v souvislosti s oprávněním požadovat vysvětlení, 

které by mohlo přispět k objasnění skutečností souvisejících s porušením zákona o 

zaměstnanosti u osob, které práci pro kontrolovanou osobu v danou chvíli zjevně 

vykonávaly.   

 Od cizinců, kteří se na pracovišti kontrolované osoby zdrţují a vykonávají pro ni 

práci celníci dále vyţadují 

a) prokázání, ţe vykonávají práci na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné 

smlouvy, 

b) předloţení povolení k zaměstnání, pokud jeho vydání zákon o zaměstnanosti 

vyţaduje, 

c) předloţení povolení k pobytu.  
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Pokud cizinec, který se zdrţuje na pracovišti kontrolované osoby a vykonává pro ni 

práci, není schopen nebo odmítne předloţit platné povolení k pobytu na území České 

republiky, vykonává práci bez povolení k zaměstnání, případně v rozporu s vydaným 

povolením, případně předloţené doklady nejsou zcela a jednoznačně v souladu se 

zjištěnými skutečnostmi, nebo nesou zjevné znaky nepravosti, poţádají celníci 

bezprostředně po zjištění těchto skutečností cizince v souladu s ustanovením § 30 celního 

zákona o podání vysvětlení. 

V případě, ţe cizinec prohlásí, ţe neovládá jednací jazyk, pouţije se při sepsání 

protokolu o podaném vysvětlení ustanovení § 16 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto ustanovení kaţdý, kdo prohlásí, ţe neovládá 

jazyk, jímţ se vede jednání, má právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, 

kterého si obstará na své náklady. V § 16 odst. 4 správního řádu je pak uvedeno, ţe občan 

České republiky příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě ţije na 

území České republiky, má před správním orgánem právo činit podání a jednat v jazyce 

své národnostní menšiny. Nemá-li správní orgán úřední osobu znalou jazyka národnostní 

menšiny, obstará si tento občan tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků. Náklady 

tlumočení a náklady na pořízení překladu v tomto případě nese správní orgán. 

O podání vysvětlení a předloţení příslušných dokladů osvědčujících legálnost práce 

cizince, který není schopen předloţit poţadované doklady, poţádají celníci vţdy, pokud je 

kontrole přítomný, statutárního zástupce kontrolované osoby, nebo jím pověřeného 

zástupce.  

Při provádění kontroly mohou celníci v odůvodněných případech v souladu 

s ustanovením § 11 písm. e) zákona o státní kontrole zajišťovat doklady. Převzetí dokladů 

musí kontrolované osobě písemně potvrdit a ponechat jí kopie převzatých dokladů. Pokud 

celníci při kontrole zjistí porušení zákona o pobytu cizinců, nebo vznikne důvodné 

podezření z porušení tohoto zákona, vyrozumí nejbliţší útvar Policie ČR. Celní úřad 

v případě, ţe cizinec platné povolení k zaměstnání při kontrole nepředloţí, nebo 

předloţené povolení nese zjevné znaky pozměnění, předá svá zjištění protokolem o 

kontrole sepsaným na základě ustanovení § 15 zákona o státní kontrole, po vypořádání 

případných námitek, příslušnému úřadu práce (§ 7 odst. 3 zákona o zaměstnanosti).    
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3.3.3.  Sepsání protokolu  

O provedeném kontrolním zjištění je celním úřadem vţdy v souladu s ustanovením  

§ 15 zákona o státní kontrole sepsán protokol o kontrole, který obsahuje přesný popis 

zjištěných skutečností s uvedením výsledku provedené kontroly a ustanovení právních 

předpisů, u kterých vzniklo důvodné podezření, ţe byly porušeny. 

Pokud celní úřad v průběhu kontroly zjistí na pracovišti kontrolované osoby cizince, 

který vykonává práci a není jejím zaměstnancem, vyţaduje celní úřad předloţení dokladů 

směřujících ke zjištění zaměstnavatele a druhu vykonávané činnosti. V případě, ţe celní 

úřad zjistí, ţe zaměstnavatelem cizinců není kontrolovaná osoba a tito cizinci  

a) vykonávají na pracovišti kontrolované osoby a pro kontrolovanou osobu práci, která je 

obvyklá pro výkon činnosti kontrolované osoby, budou všechna skutková zjištění 

zahrnuta do protokolu o kontrole, i kdyţ se nejedná o zaměstnance kontrolované 

osoby (§ 132 odst. 1 zákona o zaměstnanosti),  

b) nevykonávají činnost pro kontrolovanou osobu, celní úřad své zjištění o těchto 

cizincích do protokolu o kontrole neuvede. Kontrolu těchto cizinců můţe celní úřad 

provést pouze na základě vydání nového rozkazu znějícího na zaměstnavatele těchto 

cizinců, nebo celní úřad předá příslušnému úřadu práce sdělení s podnětem k zahájení 

kontroly u zaměstnavatele cizinců.  

V souladu s ustanovením § 16 zákona o státní kontrole seznámí celní úřad 

kontrolovanou osobu nebo kontrolovanou osobou zmocněnou osobu s obsahem protokolu 

a předá jí stejnopis protokolu o kontrole.  

Seznámení s protokolem o kontrole a jeho převzetí potvrdí kontrolovaná osoba 

podpisem protokolu o kontrole. Odmítne-li se kontrolovaná osoba seznámit s kontrolním 

zjištěním nebo toto seznámení potvrdit, vyznačí se tyto skutečnosti v protokolu o kontrole. 

3.3.4. Postup celního úřadu po sepsání protokolu  

 Proti protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba v souladu s ustanovením  

§ 17 zákona o státní kontrole podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve 

lhůtě 5-ti dnů ode dne seznámení se s protokolem, nestanoví-li vedoucí kontrolní 

skupiny lhůtu delší.  
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 Kontrolovaná osoba můţe podat námitku i proti obsahu protokolu o kontrole (např. 

pro nesrozumitelnost protokolu).  

 Celní úřad v případě podání námitek kontrolovanou osobou ve lhůtě podle 

ustanovení § 17 zákona o státní kontrole, posoudí věcnost podaných námitek a 

vydá rozhodnutí o námitkách podle § 18 zákona o státní kontrole. Vedoucí 

kontrolní skupiny můţe o námitkách rozhodnout sám, jestliţe jim v plném rozsahu 

vyhoví. Pokud tak neučiní, předloţí námitky do sedmi dnů řediteli CÚ, který 

rozhodne o námitkách. 

 Ředitel CÚ rozhoduje o námitkách vţdy, pokud námitky směřují proti výkonu 

kontrolní činnosti celního úřadu (oprávněnost kontroly, průběh kontroly, soulad 

s právními předpisy apod.). Jestliţe je do tří měsíců od doručení námitek 

s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení o uloţení sankce, nebo opatření 

v přímé souvislosti se skutečností obsaţenou v protokolu, můţe ředitel CÚ nebo 

vedoucí kontrolní skupiny v souladu s ustanovením § 18 odst. 4 zákona o státní 

kontrole rozhodnout, ţe se námitky předají příslušnému úřadu práce, který se s nimi 

vypořádá v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona o státní kontrole 

v odůvodnění rozhodnutí.  

 Celní úřad po ukončení řízení o námitkách skutečnosti zjištěné při kontrole 

následně neověřuje, nevyţaduje předloţení dalších dokladů nebo písemností, a svá 

kontrolní zjištění předá v souladu s ustanovením § 126 odst. 3 zákona o 

zaměstnanosti příslušnému úřadu práce pro zahájení správního řízení o uloţení 

pokuty, nebo přijetí opatření k nápravě. V případě, ţe marně uplynula lhůta 

k podání námitek, celní úřad postupuje obdobně.   

