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Anotace 
Celní správa České republiky od nepaměti zajišťovala ochranu vnitřního trhu. 

Vstup České republiky do EU tedy významně zasáhl i do činnosti celní správy. Tak, jak 

celní správa přestala plnit některé své historicky dané úkoly, začala plnit úkoly nové. Dnes 

je celní správa, zejména díky médiím, vnímána jako represivní složka, bojující na tržnicích 

proti padělkům a nekolkovaným cigaretám. Cílem této bakalářské práce je však seznámit 

čtenáře s jinou činností celní správy, činností, která následuje po každém úspěšném zásahu 

a mnohdy představuje ještě větší úsilí než práce v terénu. Činnost, která završuje úspěšnou 

kontrolní činnost celních orgánů se nazývá správní trestání. 

Klí čová slova: celní správa, elektronické mýto, Premid, správní delikt, správní trestání  

Annotation 
Customs administration of Czech Republic assured protection of home market from 

a times. Entry of Czech Republic to EU effected also activities of the customs 

administration. Just as customs administration stopped to execute some of the historically 

given tasks it has also started to perform a new ones. Customs administration is perceived 

today as a repressive group fighting against fake goods and not stamped cigarettes mainly 

due to information media. The goal of this bachelor thesis is to acquaint readers with 

another activity of the customs administration which comes after successful intervention 

and very often represent even bigger effort as is work in field. Activity which completes 

successful supervisory activity of the customs administration is called administration 

punishment.  

Keywords: customs administration, electronic toll, Premid, administration tort, 

administration punishment 
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1. Úvod 

Cílem bakalářské práce je rozšířit čtenáři obecné povědomí o činnosti celní správy 

v oblasti správního trestání. Tato činnost celní správy není v povědomí veřejnosti příliš 

známá, a proto zde bude popsán systém správního trestání od okamžiku zjištění porušení 

právních předpisů, přes projednání porušení ve správním řízení až po vymáhání 

nezaplacených pokut a nákladů řízení. Práce je tématicky rozdělena do 5 částí, z nichž 

první se věnuje představení Celní správy ČR. Je zde popsána struktura celní správy a 

namátkou uvedeno několik stěžejních činností, k jejichž vykonávání je celní správa 

kompetentní. Druhá část je věnována správnímu řádu a jeho historii. Nejprve je popsána 

zdlouhavá cesta od poloviny devatenáctého století po současnost, kterou musela urazit 

právní úprava, než sjednotila postup příslušných orgánů při správním trestání. Dále jsou 

vysvětleny některé základní pojmy vyskytující se v bakalářské práci jako je „delikt“, 

„správní delikt“, „jiný správní delikt“ a další. Na tomto místě jsou také uvedeny základní 

zásady správního řízení. Stručně jsou popsány okolnosti vzniku současné podoby 

správního řádu a důvody jeho vzniku. Ve třetí části práce jsou podrobně uvedeny 

jednotlivé správní delikty a přestupky, k jejichž projednávání je celní správa kompetentní. 

Rovněž je v této části popsán postup celních úřadů při projednávání správních deliktů a to 

od zjištění protiprávního jednání, přes jeho projednání, až po uložení sankce. Čtvrtá část 

práce je zaměřena na přiblížení poměrně nového systému elektronického mýtného. Je to 

jedna z posledních kompetencí, kterou byla celní správa pověřena a která se neustále 

vyvíjí. Poslední pátá část analyzuje stav správního trestání v měřítku celé Celní správy 

České republiky a stav správního trestání u Celního úřadu Chomutov v několika 

uplynulých letech. Jsou zde popsány komodity, u nichž se celní správa dlouhodobě potýká 

se zvýšeným množstvím protiprávního jednání. U těchto komodit jsou uvedeny tabulky a 

grafy, které názorně popisují výskyt případů porušení právních předpisů za několik 

předchozích let. Rovněž jsou zde rozebrány možné příčiny tohoto stavu a vývojové trendy 

v této oblasti. V závěru práce je pak provedeno zhodnocení systému elektronického 

mýtného a upozorněno na některé jeho nedostatky a možnosti řešení. Je zde nastíněn další 

vývoj, který lze očekávat v této oblasti, a úplně na závěr jsou informativně zmíněny 

priority celní správy v nejbližší budoucnosti. 
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2. Organiza ční a kompeten ční vymezení Celní správy ČR 

Celní úřady, spolu s celními ředitelstvími a Generálním ředitelstvím cel, tvoří Celní 

správu České republiky, jako soustavu celních orgánů. Celní správa je bezpečnostním 

sborem státu. Území České republiky bylo od vstupu ČR do EU rozděleno na 8 celních 

regionů spravovaných celními ředitelstvími, jež řídí 54 celních úřadů. Úkoly celní správy 

plní celníci, kteří vykonávají v celní správě službu podle zákona upravujícího služební 

poměr příslušníků bezpečnostních sborů (zákon č. 361/2003 Sb.) a dále občanští 

zaměstnanci, kteří vykonávající v celní správě službu ve služebním nebo v pracovním 

poměru. Mezi základní činnosti celní správy patří kromě tradiční správy cla i správa části 

daní (především spotřebních a ekologických daní). Rozsah a správa jsou stanoveny 

zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZSDP“). Dalšími činnostmi celní správy jsou například: 

− rozhodování o určení celní hodnoty; 

− pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu; 

− kontrola největší povolené hmotnosti silničních vozidel; 

− kontrola dálničních kuponů a elektronického mýtného; 

− kontrola značení lihu a tabákových výrobků; 

− provádění řízení o porušení celních předpisů; 

− vymáhání pokut, které uložila celní správa; 

− vymáhání a vybírání peněžitých plnění, která byla uložena jinými správními 

úřady. 

Organizační strukturu celní správy, dále územní působnost celních ředitelství a 

celních úřadů a kompetence jednotlivých složek celní správy, upravuje zákon č. 185/2004 

Sb., o Celní správě České republiky, který se stal účinným k datu přistoupení České 

republiky k Evropské unii, tedy k 1. 5. 2004. Organizační struktura celní správy je uvedena 

v příloze č. 1 a v příloze č. 2 je pak přehled jednotlivých celních ředitelství a jim 

podřízených celních úřadů. 
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3. Správní řád a správní trestání 

V současné době je procesněprávním předpisem v oblasti správního trestání zákon 

č. 500/2004 Sb., správní řád, který vešel v platnost v roce 2004. Účinným začal být tento 

zákon k 1. lednu 2006.  

3.1. Historie správního trestání 
Oblast správního trestání, na rozdíl od práva trestního a práva občanského, která 

byla již od počátku 19. století moderním způsobem kodifikována, zůstávala roztříštěna 

v desítkách předpisů. K regulaci správního práva trestního bylo přistoupeno koncem 

poloviny 50. let devatenáctého století a to zejména císařským nařízením č. 96/1854, které 

obsahovalo jednak předpisy hmotněprávní, tak i předpisy procesní.  

V roce 1855 byla provedena podrobnější úprava procesní a taktéž kompetenční a to 

nařízením ministerstev vnitra a spravedlnosti a nejvyššího policejního úřadu. Podle této 

úpravy měly přestupky, jež nebyly prohlášeny za soudně trestné, šetřit okresní úřady, 

popřípadě magistráty příslušných měst. Tímto nařízením byly upraveny i otázky formy 

rozhodování, otázky opravných prostředků a jiné. Správní řízení trestní se řídilo především 

zásadou inkviziční a zásadou oficiality. Logickým důsledkem uvedené roztříštěnosti bylo 

to, že mnohé, jinde neupravené otázky řešila samotná praxe a vznikalo tak procesní právo 

obyčejové, které bylo posvěceno judikaturami nejvyššího správního soudu. Nedostatečně 

kodifikované bylo i hmotné správní právo trestní. Delikty se zprvu označovaly jako 

policejní přestupky, od čehož se později začalo přecházet k používání výrazu přestupky. 

Správní delikty, a to především jejich skutkové podstaty, byly obsaženy v desítkách 

právních předpisů, počínaje zákony říšskými a zemskými, až po nařízení vlády. Tyto 

předpisy umožňovaly ukládat jako sankce peněžité pokuty, krátkodobá odnětí svobody a 

také odnětí určitého oprávnění. Samozřejmě, že tento stav byl dlouhodobě neudržitelný a 

na popud kritiky správních orgánů i odborné veřejnosti se začala objevovat celá řada 

návrhů na kodifikaci, a to především správního trestního práva procesního. 

Ani po vzniku samostatného Československého státu nebyla vůle na provedení 

zásadnějších změn této situace. Přijat byl stávající právní řád, který však nová republika 

začala doplňovat. Těmito „doplňky“ byla například nařízení ministra spravedlnosti a 
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ministra sociální péče o ochraně nájemníků, o osmihodinové pracovní době, o úpravě 

obchodu se lnem a další. 

V letech 1920, 1922 a 1927 bylo učiněno několik neúspěšných pokusů k provedení 

změn v oblasti trestního práva správního. Jak se však ukazovalo v praxi, nebyly mezi 

obecným správním řízením a správním řízením trestním tak zásadní bariéry. Při absenci 

nějakého ustanovení ve speciální úpravě právního předpisu se mělo subsidiárně postupovat 

podle obecných zásad správního řízení. Úprava správního práva trestního prakticky 

zůstávala stále upravena předpisy z druhé poloviny minulého století, ke kterým však 

postupně přibývaly další, jak hmotně, tak procesně právní. V té době platilo více než 200 

různých norem. Například přestupky byly zpravidla konstruovány jako nedbalostní delikty, 

přičemž subjektem deliktu byla po dlouhou dobu pouze osoba fyzická. Byla-li uložena 

povinnost osobě právnické, tak za její porušení byla stíhána opět osoba fyzická, která byla 

oprávněna za právnickou osobu jednat. V druhé polovině 30. let však začala být tato 

zásada postupně překonávána. 

Až v roce 1928 bylo správní řízení poprvé obecně upraveno, a sice vládním 

nařízením č. 8/1928, o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů, 

přičemž toto nařízení nebylo po stránce obsahové ani po stránce legislativně technické 

formy překonáno. 

Rovněž po druhé světové válce bylo navázáno na dosavadní vývoj a i nadále platily 

předpisy z období před okupací a také z období okupace. Zásadní změnou však bylo to, že 

trestní správní moc byla svěřena do rukou národních výborů. 

Zásadní zlom však nastal po únoru 1948, kdy v rámci tzv. právnické dvouletky, 

byly mezi jinými zákony přijaty trestní zákon správní (č. 88/1950 Sb.) a trestní řád správní 

(č. 89/1950 Sb.). Jak bylo možno vyčíst i z důvodových zpráv k těmto zákonům, 

odpovídaly tyto zákony duchu doby, kdy zdůrazňovaly třídní charakter a podporu lidové 

demokracie a budování socialismu. Kompetence k projednávání přestupků byla svěřena 

opět do rukou okresních národních výborů. Jelikož po roce 1948 zmizel specifický 

služební poměr státních úředníků, který se stal poměrem pracovněprávním, až na výjimku, 

kterou byli příslušníci Sboru národní bezpečnosti, ztratila na významu i kategorie 

správních deliktů disciplinárních.  

Na místo toho se v roce 1953 objevila do té doby neznámá kategorie správních 

deliktů, a to správní delikty organizací – právnických osob. Právní předpis, který tyto nové 
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správní delikty zavedl do tehdejšího právního prostředí bylo nařízení vlády č. 54/1953 Sb., 

o provozu na silnicích. Tímto aktem byla definitivně prolomena dosud zavedená praxe, že 

správně právní odpovědnost mohou nést pouze osoby fyzické. Tím logicky došlo, zejména 

v 60. letech, k rozšíření postihu právnických osob v oblasti veřejné správy. 

