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Anotace diplomové práce 

 Celní správa ČR od nepaměti zajišťovala ochranu a regulaci domácího trhu. 

Vstupem České republiky do Evropské unie přestala celní správa plnit své tradiční úkoly 

a začala plnit úkoly nové. Kromě jiného se stala výhradním správcem spotřebních daní a 

zároveň se jí rozšířily kompetence v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví. Má 

diplomová práce je zaměřena na analýzu kontrolních činností v rámci těchto nových 

kompetencí. Těmito činnostmi jsou kontrola dopravy vybraných výrobků v rámci správy 

spotřebních daní a ochrana práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu. Pro lepší 

pochopení dané problematiky jsem začátek diplomové práce věnoval popisu celní správy 

a zmíněných kontrolních činností. Neopomenul jsem také zmínit vývojové trendy 

v jednotlivých oblastech a navrhnout opatření pro zvýšení jejich efektivity. 

 

Klíčová slova: celní správa, duševní vlastnictví, kontrolní činnost, majitel práva, padělek, 

spotřební daň, vybraný výrobek 

 

 

Annotation of diploma work  

 Board of Customs in the Czech Republic provided protection and regulation of the 

native market from time out of mind. Board of Customs stopped providing the traditional 

tasks and started providing new tasks after entering the European Union.  The Board of 

Customs became an exclusive manager of the consumer taxation as well as its competence 

in the field of protection of rights of the intellectual property has extended. The subject of 

my diploma work is to concentrate on analysis of check activity in the sphere of new 

extended competences. These activities are checking of transportation of selected products 

in the range of management of the consumer taxation and protection of rights of the 

intellectual property in the internal native market. The beginning of my diploma work 

describes the Board of Customs and above mentioned check activities for better 

understanding the described problems. I have also mentioned some developing trends in 

each field and I have suggested some regulations for increasing the effectiveness. 

 

Key words: Board of Customs, intellectual property, check activity, owner of laws, 

falsification, consumer tax, selected product  
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1. Úvod 

Má diplomová práce je zaměřena na kontrolní činnosti prováděné Celní správou ČR, 

jenž patří mezi důležité priority zájmů státu v oblasti fiskální a ochrany trhu. Jedná se o 

kontrolu dopravy vybraných výrobků, která je, dle mého názoru, nezbytným a 

nepostradatelným nástrojem pro řádnou správu spotřebních daní, jakožto 

nejvýznamnějšího zdroje příjmů státního rozpočtu. Dále se jedná o současný fenomén, 

ochranu práv duševního vlastnictví, kterému je v posledních letech věnována celosvětová 

pozornost a byla zvolena jako jedno z odborných témat českého předsednictví v Radě EU 

v loňském roce. Téma své diplomové práce jsem si zvolil nejen z důvodu profesního 

pohledu, ale i osobního zájmu o danou problematiku.  

Cílem diplomové práce je jednoduchým, ale přesto výstižným způsobem přiblížit 

shora uvedené kontrolní činnosti, analyzovat je a navrhnout vhodná opatření pro zvýšení 

jejich efektivity. 

Spotřební daně hrají v příjmech státního rozpočtu důležitou úlohu. Jedná se o 

nepřímou daň. Daňovými poplatníky jsou všichni ti, kdo nakupují výrobky zatížené 

spotřební daní. Osoby, které tuto daň odvádějí do státního rozpočtu, jsou plátci daně. Od 

daňových poplatníků tuto daň vybírají a pod svou majetkovou odpovědností ji pak 

odvádějí do státního rozpočtu. Stát má tedy síť tzv. ,,nedobrovolných a neplacených 

výběrčích daně“, kterým se říká plátci daně. Je nutno poznamenat, že tomu tak je nejen v 

ČR, ale že jde o běžnou praxi i v mnoha jiných státech, a to nejen v Evropě. Spotřební 

daně mají své specifické vlastnosti, liší se od principu daně z přidané hodnoty. Spotřební 

daň je odváděna jednorázově a je stanovena jednou sazbou za jednotku množství. Výjimku 

tvoří jen tabákové výrobky, kde dochází k vyjádření podílu spotřební daně i v procentuální 

částce z ceny výrobku a stanovuje se minimální daňové zatížení. Z hlediska fiskálního lze 

konstatovat, že při zvyšování cen konečného výrobku podíl na dani klesá. Spotřební daně 

jsou zahrnuty do ceny výrobku a poslední kupující (spotřebitel) zaplatí i spotřební daň, 

kterou mu, až na výjimky, nikdo nevrátí. 2 

Duševní vlastnictví je majetek nehmotné povahy, který je výsledkem procesu 

lidského myšlení. Lze mezi něj zařadit souhrny více či méně originálních myšlenek, 

námětů, návodů a řešení, jak měnit či pozměňovat okolní, či vnitřní svět člověka. Za 

duševní vlastnictví však lze považovat jen to, co je jedinečné, neopakovatelné a dostatečně 

originální. Hodnota duševního vlastnictví závisí zejména na míře jeho následné 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Majetek
http://cs.wikipedia.org/wiki/My%C5%A1len%C3%AD
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využitelnosti a přínosu pro jedince i společnost a schopnosti vyvolání tvorby dalších 

produktů (materiálního i nemateriálního charakteru). Duševní vlastnictví v jeho právně 

určené podobě lze směňovat, užívat, ale i ochraňovat. Právní úpravu týkající se 

duševního vlastnictví lze dělit na dva celky, a to jednak autorské právo, které je 

reprezentováno autorským zákonem, a práva průmyslového vlastnictví, jež jsou 

zakotvena ve více dílčích právních předpisech. V České republice průmyslová práva 

upravuje zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, zákon č. 