Pokud byla kontrola provedena na základě písemného podnětu, nebo podnětu 

učiněného ústně do protokolu, informuje celní úřad písemně o způsobu a výsledcích 

kontroly toho, kdo podnět podal, je-li znám (§ 137 zákona o zaměstnanosti).   

3.3.5. Obecná analýza problematiky zaměstnávání cizinců a příčiny 

porušování právních předpisů 

Legálně i nelegálně zaměstnaní cizinci si nejčastěji vyhledávají zaměstnání v ČR 

sami. Část cizinců přichází na území ČR jako turisté na základě krátkodobého pobytu. 
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Po dobu jeho platnosti hledají cizinci sami zaměstnání, které se snaţí legalizovat (získat 

povolení k pobytu a pracovní povolení). Tento způsob často končí u nelegálního 

zaměstnání. Ti cizinci, kteří přijedou jako turisté a poté si u nás hledají zaměstnání, vyuţijí 

nelegálních pracovních příleţitostí, které se jim nabízejí, a neusilují o získání pracovního 

povolení a povolení k pobytu. Mimo to, ţe si cizinci sami vyhledají pracovní příleţitost, se 

legálně zaměstnávaní cizinci dostávají na český trh práce nejčastěji tak, ţe zaměstnavatelé 

organizují vlastní nábor zahraničních zaměstnanců. Dalším uţívaným způsobem vstupu 

cizinců na český trh práce jsou české zprostředkovatelské agentury, které vykonávají tuto 

činnost s úředně povolenou licencí. V pořadí na dalším místě jsou vyuţívány sluţby 

soukromých zahraničních agentur bez licence, méně se podílejí na zprostředkování práce 

české nelicencované agentury, anebo zahraniční agentury s licencí. Nejméně se podle 

cizinců podílejí na zprostředkování práce legálně zaměstnávaným cizincům české úřady 

práce. 

Cizinci vstupují na český trh práce proto, že jsou v mnoha ohledech výhodnější, 

a proto žádanější pracovní silou než domácí pracovníci. Na prvním místě je ceněna 

prostorová flexibilita cizinců, dále ochota pracovat déle, než je stanovená pracovní 

doba, nižší nároky na pracovní prostředí, spokojenost se skromným ubytováním, 

ochota pracovat o sobotách a nedělích, ochota pracovat ve vícesměnných provozech, 

profesní flexibilita. Cizinci si více váţí práce, nestěţují si, jsou ochotnější neţ domácí 

pracovníci, mají niţší mzdové nároky, nebývají často nemocní. Za méně významný faktor 

je povaţováno to, ţe cizinci podávají vyšší pracovní výkon a ţe neuplatňují nárok 

na dovolenou. 

Příčiny porušování předpisů o zaměstnávání cizinců ze strany podnikatelů 

Obecně platí, že k porušování předpisů o zaměstnanosti a pobytu cizinců ze 

strany zaměstnavatelů i cizinců dochází proto, že je to pro obě strany nějakým 

způsobem výhodné. Jednotlivé výhody však nemají stejnou váhu. Záleţí na míře profitu, 

kterého se porušením legislativy docílí, současně je ale třeba zahrnout i míru rizika pro 

kaţdou ze zúčastněných stran. Zaměstnavatele vede k porušování předpisů o zaměstnanosti 

především to, ţe mohou kdykoli cizince propustit a nemají vůči němu ţádné závazky. 

Druhým nejvýznamnějším motivem je to, že za nelegálně zaměstnaného cizince 

neplatí zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění a sníží tak mzdové náklady. U 

nelegálně zaměstnávaných cizinců hraje významnou roli i okolnost, ţe jsou ochotni 
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pracovat za niţší mzdu, ţe zaměstnavatel nemusí dodrţovat standardy ubytování, případně 

stravování a nelegálně zaměstnaní cizinci si nemohou na nic stěţovat. Dalším motivem je 

skutečnost, ţe lze pracovníka přesunout na jiné pracovní místo, aniţ by bylo třeba, na 

rozdíl od legálního zaměstnávání cizinců, vystavovat nové pracovní povolení. 

Příčiny a motivace porušování předpisů ze strany cizinců 

Cizince motivuje k porušování platné legislativy nejvíce to, že jsou sankce za 

práci bez pracovního povolení a povolení k pobytu nízké a pokuty jsou stěží 

vymahatelné. Na dalším místě v pořadí jsou následující příčiny: 

- administrativní procedura spojená se získáním pracovního povolení je příliš 

komplikovaná a zdlouhavá, 

- cizinci nemají dostatek informací o svých povinnostech a právech na trhu práce v ČR, 

- jejich vyhoštění je příliš nákladné, a proto se ho neobávají, 

- kontrola nelegálního zaměstnávání ze strany úřadů je málo pravděpodobná a cizincům 

nehrozí příliš velké nebezpečí z postihu (dle interního dokladu celní správy, Situační 

analýza v oblasti zaměstnávání cizinců – zvláštní příloha diplomové práce č. 5) 

3.4. Kontrola v oblasti ochrany duševního vlastnictví a ochrany 

spotřebitele 

Vzhledem k tomu, ţe celní orgány v rámci provádění celních kontrol stále častěji 

zjišťovaly zboţí se statusem Společenství, u kterého existovalo podezření z porušování 

práv duševního vlastnictví, bylo cílem Celní správy ČR získat taková oprávnění, která by 

pomohla efektivněji chránit práva duševního vlastnictví. [18]   

3.4.1. Postup celního úřadu dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele na vnitřním trhu 

Novelou zákona č. 229/2006 Sb., kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele (dále 

jen „ZOS“), s účinnosti ode dne 29. května 2006, byly posíleny kompetence celních úřadů 

v boji proti porušování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu. 
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V úvodu je nutné připomenout, ţe celní úřady v případech, kdy zboţí podléhá 

dohledu celních orgánů za situací uvedených [17] v článku 1 nařízení Rady (ES)  

č. 1383/2003 (opatření celních orgánů proti zboţí podezřelému z porušení určitých práv), 

ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 191/1999 Sb. (opatření týkající se dovozu a vývozu), ve 

znění pozdějších předpisů, postupují u zboţí podezřelého z porušení práv duševního 

vlastnictví podle výše uvedených právních předpisů. Postup celních úřadů podle ZOS se 

vztahuje výhradně na zboţí porušující práva duševního vlastnictví, které nepodléhá 

dohledu celních orgánů, tzn. jedná se o zboţí se statusem Společenství – viz článek 4 bod 7 

nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992, kterým se vydává celní kodex Společenství a 

ustanovení § 1 odst. 3 ZOS. 

3.4.2. Právní úprava výrobku nebo zboží porušující některá práva 

duševního vlastnictví 

Padělek, jímţ je výrobek, nebo zboţí včetně jeho obalu, na němţ je bez souhlasu majitele 

ochranné známky umístěno označení stejné, nebo zaměnitelné s ochrannou známkou 

porušující práva majitele ochranné známky podle zvláštního právního předpisu [19] 

(viz ustanovení § 8 odst. 2 zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění 

pozdějších předpisů), dále veškeré věci nesoucí takové označení (značky, loga, etikety, 

nálepky, prospekty, návody k pouţití, doklady o záruce apod.), a to i tehdy, jsou-li uváděny 

samostatně, a samostatné obaly, na nichţ je umístěno takové označení. 

Nedovolená napodobenina, jíţ je výrobek, nebo zboţí, které je rozmnoţeninou, nebo 

zahrnuje rozmnoţeninu vyrobenou bez souhlasu majitele autorských, nebo příbuzných 

práv, nebo bez souhlasu majitele práv k průmyslovému vzoru, jestliţe pořízení 

rozmnoţeniny porušuje tato práva podle zvláštních právních předpisů [20] (viz ustanovení 

§ 13 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisu, viz § 10 

zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů). 