Další vývoj v této oblasti lze charakterizovat upadající úrovní. A sice, v roce 1955 

bylo přijato nařízení vlády č. 20/1955 Sb., o řízení ve věcech správních, a v roce 1960 

nařízení vlády č. 91/1960 Sb., o správním řízení, přičemž jejich úroveň byla silně sestupná. 

V roce 1961 byl zákon z roku 1950 vystřídán zákonem č. 60/1961 Sb., o úkolech 

národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, přičemž základním správně 

právním přestupkem zůstal i nadále přestupek projednávaný národními výbory. Snaha 

koncentrovat přestupky do jediného předpisu se ovšem ukázala jako neúspěšná, neboť řada 

skutkových podstat zůstávala a ještě stále zůstává, obsažena v mnohých zvláštních 

zákonech. Zákon č. 60/1961 Sb., byl během své téměř třicetileté účinnosti několikrát 

novelizován a byl nahrazen až  zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů, který platí dodnes. 

Rovněž správní řízení se také konečně dočkalo zákonné úpravy, kterou se stal 

zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, který nabyl účinnosti l. ledna 1967 a který se stal 

procesně právním předpisem pro řízení správních orgánů na dobu více než 30 let a to bez 

přímé novely. Tento, dá se říct jeden z našich nejkvalitnějších zákonů, byl novelizován až 

v současné době účinným zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „SŘ“), který vešel v platnost v roce 2004 a nabyl účinnosti k 

1. lednu 2006 [1]. 

3.2. Základní pojmy 
Následující kapitola přiblíží některé nejdůležitější pojmy, které se v práci vyskytují 

a jejichž vysvětlení je důležité pro pochopení obsahu práce. 

3.2.1. Právo 

Pojem právo je používán ve dvojím pojetí:  

1. v objektivním smyslu jej lze chápat jako soubor právních norem, jimiž je 

upravováno přípustné jednání a vzájemné vztahy;  

2. v subjektivním smyslu je to oprávnění osoby nějak se chovat. 
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Právem lze v širším slova smyslu nazvat každý soubor pravidel. V užším slova 

smyslu lze právem nazvat pouze taková pravidla, která stanoví a vynucuje stát. Mocenský 

monopol, vynutitelný prostřednictvím svých orgánů, má v právním státě stát. Pravidla, 

která nejsou státem vynucována, např. zvyky a pravidla slušného chování, právem v užším 

slova smyslu nejsou. Zvláštní postavení v tomto smyslu má smluvní právo. Z jednoho 

pohledu jsou ustanovení smluv přímo právem, z pohledu druhého je právem pouze 

povinnost dodržovat smluvní povinnosti. 

Právo od svého vzniku prošlo složitým historickým vývojem, na jehož konci tak 

vzniklo mnoho jeho forem. V poměrech našeho kontinentálního práva se objektivní právo 

člení na právo veřejné a právo soukromé. Jelikož se podobně dělí i právo subjektivní, 

hovoříme např. o subjektivním právu veřejném. 

Rozlišné pojetí veřejného a soukromého práva se logicky odráží i v charakteru 

příslušných právních předpisů. Veřejnoprávní předpisy obsahují převážně právní normy, 

od nichž není přípustné se odchýlit ani po dohodě stran. Soukromoprávní předpisy naopak 

obsahují především právní normy, které dávají stranám možnost dohody, která má i před 

zákonem přednost. 

Subjektivní právo, podobně jako právo objektivní se dělí na právo hmotné a 

procesní. Hmotné právo stanoví, jaká práva a povinnosti komu příslušejí a jsou v něm 

rovněž definovány i skutkové podstaty porušení. Naopak procesní právo popisuje postupy, 

které jsou pro uplatnění práva uvedeného právě v hmotněprávním předpisu, u příslušných 

orgánů užívány. Z toho logicky vyplývá, že procesní právo by bez práva hmotného nemělo 

samo o sobě smysl [7]. 

Příkladem hmotněprávního práva je např. zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních 

daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPD“) a příkladem práva 

procesního je k tomuto zákonu ZSDP. 

3.2.2. Delikt  

Delikt je obecné označení porušení práva, užívá se tedy pro označení protiprávního 

jednání. 
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3.3. Správní delikt 
Termín správní delikt se užívá pro označení deliktů, které projednávají správní 

úřady. Těmito delikty jsou jednak „přestupky“, jichž se mohou dopustit pouze fyzické 

osoby, tak „jiné správní delikty“, kterých se mohou dopustit jednak právnické osoby, tak 

podnikající fyzické osoby.  

3.3.1. Jiný správní delikt 

Jiný správní delikt je jistou obdobou přestupku v případě, že delikventem je 

právnická osoba a v některých případech též podnikající fyzická osoba. Jen pro upřesnění 

zde uvádím, že porušení právních předpisů fyzickými osobami - podnikateli, která byla 

projednávána na Celním úřadě Chomutov, byla na základě ustanovení příslušných 

hmotněprávních předpisů projednávána jako porušení právnických osob. Je samozřejmé, 

že úprava jiných správních deliktů není s úpravou přestupků shodná, chybí jim společný 

procesní podklad a účastníci řízení mají v obou případech i rozdílná práva. Sankcí za jiný 

správní delikt může být pokuta a propadnutí nebo zabrání zboží. Horní hranice pokuty je 

v případě jiného správního deliktu mnohdy i několikanásobně vyšší než u odpovídajícího 

přestupku [8]. 

3.3.2. Přestupek  

Přestupkem je zaviněné deliktní jednání, které je pro společnost škodlivé, neboť 

porušuje nebo ohrožuje její zájem. Mluvíme o takovém jednání, které je za přestupek 

výslovně označeno zákonem, a to buď přímo zákonem o přestupcích (zákon č. 200/1990 

Sb., přestupkový zákon) nebo i jiným zákonem a při tom dosahuje nižšího stupně 

závažnosti než trestný čin. Přestupku se může dopustit pouze fyzická osoba. Stejně jako v 

případě trestných činů zákon pamatuje na dvě výjimečné situace, kdy jednání, které má 

znaky přestupku, přestupkem není, těmito situacemi jsou nutná obrana a krajní nouze. 

Odpovědnosti za přestupek je zbaven ten, kdo v době jeho spáchání nedovršil 15 let věku 

nebo kdo byl v době jeho spáchání nepříčetný a nemohl proto rozpoznat nebezpečnost 

svého jednání. Odpovědnost za přestupek zaniká také v případě, že se přestupek nepodaří 

projednat ve lhůtě jednoho roku od jeho spáchání, jedná se o tzv. prekluzivní lhůtu. Na 

rozdíl od trestných činů, kde se zpravidla vyžaduje úmysl, postačí u většiny přestupků 

zavinění z nedbalosti. Přestupky v České republice, rozdílně od úpravy v některých jiných 

zemích, neprojednávají soudy, ale většinou obecní úřady, které mají za účelem jejich 
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projednávání zřízeny samostatné přestupkové odbory nebo zvláštní komise. Dále jsou k 

projednávání některých přestupků příslušné i jiné úřady, např. Úřad pro ochranu osobních 

údajů, celní úřady a jiné. Uzná-li přestupce svůj přestupek, lze jej projednat i na místě ve 

zjednodušeném, tzv. blokovém řízení, nebo v tzv. příkazním řízení. Rozhodnutí o 

přestupku se vydává ve správním řízení, je správním aktem, proti kterému se lze odvolat a 

proti pravomocnému rozhodnutí (i v blokovém řízení) lze vždy podat správní žalobu k 

soudu. Je-li přestupek projednán ve správním řízení a přestupce je shledán vinným, musí 

státu kromě případné pokuty, nahradit i náklady řízení, které jsou stanoveny paušální 

částkou 1 000 Kč (§ 1 odst. 1. vyhlášky č. 231/1996 Sb.). V blokovém nebo příkazním 

řízení se náklady řízení nehradí. 

Za přestupek lze uložit tyto sankce: 

• napomenutí; 

• pokutu; 

• zákaz činnosti; 

• propadnutí věci. 

V některých případech je samotné projednání přestupku ve správním řízení 

považováno za dostačující k dosažení nápravy přestupce a jiná sankce se již neukládá [9]. 

3.3.3. Správní řád a správní řízení  

Správní řád je procesní předpis, který upravuje řízení, tzv. správní řízení, před 

správním úřadem. 

Správním řízením se v právním slova smyslu chápe postup, který: 

1. je zaměřen na stanovení nebo zjištění práv či povinností osob; 

2. je zaměřený na nucený výkon takového rozhodnutí. 

Procesními subjekty jsou na straně jedné správní orgány a na straně druhé fyzické 

či právnické osoby, o jejichž právech a povinnostech má být rozhodováno. Správní úřady 

nejsou vázány pouze ústavou a zákony, ale jsou součástí organizace veřejné správy a při 

správním řízení tudíž vystupují jako reprezentanti veřejných zájmů. 

Správní řízení se řídí určitými postupy a probíhá v určitých fázích, kterými jsou 

zahájení řízení, zjišťování podkladů pro rozhodnutí, rozhodnutí, přezkoumání rozhodnutí, 
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výkon rozhodnutí atd. Procesní normy, které stanovují postup při vydávání správních aktů 

a při vynucování povinností z nich vyplývajících, zaručují, že správní řízení bude probíhat 

v souladu se zákonem. Právní úprava např. zaručuje, že veřejná správa rozhoduje 

o právních poměrech osob v součinnosti s nimi, takové osoby mohou na podporu svých 

tvrzení navrhovat správnímu orgánu důkazy, vyjadřovat se k podkladům, podávat opravné 

prostředky, nahlížet do spisu, činit si z něho výpisy atd. 

Vývoj právní úpravy správního řízení probíhal především s rostoucím důrazem na 

ideje právního státu a požadavků na ochranu jednotlivce proti nezákonným zásahům státní 

správy. V řadě zemí dospěl vývoj až k tomu, že byla přijata kodifikovaná všeobecná 

úprava správního řízení, čehož důkazem je i úprava naše (zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád). Kodifikace v jednom právním předpise však nevylučuje zvláštní úpravy správního 

řízení v předpisech jiných. V našem právním řádu jsou proto v řadě hmotněprávních 

předpisů obsaženy i normy procesněprávní. Odlišnosti, které takové normy stanovují od 

obecné úpravy, spočívají nejčastěji ve speciální úpravě vymezení působnosti, omezení 

okruhu účastníků řízení, ve lhůtách apod. Zvláštními zákony může ale také být stanoveno, 

že pro některé případy se ani subsidiárně nepoužijí obecná ustanovení správního řádu. 

V takových případech jsou zvláštními zákony stanovena speciální procesní pravidla, podle 

kterých se proces řídí. Jde např. o daňové řízení, jehož procesním předpisem je ZSDP [4]. 

3.3.4. Zásady správního řízení  

Správní řízení, je v mnoha aspektech blízké řízení před soudem a dá se říct, že je 

jeho zjednodušenou podobou. Uplatňují se v něm proto i některé shodné zásady.  

1. Zásada legality a oficiality . Správní úřad jedná ve správním řízení jen na základě 

zákonného zmocnění a z úřední povinnosti.  

2. Zásada písemnosti. Všechny podklady pro rozhodnutí musejí být zachyceny v 

písemné podobě a musejí být součástí spisu, který se ve věci zakládá (platí, že co 

není ve spise, není na světě).  

3. Zásada ústnosti platí jen v některých řízeních, např. v řízení o přestupku.  

4. Zásada audiatur et altera pars zajišťuje účastníkům právo seznámit se se všemi 

podklady, na jejichž základě bude vydáno rozhodnutí, vyjádřit se k nim a navrhovat 

důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán je povinen toto umožnit. 
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5. Zásada přímosti brání rozhodovat na základě hodnocení důkazů „z druhé ruky“, 

např. toho, jak byly vyhodnoceny jiným správním orgánem nebo v jiném řízení.  