527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně 

průmyslových vzorů, zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, zákon č. 529/1991 Sb., o 

ochraně topografií polovodičových výrobků, zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně 

biotechnologických vynálezů, zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, 

zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách a zákon č. 159/1973 Sb., o ochraně 

označení původu výrobků. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Autorsk%C3%A9_pr%C3%A1vo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autorsk%C3%BD_z%C3%A1kon
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C5%AFmyslov%C3%A9_vlastnictv%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_republika
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C5%AFmyslov%C3%A9_pr%C3%A1vo&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vyn%C3%A1lez
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zlep%C5%A1ovac%C3%AD_n%C3%A1vrh&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C5%AFmyslov%C3%BD_vzor&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=U%C5%BEitn%C3%BD_vzor&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biotechnologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odr%C5%AFda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrann%C3%A1_zn%C3%A1mka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ozna%C4%8Den%C3%AD_p%C5%AFvodu_v%C3%BDrobk%C5%AF&action=edit&redlink=1
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2. Charakteristika Celní správy ČR 

 Celní správa České republiky je bezpečnostním sborem zajišťující výkon 

kompetencí v oblasti správy cel a některých daní, jakož i dalších svěřených nefiskálních 

činností ve prospěch státu i jeho občanů. Je podřízena Ministerstvu financí ČR.  

Organizační strukturu celní správy, územní působnost celních ředitelství a celních 

úřadů či 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, tj. 1. 5. 2004. Organizační struktura celní správy je uvedena v příloze č. 1. 

 Území České republiky bylo od vstupu 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, a dále občanští zaměstnanci, kteří jsou v pracovním 

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

spotřebních a ekologických daní. [8] 

Další kompetence celní správy: 

 kontrola povinného značení lihu 

 dělená správa 

 kontrolní oprávnění v oblasti silniční dopravy 

 kontrola nakládání s odpady 

 kontrola ochrany práv duševního vlastnictví 

 kontrola zaměstnávání cizinců 

 provádění řízení o porušení celních předpisů 

 oblast biopaliv 

 

 

 

 

 

http://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/kompetence/Stranky/default.aspx
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3. Analýza vybraných kontrolních činností 

 V této kapitole se budu věnovat kontrolním činnostem, které provádí útvary 

mobilního dohledu. Jak jsem již předeslal v úvodu, budu zde analyzovat kontrolní 

činnosti, jež jsou dlouhodobě pro celní orgány prioritou. 

 

Mobilní dohled 

 Operativním článkem přímého výkonu kontrolních činností Celní správy ČR jsou 

skupiny mobilního dohledu. Jejich hlavním úkolem je provádět přímo v terénu 

prostřednictvím motorizovaných a pochůzkových hlídek kontroly zboží podléhajícího 

celnímu dohledu, dále kontroly přeprav vybraných výrobků a také plní úkoly v oblasti 

odhalování zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví. Kontrolní činnost je 

prováděna na celém území České republiky, a to nejen v silniční, ale i v železniční, letecké 

a vodní dopravě. [8] 

 

Obrázek č. 1 - Skupina mobilního dohledu při kontrole 

 

Zdroj [8] 
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3.1 Kontrola dopravy vybraných výrobků 

 Problematiku spotřebních daní řeší nový zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních  

daních (ZSpD), který 1. 1. 2004 nahradil starý zákon č. 587/1992 Sb. Správou spotřebních 

daní byla pověřena Celní správa ČR, resp. celní úřady a celní ředitelství, podle starého 

ZSpD finanční orgány. Cílem novely zákona byla hlavně harmonizace s legislativou EU, 

kterou je Směrnice Rady 92/12/EHS. Meritem nového zákona je umožnění pohybu 

nezdaněných výrobků pod daňovým dohledem. Jedná se zejména o režim podmíněného 

osvobození od daně a z tohoto důvodu bylo do praxe uvedeno také několik nových 

institutů pro daňové subjekty, které mají statut daňových skladů, oprávněných příjemců a 

uživatelů vybraných výrobků osvobozených od daně. Vybraný výrobek je zdaněn až jeho 

uvedením do volného daňového oběhu, tedy ke konečnému spotřebiteli, resp. ve státě 

Evropské unie, kde bude realizována jeho spotřeba. Nezáleží tedy na místě jeho výroby.  