Výrobek nebo zboţí, porušující práva majitele patentu [21] (viz ustanovení § 13 zákona č. 

527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů), nebo 

uţitného vzoru [22] (viz ustanovení § 12 zákona č. 478/1992 Sb., o uţitných vzorech, ve 

znění pozdějších předpisů), nebo práva majitele dodatkového ochranného osvědčení pro 

léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin podle zvláštního právního předpisu [21] (viz 

ustanovení § 35l zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění 

pozdějších předpisů). 
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Výrobek nebo zboţí, porušující práva toho, jemuţ svědčí ochrana zapsaného označení 

původu nebo zeměpisného označení [23] (viz ustanovení § 23 zákona č.452/2001 Sb., o 

ochraně označení původu a zeměpisných označení, ve znění pozdějších předpisů). 

3.4.3. Kontrola prováděná celním úřadem v rámci dozoru nad ochranou 

spotřebitele 

Celní úřady jsou podle zákona o ochraně spotřebitele jsou oprávněny: 

- Kontrolovat právnické a fyzické osoby, které vyrábějí, skladují, distribuují, dováţejí, 

vyváţejí, nakupují, prodávají nebo dodávají výrobky a zboţí na vnitřní trh, nebo 

vyvíjejí jinou podobnou činnost na vnitrním trhu. [24] 

Oprávnění celních úřadů ke kontrole vyplývá přímo z výše uvedeného, přičemţ 

není nutné dovozovat oprávnění ke kontrole z jiných právních předpisů (např. zákon 

č.13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů). Cílem kontroly celních úřadů 

v rámci dozoru nad ochranou spotřebitele na vnitřním trhu je zjistit, zda v rámci výroby, 

skladování, nákupu, prodeje, dodávky apod., nedochází k porušování práv duševního 

vlastnictví. 

Pojmy „dovoz“ a „vývoz“ se vztahují ke kontrolám zaměřeným při umisťování a 

pořizování zboţí v členských státech Evropského Společenství, je-li zboţí dopravováno 

přes státní hranice České republiky. Zjistí-li celní úřad zboţí, které podléhá dohledu 

celních orgánů (viz právní situace uvedené v Článku 1 nařízení Rady (ES) c. 1383/2003, 

ustanovení § 1 odst. 1 zákona c. 191/1999 Sb.), a zboţí je podezřelé z porušení práv 

duševního vlastnictví, pak celní úřady za zákonem stanovených dalších podmínek 

zadrţují zboţí v souladu s citovaným nařízením a zákonem, nikoliv dle ZOS. Řečeno 

jinými slovy, celní úřady postupují dle ZOS v případech, kdy zboţí podezřelé z 

porušení práv duševního vlastnictví nepodléhá celnímu dohledu celních orgánů a jde o 

zboţí Společenství. 

- Vstupovat při výkonu kontroly 

1. Do provozoven nebo skladových prostor, o kterých mají důvodné podezření, ţe se v 

nich nabízejí, skladují nebo prodávají výrobky nebo zboţí porušující některá práva 

duševního vlastnictví. Za škodu přitom způsobenou odpovídá stát, této odpovědnosti 

se nemůţe zprostit. 
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2. Do objektu výrobce, dovozce nebo distributora a vyţadovat předloţení příslušné 

dokumentace a poskytnutí pravdivých informací. Výrobce, dovozce nebo distributor 

muţe být celníkem vyzván, aby mu zajistil a předloţil odborná vyjádření odborné 

způsobilé osoby k předmětu dozoru, nebo si k dozoru můţe celník odborně 

způsobilou osobu za úhradu přizvat. [24] 

- Ověřovat totoţnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými osobami, a téţ totoţnost 

fyzických osob, které při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto 

osob k zastupování, poţadovat od kontrolovaných osob potřebné doklady, údaje a 

písemná nebo ústní vysvětlení. [24] 

Celní úřad je oprávněn prověřovat totoţnost fyzických osob pouze v případě, ţe 

se jedná o kontrolované osoby nebo osoby, které zastupují kontrolované osoby. Cílem 

tohoto Oprávnění celního úřadu je identifikovat a ustanovit osobu, která zboţí nebo 

výrobky důvodně podezřelé z porušení práv duševního vlastnictví prodává, vystavuje, 

skladuje apod. Identifikace osoby a její ustanovení je rozhodné pro další postup celního 

úřadu před případným zahájením správního řízení, které se zahajuje zajištěním zboţí. 

Dalším oprávněním celního úřadu je poţadovat od kontrolovaných osob potřebné 

doklady ke kontrolovanému zboţí nebo výrobkům. Zpravidla se bude jednat o doloţení 

nabývacích dokladů ke zboţí nebo výrobkům, kterými jsou zejména faktury, dodací 

listy, převodky, výdejky apod. 

V rámci kontroly mohou vzniknout dvě situace: 

 buď kontrolovaná osoba předloţí doklady ke kontrolovanému zboţí, nebo 

výrobkům a sdělí poţadované údaje celnímu úřadu. Za této situace celní úřad 

zaznamená skutečnosti přímo do kontrolního protokolu, nebo 

 kontrolovaná osoba v okamţiku kontroly nedisponuje potřebnými doklady ke 

kontrolovanému zboţí, nebo výrobkům a není schopna na místě poskytnout 

potřebné údaje. Za této situace, vyţaduje-li to povaha zjištění, vyzve písemně celní 

úřad dle výše uvedeného ustanovení kontrolovanou osobu k doloţení potřebných 

dokladů a sdělení potřených údajů. 

- Odebírat za náhradu od kontrolovaných osob potřebné vzorky výrobků, nebo zboţí k 

posouzení, zda nejde o výrobek, nebo zboţí porušující některá práva duševního 

vlastnictví ke klamání spotřebitele. Za odebrané vzorky výrobků, nebo zboţí se 
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kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou se výrobek, nebo zboţí 

v okamţiku odebrání vzorku nabízí. Náhrada se neposkytne, jestliţe se jí kontrolovaná 

osoba vzdá. Nárok na náhradu nevzniká, pokud jde o výrobek, nebo zboţí, o kterém 

bude pravomocně rozhodnuto, ţe jde o zboţí porušující některá práva duševního 

vlastnictví. [24] 

V praxi lze předpokládat, ţe toto oprávnění celní úřad bude vyuţívat ve 

výjimečných případech, protoţe předmětem kontroly bude vţdy s odkazem na 

ustanovení § 23b odst. 1 písmeno a) ZOS zboţí, nebo výrobky, které jsou důvodně 

podezřelé z porušení práv duševního vlastnictví, tzn., ţe celní úřad musí disponovat při 

kontrole relevantními informacemi, podklady, které umoţní identifikaci zboţí na místě, 

nebo identifikaci zboţí na místě zabezpečí odborně způsobilá osoba (majitel práva, 

zboţí znalec apod.). 

- Celní úřad je oprávněn přizvat k účasti na kontrole osoby odborně způsobilé podle 

zvláštních právních předpisů, je-li to odůvodněno povahou kontrolní činnosti. Tyto 

osoby mají práva a povinnosti celníků v rozsahu pověření daného jim celním úřadem. 

Odborně způsobilé osoby nemohou být pověřeny ukládat opatření a sankce podle tohoto 

nebo jiných zákonů. [24] 

- Kontrolované osoby jsou povinny umoţnit celníkům a odborně způsobilým osobám 

přizvaným k účasti na kontrole plnit jejich úkoly související s výkonem kontroly. [24] 

V případě, ţe kontrolované osoby neumoţní celníkům nebo odborně způsobilým 

osobám plnit jejich úkoly související s výkonem kontroly, např. se můţe jednat o 

bezdůvodné odepření podání vysvětlení dle ustanovení § 137 správního řádu, můţe 

správní orgán - celní úřad uloţit pořádkovou pokutu aţ do výše 5000 Kč. 