6. Zásada rovnosti stran zajišťuje všem účastníkům řízení stejná procesní práva.  

7. Zásada neveřejnosti. Jednání ve správním řízení je neveřejné. Na žádost účastníka 

řízení lze provést jednání veřejné.  

8. Zásada materiální pravdy. Správní úřad se musí snažit zjistit vždy správně a 

úplně skutkový stav, a k tomu si obstarat důkazy.  

9. Zásada právní pomoci ukládá správnímu úřadu poskytovat účastníkům, které 

nejsou v řízení zastoupeni advokátem, poučení o procesních právech, aby v 

důsledku jejich neznalosti neutrpěli újmu na svých právech [10]. 

3.4. Správní řád 
Jak jsem uvedl v předchozí kapitole, v současné době oblast správního řízení po 

procesní stránce upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, který má celkem 184 paragrafů. V platnost vstoupil tento zákon 24. září 2004 a 

účinnosti nabyl 1. ledna 2006. Tento správní řád vznikl po více než šestileté práci, ale než 

se přistoupilo k jeho vytvoření, bylo třeba nejdříve vyřešit otázku, zda dosavadní správní 

řád jenom novelizovat nebo zcela nahradit novým. Dosavadní správní řád, zákon 

č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, se totiž jevil jako poměrně 

velmi úspěšný procesní předpis. Byl jednou z nejstarších a prakticky nejméně 

novelizovaných právních norem a lze říci, že se jednalo o jednu z nejdokonalejších 

právních norem našeho právního řádu, kterou, dle názoru např. JUDr. Ondruše, „stačilo 

toliko novelizovat, neboť neexistovala reálná a odůvodněná potřeba praxe vydat zcela 

nový správní řád v takové podobě, v jaké byl nakonec schválen. Jeho stručnost a 

pochopitelnost prakticky všemi uživateli byla obdivuhodná a představovala svou 

jednoduchostí a výstižností právní úpravy umělecké dílo legislativního procesu“. Přesto 

bylo shledáno dostatek důvodů pro úplné zrušení stávajícího správního řádu a nahrazení ho 

zcela novým procesním předpisem. Tento se, co do své formy stal jedním ze zásadních 

přelomových mezníků vývoje veřejné správy a tvoří jeden ze základních pilířů reformy 

veřejné správy, zahájené menšinovou vládou ČSSD vzešlou z voleb v roce 1998 [3]. 

 



Roman Bučil: Správní řád a činnost celních úřadů v oblasti správního trestání 

2009   11 

3.4.1. Co přináší nový správní řád  

o Podrobnější pravidla - státní moc je uplatňována jen způsobem stanoveným 

zákonem. Příliš stručný starý správní řád neumožňoval vždy porovnat postup 

správního orgánu se zákonem. 

o Více vyhovuje evropským standardům a je více provázán se správním soudnictvím. 

o Omezena volná úvaha správního orgánu - zvyšuje se tím důvěryhodnost řízení pro 

účastníky, snižuje možnost zneužití zákona. 

o Rozsáhlejší ochrana dobré víry. Projevuje se např. u obnovy řízení a přezkumného 

řízení, kterými i při splnění formálních podmínek pro oba tyto mimořádné opravné 

prostředky, nelze zrušit pravomocné rozhodnutí, jestliže na jeho základě bylo již 

jednáno v dobré víře, že se nezmění. 

o Pokrývá více typů procesů - výhledově se zmenší a také již zmenšil počet 

speciálních procesních úprav ve zvláštních zákonech. 

o Odstraňuje zastaralou terminologii ještě z éry národních výborů. 

o Širší působnost, jak vyplývá z ustanovení § 1, je využitelný nejen pro formální 

řízení zakončené rozhodnutím, ale i pro další činnosti všech vykonavatelů 

působnosti ve veřejné správě. Formálním řízením se zabývá část druhá - je to 

obdoba dřívějšího SŘ, zvláštnosti formálního řízení obsahuje část třetí.  

o Zohledňuje právo obcí a krajů na samosprávu. 

o Uvedené pozitivní vklady nového správního řádu do aktuální právní úpravy 

procesů ve veřejné správě jsou promítnuty i v ustanoveních o působnosti nového 

správního řádu a v základních zásadách činnosti správních orgánů [3]. 
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4. Projednávání správních delikt ů 

Jak již bylo uvedeno v kapitole základních pojmů, pod pojem správní delikt patří 

přestupky a jiné správní delikty. V příloze č. 3 je uveden seznam všech přestupků, které 

celní úřady projednávají a v příloze č. 4 je seznam jiných správních deliktů. 

4.1. Postup celních orgán ů po zjišt ění porušení právních 
předpis ů 

Postup celních orgánů resp. celních úřadů, při zjištění podezření z porušení 

právních předpisů, k jejichž vykonávání jsou celní orgány oprávněny, je upraven interními 

předpisy celní správy. Ve stručnosti nastíním obecně uplatňovaný postup. Jen v mizivé 

míře je porušení právních předpisů zjištěno jinými orgány státní správy než celními 

(Policie ČR, ČOI, Živnostenský úřad apod.) a následně postoupeno celním úřadům 

k projednání. Ve většině případů dochází ke zjištění porušení právních předpisů vlastní 

kontrolní činností celních úřadů, a to zejména při místních šetřeních v provozovnách, 

tržnicích či prodejnách nebo kontrolách na pozemních komunikacích. O zjištěném 

porušení se sepíše protokol a k ulehčení následného objasňování je dobré zároveň 

zaznamenat výpověď kontrolované osoby např. do Protokolu o podaném vysvětlení. 

Následně se ve dvou vyhotoveních sepíše Protokol o zjištěném důvodném podezření 

z porušení právních předpisů. Jeden výtisk se předá kontrolované osobě a druhý se 

s veškerou dokumentací zašle místně příslušnému celnímu úřadu k případnému zahájení 

správního řízení. Celní úřad, který porušení zjistil, zapíše případ do aplikace Evidence 

porušení předpisů. Celní úřad, kterému je spis postoupen, pakliže po prostudování spisu 

zjistí, že je tento způsobilý k projednání, založí správní spis a zahájí s osobou - účastníkem 

řízení, správní řízení. V případě, že je účastníkem řízení fyzická osoba, použije se jako 

procesněprávní předpis zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „přestupkový zákon“) a k němu subsidiárně správní řád. Je-li účastníkem řízení 

právnická osoba, či fyzická osoba podnikatel, používá se jako procesní předpis správní řád. 

V případě řízení o přestupku musí celní úřad z úřední povinnosti vždy před 

zahájením řízení zkoumat, zda z provedených zjištění nevyplývá některý z taxativně 

stanovených zákonných důvodů, uvedených v přestupkovém zákoně, pro odložení věci. O 

odložení věci se nevydává rozhodnutí. Odložení se s uvedením důvodu vyznačí do spisu. 
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Odpovědnost za  přestupek zaniká a sankci za něj nelze uložit: 

o uplynutím jednoho roku od spáchání přestupku; 

o vztahuje-li se na něj amnestie; 

o smrtí pachatele. 

V řízení o přestupku, na rozdíl od řízení o správním deliktu, provádí  celní orgán  

vždy ústní jednání. O konání ústního jednání je celní orgán povinen vyrozumět všechny 

známé  účastníky řízení, případně jejich zástupce a zároveň je vyzve,  aby při ústním 

jednání uplatnili  všechny své připomínky a návrhy  na provedení důkazů. 

Celní úřad si v řízení opatřuje všechny podklady potřebné pro vydání rozhodnutí. 

Za tím účelem je povinen zjistit přesný a skutečný stav projednávané věci. K dokazování 

může celní úřad použít všech prostředků, jimiž lze zjistit a objasnit skutečný stav věci, a 

které jsou v souladu s právními předpisy. Celní úřad může jako důkazní prostředky použít  

fotodokumentaci a videozáznam.  

Osobami odpovědnými za celní nebo správní delikt jsou právnické osoby a fyzické 

osoby - podnikatelé. Za právnickou osobu se pro účely řízení o celních nebo správních 

deliktech pokládají také fyzické osoby - podnikatelé (upraveno speciálními předpisy). 

Odpovědnost za celní delikt je konstruována jako odpovědnost objektivní, kdy právnická 

osoba odpovídá vždy za výsledek svého jednání a celního deliktu se dopustí vždy, pokud je 

naplněna jeho objektivní stránka, to znamená, že jednáním právnické osoby byl porušen 

nebo ohrožen zájem společnosti způsobem uvedeným v ustanovení § 293 celního zákona a 

celní orgány nezkoumají subjektivní stránku celního deliktu, tj. zavinění právnické osoby. 

Ať již se projednává přestupek nebo jiný správní delikt, celní úřad po shromáždění 

dostatečných důkazů zašle účastníkovi řízení Oznámení o ukončení dokazování, ve kterém 

jej upozorní na možnost uplatnění svých připomínek, předložení důkazů, nahlédnutí do 

spisu či jiného vyjádření se k případu. 

Jestliže celní úřad zjistil spolehlivě skutečný stav projednávané věci a vypořádal se 

s případnými připomínkami účastníka řízení, vydá rozhodnutí o přestupku, celním nebo 

jiném správním deliktu, a to ve lhůtách uvedených v § 49 odst. 2 správního řádu. 

Vydané meritorní rozhodnutí musí obsahovat jasné, přesné a určité vymezení 

skutkové podstaty. Musí obsahovat základní náležitosti rozhodnutí, kterými jsou výrok, 

odůvodnění a poučení o opravných prostředcích. 
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Z odůvodnění rozhodnutí musí vyplývat, které skutečnosti sloužily za podklad pro 

rozhodnutí, jaké důkazy byly provedeny a celní orgán musí provést zhodnocení 

jednotlivých důkazů a ověření jejich pravosti. V odůvodnění se musí celní orgán zabývat i 

návrhy, důkazy a námitkami podanými účastníkem řízení při ústním jednání nebo v dalším 

průběhu řízení. Dále musí z odůvodnění rozhodnutí být zřejmé, podle jaké právní normy 

celní orgán rozhodl. Stanovení druhu a výše sankce musí být výsledkem správního uvážení 

celního úřadu. V žádném případě nepostačuje zjištění a konstatování, že stanovená výše 

pokuty byla uložena v rozpětí, které zákon připouští bez dalšího zdůvodnění. Uložená 

sankce musí u pachatele působit především výchovně a preventivně a vést k nápravě 

pachatele tak, aby se již dalšího protiprávního jednání nedopouštěl. Celní orgán dále uloží 

osobě, která byla projednávána ve správním řízení, bez ohledu na druh či výši uložené 

sankce, povinnost nahradit státu náklady spojené s projednáváním přestupku či deliktu. 

Náklady se hradí paušální částkou stanovenou vyhláškou ve výši 1 000 Kč. Při řízení o 

přestupku se vychází z vyhlášky č. 231/1996 Sb., vyhláška kterou se stanoví paušální 

částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a v případě řízení o 

deliktu se vychází z vyhlášky č. 520/2005 Sb., vyhláška o rozsahu hotových výdajů a 

ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů 

řízení. 

Rozhodnutí o přestupku či deliktu je v právní moci ode dne, kdy se již účastník 

řízení nemůže odvolat. Nutným předpokladem pro to, aby rozhodnutí nabylo právní moci 

je to, že rozhodnutí bylo řádně oznámeno a jde o rozhodnutí, které již nelze napadnout 

řádným opravným prostředkem, tzn., že marně uplynula lhůta pro podání odvolání nebo se 

účastník řízení vzdal práva na odvolání. Pokud je v řízení více účastníků, rozhodnutí se 

doručuje všem. Lhůta pro nabytí právní moci běží od posledního data oznámení. 