  

3.1.1.  Základní pojmy 

Pojmem vybrané výrobky (dále jen VV) se označuje souhrn produktů, jako jsou: 

 minerální oleje 

 líh 

 pivo 

 víno a meziprodukty 

 tabákové výrobky 

Podmíněné osvobození od daně - odklad povinnosti přiznat, vyměřit a zaplatit daň do dne 

uvedení VV do volného daňového oběhu; 

Osvobození od daně - uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu, aniž 

vznikne povinnost přiznat, vyměřit a zaplatit daň; 

Daňový sklad - prostorově ohraničené místo na daňovém území České republiky, ve 

kterém provozovatel daňového skladu za podmínek stanovených zákonem vybrané 

výrobky vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá; 

Provozovatel daňového skladu – PO nebo FO, které bylo uděleno povolení k 

provozování daňového skladu; 

Oprávněný příjemce - PO nebo FO, která není provozovatelem daňového skladu v místě, 

kde v rámci podnikatelské činnosti na základě povolení jednorázově nebo opakovaně 
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přijímá vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně z jiného členského 

státu; oprávněný příjemce nesmí vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od 

daně skladovat ani odesílat; 

Uživatel vybraných výrobků osvobozených od daně - PO nebo FO, která přijímá a 

užívá, případně prodává dalšímu uživateli vybrané výrobky osvobozené od daně; uživatelé 

mají postavení daňových subjektů bez povinnosti se registrovat; 

Uvedení do volného daňového oběhu: 

a) každé, i protiprávní, vyjmutí vybraných výrobků z režimu podmíněného 

osvobození od daně 

b) každá, i protiprávní, výroba vybraných výrobků mimo režim podmíněného 

osvobození od daně 

c) každý, i protiprávní, dovoz vybraných výrobků mimo režim podmíněného 

osvobození od daně; 

Kód nomenklatury - číselné označení vybraných výrobků uvedené v Nařízení Rady o 

tarifu; 

Větší množství VV - pro účely ZSpD se jím rozumí množství přesahující u: 

 minerálních olejů, s výjimkou zkapalněných ropných plynů dopravovaných v 

tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně, množství dopravované v 

běžných nádržích zvýšené o 20 l, 

 zkapalněných ropných plynů v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg 

včetně 5 tlakových nádob, 

 konzumního lihu a lihovin 10 l konečných výrobků, 

 piva 110 l, 

 meziproduktů 20 l, 

 vína 90 l, z toho u šumivých vín 60 l, 

 cigaret 800 kusů, 

 cigarillos a doutníků o váze menší než 3 g/kus 400kusů, 

 ostatních doutníků 200 kusů, 

 tabáku ke kouření 1 kg.  
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3.1.2 Varianty dopravy vybraných výrobků 

Režim podmíněného osvobození od daně 

 Při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně (dále 

jen ,,RPPOD“) jsou vybrané výrobky doprovázeny vyhotovením č. 2, 3, 4 průvodního 

dokladu tzv. AAD, jehož vzor je uveden v příloze č. 2. Tento průvodní doklad je v případě 

vydání souhlasu se zahájením dopravy na daňovém území České republiky potvrzen 

celním úřadem v poli A služebním razítkem a podpisem celníka. Výjimku tvoří průvodní 

doklad, kdy celní úřad povolil, aby vydání souhlasu se zahájením dopravy místo celního 

úřadu vydával zaměstnanec provozovatele odesílajícího daňového skladu. V tomto případě 

je souhlas s dopravou vydán pouze na vyhotovení č. 1 a č. 5 průvodního dokladu. Průvodní 

doklad musí být vyplněn ve všech polích, nesmí v něm být přepisováno, ani mazáno. 

Nevyužitá pole 18a až 22c musí být proškrtnuta. 

Při kontrole ověřující skutečnosti je nutné se zaměřit na množství a druh VV, jejich 

balení, označení balení, hmotnost, apod. podle údajů uvedených v průvodním dokladu. 

Taktéž je ověřován odesílatel a příjemce podle SEED čísla, které v sobě obsahuje údaj 

o celním úřadu, který je místně příslušný odesílajícímu skladu nebo místně příslušný 

daňovému skladu příjemce při dopravě na území České republiky nebo v rámci EU. 

Skladba SEED čísla je uvedena v příloze č. 3.  

 SEED číslem se kontrolují údaje o subjektu, tj. právnické nebo fyzické osobě, o 

druhu vybraných výrobků, platnost povolení, lokalitu umístění daňového skladu. To vše je 

vedeno v aplikaci SEED. Průvodní doklad lze též porovnat s údaji na přiložených 

přepravních dokladech – CMR, CIM, daňový doklad, proformafaktura apod.  

 Pokud nebudou uvedené údaje souhlasit se zjištěnými skutečnostmi, VV a DP se 

zajistí způsobem uvedeným v části 3.1.3.   

 Jestliže jsou vybrané výrobky dopravovány z jiného členského státu EU na daňové 

území České republiky oprávněnému příjemci pro jednorázové přijetí vybraných výrobků, 

musí být průvodní doklad doprovázen dokladem Společenství potvrzujícím zajištění 

spotřební daně. Tento doklad je součástí přílohy č. 4. 

 

Volný daňový oběh 

 VV uvedené do VDO na daňovém území České republiky musí být při dopravě ve 

větším množství doprovázeny dokladem prokazujícím zdanění vybraných výrobků. 
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 Takovými doklady jsou: 

 daňový doklad - vystavuje plátce při uvedení vybraných výrobků do volného daňového 

oběhu bezodkladně nabyvateli, popřípadě osobě, která pro nabyvatele nebo kupujícího 

výrobky nabývá 

 doklad o prodeji - je povinen bezodkladně vydat prodávající při prodeji VV   

 doklad o dopravě -  vystavuje PO nebo FO, která vybrané výrobky již uvedené do 

VDO vydá pro dopravu, přičemž nejsou splněny podmínky, na jejichž základě je 

stanovena povinnost vydat daňový doklad nebo doklad o prodeji. 