- Celník je povinen při prokázaném zjištění nabídky, prodeje, skladování, distribuce, 

popřípadě dovozu, nebo vývozu výrobků, nebo zboţí, nebo dodávání výrobků a zboţí 

na vnitřní trh, nebo vyvíjení jiné podobné činnosti na vnitrním trhu, uloţit zajištění 

těchto výrobků, nebo zboţí. Celník ústně oznámí opatření o zajištění výrobků, nebo 

zboţí kontrolované osobě, nebo osobě zúčastněné při kontrole a neprodleně vyhotoví 

úřední záznam, ve kterém bude uveden i důvod zajištění, popis zajištěných výrobků, 

nebo zboţí a jejich mnoţství. [24] 
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- Celní úřad je oprávněn uskladnit zajištěné výrobky nebo zboţí mimo dosah 

kontrolované osoby. Kontrolovaná osoba je povinna zajištěné výrobky, nebo zboţí 

celníkovi vydat. Odmítá-li vydání, budou tyto výrobky, nebo zboţí kontrolované osobě 

odňaty. O vydání, nebo odnětí sepíše celník úřední záznam. Náklady na zajištění, 

přepravu a skladování hradí kontrolovaná osoba. Kontrolovaná osoba není povinna 

uhradit tyto náklady, jestliţe se prokáţe, ţe nejde o výrobky porušující práva duševního 

vlastnictví. [24] 

- Proti uloţenému opatření o zajištění výrobků, nebo zboţí můţe kontrolovaná osoba 

podat do 3 pracovních dnů ode dne seznámení s uloţeným opatřením písemné námitky 

řediteli celního úřadu. Námitky nemají odkladný účinek. Ředitel celního úřadu 

rozhodne o námitkách bez zbytečných průtahů. Jeho rozhodnutí je konečné. Písemné 

rozhodnutí o námitkách se doručí kontrolované osobě. [24] 

- Zajištění výrobků, nebo zboţí trvá do doby, neţ bude pravomocně rozhodnuto o jejich 

propadnutí nebo zabrání, případně do doby, kdy bude prokázáno, ţe se nejedná o 

výrobky, nebo zboţí porušující některá práva duševního vlastnictví. Ředitel celního 

úřadu uloţí rozhodnutím kromě pokuty i propadnutí nebo zabrání výrobků. Vlastníkem 

propadlých, nebo zabraných výrobků, nebo zboţí se stává stát. Ředitel celního úřadu 

určí, ţe zabrané, nebo propadlé výrobky, nebo zboţí budou zničeny, anebo, jsou-li 

vyuţitelné pro humanitární účely, můţe ředitel celního úřadu určit, ţe budou poskytnuty 

k těmto účelům, a to bezplatně. Humanitárními účely se rozumí činnosti prováděné s 

cílem zajistit základní potřeby obyvatelstva, které se ocitlo v tíţivé ţivotní situaci, nebo 

bylo postiţeno mimořádnou událostí, kdy je opodstatněno vyuţití mimořádných 

materiálních zdrojů. 

3.4.4.  Identifikované rizikové profily  

Léky a doplňky výživy 

CS ČR zaznamenala v roce 2006 enormní nárůst zajištěných léčiv podezřelých z 

porušování práv duševního vlastnictví. Veškeré podezřelé zásilky jsou zaznamenávány na 

CÚ Praha 1 – pošta. Pro porovnání - v roce 2005 byl CS ČR odhalen pouze jeden případ 

padělaných léků. V poštovním styku bylo dovezeno 72 kusů tablet s označením ochranné 

známky VIAGRA. Zatímco v roce 2006 bylo odhaleno 106 případů a bylo zajištěno  
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12 722 ks tablet a ampulí. Zneuţívanými ochrannými známkami jsou CIALIS, VIAGRA, 

SUSTANON a SPIROPENT. 

V dnešní době je situace v nelegálním obchodu s léky velmi znepokojující a 

může mít velmi negativní dopad na spotřebitele. Když diskutujeme o negativním 

dopadu na spotřebitele, máme tím na mysli zejména zdravotní riziko spojené s 

užíváním padělaných léků. Dle druhu zajištěných léků lze současné konečné příjemce 

(uţivatele) rozdělit na dvě skupiny: 

1. Lidé občasně uţívající simulanty pro zvýšení sexuálního výkonu, 

2. kulturisté, kteří k dosaţení rychlého nárůstu svalové hmoty uţívají anabolické steroidy. 

Do budoucna se můţe padělání léčiv týkat daleko více uţívaných a běţně 

dostupných léků, jako jsou léky na bolesti hlavy, dětské kapky apod. Zneuţití v oblasti 

farmaceutických výrobků přináší pro naši společnost vysokou společenskou nebezpečnost, 

a proto je třeba k tomuto problému přistupovat velmi zodpovědně. Další zdravotní riziko 

můţeme spatřit ve sloţení léčiv. Některé padělané léky neobsahují ţádnou účinnou látku a 

můţou tak oklamat konečného zákazníka. Naopak některá padělaná léčiva obsahují aţ 

trojnásobek účinné látky, coţ můţe způsobit i váţné poškození ţivotně důleţitých orgánů. 

V některých případech můţe mít za následek i trvalé poškození vnitřních orgánů s 

následkem smrti. 

Podle posledních poznatků a informací celních orgánů EU převládá v oblasti léků 

způsob šíření a nabídky pomocí internetových obchodů, jejichţ servery jsou umístěny v 

Jihovýchodní Asii. Určování padělků je obtíţné kvůli jejich často vysoké kvalitě, která je 

srovnatelná s originálem. Pašeráci také pouţívají nové trasy - například přes Afghánistán, 

Guineu, ale i Švýcarsko. Významným překladištěm padělků zůstává Dubaj. Dovoz léků do 

EU v malých zásilkách je uţ stálým trendem. 

 Parfémy a kosmetika 

Padělky parfémů a kosmetiky lze rovněž označit jako zboží s sebou nesoucí 

velká zdravotní rizika. CS ČR zaznamenala v roce 2006 celkem 8 případů dovozu 

padělaných parfémů. Celkem se jednalo o 1 000 ks flakonků parfémů. Byla porušena práva 

těchto ochranných známek: CHANEL 576 ks, VERSACE 192 ks, DAVIDOFF 180 ks a 

LANCOME 52 ks. Rizikovou zemí odeslání pro tuto komoditu jsou Spojené arabské 

emiráty (77 %), Singapur (18 %) a Čína (5%). Pokud budeme vycházet ze zkušeností 
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ostatních států EU lze do této skupiny rovněţ přiřadit Thajsko, Indii, Hong Kong a Rusko. 

V rámci ochrany spotřebitele CS ČR zajistila ve 105 případech celkem 2 070 ks parfémů. 

Byla porušena práva těchto ochranných známek: CHANEL 533 ks, HUGO BOSS 438 ks, 

CHRISTIAN DIOR 240 ks, L´OREAL 197 ks, DUNHILL 178 ks, LACOSTE 88 ks, 

LANCOME 72 ks a další. Nejvíce parfémů bylo zajištěno v rámci provádění celního 

dohledu na silnici (86 %), dále v kamenných obchodech (9 %) a na trţnicích (5 %). 

Rizika spojená s dovozem či distribucí parfémů a kosmetiky spočívají v tom, ţe 

roztoky ve flakonech obsahují látky, které jsou zdraví škodlivé. Uţívání parfému můţe 

vyvolat různé alergické reakce, koţní onemocnění a další neočekávané reakce organismu. 