Vykonatelnost rozhodnutí nastává vzhledem k odkladnému účinku odvolání po 

marném uplynutí lhůty k úhradě pokuty a náhrady nákladů řízení. Lhůta k úhradě pokuty a 

náhrady nákladů řízení začíná běžet po nabytí právní moci rozhodnutí. V případě kdy 

marně uplyne lhůta k peněžitému plnění, je případ postoupen na oddělení dělené správy 

(DĚS), k vymáhání. Kompetence k výkonu dělené správy z finančních úřadů na celní 

úřady přešly s účinností k 1. lednu 2006. Současně s nabytím účinnosti správního řádu, 

byla celní správě také přidělena role obecného správce daně, kterou dříve finanční úřady 
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nevykonávaly. V průběhu roku 2006 byla novelizována řada dalších zákonů, která dále 

rozšířila kompetence celní správy v oblasti vybírání a vymáhání pokut a poplatků [6]. 

4.2. Aplikace - Evidence porušení p ředpis ů  
Aplikace je určena k evidování veškerých, celní správou zjištěných, porušení 

právních předpisů a umožňuje sledovat vývoj daného případu od prvotního zjištění až po 

pravomocné rozhodnutí v dané věci, včetně případného využití opravných prostředků. Tato 

evidence zjištěných porušení právních předpisů umožňuje získávat ucelené informace o 

subjektech, které jsou podezřelé z porušení právních předpisů nebo o jejichž porušení bylo 

již útvary celní správy pravomocně rozhodnuto. Aplikace dále slouží pro metodickou 

činnost v oblasti správního trestání, včetně možnosti sledování geneze jednotlivých 

případů a generování statistik. V Příloze č. 6 je zobrazena ukázka této aplikace a sice 

úvodní obrazovka v prostředí OS Windows, sloužící k zápisu zjištěného podezření z 

porušení právních předpisů. 

Hlavní moduly aplikace: 

(1) Zápis – umožňuje uživatelům aplikace evidovat informace u fyzických a právnických 

osob, které jsou podezřelé z porušení právních předpisů. 

(2) Editace – umožňuje uživatelům aplikace obsazeným do role „Právník CÚ, CŘ a GŘC“ 

doplňovat spisy původně zapsané nebo postoupené na jejich útvar. 

(3) Prohlížení – lze využít ke sledování vývoje daného spisu dle jednotlivých stavů a 

souvisejících informací. 

(4) Statistiky – lze využít k získání přehledu o případech dle zvolených kriterií za 

jednotlivé útvary Celní správy ČR. 

(5) Dotaz na subjekt – lze využít k získání informace o konkrétní fyzické nebo právnické 

osobě, zda je již v aplikaci evidovaná a v kolika případech [17]. 
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5. Elektronické mýtné 

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 19. května 2004, bylo ministru dopravy 

uloženo připravit legislativní rámec a praktickou aplikaci k zavedení výkonového 

zpoplatnění (dále jen „elektronické mýtné“) na pozemních komunikacích. Zpoplatnění 

užívání vybraných pozemních komunikací mělo umožnit, aby se uživatelé pozemních 

komunikací spravedlivěji a přímo podíleli na nákladech spojených s výstavbou, 

modernizací, údržbou a provozem významných silničních tahů. Provozování systému 

výkonového zpoplatnění je v souladu s právní úpravou Evropských společenství v této 

oblasti. Provoz systému elektronického mýtného a výběr mýtného zajišťuje Ministerstvo 

dopravy prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

Od 1. ledna 2007 tedy užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním 

motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená celková hmotnost 

činí nejméně 12 tun, nebo jízdní soupravou, jejíž největší povolená hmotnost činí nejméně 

12 tun (dále jen „vozidlo v systému elektronického mýtného“) podléhá úhradě mýtného. 

Na rozdíl od časového zpoplatnění (dálniční kupóny), které se stanoví v závislosti na době, 

po kterou je předplaceno právo užívání sítě zpoplatněných pozemních komunikací, mýtné 

se stanoví v závislosti na skutečně ujeté vzdálenosti. Mýtným se rozumí určitá částka, která 

se platí za jízdu vozidla mezi dvěma body pozemní komunikace. Výše mýtného se zjišťuje 

pomocí systému elektronického mýtného, jehož součástí je elektronické palubní zařízení 

Premid, kterým musí být vybaveno vozidlo v systému elektronického mýtného. 

Obrázek 1 - Elektronické palubní zařízení Premid 

 

 
Pramen [11] 
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Částka mýtného je stanovena podle ujeté vzdálenosti a typu vozidla (v závislosti na 

emisní třídě a počtu náprav vozidla) na základě Nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši 

časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací. 

Systém elektronického mýtného zavedený v ČR na dálnicích a rychlostních 

silnicích pracuje na bázi mikrovlnné technologie. Mýtné je zaznamenáno a vybíráno při 

průjezdu vozidla mýtnou branou a to ve výši daného mýtného úseku, na kterém se 

v okamžiku výběru mýta vozidlo pohybuje. O správnosti zaúčtování mýta je řidič 

informován akustickým signálem palubní jednotky Premid. Řidič vozidla přitom může jet 

v libovolném jízdním pruhu, nemusí snižovat rychlost jízdy ani zastavovat. Mýtné se 

účtuje plně automaticky, bez zásahu řidiče. I když se v dané komunikační zóně nachází 

současně více vozidel, je každé z nich zpoplatněno samostatně. 

I. fáze výběru elektronického mýtného byla spuštěna v období od 1. 1. 2007 do 

30. 6. 2007. V této fázi celní správa začala provádět kontrolu uhrazení mýtného poplatku 

na dálnicích a rychlostních komunikacích. Od 1. 7. 2007 byla spuštěna II. fáze zpoplatnění 

pozemních komunikací, kdy poplatku podléhají také vybrané silnice I. třídy, čímž se 

zvýšila celková délka zpoplatněných úseků na cca 2 100 km.  

Systém vynucování (enforcement systém) zajišťuje v součinnosti se systémem 

výběru mýtného, aby každé vozidlo podléhající mýtné povinnosti mohlo být zkontrolováno 

na každém mýtném úseku. Systém zajišťuje, aby kontrolní orgány byly schopny provést 

kontrolu funkčnosti palubní elektronické jednotky Premid jednoduchými prostředky u 

stojícího nebo i jedoucího vozidla podléhajícího mýtné povinnosti. 

Přehled zpoplatněných komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku a mýtnému, 

jsou uvedeny ve vyhlášce MD č. 527/2006 Sb. a jsou uvedeny v příloze č. 5 této práce. 

Mýtné musí být uhrazeno v plné výši i v případě, že se užívají zpoplatněné 

pozemní komunikace, na kterých probíhají stavební, udržovací nebo jiné práce a také 

v případech, kdy je provoz na zpoplatněných komunikacích omezen například zúžením 

jízdních pruhů, jízdou odstavným pruhem nebo například při stanovené jízdě 

v protisměrném provozu. V případě, že je nařízena objížďka nezpoplatněné komunikace po 

zpoplatněné komunikaci, nepodléhá užívání zpoplatněné komunikace vozidly jedoucím po 

objížďce povinnosti platit mýtné a taková vozidla nemusí být vybavena elektronickým 

zařízením.  
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Mýtné je vyměřováno prostřednictvím plně automatického elektronického mýtného 

systému. Zpoplatněné komunikace jsou rozděleny do mýtných úseků, přičemž mýtné za 

každý mýtný úsek je vyměřováno samostatně. Každý mýtný úsek obsahuje nejméně jeden 

mýtný bod. Pokud zpoplatněné vozidlo v mýtném systému projíždí mýtným bodcem, 

elektronické zařízení ve vozidle zaregistruje povinnost uhradit mýtné za průjezd 

příslušným mýtným úsekem. Technická zařízení tvořící systém elektronického mýtného se 

stávají příslušenstvím pozemních komunikací, pokud jsou umístěna na pozemní 

komunikaci nebo na silničním pozemku. 

Pro stanovení doby vzniku mýtné povinnosti je vždy rozhodující časový údaj o 

průjezdu vozidla mýtným bodem, zaznamenaným v mýtném systému. Pokud není 

uživatelem prokázáno jinak, vzniká uživateli povinnost uhradit mýtné i v případě, kdy při 

míjení mýtného bodu nebyla zaznamenána mýtná transakce, pokud je ze záznamů 

v mýtném systému zřejmé, že uživatelem byla zpoplatněná komunikace v daném mýtném 

úseku užita. 

Mezi základní technické prostředky sloužící ke kontrole elektronického mýtného 

patří kontrolní brány vybavené elektronickým snímacím zařízením a kamerovým 

systémem a obdobně vybavené přenosné brány, které se operativně umisťují podle 

výsledků rizikových analýz zohledňujících možnosti objetí kontrolních míst na 

zpoplatněných komunikacích. Hlavní úlohu v kontrolní činnosti vykonávají 

enforcementová vozidla, která mají povinnost monitorovat celý rozsah zpoplatněných 

komunikací a jsou obsluhovány příslušníky celní správy. Systém elektronického mýtného 

pomocí kontrolních bran monitoruje vozidla užívající zpoplatněnou komunikaci a 

zaznamenává všechny registrační značky vozidel podléhající mýtné povinnosti. V případě, 

že existuje podezření z porušení právních předpisů v této oblasti, je hlídkám mobilní 

kontroly Celní správy ČR v rámci systému elektronicky zaslán podnět ke kontrole. 

Celoplošné elektronické mýtné za nákladní automobily vybírají v Evrop ě v současné 

době jen tyto 3 země: 

1. ŠVÝCARSKO – mýtné bylo zavedeno od 1. ledna 2001, platí pro nákladní vozidla 

nad 3,5 tuny na všech silnicích. Cena mýtného je stanovena podle emisí vozidla od 

3 do 50 centů za kilometr. Systém je založen na kombinované technologii, satelity 

určí, zda je vozidlo ve Švýcarsku a z tachografu se odečítají konkrétní ujeté 

vzdálenosti; 
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2. RAKOUSKO – mýtné bylo zavedeno od 1. ledna 2004, platí pro nákladní vozidla 

nad 3,5 tuny na 2 000 km dálnic. Cena mýtného se určuje podle počtu náprav 

vozidla od 13 do 27 centů za kilometr, systém je založen na mikrovlnné technologii 

dodané firmou Kapsch AG; 

3. NĚMECKO – mýtné zavedeno od 1. ledna 2005, platí pro nákladní vozidla nad 12 

tun na 12.000 km dálnic. Cena mýtného je stanovena podle emisí a počtu náprav 

vozidla od 9 do 14 centů za kilometr, systém zpoplatnění je založen na satelitní 

technologii [5]. 

5.1. Způsob placení mýtného 
Mýtné v systému elektronického mýta lze hradit dvěma způsoby, buď v režimu 

placení předem (PRE-PAY) nebo v režimu následného placení (POST-PAY). Podmínkou 

pro možnost hrazení mýtného v režimu následného placení je uzavření dohody mezi 

provozovatelem vozidla a provozovatelem systému.  

V režimu placení předem (PRE-PAY) lze mýtné předplatit buď hotově na 

kontaktních a distribučních místech, nebo platebními prostředky, které provozovatel 

systému povolí. 

V režimu následného placení (POST PAY) je mýtné hrazeno způsobem a 

platebními prostředky, které jsou sjednány v dohodě mezi provozovatelem systému a 

provozovatelem vozidla. 