Uvedené doklady nemají předem určený rozsah či grafické znázornění! 

 

 Výše uvedené doklady musí obsahovat: 

 identifikační údaje o prodejci či odesílateli a kupujícím či příjemci 

 množství prodaných VV uvedených do volného daňového oběhu, u nichž vznikla 

povinnost daň přiznat a zaplatit, a jejich název, popřípadě obchodní označení, 

 výši spotřební daně celkem, 

 datum vystavení dokladu, 

 číslo dokladu 

 

 V dokladu o zdanění minerálních olejů musí být navíc uveden i kód nomenklatury 

minerálního oleje a u zdaněného lihu musí plátce nebo prodávající uvést objemové 

procento lihu ve výrobku. Pokud na dokladech tyto údaje chybí, sepíše kontrolující celní 

orgán o zjištění úřední záznam a o zjištěných skutečnostech uvědomí místně příslušný 

celní úřad, případně celní ředitelství místně příslušné pro provozovatele odesílajícího 

daňového skladu, pokud byl daňový sklad vystavovatelem tohoto dokladu. 

 Při dopravě zkapalněných ropných plynů, používaných pro výrobu tepla nebo 

pro stacionární motory, pro provoz strojů na stavbách apod., se doprava prokazuje nejen 

dokladem o zdanění minerálních olejů, ale také dokladem o zajištění daně. Dále se 

zkapalněné ropné plyny nesmí dopravovat společně v jednom dopravním prostředku nebo 

jejich soupravě, pokud je pro ně stanovena rozdílná sazba daně. Doklad o zajištění daně 

vydává místně příslušný celní úřad formou osvědčení a poskytnutí zajištění daně lze ověřit 

v aplikaci EVV – Evidence vybraných výrobků. Zajištění daně poskytuje právnická nebo 

fyzická osoba, která nakupuje zkapalněné ropné plyny za účelem dalšího prodeje, nebo se 
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souhlasem celního úřadu dopravce či vlastník. Nakupující osoba má postavení uživatele, 

kterému je povolení vydáno místně příslušným celním ředitelstvím. Pokud kontrolující 

celní orgán zjistí, že daň není zajištěna nebo je doprava prováděna v rozporu s výše 

uvedeným, sepíše o této skutečnosti úřední záznam a odešle jej místně příslušnému 

celnímu úřadu a celnímu ředitelství, které je místně příslušné uživateli.  

 

Použití zjednodušeného průvodního dokladu při dopravě mezi členskými státy 

Společenství EU 

 Doprava VV uvedených do VDO v jiném členském státě na daňové území České 

republiky nebo uvedených do VDO na daňovém území České republiky a dopravovaných 

do jiného členského státu pro účely podnikání, musí být prováděna se zjednodušeným 

průvodním dokladem, jenž je uveden v příloze č. 5. Zjednodušený průvodní doklad 

nemusí být předložen před zahájením dopravy VV celnímu úřadu a kontrola VV při 

dopravě je zaměřena na skutečnosti uvedené na zjednodušeném průvodním dokladu, tj. na 

množství a druh VV. 

 Vyhotovení č. 2 a č. 3 zjednodušeného průvodního dokladu, jenž doprovází VV při 

dopravě, vystavuje a potvrzuje odesílatel VV. 

  Pokud jsou VV uvedené do VDO dopravovány ve větším množství bez dokladů 

prokazující zdanění, tak se VV a DP zajistí. 

  

Osvobozené vybrané výrobky 

 Při dopravě VV osvobozených od daně se oprávněné nabytí VV osvobozených od 

daně prokazuje dokladem o osvobození od daně nebo při dovozu rozhodnutím celního 

úřadu o propuštění vybraných výrobků do režimu volného oběhu nebo do režimu aktivního 

zušlechťovacího styku v systému navracení nebo jiným rozhodnutím celního úřadu o 

vyměření daně. 

 VV osvobozené od daně musí být při dopravě na daňovém území České republiky 

doprovázeny dokladem o oprávněném nabytí vybraných výrobků. Oprávněné nabytí VV 

osvobozených od daně se prokazuje zvláštním povolením podle ZSpD a dokladem o 

osvobození vybraných výrobků od daně, což je doklad o osvobození od daně vystavený 

plátcem, popřípadě uživatelem, nebo rozhodnutí celního úřadu o propuštění VV do režimu 
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volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení nebo jiné 

rozhodnutí o vyměření daně. 

 Vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě, 

které jsou dopravovány tuzemskými fyzickými osobami pro osobní spotřebu nebo nechá-

li si je fyzická osoba dopravit na daňové území České republiky z jiného členského státu, 

jsou osvobozeny od daně za podmínek daných § 32 ZSpD a musí se jednat o menší 

množství. Pokud je zjištěno větší množství dopravovaných výrobků, lze z důvodů hodných 

zřetele na místě rozhodnout o tom, že za vybrané výrobky pro osobní spotřebu je možné 

považovat i větší množství, než je uvedeno v části 3.1.1. Jestliže má kontrolující celní 

orgán oprávněné pochybnosti o účelu použití vybraných výrobků nebo má informace, které 

prokazují jiný účel použití než osobní spotřebu, nebo z množství vybraných výrobků se 

prokazatelně jedná o vybrané výrobky určené k podnikání a nejsou dopravovány se 

zjednodušeným dokladem, rozhodne o jejich zajištění. 