Potraviny 

CS ČR v roce 2006 zaznamenala dva dovozy projednané na CÚ Most a jeden na CÚ 

Plzeň. Jednalo se o čokolády a ţvýkačky s označením ochranné známky FIFA WM 2006. 

Pašování padělaných potravin s sebou přinášejí vysoká zdravotní rizika. Po poţití 

padělaných potravin mohou nastat různé zdravotní problémy spojené se špatným 

zaţíváním či alergickými reakcemi. 

Tuzemští držitelé práv 

CS ČR v roce 2006 zaznamenala časté porušování práv duševního vlastnictví u 

tuzemských drţitelů práv. 

1. V kontejnerové přepravě jsme zaznamenali první případ zneuţití tuzemského 

autorského práva známého kreslíře pana Zdeňka Milera a jeho kreslené postavičky 

„Krtek a jeho kamarádi“. Zásilku se podařilo odhalit na PB Rozvadov. Celkem bylo 

zajištěno 7 573 kusů dětského oblečení. Kontejner byl odeslán z Vietnamu. 

2. Další případ byl odhalen na CÚ Plzeň. Zde bylo zajištěno 15 čtyřkolových motorek 

zneuţívajících průmyslový vzor a ochrannou známku tuzemské firmy BLATA. 

Kontejner byl odeslán z Číny. 

3. Další případy byly zaznamenány v souvislosti s porušením ochranné známky ŠKODA. 

V celním řízení byly zajištěny volanty, emblémy, elektrické spínače, trička a reklamní 

hodiny. Celkem bylo zajištěno 850 ks zboţí. Většina byla zajištěna v kamionové 

dopravě. Země odeslání Turecko (80 %) a Čína (20 %). 
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4. Další případy byly zaznamenány v souvislosti s porušením ochranné známky TATRA. 

Zde byly zajištěny různé náhradní díly do nákladních automobilů. Celkem bylo 

zajištěno 1 403 ks náhradních dílů. Země odeslání Čína (dle interního dokladu celní 

správy, Souhrnná analytická zpráva v oblasti duševního vlastnictví za rok 2006 – 

zvláštní příloha diplomové práce č. 6) 
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4. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 V této kapitole se budu zabývat návrhy a opatřeními k jednotlivým kontrolám, které 

jsou podle mého názoru důleţité a v praxi by mohly vést ke zlepšení kontrolní činnosti 

prováděné celním úřadem. 

4.1. Následná kontrola 

V závislosti na výsledcích analýzy rizik se kontrola můţe zaměřit na jednu nebo více 

z níţe uvedených oblastí. 

4.1.1. Celní hodnota 

Hlavním rizikem v této oblasti je podhodnocení dováţeného zboţí. Pracovník 

provádějící kontrolu by měl tedy ověřit, zda cena, která byla nebo má být skutečně 

zaplacena, byla správně deklarována a zda byla řádně upravena v souladu s články 32 a 33 

celního kodexu. 

Návrh základních postupů kontrolní činnosti, které lze v oblasti celní hodnoty 

provést: 

Podpůrné doklady 

V závislosti na vnitrostátním kontrolním systému (celní úřady kontrolují všechny 

jednotné správní doklady – to jsou doklady předkládané deklarantem při dovozu zboţí) by 

měl kontrolor ověřit, zda jednotný správní doklad odpovídá podpůrným dokladům 

předloţeným při celním odbavování zboţí. 

Měl by vybrat vzorek jednotných správních dokladů (k provedení následné kontroly), 

které pokrývají zjištěná rizika dovozní činnosti hospodářského subjektu, nebo-li firmy. 

Kontrolor nebo pracovník kontrolní skupiny by měl provést následující úkony a 

opatření:  

 Porovnat hodnotu uvedenou v přiloţených nákupních fakturách s hodnotou 

deklarovanou v jednotných správních dokladech, 

 Porovnat měnu uvedenou v přiloţených nákupních fakturách s měnou deklarovanou v 

jednotných správních dokladech, 
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 Zkontrolovat, zda hodnota uvedená v přiloţené nákupní faktuře souhlasí 

objednávkami nákupu, smlouvami a poukázkami (tj. zkontrolovat dokumenty, na 

jejichţ základě byly vyhotoveny objednávky, i stávající smlouvy). V rámci toho můţe 

kontrolor zjistit, zda nákupní faktura obsahuje sníţení nebo vyrovnání hodnoty, které 

vyplývá z jiných transakcí, 

 Porovnat dodací podmínky, které jsou uvedeny na fakturách, s přepravným 

deklarovaným na jednotných správních dokladech a s přepravními doklady. Dále 

zkontrolovat pojistné smlouvy, 

 Ověřit čísla faktur, jsou-li uvedena na jednotném správním dokladu, 

 Zkontrolovat, zda byl pouţit správný směnný kurs. 

Kontrola účetnictví 

Aby se zjistilo, zda jsou všechny nákupy zboţí ze třetích zemí správně zaúčtovány, je 

při kontrole nezbytné pečlivě překontrolovat účetnictví kontrolovaného subjektu. 

Kontrolou účetnictví hospodářského subjektu by kontrolní pracovník měl 

prošetřit existenci postupů, jako je např. dvojí fakturování, podhodnocování zboţí, 

nedeklarování zásilek, dodatečné platby za dodávky, nebo platby, které mají být připočteny 

k zaplacené ceně v souladu s článkem 32 celního kodexu dále by měl zkontrolovat, zda ve 

společnosti fungují vnitřní kontroly, které zajišťují sladění dovozních operací s účetnictvím 

a vnitřními kontrolami. Cílem je se ujistit, zda v rámci celního odbavení byly při 

deklarování zboţí předloţeny všechny přijaté faktury týkající se nákupů ze třetích zemí. 

Porovnávání jednotných správních dokladů s účetními položkami 

Cílem tohoto ověření je porovnat, zda celní hodnoty deklarované na jednotných 

správních dokladech odpovídají hodnotám zapsaným v účetních knihách 

hospodářského subjektu a naopak. Transakce, které mají být zkontrolovány, by měly být 

pečlivě vybrány, aby odráţely rozmanitost kontrolované obchodní činnosti. Kontrolní 

pracovník by měl porovnat vybrané účetní poloţky s fakturovanými hodnotami, které jsou 

deklarovány pro celní účely a tak zjistit, zda není praktikováno „dvojí fakturování“. 
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Kontrolování konkrétních vybraných jednotných správních dokladů na základě 

účetních položek 

Touto kontrolou se potvrzuje, zda informace deklarované na jednotných správních 

dokladech, které jsou doloţeny průvodními doklady, souhlasí s účetnictvím hospodářského 

subjektu. 

Na základě ověření můţe kontrolor stanovit, zda se faktura pouţitá pro celní 

odbavení zboţí liší od faktury zapsané v účetnictví. Pokud tomu tak je (např. pokud faktura 

zapsaná v účetnictví je fakturou na vyšší hodnotu), měl by být hospodářský subjekt  

poţádán o vysvětlení tohoto rozporu. 

Zvláštní pozornost by se měla věnovat případům, kdy je hodnota transakcí 

uvedena na základě pro forma faktur. V těchto případech by kontrolní pracovník  

měl zkontrolovat, zda konečná faktura odpovídá pro forma faktuře.  

Kontroly pohybů financí 

Při kontrole je důleţité porovnat deklarovanou celní hodnotu s platbou uhrazenou 

dodavateli, aby bylo potvrzeno, ţe celní hodnota byla řádně deklarována. Analyzované 

pohyby financí by neměly souviset pouze se zbožím, ale také se službami (např. s 

dopravou, licenčními poplatky atd.). Jakmile jsou pohyby financí vybrány, měl by 

kontrolor poţádat podnik, aby je odůvodnil a uvedl, které jednotné správní doklady se 

k nim vztahují. 