5.2. Povinnosti uživatele 
Provozovatel nebo řidič vozidla je před užitím zpoplatněné komunikace povinen 

vozidlo zaregistrovat. Registrace zahrnuje přihlášení vozidlo do režimu placení předem 

nebo následného placení, které může být provedeno na kontaktních nebo distribučních 

místech a převzetí elektronického zařízení Premid oproti vratné kauci, která je stanovena 

vyhláškou MD č. 527/2006 Sb. na 1 550 Kč. Při vlastní registraci je uživatel povinen 

předložit technický průkaz registrovaného vozidla, doklad totožnosti a další dokumenty, 

pokud je bude provozovatel považovat potřebné pro prokázání údajů zapisovaných do 

mýtného systému. 

Provozovatel systému poskytuje uživateli elektronické zařízení výhradně pro účely 

jeho užívání v mýtném systému pro vozidlo registrované pod registračním číslem pro 
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placení mýtného. Předáním elektronického zařízení uživateli dochází mezi uživatelem a 

provozovatelem systému k uzavření smlouvy o výpůjčce. 

Elektronické zařízení Premid může být nainstalováno pouze ve vozidle, ke kterému 

bylo toto elektronické zařízení registrováno. Při montáži musí být postupováno v souladu 

s návodem, který uživatel obdrží. V části vozidla, kde je instalováno elektronické zařízení, 

nesmí být umístěny žádné předměty, které nejsou součástí vozidla.  

Řidič je povinen před každým užitím zpoplatněné komunikace zadat do 

elektronického zařízení údaje o počtu všech náprav podle údajů v technickém průkazu 

vozidla nebo technických průkazů jízdní soupravy a to způsobem uvedeným v návodu. 

Řidič je plně odpovědný za správnost údajů zadaných do elektronického zařízení po celou 

dobu jízdy po zpoplatněných komunikacích. Pokud dojde z důvodu zadání nesprávných 

údajů k vyměření nižší mýtné povinnosti, je uživatel povinen uhradit dodatečné mýtné. 

V případě, že dojde z důvodu zadání nesprávných údajů k vyměření vyššího mýtného, 

nemá uživatel nárok na jeho snížení nebo vrácení vzniklého přeplatku. 

Řidič je povinen před začátkem, v průběhu a po ukončení užívání zpoplatněné 

komunikace kontrolovat podle návodu provozovatele systému, zda je elektronické zařízení 

plně funkční a okamžitě nahlásit provozovateli systému jakékoliv zjištěné vady nebo 

nedostatky ve fungování elektronického zařízení. V průběhu jízdy je uživatel povinen dbát 

signálů elektronického zařízení podle návodu provozovatele systému.  

Pokud dojde k poruše elektronického zařízení, je uživatel povinen zajistit před 

užitím zpoplatněné komunikace jeho výměnu za elektronické zařízení plně funkční. 

Provozovatel systému je oprávněn zablokovat činnost elektronického zařízení v případě 

technických problémů nebo v případě zjištění nesrovnalostí ve výběru mýta nebo v případě 

uplynutí doby užívání elektronického zařízení stanovené provozovatelem systému.  

Odhlášení z mýtného systému se provede vrácením elektronického zařízení 

provozovateli systému. Pokud nelze elektronické zařízení fyzicky vrátit z důvodu ztráty 

nebo zničení, je provozovatel vozidla povinen se odhlásit z mýtného systému písemným 

oznámením provozovateli systému na kontaktní místo [5]. 
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5.3. Výjimky v systému elektronického mýta 
Zpoplatnění jak v systému časovém, tak i mýtném, nepodléhají např. silniční 

motorová vozidla:  

a) vybavena zvláštním výstražným světlem  

1. Vězeňské služby České republiky; 

2. zdravotnické záchranné služby a dopravy nemocných, raněných; 

3. složky Integrovaného záchranného systému; 

b) Policie České republiky; 

c) Vojenské policie; 

d) Celní správy; 

e) Hasičských záchranných sborů a jiné. 

5.4. Palubní jednotka Premid 
K vozidlu se používá pouze palubní jednotka pro elektronické mýtné v České 

republice (Premid), která je vydána ke konkrétní registrované značce motorového vozidla. 

Tato jednotka je nepřenosná mezi vozidly. V případě, že provozovatel provozuje více 

vozidel, musí mít každé vozidlo svou zaregistrovanou Premid jednotku. 

5.4.1. Kontrola stavu a nastavení jednotky Premid  

Řidič vozidla je povinen před jízdou zkontrolovat stav a nastavení jednotky. To se 

provádí pomocí ovládacího tlačítka a čtyř světelných ukazatelů. Krátkým stiskem tlačítka 

se aktivuje zobrazení stavové zprávy. Stavová zpráva je zakódována v počtu zobrazených 

signálů:  

1x zelený signál – jednotka Premid je v pořádku; 

2x zelený signál – jednotka Premid je v pořádku, ale zůstatek na účtu je nízký; 

4x zelený signál – chyba, navštívit distribuční místo (premid point); 

žádný signál – chyba, navštívit distribuční místo (premid point). 

 

Příslušný světelný ukazatel signalizuje i aktuální nastavení počtu náprav vozidla. 
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5.4.2. Provoz jednotky Premid na zpoplatn ěných komunikacích  

Rovněž za jízdy je řidič povinen sledovat stav jednotky. Z důvodu bezpečnosti je 

stav jednotky za jízdy řidiči signalizován akusticky a opět se odvíjí od počtu zvukových 

signálů: 

1 x zvukový signál – mýtná transakce proběhla v pořádku; 

2 x zvukový signál – mýtná transakce proběhla v pořádku, upozornění na nízký zůstatek 

na účtu (nižší než 600 Kč) - doporučení dobít kredit; 

4 x zvukový signál – mýtná transakce neproběhla, navštívit distribuční místo; 

bez zvukového signálu – mýtná transakce neproběhla, navštívit distribuční místo. 

 

Výhodou elektronického mýtného je okamžitá akustická signalizace řidiči o tom, že 

mýtná transakce proběhla správně a zůstatek nabití je dostatečný. Jakákoliv nesrovnalost je 

signalizována řidiči. Řádný odvod mýtného a možnost zkontrolovat správně odvedené 

mýtné budou na síti zpoplatněných vybraných komunikacích zajišťovat stacionární, 

přenosná a mobilní kontrolní zařízení. Tento kontrolní systém elektronického mýtného je 

v provozu 24 hodin denně a automaticky identifikuje všechna vozidla, u nichž odečet 

mýtného neproběhl, nebo proběhl jen částečně [5]. 
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6. Analýza stavu správního trestání na CÚ Chomutov 

Pro celní orgány byly pro rok 2007 v rámci pátrání a dohledu stanoveny priority 

v odhalování nelegálních obchodů především v oblasti spotřebních daní, do které lze 

zahrnout odhalování nezákonných obchodů a nelegální výroby cigaret, tabákových 

výrobků, minerálních olejů a alkoholu.  

Pro rok 2008 byla prioritou především oblast ochrany práv duševního vlastnictví. 

Jelikož k porušování práv duševního vlastnictví dochází v největší míře na tržištích, byl 

rok 2008 ve znamení zvýšeného počtu kontrol především těchto míst. Rovněž se osvědčila, 

do té doby nepoužitá, taktika dlouhodobého nepřetržitého dozoru tržnic, někdy také 

nazývaná jako „blokáda tržnic“. 

6.1. Celní delikty 
Co se týká oblasti celních deliktů, tak jako v uplynulých letech bylo celními orgány 

zaznamenáno nejvíce případů při nesprávném uvádění celní hodnoty (podfakturace, tj. 

uvádění nižších údajů o převodní hodnotě zboží, nezapočítávání nákladů na dopravu nebo 

jejich záměrné snižování), nesprávném uvádění původu a sazebního zařazení zboží, včetně 

záměrného uvádění jiného druhu zboží. V tabulce č. 1 je uveden přehled zjištěných 

porušení právních předpisů v rámci celé celní správy od roku 2004 do roku 2007. Zřetelný 

pokles případů zjištěných celních deliktů je dle mého názoru zapříčiněn tím, že velká část 

obchodů v rámci Společenství se ode dne vstupu naší země do EU uskutečňuje bez 

asistence celní správy. Myslím si, že rovněž nezanedbatelným faktorem, který ovlivnil 

klesající trend celních deliktů je skutečnost, že mnoho firem, které to myslí s podnikáním 

vážně, pochopilo, že chovat se v souladu s předpisy jim přináší jistotu, že celní orgány je 

budou považovat za věrohodného partnera, kterému mohou umožnit využívat výhod např. 

zjednodušených celních postupů a tím dosáhnout úspor nejen finančních, ale především 

časových. Přesto jsou na trhu firmy, které vznikají a určitou omezenou dobu „podnikají“ 

s cílem úmyslného porušování předpisů. Jedná se o činnost organizovaných skupin 

v oblasti dovozu zejména textilního zboží z Asie, které je dle mého názoru nutné řešit na 

úrovni EU.  
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Tabulka 1 - Výsledky činnosti celních orgánů v letech 2004 - 2007 

Počty případů 2004 2005 2006 2007 20081 

Zjišt ěné celní přestupky 3 255 1 264 1 831 1 642 --- 

Zjišt ěné jiné správní delikty 2 877 4 778 5 302 5 974 --- 

Zjišt ěné celní delikty 6 447 6 232 4 110 3 789 --- 

Pramen [12] 
 

Graf 1 – Případy porušení právních předpisů v letech 2004 – 2007 v rámci Celní 
správy ČR 
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Z grafu je patrný pokles zjištěných celních deliktů a naopak nárůst počtu zjištěných 

jiných správních deliktů, což se dá do značné míry považovat za daň vstupu do EU, kdy 

došlo k zjednodušení pohybu zboží mezi zeměmi EU a také odstranění celních kontrol na 

hranicích.  

6.2. Tabákové výrobky 
V průběhu roku 2007 bylo v oblasti nelegálního obchodování s tabákovými 

výrobky odhaleno celkem 500 případů porušení předpisů. Celkový odhadovaný únik na cle 

a daních, předpokládáme-li, že došlo k nelegálnímu dovozu těchto komodit, činil 
                                                 
1 Statistika za rok 2008 nebyla k datu zpracování práce k dispozici. 
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297 mil. Kč a zajištěno bylo více jak 65 mil. ks cigaret a 696 tun tabáku. V tabulce č. 2 je, 

v členění od roku 2004 do roku 2007, uvedeno celkové množství zjištěných případů 

porušení právních předpisů v této oblasti, celkový počet zajištěných cigaret a tabáku a 

celkový odhadovaný únik na cle a daních a to vše v rámci celé celní správy. 

 

Tabulka 2 - Tabák - Výsledky činnosti celních orgánů v letech 2004 – 2007 

 2004 2005 2006 2007 20082 

Počet zjištěných případů 907 918 504 500 --- 

Počet zajištěných cigaret (mil. ks) 46 77 102 65 --- 

Množství zajištěného tabáku (t) 646 254 1 001 696 --- 

Únik na cle a daních (mil. Kč) 337 209 1 800 600 --- 

Pramen [12] 

 

Graf 2 - Případy porušení právních předpisů v oblasti tabákových výrobků v letech 
2004 – 2007 v rámci Celní správy ČR 
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2 Statistika za rok 2008 nebyla k datu zpracování práce k dispozici. 
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Z grafu je patrné, že přesto, že došlo k poklesu zjištěných případů porušení, došlo, 

zejména v roce 2006, k značnému nárůstu množství zajištěných tabákových výrobků.  