 

3.1.3 Oprávnění celních orgánů 

Dle ZSpD jsou celní úřady a celní ředitelství (dále jen „celní orgány“) oprávněny 

zastavovat dopravní prostředky a provádět jejich kontrolu za účelem zjištění, zda druh 

a množství dopravovaných vybraných výrobků odpovídá druhu a množství vybraných 

výrobků uvedených v  průvodních dokladech nebo v dokladech stanovených pro dopravu 

vybraných výrobků. Tuto kontrolu jsou celní orgány oprávněny provádět také 

u dopravovaných zásilek. Kontrolovaná osoba je povinna úkony vyplývající z tohoto 

oprávnění strpět a poskytnout celním orgánům potřebnou součinnost. 

 Celní orgány při zastavení vozidla provádějí kontrolu dopravovaných vybraných 

výrobků a připojených dokladů k dopravě. Celní orgány ukončí prováděnou kontrolu v 

případě, že se ve vozidle, včetně případných tajných schránek, nenachází vybrané výrobky. 

V rámci svých oprávnění taktéž mohou odebírat vzorky dopravovaných vybraných 

výrobků.  

  

Zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku 

 Zjistí-li celní orgány, že 

a)      VV jsou dopravovány bez dokladu o osvobození od daně, nebo bez průvodního 

dokladu, nebo bez zjednodušeného průvodního dokladu, 
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b)       VV jsou dopravovány ve větším množství než bez dokladu prokazujícího zdanění 

podle, tj. bez daňového dokladu, dokladu o prodeji, dokladu o dopravě nebo rozhodnutí 

o propuštění zboží do režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku 

v systému navracení, 

c)      údaje uvedené na dokladech podle písm. a) a písm. b) jsou nesprávné nebo 

nepravdivé, nebo 

d)      doklad podle písm. a) a písm. b) je nepravý, pozměněný nebo padělaný,  

rozhodnou o zajištění těchto VV, popřípadě i DP, který je dopravuje. Výše uvedený postup 

provede celní orgán, který zjistí důvody pro takové opatření jako první. Pokud o zajištění 

vybraných výrobků rozhodne celní úřad, je povinen o tom bezprostředně informovat bez 

zbytečných průtahů nadřízené celní ředitelství. 

 Celní orgán ústně oznámí opatření o zajištění VV osobě, u které byly VV zjištěny 

(dále jen „kontrolovaná osoba“) a bezodkladně vyhotoví protokol o zajištění, ve kterém 

uvede i důvod zajištění, popis zajištěných VV, popřípadě popis zajištěného DP. 

Zaměstnanec celního orgánu předá kopii protokolu kontrolované osobě. Rozhodnutí o 

zajištění musí být vydáno nejpozději následující pracovní den po dni vyhotovení 

protokolu. Rozhodnutí musí obsahovat formální náležitosti uvedené v protokolu o 

zajištění, poučení o právech a povinnostech. Přílohou tohoto rozhodnutí uloženého u 

celního orgánu jsou případné kopie všech dokladů, které při kontrole předložila 

kontrolovaná osoba, nebo úřední záznam, ve kterém jsou uvedeny předložené a 

kontrolované doklady, a protokol o zajištění vybraných výrobků. Proti rozhodnutí 

o zajištění VV nebo DP může kontrolovaná osoba podat odvolání nejpozději do 7 

pracovních dní ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Toto odvolání nemá odkladný účinek.  

 Kontrolní orgán zajištěné VV nebo DP uskladní mimo dosah kontrolované osoby 

nebo jí uloží, že je nesmí používat, prodávat nebo jiným způsobem nakládat. Zajištění trvá 

do doby, než je pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, případně do 

doby, kdy se prokáže, že s VV nebylo nakládáno způsobem, který by opravňoval uplatnění 

zajištění, nebo že DP nedopravoval takové výrobky. Musí být kontrolované osobě bez 

zbytečných průtahů vráceny v neporušeném stavu. O vrácení vybraných výrobků nebo 

dopravního prostředku sepíše protokol celní orgán, který zajistil vybrané výrobky nebo 

dopravní prostředek. 
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  Celní orgány jsou oprávněny uložit propadnutí či zabrání VV a DP osobě, která 

takové výrobky dopravovala.  

 

3.1.4 Činnost hlídky mobilního dohledu   

  Způsob kontroly a zastavování dopravního prostředku přepravujícího VV se řídí 

vnitřními akty řízení CS. Zastavovat vozidlo může celník, který je proškolen v oblasti 

zastavování dopravních prostředků, dále je ustrojen ve služebním stejnokroji s viditelným 

označením identifikačními znaky celní správy a je na vhodném místě. Vhodným místem 

pro zastavování je místo, na kterém není činností hlídky ohrožena bezpečnost a plynulost 

silničního provozu. 

  Kontrola a ověřování předložených dokladů probíhá způsobem popsaným v části 

3.1.2. Výsledek kontroly zaznamená celník do odstavce ,,A“ AAD, včetně podpisu a otisku 

služebního razítka. Ze všech předložených dokladů je pořízena fotodokumentace, která se 

ukládá do programové aplikace, jež slouží k získávání analytických informací o přepravě 

VV. Obvykle se také provádí kontrola v oblasti státního odborného dozoru a mezinárodní 

dohody ADR. 