4.1.2.   Původ zboží  

V této oblasti riziko spočívá ve zneužití preferenčních celních sazeb (jako je např. 

deklarování falešného původu dováţeného zboţí s cílem získat celní výhody poskytované 

preferenčním původem), nebo ve vyhnutí se antidumpingovým clům či jiným 

omezením, a to deklarováním nesprávného původu. 

Kontrolní pracovník by měl pečlivě zkontrolovat, zda byl původ správně deklarován 

v jednotných správních dokladech. Základními návrhy a opatřeními, které mají být v této 

oblasti provedeny, jsou tyto: 

 Kontrola původu dováţených výrobků, který je deklarován v jednotných správních 

dokladech, v systému databází, 
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 Ověření podpůrných dokladů. Kontrolor by měl ověřit existenci a platnost dokladu o 

původu a porovnat původ v něm uvedený s původy deklarovanými na jednotných 

správních dokladech a na fakturách, 

 Porovnání dováţeného zboţí s předloţeným dokladem o původu (tj. porovnání údajů o 

povaze a mnoţství dováţeného zboţí s příslušnými údaji uvedenými na dokladu o 

původu), 

 Zkontrolování toho, zda preferenční dokumentace byla vydána po dovezení zboţí, 

 Prostudování přepravních dokladů s cílem ověřit pravidlo přímé přepravy. Pracovník 

kontroly by měl zkontrolovat (např. na základě nákladního listu), zda zboţí bylo 

přepraveno z deklarované země původu přímo do EU. Jestliţe se přeprava dováţeného 

zboţí uskutečňuje přes území třetí země, měl by kontrolor zkontrolovat, zda byly 

splněny podmínky přímé přepravy. Můţe tak učinit prostřednictvím jednotného 

přepravního dokladu, který se vztahuje k přepravě zboţí přes zemi tranzitu, nebo např. 

prostřednictvím „osvědčení o nemanipulování“ vydaného orgány uvedené země, 

 Kontrolní pracovník by měl ověřit, zda byly hospodářskému subjektu vydány závazné 

informace o původu zboţí a zda hospodářský subjekt v jednotných správních 

dokladech deklaruje původy zboţí podle těchto informací. Měl by také ověřit, zda 

deklarované zboţí je skutečně zboţím popsaným v závazných informacích o původu 

zboţí, 

 Ověření všech označení výrobků, které mohou obsahovat údaje o zemi původu (např. 

čárových kódů). Kontrolní pracovník by měl také ověřit, zda jsou na obalu značky, 

které se vztahují k původu výrobku (např. u skladovaného výrobku značky na 

krabicích), 

 Ověření toho, zda osvědčení o původu splňuje všechny poţadavky. Případně nahodile, 

nebo pokud existují důvodné pochybnosti, poţádání orgánů, které osvědčení o původu 

vydaly, o ověření důkazu o původu. 

4.1.3. Sazební zařazení  

Při kontrolování sazebních zařazení zboží by kontrolor měl ověřit, zda 

hospodářský subjekt používá zbožové kódy s nízkým nebo nulovým clem a zda 

existují podobné výrobky s vysokým clem. Stejné kontroly mohou být provedeny 
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vzhledem k omezením. Dále pak zda byly hospodářskému subjektu vydány závazné 

informace o sazebním zařazení zboţí a zda hospodářský subjekt nadále pouţívá přidělený 

zboţový kód. 

Pracovník kontrolního oddělení by měl zkontrolovat seznam zboţí, které 

kontrolovaný subjekt dováţí ze třetích zemí. Má-li kontrolovaný subjekt široký sortiment 

takového zboţí, dají se očekávat odchylky ve zboţových kódech. Výrazné odchylky 

mohou poukazovat na to, ţe kontrolovaná firma pouţívá pro tentýţ výrobek různé zboţové 

kódy. Můţe to naznačovat, ţe firma nemá ohledně sazebního zařazení dostatečné znalosti. 

Dále to můţe poukazovat na skutečnost, ţe hospodářský subjekt pouţívá zboţový kód 

„jiné“. 

Mělo by dojít ke kontrole také, jestliţe existují dovozy zboţí s neočekávanými 

zboţovými kódy (které nejsou běţně spojovány s typem podnikání hospodářského 

subjektu), coţ můţe poukazovat na snahu získat preferenční zacházení, nebo se vyhnout 

sankcím jako jsou antidumpingová cla. 

4.2. Daňová kontrola 

Daňová kontrola a kontrolní činnosti v daňovém řízení představují velmi sloţitý 

proces. Popis návrhů a opatření k této problematice je velmi zdlouhavý, přesto jsem vybral 

dvě činnosti, které s problematikou daňových kontrol úzce souvisí.  

4.2.1. Kontrolní činnost předcházející daňové kontrole 

Skrytá kontrola zahrnující všechny daňové subjekty v rámci práce celního úřadu jako 

celku se stává otevřenou v okamţiku, kdy jsou podnikány kroky vedoucí k ověřování toho, 

co daňové subjekty deklarují, zejména v daňových přiznáních. Daňová kontrola je 

reprezentativním institutem kontrolní činnosti, neboť je spojena s prověřováním a 

zjišťováním konkrétního základu daně u konkrétního daňového subjektu. Potenciální 

daňové úniky se v daňové kontrole prokazují. Před daňovou kontrolou jsou však 

podnikány kroky, jejichţ obsahem je vyhledávání potenciálních daňových úniků, nikoli 

tedy prokazování skutečných daňových úniků. 

Pokud kontrolní pracovník vyhodnotí informace z předchozích postupů tak, ţe 

nasvědčují tomu, ţe došlo ke krácení daně, přechází zpravidla k záměru provést daňovou 

kontrolu. Zjištění učiněná v rámci vyhledávací činnosti a místního šetření vstupují při 



Bc. Svatopluk Šifalda: Racionalizace ekonomických a správních kontrol 

2009 44 

daňové kontrole do procesu dokazování, tzn. mohou se stát po provedeném důkazním 

řízení důkazem. V některých případech je nemoţné bez zjištění učiněných před daňovou 

kontrolou zpochybnit účetnictví. 

Vyhledávací činnost a místní šetření prováděné před daňovou kontrolou, vyţadují 

účinné skloubení organizačních, analytických a procesních postupů, aby výsledný efekt 

(zjištění, ţe riziko daňového úniku je významné) byl skutečnou oporou pro záměr provést 

konkrétní daňovou kontrolu, zejména oporou pro rozvinutí procesu dokazování. 

Prověřování plnění daňových povinností je možné formou vyhledávací činnosti 

a místního šetření provádět i u daňových subjektů, které si nesplnily svou registrační 

povinnost, přičemţ měly příjmy podléhající zdanění. Na základě výsledku vyhledávací 

činnosti, nebo místního šetření celní úřad provede zaregistrování z moci úřední a vyzve 

daňový subjekt k podání daňového přiznání. 

4.2.2. Vyhledávací činnost a nepřiznání podnikatelských aktivit 

V rámci vyhledávací činnosti je moţné zjišťovat skutečnosti v souvislosti se zjevným 

nepoměrem mezi majetkovými poměry a stylem ţivota vůbec a přiznanými daněmi určité 

osoby. Kontrolní pracovník má právo v této věci zjišťovat relevantní skutečnosti a vznášet 

kvalifikované pochybnosti. Výsledek vyjádření k těmto pochybnostem spolu s dalšími 

zjištěními můţe být při následné daňové kontrole pouţit jako podpůrný důkaz k dalším 

skutečnostem zjištěným v souvislosti s prověřováním a zjišťováním základu daně. 