Při hodnocení současných trendů v oblasti neznačených tabákových výrobků je 

třeba zmínit stoupající podíl případů nelegální výroby tabákových výrobků, především 

cigaret, přímo na území naší republiky. Tato výroba je většinou organizována a 

zajišťována Asiaty. Stejně jako v případě nelegální výroby napodobenin, se i zde pachatelé 

zaměřují na výrobu cigaret světových značek. Nelegální výroba je uskutečňována většinou 

ručními dílnami nebo výrobou na výrobních linkách, kde jako pracovní síla figurují 

většinou opět Asiaté. Pro nelegální výrobny jsou využívány především starší hospodářské 

budovy a průmyslové objekty, které jsou pronajímány přes několik subjektů.  

Jak vyplývá z operativních poznatků, je většina produkce těchto výroben určena 

pro příhraniční oblasti se SRN i k dalšímu vývozu do zemí EU. 

Dalším pozorovatelným trendem, který dokazují i konkrétní zjištění celní správy a 

Policie ČR, je snížení počtu případů páchaných jednotlivci a naopak zjištění, že černý trh 

s cigaretami a tabákem v ČR je ve stále větší míře ovládán vysoce organizovanými 

skupinami, v nichž převažují především Asiaté, kteří i mnohdy celou síť řídí [12]. 

6.3. Lihoviny 
V průběhu roku 2007 bylo v oblasti nelegálního obchodování s lihem a lihovinami 

odhaleno celkem 1 190 případů porušení předpisů. Celkový odhadovaný únik na cle a 

daních činil 67 mil. Kč a celkově bylo zajištěno více než 1,1 mil. litrů lihovin. V tabulce 

č. 3 je uvedeno celkové množství zjištěných případů porušení předpisů v této oblasti 

v rámci celní správy a také množství zajištěných lihovin a odhad úniku na cle a daních. 

 

 

Tabulka 3 – Líh - Výsledky činnosti celních orgánů v letech 2004 – 2007 

 2004 2005 2006 2007 20083 

Počet zjištěných případů 487 424 1 075 1 190 --- 

Množství zajištěných lihovin (mil. litr ů) 46 77 102 1 --- 

Únik na cle a daních (mil. Kč) 38 76 693 67 --- 

Pramen [12] 

                                                 
3 Statistika za rok 2008 nebyla k datu zpracování práce k dispozici. 
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Graf 3 - Případy porušení právních předpisů v oblasti lihovin v letech 2004 – 2007 
v rámci Celní správy ČR 
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Z grafu je patrný vzrůstající počet zjištěných případů porušení právních předpisů 

v oblasti lihovin.  

Přetrvávajícím trendem v této oblasti jsou pokusy o nelegální dovoz těchto komodit 

na území ČR. Jedná se většinou o dovoz čistého líhu, nebo dovoz lihových směsí, který je 

maskován například jako dovoz náplní do ostřikovačů automobilů, které, jelikož jsou 

denaturované, jsou následně chemicky upravovány a čištěny za účelem využití k výrobě 

alkoholických nápojů. 

Od doby, kdy musí být vyráběné nebo dovážené alkoholické nápoje povinně 

opatřovány kontrolními páskami, viz příloha č. 7, je novým trendem podvodů v této oblasti 

nelegální obchodování s těmito páskami. Jedná se jednak o padělání samotných 

kontrolních pásek, tak o zneužívání originálních pásek ke značení nezdaněných lihovin 

[12]. 

6.4. Textilní výrobky  
V případě textilního zboží bylo v roce 2007 zjištěno celkem 991 případů porušení 

celních předpisů. Hodnota zadrženého zboží se předpokládá ve výši 1 027 milionů Kč. 

Počet zadržených kusů textilního zboží dosahuje hodnoty 964 tis. kusů. Jedná se zejména o 
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zboží, které porušuje práva duševního vlastnictví a jak je patrno z grafu č. 4, lze v této 

oblasti pozorovat setrvalý, mírně vzrůstající trend. 

Tabulka 4 - Textil - Výsledky činnosti celních orgánů v letech 2006 – 2007 

 2004 2005 2006 2007 20084 

Celkový počet zjištěných případů 240 250 730 991 --- 

Počet zajištěných kusů textilu (tis. Ks) nezj. 753 887 964 --- 

Hodnota zadrženého zboží (mil. Kč) nezj. nezj. 912 1 027 --- 

Pramen [12] 

 

Graf 4 - Případy porušení právních předpisů v oblasti padělků textilních výrobků 
v letech 2004 – 2007 v rámci Celní správy ČR 
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Z grafu je patrný vzrůstající počet zjištěných případů porušení právních předpisů 

v oblasti porušování práv duševního vlastnictví.  

Této oblasti je ze strany celní správy trvale věnována značná pozornost, která se 

projevovala intenzivními kontrolami zejména stánkového prodeje, kde lze i přes 

opakované kontrolní akce pozorovat, opět především ze strany asijských „obchodníků“, 

                                                 
4 Statistika za rok 2008 nebyla k datu zpracování práce k dispozici. 
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vytrvalou snahu o prodej tohoto zboží. Kontrolní akce vyvrcholily v roce 2008 tím, že 

celní správa přistoupila k razantním opatřením a začala provádět dlouhodobé, v některých 

případech i několikatýdenní, nepřetržité dozory a kontroly zejména příhraničních tržnic, 

čímž došlo v těchto lokalitách k výraznému zlepšení situace v této oblasti. 

6.5. CD, DVD 
CD a DVD nosiče zvuku nebo obrazu tvoří, vedle výše zmiňovanému textilu, 

nejčastější artikl asijských prodejců, kterým jsou porušována práva duševního vlastnictví. 

V roce 2007 bylo zjištěno celkem 312 případů porušení celních předpisů. Hodnota 

zadrženého zboží se předpokládá ve výši 340 mil. Kč. Počet zadržených kusů CD a DVD 

disků přesahuje 590 tis. kusů. Jak je patrné z grafu č. 5, opět je v této oblasti pozorovatelný 

nárůst zjištěných případů porušení. 

Tabulka 5 - CD, DVD - Výsledky činnosti celních orgánů v letech 2006 – 2007 

 2004 2005 2006 2007 20085 

Celkový počet zjištěných případů 518 182 194 312 --- 

Počet zajištěných kusů (tis. Ks) nezj 501 580 590 --- 

Hodnota zadrženého zboží (mil. Kč) nezj nezj 306 340 --- 

Pramen [12] 

Graf 5 - Případy porušení právních předpisů v oblasti padělků CD a DVD nosičů 
v letech 2004 – 2007 v rámci Celní správy ČR. 
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5 Statistika za rok 2008 nebyla k datu zpracování práce k dispozici. 
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Z grafu je patrný mírně vzrůstající počet zjištěných případů porušení právních 

předpisů v oblasti porušování práv duševního vlastnictví, což je do značné míry způsobeno 

zvyšováním počtu kontrol ze strany celních orgánů. 

V současné době se ustálil počet zjištěných porušení v této oblasti, což lze vysvětlil 

opadajícím zájmem o koupi tohoto zboží a to zejména ze strany německých zákazníků. 

Nemalý vliv na stagnaci má i  masové zpřístupnění Internetu, který se stává významným 

zdrojem získávání nelegálních nahrávek hudby či filmů [12]. 

6.6. Elektronické mýtné 
Na severu Čech jsou speciálně vybavenými vozidly sledovány nejen úseky dálnice 

D8 a rychlostní komunikace R63 ale i rychlostní komunikace R10 a R35 v celé jejich 

délce. Za první rok provozu mýtného systému, tedy za rok 2007, odhalili celníci na severu 

Čech 5 849 případů, kdy u nákladních vozidel nebo autobusů chyběly nebo byly chybně 

nastaveny Premid jednotky. Celníci vyřešili 5 302 případů blokovými pokutami v celkové 

výši 6 926 100 Kč a 547 případů bylo postoupeno ke správnímu řízení. V roce 2008 bylo 

odhaleno již 10 351 řidičů, kteří se snažili mýtný systém oklamat. Blokovými pokutami v 

celkové výši 5 690 900 Kč bylo vyřešeno 8 183 případů a 2 168 případů bylo postoupeno 

ke správnímu řízení. Mobilní hlídky výkonového zpoplatnění se nezaměřují jen na 

elektronické mýtné, ale kontrolují i časové zpoplatnění tzv. dálniční známky (kupony). V 

roce 2007 bylo přistiženo 1 064 řidičů osobních a nákladních vozidel do 12 tun, kteří 

neměli na předním skle dálniční kupon vylepen a v roce 2008 jich bylo přistiženo již 

2 129. V roce 2007 nebyly zachyceny žádné padělky dálničních kuponů a v roce 2008 byly 

odhaleny padělky dálničních kuponů na dvou sklech osobních automobilů. V oblasti 

elektronického mýtného lze v roce 2008, vycházeje z poznatků CÚ Chomutov, pozorovat 

víceméně stagnující vývoj v oblasti zjištěných a projednávaných porušení předpisů. Přesto 

není situace stejná, jako v roce 2007, který byl prvním rokem „života“ systému mýtného. 

V roce 2007 byla nezanedbatelná část zjištěných porušení předpisů způsobena neznalostí 

povinností vyplývajících z nového systému a to jak řidičů, tak i provozovatelů vozidel. 

V současné době, kdy je již systém dostatečně zaveden a znám, je převážná část deliktů 

způsobena úmyslným porušováním předpisů především ze strany provozovatelů vozidel. 

Co se týká oblasti dálničních kupónů, lze v roce 2009 předpokládat spíše setrvalý trend, 

který dle mého názoru začne klesat až se zavedením elektronických dálničních známek. 

K největším podvodům s dálničními známkami docházelo zejména v roce 2006 v kategorie 
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nad 12t, kdy díky důsledným kontrolám celní správy, ve spolupráci s Celně technickou 

laboratoří (CTL), byl zjištěn značný výskyt padělků těchto kupónů. Tyto případy byly 

následně předány Policii ČR k došetření [21, 22].  

6.7. Správní trestání u CÚ Chomutov 
Vývoj správního trestání u Celního úřadu Chomutov obecně koresponduje 

s vývojem správního trestání u celní správy. Jak je zřejmé z grafu č. 6, lze v oblasti celních 

deliktů vysledovat stagnující průběh, který následoval po poklesu pozorovatelném od 

vstupu ČR do EU. Tímto okamžikem přestalo zboží pohybující se po území Společenství 

podléhat celnímu dohledu. Jedinou povinností společností obchodujících na území EU ve 

vztahu k celní správě je podávání hlášení o objemu obchodu v rámci společenství - 

Intrastat. Toto hlášení má společnost, která překročí určitý objem obchodu, za povinnost 

podávat každý měsíc u příslušného celního úřadu. Značná část správních deliktů je 

způsobena právě uváděním chybných údajů v hlášení Intrastat. Tyto chyby jsou většinou 

detekovány v rámci následných kontrol, které celní správa provádí u společností a spíše 

než úmyslně jsou způsobeny opomenutím nebo omylem. Část celních deliktů tvoří případy 

zjištěné rovněž v rámci následných kontrol, zaměřených na ověřování správnosti a úplnosti 

celních prohlášení po propuštění zboží do navrženého režimu. V uvedených případech se 

většinou jedná o neúmyslné jednání společností. Jsou však i případy, kdy společnosti 

úmyslně porušují zákon, jedná se zejména o uvádění nesprávných údajů, podhodnocování 

faktur a padělání dokladů.  

 

 

Tabulka 6 – Případy porušení právních předpisů, projednaných na CÚ Chomutov 
v letech 2004 - 2008 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Projednané přestupky 56 6 6 27 24 

Projednané jiné správní delikty 6 16 52 72 87 

Projednané celní delikty 38 27 39 19 30 

Pramen [vlastní zpracování] 
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Graf 6 - Případy projednávané u CÚ Chomutov v letech 2004 - 2008 
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V grafu je asi nejzajímavější markantní vzrůst počtu projednaných jiných správních 

deliktů na CÚ Chomutov. Zejména v oblasti celních deliktů zde dochází k určitému 

zkreslení, neboť některé případy porušení byly zjištěny až s časovým odstupem. K těmto 

prodlevám mezi porušením a zjištěním porušení dochází z důvodů zdlouhavého řízení, 

které vede k zjištění porušení, tím bývá např. mezinárodní spolupráce a dožádání. 