 

3.1.5  Analýza kontrolní činnosti 

 V roce 2009 provedly útvary mobilního dohledu v rámci celé ČR 100 056 kontrol 

v oblasti přepravy a prodeje vybraných výrobků podle ZSpD, což byl oproti roku 2008 

výrazný nárůst o 71,3 %. [6] 

 

Tabulka č. 1 – Celkový počet kontrol v oblasti přepravy a prodeje VV v  ČR 

Rok 2007 2008 2009 

Celkový počet kontrol 22 525 58 408 100 056 

Zdroj [6] 
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Graf č. 1 - Počet kontrol  přepravy a prodeje VV v letech 2007 -2009 

 

Zdroj [6] 

 

Přehled zjištěných případů v oblasti VV  

Tabákové výrobky 

 V průběhu roku 2009 bylo v oblasti nelegálního obchodování s cigaretami a 

tabákem odhaleno celkem 368 případů porušení právních předpisů. Celkový odhadovaný 

únik na cle a daních činí 169 milionů Kč. Zajištěno bylo více jak 40 milionů cigaret a 142 

tun tabáku. 

 

Tabulka č. 2 – Tabákové výrobky - Výsledky činnosti celních orgánů v letech 

 2006 -2009 

Rok 2006 2007 2008 2009 

Počet zjištěných případů 504 500 333 368 

Počet zajištěných cigaret (mil. ks) 102 65 71 40 

Množství zajištěného tabáku (t) 1 001 696 160 142 

Únik na cle a daních (mil. Kč) 1 800 600 396 169 

Zdroj [6] 
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 V porovnání s rokem 2008 došlo v hodnoceném období roku 2009 k nárůstu 

zjištěných případů porušení předpisů, naproti tomu u množství zajištěného tabáku a cigaret 

je patrný pokles. Právě především díky poklesu počtu zajištěných cigaret je i výsledný 

dokumentovaný únik cla a daní v této komoditě výrazně nižší oproti roku 2008. 

Trendy 

 V hodnoceném období zaujala přední místo v nelegálním dovozu cigaret a tabáku 

tzv. východoevropská trasa a jihoevropská trasa, po kterých byly a jsou dováženy do 

ČR tabákové výrobky z bývalých států Sovětského svazu a zemí Balkánského poloostrova. 

Zásilky jsou rozmělněny na menší množství, než tomu bývalo v minulosti, případný krycí 

náklad a deklarovaný příjemce nevykazuje žádné rizikové markanty. Další trasou je tzv. 

severní cesta, kdy je využíváno Transsibiřské magistrály. Z evropských severských států 

jsou pak tabákové výrobky pašovány do celé Evropy. 

 

Obrázek č. 2 – Způsob pašování cigaret 

 

Zdroj [7] 

  

 Celní orgány byly opět úspěšné při odhalování nelegálních výroben cigaret. Při 

třech operacích ZOOM, BALVAN a ECHELON byly zajištěny, kromě pachatelů, tři 

výrobní linky, 15 milionů ks cigaret a 10 tun tabáku.   
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 Tento trend není specifický jen pro Českou republiku, ale i pro další evropské 

země, např. Polsko. Pachatelé se podobně jako nelegální producenti plagiátů cigaret v Asii 

zaměřují na výrobu kopií cigaret většinou světových značek produkovaných nadnárodními 

tabákovými společnostmi. Výroba plagiátů cigaret je realizována manufakturní 

rukodělnou výrobou nebo výrobou na vysokorychlostních výrobních linkách, které jsou 

velmi dobře ukryté většinou ve starších hospodářských budovách či průmyslových 

objektech. Podle získaných operativních poznatků je většina této produkce v ČR určena 

pro teritorium příhraniční oblasti se SRN a Polskem, a to jak pro domácí spotřebu a prodej 

na černém trhu v ČR, tak i k dalšímu vývozu do zemí EU, zejména SRN a Francie. 

 Nadále přetrvává trend spočívající ve snižujícím se počtu případů, kdy podíl na 

daňové kriminalitě spojené s pašováním cigaret a tabáku mají jednotlivci. Naproti tomu 

zvyšující se tendenci mají případy, na kterých se podílí dobře organizované skupiny. Je 

nutné konstatovat, že černý trh s cigaretami a tabákem v České republice ovládají 

dlouhodobě vysoce organizované skupiny, přičemž stále vyšší zastoupení v těchto 

skupinách mají cizinci (především Asiaté). [6] 

 

Minerální oleje 

 V hodnoceném období roku 2009 bylo u této komodity v rámci české CS zjištěno 

75 případů porušení celních předpisů. Únik na cle a daních lze vyčíslit částkou cca 862 

milionů Kč. Přestože byl oproti předchozímu roku u této komodity zaznamenán pokles 

v počtu zjištěných případů, důležitý je fiskální nárůst zjištěných úniků na cle a daních. 