Kontrolor můţe v této věci sepsat protokol o ústním jednání (resp. o místním šetření) s 

daňovým subjektem, nebo osobou přezvědnou (neboť nejsou prověřovány konkrétní 

obchodní případy), můţe vystavit výzvu (nikoli k prokazování skutečností či k odstranění 

nesrovnalostí, ale k podání informací, k vysvětlení či k doloţení listin), můţe sepsat úřední 

záznam k jakékoli významné skutečnosti spojené s majetkovými poměry a se stylem ţivota 

(po materiální stránce) vůbec, s charakterem podnikatelských aktivit ve vazbě na podezření 

ze zatajování příjmů, atd. 

Podaří-li se kontrolnímu oddělení shromáţdit dostatek informací, které nasvědčují 

krácení daní, můţe všechny zjištěné skutečnosti v případě zahájení daňové kontroly pouţít 

k dalšímu hlubšímu prověřování (včetně vznášení dalších pochybností). Pokud daňový 

subjekt věrohodně pochybnosti neodstraní a zjištění správce daně (byť nesměřují ke 

konkrétním obchodním případům, ale ke kumulativním konkrétním aktivitám) nevyvrátí, 
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můţe být daňovým subjektem předloţená účetní a jiná povinná evidence (na první pohled 

vzorná) znevěrohodněna, resp. můţe být provedena registrace z moci úřední, vystavena 

výzva k podání daňového přiznání, dodatečného daňového přiznání, vyměřena daň podle 

pomůcek, atd., podle okolností případu. 

4.3. Kontrola zaměstnávání cizinců v České republice 

Zákon o zaměstnanosti v podobě platné od října roku 2004 umoţňuje celním úřadům 

kontrolovat, zda cizinci vykonávají pro zaměstnavatele práci na základě pracovní smlouvy 

a v souladu s povolením k zaměstnání, pokud je povolení podle zákona o zaměstnanosti 

vyţadováno. Za cizince jsou podle zákona o zaměstnanosti povaţováni občané zemí, které 

nejsou členy Evropské unie. Kontroly provádějí kromě celních úřadů také úřady 

práce. Ty mají v této oblasti širší pravomoci, včetně oprávnění kontrolovat dodrţovaní 

pracovněprávních předpisů také u občanů z členských zemí Evropské unie a především 

ukládání sankcí za porušení příslušných ustanovení zákona o zaměstnanosti.  

Celní úřad oprávnění sankcionovat případná porušení tohoto zákona nemá, hraje tedy 

v této oblasti roli „pouze“ kontrolní. Celní úřady předávají protokoly o kontrole podle 

zákona o státní kontrole a veškerá zjištění získaná při kontrolách příslušným úřadům práce 

k zahájení správního řízení. Ze současné situace, kdy kontroly zaměstnávání cizinců jsou 

rozděleny mezi dvě sloţky státní správy, vyplývá logická potřeba pravidelné 

komunikace a spolupráce. Nutno podotknout, že ne vždy je tato komunikace 

bezproblémová a přináší oboustranně akceptovatelné výsledky.  

Nejednotnost názorů celních úřadů a úřadů práce na způsob zpracování, obsah 

podkladů předávaných pracovníky celních úřadů úřadům práce a zpětnou vazbu v podobě 

podání informací o výsledku zahájených správních řízení o uloţení pokuty by měla vyústit 

v jednání zástupců Generálního ředitelství cel a Ministerstva práce a sociálních věcí. Cílem 

těchto jednání by mělo být dosaţení vzájemné shody a nastavit do budoucna kvalitnější 

spolupráci. 

Neshoda spočívala především v tom, ţe úřady práce měly na zpracování podkladů 

pro zahájení správního řízení neúměrné poţadavky, které nebyly podloţeny konkrétně 

stanovenými povinnostmi celních úřadů vyplývajícími z platných právních předpisů. 

Poţadavky ze strany úřadů práce se týkaly zejména protokolů o kontrole, došetřování 

zaměstnavatelů kontrolovaných cizinců a s tím spojených dalších administrativních úkonů 
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apod. Tyto nároky na procesní úpravu provádění kontrol dělají z celníků jen tzv. 

doručovatele písemností. Nutno podotknout, ţe právě tyto nepopulární činnosti jsou 

běţnými kroky, které následují po provedení téměř kaţdé kontroly zaměstnávání cizinců 

v oblasti stavebnictví, průmyslu, sluţeb a zemědělství, čímţ se značně omezuje počet 

provedených kontrol s ohledem na jejich časovou náročnost. Právě při kontrolách 

v zařízeních potravinářských a průmyslových velkovýroben, na stavbách a polích se můţe 

očekávat velký počet práci vykonávajících cizinců a tedy potenciálních nelegálních 

pracovníků. Pracovníci úřadů práce se do tak organizačně a personálně náročných 

kontrolních akcí samostatně pouštět nemohou, jelikoţ na to nejsou dostatečně personálně a 

ani materiálně vybaveni. Pracovníci kontrolního oddělení celního úřadu při kontrolách 

většího rozsahu vyuţívají asistenčních činností pracovníků mobilního dohledu, včetně 

sluţebních psů k zabezpečení kontrolovaného prostoru, zamezení případného útěku některé 

z osob a k bezpečnému provedení samotné kontroly. 

Je zřejmé, ţe zahájení a provedení kontroly celníky v uniformě, vybavenými 

donucovacími prostředky a za asistence psovodů se sluţebními psy působí rozhodně 

profesionálněji, neţ pokud je kontrola provedena dvěma pracovníky úřadu práce, kteří 

nemají moţnost zabránit případnému i fyzickému konfliktu s kontrolovanými osobami. 

Jistě není třeba zdůrazňovat, ţe takovému riziku jsou vystaveni všichni na kontrole 

zúčastnění pracovníci, ať uţ z řad celníků, nebo kontrolorů úřadu práce. Celní správa 

provádí kontroly osob v rámci jiţ zmíněné kompetence kontrol zaměstnávání cizinců, 

rovněţ přichází do styku s migranty při výkonu dalších jí svěřených činností. Celní orgány 

mají dostatečné zkušenosti s výkonem kontrolních činností v několika oblastech, kde 

současně provádí úkony spojené se správním trestáním. Je nezpochybnitelné, ţe celní 

správa jako ozbrojená sloţka státní správy je vhodným prostředkem ke kontrole 

zaměstnávání cizinců.  

Návrhem a opatřením by mohlo být následující řešení: 

Vzhledem k tomu, že se celní úřady ve značné míře podílejí na problematice 

v oblasti kontrol, a tedy i prevence, jeví se jako systémové řešení legislativního 

rozšíření působnosti celních úřadů, ve smyslu ustanovení oprávnění provádění 

kontrolních činností i úkonů spojených s ukládáním sankcí jako jejich výlučné 

kompetence. Tím by byla odstraněna roztříštěnost kompetencí v této oblasti a 

naplněn smysl zákona o zaměstnanosti v mnohem větší míře, než je tomu doposud. 
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4.4. Kontrola prováděná v rámci dozoru nad ochranou 

spotřebitele 

Místem, kde bylo celní správou zjištěno, ţe dochází k nejčastějšímu klamání 

spotřebitele prodejem padělaných výrobků jsou trţnice. Většina trţnic, kde dochází k 

distribuci padělků, je situována do blízkosti „společné“ hranice se Spolkovou republikou 

Německo. Zde je opatření jednoduché, je to neustálá kontrola tržnic a hlavně lepší 

spolupráce s dalšími orgány státní správy. To znamená ţivnostenského úřadu, který by 

měl odebírat ţivnostenské oprávnění, pokud dojde k přestupku pří porušování práv 

duševního vlastnictví, dále pak pokud se jedná o cizího státního příslušníka, měla by 

zasáhnout i cizinecká policie, která by měla odebírat povolení k pobytu a následně  by 

mělo dojít k vyhoštění z České republiky. 
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5. ZÁVĚR 

Kontrolní činnost je jeden z článků řízení ve veřejné správě. Jedná se o článek velice 

významný, protoţe bez zpětné vazby a represivních nástrojů, které jsou součástí negačních 

kontrolních postupů, by nebyla správa daných kompetencí a povinností orgánů veřejné 

správy efektivní. Pro celní správu, která tvoří orgán veřejné správy, jsou kontrolní 

mechanismy jednou z klíčových aktivit, které provádí při výkonu svěřených kompetencí 

pro naplnění veřejného zájmu v odvětví společenských potřeb, kde je uspokojována 

potřeba organizovaného uspořádání společnosti.  