Ve vývoji přestupků lze rovněž, jak ukazuje graf č. 6, pozorovat stagnující průběh, 

který je téměř totožný se stavem v roce 2007, kdy došlo k nárůstu projednávaných 

přestupků v souvislosti se zavedením systému elektronického mýtného. Řidiči nákladních 

vozidel se ve výčtu projednávaných přestupků objevují hned dvakrát. Jednou, jak již bylo 

uvedeno, v souvislosti s elektronickým mýtným a podruhé v souvislosti s kontrolou 

dodržování největší povolené hmotnosti vozidel. Poslední početnější skupinu, která se 

podílí na statistice přestupků, tvoří drobní zemědělci, kteří si nesplní povinnost podávat 

hlášení o pěstování máku setého. Na toto hlášení pak navazuje hlášení o sklizni, případně 

hlášení o likvidaci. Rovněž v těchto případech celní správa detekuje tyto přestupky vlastní 

kontrolní činností. 

Poslední část, s jednoznačně nejvyšším podílem na celkovém stavu případů 

projednávaných celním úřadem ve správním řízení, tvoří jiné správní delikty. Tento fakt 

logicky vyplývá i s ohledem na množství kompetencí, které celní správa zajišťuje. 

Největším dílem se na tomto počtu podílí zjištění nekolkovaných tabákových výrobků. 

Jedná se jak o cigarety, tak i o tabák. Tento problém se objevuje zejména u stánkového 
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prodeje na tržnicích a v menších provozovnách. Tohoto porušování se v drtivé většině 

dopouštějí asijští prodejci. Proč je tomu tak, dokládají případy na našem území nalezených 

výroben cigaret, které, opět jako organizovanou trestnou činnost, řídili Asiaté. Obdobná 

situace je i u případů zjištěných neznačených lihovin, rovněž zde se dá říci, že převážnou 

část deliktů mají na svědomí Asiaté. Další oblastí, v které se téměř výlučně objevují 

Asiaté, je oblast duševního vlastnictví. Jsou to především oděvy a obuv s napodobeninami 

ochranných známek renomovaných firem, kopie CD a DVD nosičů, ale i napodobeniny 

hodinek, přívěsků a třeba i léků, které tito „podnikatelé“ prodávají ve stáncích převážně na 

tržnicích. Řešení těchto případů bývá velmi složité a časově náročné. Ač má provozovatel 

tržiště za povinnost vést evidenci osob, které na tržišti prodávají, bývá nezřídka nemožné 

vůbec tohoto provozovatele dohledat. Dalším problémem jsou neoznačené prodejní stánky 

a různé smlouvy o pronájmech konkrétního stánku mezi několika nájemci. Za dobu, po 

kterou celní správa bojuje proti těmto nezákonným praktikám na tržištích, si tito 

„obchodníci“ vybudovali důmyslný systém obrany před celními kontrolami. Na 

příjezdových komunikacích umísťují hlídky, které při zpozorování vozidel CS varovali 

pomocí mobilních telefonů ostatní a ti okamžitě uklízeli zboží a zavírali stánky. V případě, 

že se celníkům podařilo nepozorovaně dostat na tržiště, Asiaté, díky důmyslným systémům 

uzavírání stánků, tyto stánky uzavřeli, čímž znemožnili provést kontrolu, kterou by v tomto 

případě bylo možno provést pouze na základě povolení státního zástupce. Mezi oblíbené 

metody Asiatů patří také to, že když nestihnou zavřít stánek, jednoduše utečou a k místu se 

nikdo nehlásí. V současné době, konečně zdá se, našla celní správa na tyto „podnikatele“ 

účinnou zbraň, kterou je dlouhodobý nepřetržitý dozor, také nazývaný jako „blokáda 

tržnic“. Ve skutečnosti se nejedná o žádné blokády, ale pouze o nepřetržitou přítomnost 

celníků na těchto tržnicích. Přítomnost celníků, která samozřejmě odrazuje převážně 

německou klientelu, trvá do doby, než trhovci otevřou své stánky, identifikují se a umožní 

provedení kontroly. Velký nárůst projednávaných případů ve správním řízení na celních 

úřadech v poslední době, byl důsledkem právě těchto akcí. Jistou část podílu na množství 

jiných správních deliktů tvoří případy porušení povinnosti provádět nebo přijímat platby 

nad 15 000 EUR bezhotovostně. Tato porušení jsou zjišťována např. při provádění kontrol 

výkazů Intrastat. A posledním porušením, které se významnější mírou podílí na množství 

jiných správních deliktů, je porušení povinností provozovatelů vozidel v systému 

elektronického mýtného. Jak je patrné z grafu č. 7, výše uložených pokut se za poslední 
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dva roky téměř zdvojnásobila. Je to dáno jednak nárůstem projednávaných případů jiných 

správních deliktů, pak tím, že se objevují některá závažnější porušení právních předpisů, 

kdy se udělují pokuty v řádu desetitisíců a rovněž tím, že zejména z řad Asiatů se objevují 

opakované případy porušení, za které se udělují rovněž sankce vyšší.  

Tabulka 7 – Výše pokut uložených u CÚ Chomutov v letech 2004 - 2008 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Výše uložených pokut v Kč 215 200 130 300 271 000 420 500 484 900 

Pramen [vlastní zpracování] 

Graf 7 - Výše pokut uložených u CÚ Chomutov v letech 2004 - 2008 
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Z grafu je zřejmý nárůst výše ukládaných pokut, což je způsobeno i rostoucím 

počtem zjištěných jiných správních deliktů. 

Dle mého názoru se na budoucím vývoji zejména počtu zjištěných porušení odrazí i 

důsledky současné hospodářské krize. Již nyní řada firem propouští zejména zahraniční 

dělníky, kteří budou hledat jiný způsob obživy. Jedná se zejména o Asiaty, kteří jsou velice 

přizpůsobiví a houževnatí. To dokazuje i množství případů nalezených pěstíren konopí, 

které provozují právě Asiaté, jako náhražku stánkového prodeje, který už ani ze strany 

zahraničních zákazníků není tak vyhledáván jako v minulosti. Myslím, že rostoucí trend 

případů porušení se projeví zejména u těch komodit, jako jsou lihoviny a tabákové 

výrobky, neboť zejména sociálně slabší skupiny obyvatel budou vyhledávat levnější 

alternativy a těmi se můžou stát právě neznačené tabákové výrobky a lihoviny. 
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7. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo představit celní správu z jiného pohledu, než který je 

dodnes zakořeněný v myslích občanů, zejména těch, kteří pamatují doby nedávno minulé, 

kdy byl celník považován pouze za nutné zlo, díky němuž museli podstupovat mnohdy 

zdlouhavé kontroly na hranicích. Mým cílem bylo posunout pohled čtenáře do roviny, kdy 

bude vnímat celní správu jako dobře fungující článek v systému státní správy, který plní 

nejen nezanedbatelnou úlohu v oblasti fiskálních zájmů státu, ochrany hospodářských 

zájmů státu, ale vysílá i signály do světa, jakým způsobem jsou v naší zemi dodržována 

mezinárodní práva a to zejména práva v oblasti ochrany duševního vlastnictví. 

V praktické části práce byl popsán systém správního trestání u celní správy, který je 

aplikován při projednávání celé škály deliktů, které je celní správa oprávněná projednávat. 

Zvláštní část práce byla věnována poměrně nové kompetenci celní správy jak v oblasti 

kontrol, tak v oblasti projednávání správních deliktů, kterou je systém elektronického 

mýtného pro kamiony o hmotnosti nad 12 tun, který se stal od 1. ledna 2007 milníkem pro 

rozvoj české silniční nákladní automobilové dopravy. Za 22 měsíců provozu stát vybral 

přes 11 miliard korun, přičemž v roce 2008 činil výběr přes 6 miliard korun, to je více jak 

o miliardu více jak v roce 2007 [18]. Jen pro zajímavost uvádím, že před zavedením 

elektronického mýtného stát ročně na dálničních známkách pro tuto skupinu vozidel 

vydělával něco přes 900 mil. korun [18]. K dalšímu nárůstu vybrané částky mělo dojít od 

1. ledna 2009, od kdy bylo plánováno zavedení mýta u nákladních automobilů od 3,5 tuny. 

Kvůli průtahům v legislativním procesu ale zřejmě začne platit až v polovině roku 2009 

nebo spíše až od 1. ledna 2010. Mýto se dnes vybírá na 980 kilometrech dálnic a 

172 kilometrech silnic první třídy. Odhadovaný celkový výběr za 10 let provozu systému 

činí 100 miliard korun. Poplatky konsorciu vedenému společností Kapsch za výstavbu 

systému na 2 000 km silnic činily 5,2 miliardy korun a poplatky společnosti Kapsch za 

10 let provozu systému se odhadují na 13,3 miliardy korun [19]. Jak je zřejmé z uvedených 

čísel, staly se poplatky z elektronického mýtného významnou položkou státního rozpočtu. 

Bohužel, jak je zřejmé z  údajů ke konci roku 2008, projevuje se dopad hospodářské krize i 

v této oblasti, neboť pokles výroby jde ruku v ruce s poklesem dopravy a tím dochází i 

k nižším mýtným platbám za užívání zpoplatněných komunikací. Již dnes je ze statistik 

zřejmé, že v lednu 2009 zaznamenal systém elektronického mýta zatím nejvýraznější 
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propad. Kamionoví dopravci zaplatili za použití tuzemských dálnic a rychlostních silnic 

necelých 400 milionů korun, což je zhruba o 100 milionů méně než v lednu 2008 [20].  

Úkolem celní správy pak je, aby svou činností pomohla k vybrání těchto částek a 

aby odrazovala a eliminovala případy kdy je systém elektronického mýtného úmyslně 

obcházen ve snaze vyhnout se platební povinnosti. Po dobu, od kdy systém elektronického 

mýtného funguje a od kdy řeším na CÚ Chomutov porušování povinností ať již řidičů nebo 

právnických osob, jsem se při jejich projednávání nesetkal s vážnějšími problémy. Důkazní 

prostředky, které provozovatel systému na vyžádání poskytuje, jsou dostatečné k prokázání 

protiprávního jednání. Obvykle tyto důkazy tvoří seznam mýtných úseků, kterými vozidlo 

projelo, seznam úseků, kde byly zjištěny nesrovnalosti, seznam platebních transakcí 

konkrétní Premid jednotky a seznam fotografií z mýtných bran. Tyto fotografie jsou 

pořizovány jednak z čelního pohledu, na kterých je viditelná registrační značka vozidla a 

rovněž z boku, čímž lze zkontrolovat i počet náprav vozidla či soupravy. Na každé 

fotografii je uvedeno číslo úseku a mýtné brány kudy vozidlo projelo a také datum a čas 

zaznamenání. Co se týká zákona o pozemních komunikacích (ZoPK), mohu z vlastní praxe 

říci, že je to poměrně dobře napsaný zákon, jehož praktická aplikace při projednávání 

případů nečiní větší potíže, rovněž výše pokut je dostatečná. I zde se však vyskytla některá 

sporná ustanovení, která působí v praxi interpretační potíže. Je to např. § 22 odst. 1) ZoPK, 

kde je definováno vozidlo v systému elektronického mýtného v tom smyslu, že vozidlem v 

systému elektronického mýtného je to vozidlo nejméně se čtyřmi koly, jehož největší 

povolená hmotnost činí nejméně 12 tun, nebo jízdní souprava, jejíž největší povolená 

hmotnost činí nejméně 12 tun. Zde nastává nejednoznačnost při určení, zda vozidlo 

podléhá systému či ne. Zda vycházet z okamžité hmotnosti vozidla nebo z hmotnosti psané 

v dokladech od vozidla. Stává se, že vozidlo jede bez přívěsu a je tedy lehčí 12 tun, ale 

v dokladech má největší přípustnou hmotnost i s přívěsem nad 12 tun. Tato nejasnost 

doputovala jako žádost o výklad až na Ministerstvo dopravy ČR, odkud přišla odpověď 

v tom smyslu, že systému podléhá i samostatné vozidlo, které má méně než 12 tun, ale lze 

k němu připojit přívěs, čímž dosáhne hmotnosti nad 12 tun. Podle tohoto stanoviska se 

v praxi postupovalo, přepravci však proti tomu podali žalobu a soud rozhodl opačně, než 

zní stanovisko MD ČR. V tomto případě bych se přikláněl k stanovisku soudu, neboť se mi 

nezdá logické, proč by mělo platit mýtné vozidlo, které nedosahuje hmotnosti 12 tun. 