 

Tabulka č. 3 – Minerální oleje - Výsledky činnosti celních orgánů v letech 2006 -2009 

Rok 2006 2007 2008 2009 

Počet zjištěných případů 120 138 81 75 

Únik na cle a daních (mil. Kč) 1300 588 136 862 

Zdroj [6] 

Trendy 

 Trendy ve způsobu obcházení celních a daňových předpisů v této komoditě se 

nemění. Jedná se zejména o nelegální dovoz minerálních olejů na území České 

republiky, neregistrované obchodní operace z jiných členských států EU, aniž by z těchto 
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výrobků byla řádně odvedena spotřební daň. Dalším, dnes již trvalým trendem, je míchání 

pohonných hmot s jinými minerálními oleji a ostatními chemickými látkami nezatížených 

spotřební daní. Novým zjištěným trendem je porušování předpisů spočívající v dovozu 

minerálních olejů z členských států EU a následné neodvedení daně z přidané hodnoty 

ve správné výši finančním úřadům jako správcům této daně. Taktéž jsou dlouhodobě  

registrovány podvody spočívající v uskutečňování obchodních operací v rámci tuzemského 

zdanitelného plnění, kdy je akumulována ztráta na nepřiznané a neodvedené DPH u 

jednoho z článků/účastníků předmětného řetězce zdanitelných plnění. 

 V rámci mezinárodní spolupráce byla v této komoditě nejdůležitějším bodem 

Společná celní operace ,,MEMORY“, která byla zaměřena na dokladovou a fyzickou 

kontrolu přeprav minerálních olejů mezi členskými státy EU. Této akce se zúčastnilo 

celkem 23 států EU. [6] 

 

Líh  

 V průběhu roku 2009 bylo v oblasti nelegálního obchodování se zbožím zatíženým 

spotřební daní – lihem, resp. zbožím obsahujícím líh (vybrané výrobky), odhaleno celkem 

381 případů porušení předpisů. Celkový odhadovaný únik na cle a daních činí 14 mil. Kč 

a celkově bylo zajištěno téměř 300 tis. litrů alkoholu. 

 

Tabulka č. 4 – Líh - Výsledky činnosti celních orgánů v letech 2006 -2009 

Rok 2006 2007 2008 2009 

Počet zjištěných případů 1 075 1 190 436 391 

Množství zajištěných lihovin (mil. litrů) 102 1,1 1,1 0,3 

Únik na cle a daních (mil. Kč) 693 67 71 14 

Zdroj [6] 

 V porovnání s rokem 2008 došlo v roce 2009 v této komoditě k výrazným změnám. 

Počet zjištěných případů byl sice nižší pouze o necelých 13 %, ovšem množství zajištěného 

zboží ,a z toho vyplývající hodnota úniku cla a daní, byly výrazně nižší. 
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Trendy 

V roce 2009 pokračovaly trendy z roku 2008, kterými jsou zejména: 

 tzv. „garážové pálenice“, kde dochází k nelegální výrobě lihu, která může 

dosahovat produkce až 6 tis. litrů 70% lihu měsíčně. Líh je rozprodáván a následně 

novým majitelem zpracován na různé značky alkoholických nápojů. Tímto 

způsobem se může dostat do oběhu cca 11 tis. litrů alkoholických nápojů měsíčně. 

 nelegální výroba alkoholických nápojů z přípravků proti zamrzání 

(nemrznoucí směsi). Jedná se o dovoz zboží z Polské republiky, respektive nově 

ze Slovenska, do ČR. Zboží je zpracováváno tak, že je odstraněna denaturační směs 

denaturačním činidlem Denatonium benzoát (BITREX). Takto nezákonně získaný 

líh na daňovém území ČR je primárně určen k výrobě lihovin pro český černý trh 

v tzv. balení jiném než spotřebitelském (nádoby o objemu 25 litrů k prodeji 

rozlévaného alkoholu), k nadprodukční výrobě lihovin za využití originálů nebo 

vysoce zdařilých padělků kontrolních pásek a dále k výrobě padělků značkových 

lihovin. V této souvislosti bylo zjištěno, že dovážené lihové směsi jsou nejčastěji 

dopravovány do různých skladů na území Moravskoslezského a Zlínského kraje. 

 nelegální obchodování s kontrolními páskami ke značení lihu. Jedná se o 

kontrolní pásky, jejichž vzor je uveden v příloze č. 6, které byly ve skutečnosti 

zcizeny daňovému subjektu. Jsou signály o tom, že se objevují na trhu i originály 

kontrolních pásek, které zřejmě některé firmy zneužily k podloudnému obchodu. 

Tyto pásky jsou pak užity k označení nezdaněného alkoholu. 

 signály o vedení dvojích evidencí v rámci daňových skladů a výrobě mimo 

bilančního lihu, 

 podezření z odnímání lihu z procesu denaturace v rámci daňových skladů a 

následné mimo evidenční vyskladnění tohoto lihu pro účely nezákonné výroby 

alkoholu. [6] 

 

Shrnutí 

 Na základě výše uvedených údajů lze konstatovat, že předmětem podvodů, resp. 

daňových úniků, jsou komodity, které se největší měrou podílejí na příjmu do státního 

rozpočtu. Jak vyplývá z grafu č. 2, největší podíl inkasa na spotřebních daních zaujímají 

tradičně minerální oleje a tabákové výrobky. Celní správa neustále průběžně přijímá, na 
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základě aktuální situace a prováděných rizikových analýz, řadu opatření k eliminaci trendů 

daňových úniků, a tím posílení výběru spotřebních daní. Mezi tyto opatření patří zejména 

navýšení počtu kontrol přepravy a prodeje VV, monitoring kvality pohonných hmot, stálý 

daňový dozor u rizikových čerpacích stanic a lokalizace významných úložišť a stáčišť 

minerálních olejů na daňovém území ČR. 