Kontrolní činnost v celní správě je nedílnou součástí řídících aktivit na všech 

stupních řízení a jejím poţadavkem je získat přesvědčení, ţe činnost celní správy se vyvíjí 

správným směrem a naplňují se tak stanovené cíle a úkoly. Smysl kontroly musíme také 

vnímat a aplikovat jako nástroj prevence i represe. K naplnění cílů je proto nutné vyuţívat 

různé druhy kontrol a kontrolních metod. Není vhodné se soustředit pouze na určitý druh 

kontrolní činnosti anebo metodu, ale je nutné vyuţívat celé spektrum kontrol. V praxi to 

znamená provádění kontrol plánovaných (kontrolní subjekt je předem vybrán) nebo 

kontroly operativní (operativní kontrola musí být zahájena neodkladně). 

V případě dodrţení všech aspektů kontrolní činnosti, dodrţení správných metod 

(metodiky) vyuţitím správného druhu aplikované kontrolní činnosti, má kontrolní orgán 

předpoklady k tomu, aby naplnil jeden ze svých cílů, kterým je zvýšení kvality a úrovně 

činnosti orgánu veřejné správy. [25] 

Cílem diplomové práce byla charakteristika a analýza jednotlivých vybraných 

kontrolních činností prováděných celním úřadem. Jednalo se kontroly ekonomické a 

správní. Jednotlivé kontroly byly v diplomové práci popsány po právní stránce. Hlavním 

úkolem bylo zanalyzovat rizikové profily jednotlivých kontrol. Druhým neméně důleţitým 

úkolem bylo navrhnout opatření ke zlepšení kontrolní činnosti. Jako vedoucí pracovník 

vidím největší problém v personalistice, to znamená v obsazení a následném doškolování 

pracovníků, kteří budou vykonávat agendy kontrolních činností. 

Osobně zastávám názor, ţe celní správa chce být funkční, flexibilní a vysoce 

odbornou organizací se zaměstnanci motivovanými k zajištění kvality výkonu jejích 

primárních funkcí s účelným a hospodárným vyuţíváním zdrojů. Celní správa se chce 
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aktivně zúčastnit řízení změn souvisejících s integrací do nových struktur finanční a celní 

správy. 

V nejobecnější rovině se další směřování celní správy pro nejbliţší období dá 

vyjádřit takto: 

Udržet funkčnost organizace a zvýšit účinnost správy cel a daní a kvalitu výkonu 

kontrolních činností. Úspěšně zvládnout integraci do nových struktur finanční a celní 

správy. 

 

Vize celní správy v jednotlivých oblastech: 

1. Zdokonalit řízení vnitřních procesů, lidských, finančních a věcných zdrojů, zajistit 

účelný i účinný výkon stávajících kompetencí a připravit celní správu na převzetí 

nové kontrolní, ochranné a podpůrné role.V oblasti celnictví a správy spotřebních 

daní usnadňovat mezinárodní obchod, zjednodušovat celní a daňové postupy a 

snižovat administrativní zátěž subjektů při současném zkvalitňování zákonných 

postupů a efektivním využívání kontrolních nástrojů k zajištění očekávaných výnosů 

a k omezení celních a daňových úniků.  

3. V oblasti pátrání efektivněji uplatňovat kompetence celních orgánů u případů 

mezinárodního a celostátního významu a úspěšně zvládnout přípravu na rozšíření 

kompetencí k trestnímu prověřování v oblasti daní. 

4. V oblasti mobilního dohledu zavést jednotné kontrolní postupy a zvýšit účinnost 

kontrol s důrazem na zboží, které podléhá spotřebním daním a porušuje práva 

duševního vlastnictví. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Svatopluk Šifalda: Racionalizace ekonomických a správních kontrol 

2009 50 

Použitá literatura 

[1] KALÍNSKÁ, Emílie. Mezinárodní obchod I. 1. vyd. Praha: OECONOMICA, 2005. 

117 s. ISBN 80-245-0600-9 

[2] Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky 

[3] Zákon č. 13/1993 Sb., Celní zákon 

[4] Celní správa České republiky [online]. [cit. 2009-3-10]. Dostupné na WWW: 

<http://www.cs.mfcr.cz/GmsGrc/Obchod-sezbozim/Celni-predpisy/seznam-

predpisu.htm> 

[5] Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství 

[6] ROZEHNALOVÁ, Naděţda. Právo mezinárodního obchodu.  1. vyd. Brno : 

Masarykova univerzita, 2003. 468 s. ISBN 80-210-2612-X. 

[7] MACHKOVÁ, Hana - ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva – SATO, Alexej a kolektiv. 

Mezinárodní obchodní operace. 3. přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 

2003. 242 s. ISBN 978-80-247-1590 

[8] Generální ředitelství cel. Pravidla původu zboží: doplněk k Českému integrovanému 

tarifu 

[9] INTERNATIONAL CHAMBER OF COMERCE ČESKÁ REPUBLIKA. 

INCOTERMS 2000. Praha: PP Agency, 2000. 156 s. ISBN 92-842-1199-9 

[10] Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 

[11] KOBÍK, J. Správa daní a poplatků s komentářem. Komplexní pohled na problémy 

správy daní. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2005  

[12] Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

[13] Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole 

[14] Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

[15] Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 

některých zákonů 

[16] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

http://www.cs.mfcr.cz/GmsGrc/Obchod-sezbozim/Celni-predpisy/seznam-predpisu.htm
http://www.cs.mfcr.cz/GmsGrc/Obchod-sezbozim/Celni-predpisy/seznam-predpisu.htm


Bc. Svatopluk Šifalda: Racionalizace ekonomických a správních kontrol 

2009 51 

[17] NOVÁK, ŠINDELKA, KAŠPAR.  Prosazování  práv duševního vlastnictví-učební - 

texty I. díl. 1. Vydání. ELSO group, 2007. 70s.  

[18] POPELKOVÁ, ŠTROS, VOBORNÍK. Prosazování práv duševního vlastnictví - 

učební texty II. díl. 1. Vydání. ELSO group, 2007. 52s. 

[19] Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

[20] Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně 

průmyslových vzoru  

[21] Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích 

[22] Zákon č. 478/1992 Sb., o uţitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů 

[23] Zákon č.452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení 

[24] Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele 

[25] JUHÁS, Petr. Uplatnění metod kontrolní činnosti ve veřejné správě-aplikace na celní 

správu: bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní 

fakulta, 2006. 40 s. 5 příl.  

[26] MRÁZEK, František. Kontrolní činnosti specializovaných útvarů Celní správy ČR 

po vstupu do Evropské unie: bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TECHNICKÁ 

UNIVERZITA OSTRAVA, Hornicko-geologická fakulta, 2008. 41 s. 2 příl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Svatopluk Šifalda: Racionalizace ekonomických a správních kontrol 

2009 52 

Seznam tabulek 

 

Tabulka č. 1 – Počet NK a doměřené částky na základě NK v roce 2007………………… 7 

Tabulka č. 2 – dodací podmínky………………………………………………………….. 14 

 



 

 

 