Další, dle mého názoru nedořešenou otázkou je úhrada dlužných částek mýtného a to 
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zejména u zahraničních řidičů. Praxe je taková, že celní úřad projedná delikt, uloží a 

vybere pokutu, ale dlužnou částku nevybírá. Je pak na provozovateli systému, aby částku 

vymohl a to třeba i zablokováním Premid jednotky. Dle mého názoru by bylo efektivnější 

a účelnější vozidlo, které bylo zastaveno v důsledku dluhu na mýtných poplatcích, odstavit 

a jízdu mu povolit, až po úhradě dlužné částky. 

V souvislosti s elektronickým mýtným čeká celní správu další kontrolní činnost, 

která bude spojená s  plánovaným zavedením elektronické dálniční známky, tak zvaného 

eKuponu, který nahradí tradiční papírové dálniční známky.  

V horizontu let 2012 – 2014 čeká celní správu zásadní organizační změna 

v souvislosti s daňovou reformou, jejíž součástí má být změna spočívající ve vytvoření 

jednoho výběrního místa pro daně, cla a pojistné (JIM – jednotné inkasní místo). Je zřejmé, 

že veškeré dění v celní správě v roce 2009 a v následujících letech bude ovlivňováno 

realizací projektu JIM a aktivním podílem celní správy na integračním procesu, jehož 

cílem je modernizace celého systému výběru cel, daní a sociálního, resp. zdravotního 

pojištění. 

Jako poslední bych chtěl zmínit úlohu celní správy při výkonu předsednictví EU, 

které klade velmi vysoké nároky na celní správu po stránce odborné i organizační. 

Odborné útvary GŘC se aktivně zapojovaly do příprav CS na Předsednictví ČR v Radě 

EU. Vybraní pracovníci CS byli nominováni do Centrálního registru pro účely 

Předsednictví. Byla vypracována koncepce přípravy na Předsednictví, včetně jazykové a 

odborné přípravy příslušných zaměstnanců, a koncepce organizace. 

Jednou z významných ambicí celní správy pro nejbližší období je také realizace 

projektů, které přispějí ke zkvalitnění vnitřních procesů celní správy. Zde se jedná zejména 

o projekt zavedení principů strategického řízení a plánování a dále o projekt zavedení 

některých zásad tzv. procesního přístupu řízení organizace. 
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Pojmy 

Enforcementové centrum – orgán pověřený Ministerstvem dopravy ke shromažďování 

dat získaných ze zařízení nainstalovaném na kontrolních branách umístěných na 

zpoplatněných komunikacích, k jejich následnému vyhodnocování a předávání mobilnímu 

enforcementu. 

Mobilní enforcement – mobilní hlídky celní správy, které vykonávají kontrolní činnosti 

v rámci zákonných oprávnění v systému elektronického mýtného na zpoplatněných 

pozemních komunikacích. 

Palubní jednotka Premid – elektronické zařízení umístěné ve vozidle, evidující jízdu 

vozidla po zpoplatněné komunikaci a umožňující automatickou registraci mýtných 

transakcí. 

Premid point – místo, kde je umožněno získat a zprovoznit palubní elektronickou 

jednotku opravňující k užití zpoplatněné komunikace. Jsou umístěna na zpoplatněných 

komunikacích a v jejich blízkosti a na vybraných hraničních přechodech.  

Validační centrum – zařízení, které pomocí telefonu, elektronické pošty, pozemní pošty a 

faxu přijímá podněty od okolí Systému. Odpovídá na dotazy, reklamace a stížnosti předává 

zpracovateli nebo hlídce mobilního enforcementu [5]. 
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Příloha č. 1: Organizační struktura Celní správy ČR 
 

 

Generální ředitelství cel 

 

 

Celní ředitelství 

 

 

Celní úřad 

Pramen [vlastní zpracování] 
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Příloha č. 2: Přehled celních ředitelství a celních úřadů 

 

Celní ředitelství Brno 

Celní úřady 

Brno, Břeclav, Hodonín, Jihlava, Vyškov, Znojmo, Žďár nad Sázavou. 

Celní ředitelství České Budějovice 

Celní úřady 

České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Strakonice, Tábor. 

Celní ředitelství Hradec Králové 

Celní úřady 

Hradec Králové, Náchod, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí. 

Celní ředitelství Olomouc 

Celní úřady 

Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí, Zlín. 

Celní ředitelství Ostrava 

Celní úřady 

Frýdek - Místek, Karviná, Krnov, Mošnov, Opava, Ostrava. 

Celní ředitelství Plzeň 

Celní úřady 

Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň, Tachov. 

Celní ředitelství Praha 

Celní úřady 

Benešov, Kladno, Kolín, Mělník, Mladá Boleslav, Praha 1, Praha 2, Praha Dl, Praha D5, Praha D8,  
Praha Ruzyně. 

Celní ředitelství Ústí nad Labem 

Celní úřady 

Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Liberec, Most, Ústí nad Labem. 

Pramen [vlastní zpracování] 
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Příloha č. 3: Přehled přestupků, které projednávají celní úřady 

1) celní přestupky podle zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon ve znění pozdějších 

předpisů (skutkové podstaty uvedeny v ustanovení § 293 odst.1 písm. a) až l) 

celního zákona); 

2) přestupky podle zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu, 

zpětného vývozu zboží porušující některá práva duševního vlastnictví a o změně 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (skutkové podstaty uvedeny v 

ustanovení § 15odst.1 písm. a) až c) zákona); 

3) přestupky podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (skutková podstata uvedena 

v § 29 zákona); 

4) přestupky podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 

předpisů (skutkové podstaty v ustanovení § 135 odst.1 a § 135 c odst.1 zákona o 

SPD); 

5) přestupky podle zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim ES pro kontrolu 

vývozu zboží a technologií dvojího užití (skutkové podstaty v ustanovení § 18 odst.1 

písm. a) až e) zákona); 

6) přestupky podle zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona 

č. 586/92 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (skutkové podstaty 

uvedeny v ustanovení § 22a, § 22b zákona); 

7) přestupky podle zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž 

držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů (skutková podstata 

přestupku uvedena v ustanovení § 14 odst.1zákona); 

8) přestupky podle zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů 

(skutkové podstaty přestupků podle § 17 odst.1 písm. a) až i), ustanovení § 17 

odst.2) zákona); 

9) přestupky podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích (skutkové podstaty v ustanovení § 83 odst.1 písm. b), c) a 

d) zákona); 
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10) přestupky podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů (skutkové podstaty v ustanovení § 42a odst.2 písm. a) až e), 

§ 42a odst.3 písm. a) až e), ustanovení § 42a odst.4 písm. a) až d) zákona).  

Pramen [16] 
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Příloha č. 4: Přehled jiných správních deliktů, které projednávají celní 
úřady  
1) celní delikty podle zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon ve znění pozdějších předpisů 

(skutkové podstaty uvedeny v ustanovení § 293 odst.1 písm. a) až l) celního zákona); 

2) správní delikty podle zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, 

vývozu, zpětného vývozu zboží porušující některá práva duševního vlastnictví a o 

změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (skutkové podstaty uvedeny v 

ustanovení § 23 odst.1 písm. a) až e) zákona); 

3) správní delikty podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (skutková podstata uvedena v 

§ 36 odst. 5 písm. a),b), ustanovení § 36 odst.1 písm. t) zákona); 

4) správní delikty podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 

pozdějších předpisů (skutkové podstaty v ustanovení § 135a odst.1 písm. a) až k) 

zákona, § 135b odst.1 písm. a) až i) zákona, ustanovení § 135b odst.2 zákona); 

5) správní delikty podle zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim ES pro kontrolu 

vývozu zboží a technologií dvojího užití (skutkové podstaty v ustanovení § 17 odst.1 

písm. a) až j) zákona); 

6) správní delikty podle zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně 

zákona č. 586/92 Sb., o daních příjmu, ve znění pozdějších předpisů (skutkové 

podstaty uvedeny v ustanovení § 19 písm. a) až p) zákona); 

7) správní delikty podle zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž 

držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů (skutková podstata 

uvedena v ustanovení § 15 odst. 1zákona); 

8) správní delikty podle zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů 

(skutkové podstaty podle § 17a písm. a) až i), § 17a odst. 2 písm. a) až d), § 17a odst. 

3 písm. a) až b), § 17a odst. 4 písm. a) až c), § 17a odst. 4 písm. a) až c) zákona); 

9) správní delikty podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů (skutkové podstaty v ustanovení § 42b odst.2 písm. a) až f) 

zákona); 
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10) správní delikty podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů (skutkové podstaty v 

ustanovení § 5 odst.1 až 4, ustanovení § 5 odst. 5, 6 zákona); 

11) správní delikty podle zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního 

materiálu lesních dřevin, lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k 

obnově lesa a k zalesňování, ve znění pozdějších předpisů (skutkové podstaty v 

ustanovení § 34 odst.1 písm. a) až písm. h) zákona); 

12) správní delikty podle zákona č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých 

uhlovodíkových paliv a maziv ve znění pozdějších předpisů (skutkové podstaty v § 4 

odst. 4, § 4 odst. 6, § 5 odst.1, 2,4,5 § 6 zákona); 

13) správní delikty podle zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění 

pozdějších předpisů (skutkové podstaty v ustanovení § 6 odst. 1, § 6 odst. 2 zákona); 

14) správní delikty podle zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních 

přípravků a účinných látek na trh, ve znění pozdějších předpisů (skutkové podstaty v 

ustanovení § 30e za porušení § 19, § 20 a § 21 zákona); 

15) správní delikty podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění 

pozdějších předpisů (skutková podstata v § 65 odst.2 za porušení označení 

provozovny podle § 17 odst.7, 8 zákona); 

16) správní delikty podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 

pozdějších předpisů (skutkové podstaty § 7b, § 8odst.2 a § 8a zákona); 

17) správní delikt podle § 319 odst.6 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění 

pozdějších předpisů (INTRASTAT).  

Pramen [16] 



Roman Bučil: Správní řád a činnost celních úřadů v oblasti správního trestání 

2009   7 

Příloha č. 5: Mapa zpoplatněných úseků pozemních komunikací 

 
Pramen [14] 



Roman Bučil: Správní řád a činnost celních úřadů v oblasti správního trestání 

2009   8 

Příloha č. 6: Aplikace Evidence porušení právních předpisů - EPP  

 

Pramen [aplikace EPP] 
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Příloha č. 7: Vzor kontrolních pásek ke značení lihu 

 

 

 

Pramen [13] 

 