 

Graf č. 2 – Podíl jednotlivých komodit na příjmech do státního rozpočtu za rok 2009  

 

Zdroj [7] 

  

3.2 Ochrana práv duševního vlastnictví – ochrana vnitřního trhu 

V letech 2008 a 2009 byla jedna z priorit CS ČR především oblast ochrany práv 

duševního vlastnictví. Jelikož k porušování práv duševního vlastnictví dochází v největší 

míře na tržištích, byly zmíněné roky ve znamení zvýšeného počtu kontrol především v 

těchto místech. Rovněž se osvědčila do té doby nepoužitá taktika dlouhodobého 

nepřetržitého dozoru tržnic, někdy také nazývána „blokáda tržnic“. [5] 
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3.2.1 Oprávnění celních úřadů 

 Podle zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen ZOS), celní úřad vykonává ochranu vnitřního trhu, v souladu s § 23 

odst. 6 citovaného zákona. Při ochraně vnitřního trhu postupuje celní úřad v souladu s § 32 

a 33 zákona č. 191/1999 Sb., o opatření týkající se dovozu, vývozu a zpětného vývozu 

zboží porušující práva duševního vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

ZODV), tj. přijímá opatření proti osobám, které vlastní, drží, skladují nebo prodávají zboží, 

jehož výrobou nebo úpravou jsou porušena práva duševního vlastnictví na celním území 

Společenství. Při ochraně vnitřního trhu postupuje celní úřad samostatně nebo 

v součinnosti s dotčenými orgány.  

 

3.2.2 Základní pojmy  

Spotřebitel -  fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za 

jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami 

Podnikatelem je 

1. osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

2. osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

3. osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

4. osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu, 

Prodávající - podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby, nebo 

fyzická osoba, která prodává spotřebiteli rostlinné nebo živočišné výrobky z vlastní drobné 

pěstitelské nebo chovatelské činnosti anebo lesní plodiny, 

Výrobce - podnikatel, který zhotovil výrobek nebo jeho součást nebo poskytl služby, nebo 

který se za výrobce označil, 

Dovozce - podnikatel, který uvede na trh výrobek jiného než členského státu Evropské 

unie, 

Dodavatel - každý další podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů 

dodal prodávajícímu výrobek, 
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Výrobek - věc nebo jiné hodnoty určené k nabízení spotřebiteli, které mohou být 

předmětem právního vztahu, 

Nabídka - vystavení v místě prodeje, případně nabídkový katalog poskytovaný nebo 

zveřejněný prodávajícím za účelem prodeje (uzavření kupní smlouvy) formou zásilkové 

služby, internetových obchodů apod., 

Majitelem práva je 

1. oprávněný majitel resp. držitel ochranné známky, autorského práva nebo 

souvisejícího práva, práva k průmyslovému vzoru, patentu, dodatkového 

ochranného osvědčení, národního odrůdového práva, chráněného označení původu 

nebo zeměpisného označení, 

2. jakákoli jiná osoba oprávněná používat kterékoli z práv duševního vlastnictví 

uvedených v bodu 1. nebo zástupce majitele resp. držitele práva nebo oprávněného 

uživatele; majitel resp. držitel práva se sídlem nebo místem pobytu mimo ČR 

požívá stejných práv duševního vlastnictví jako majitel resp. držitel práva, který má 

sídlo nebo místo pobytu v ČR,  

Zbožím porušujícím některá práva duševního vlastnictví se rozumí: 

1. padělek, jímž je výrobek nebo zboží, včetně jeho obalu, na němž je bez souhlasu 

majitele ochranné známky umístěno označení stejné nebo zaměnitelné s ochrannou 

známkou, porušující práva majitele ochranné známky podle zvláštního právního 

předpisu, dále veškeré věci nesoucí takové označení (značky, loga, etikety, 

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

uváděny samostatně, a samostatné obaly, na nichž je umístěno takové označení, 

2. nedovolená napodobenina - je výrobek nebo zboží, které je rozmnoženinou nebo 

zahrnuje rozmnoženinu vyrobenou bez souhlasu majitele autorských nebo 

příbuzných práv nebo bez souhlasu majitele práv k průmyslovému vzoru, jestliže 

pořízení rozmnoženiny porušuje tato práva podle zvláštních právních předpisů, 

výrobek nebo zboží, porušující práva majitele patentu nebo užitného vzoru nebo 

práva majitele dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na 

ochranu rostlin podle zvláštního právního předpisu, 

3. výrobek nebo zboží, porušující práva toho, jemuž svědčí ochrana zapsaného 

označení původu nebo zeměpisného označení. 
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Zničení - fyzická destrukce  věci  provedená  jejím rozdrcením, sešrotováním, spálením, 

stlačením, rozřezáním nebo jiným vhodným způsobem tak, aby bylo dosaženo alespoň 

takového stupně zjevného  poškození  věci, které  by bylo  ověřitelné a bránilo ve využití  

věci k zamýšlenému účelu. 

Ochrana vnitřního  trhu -  dozor nad dodržováním povinností vyplývající ze ZOS 

uvedených v části 3.2.3.  

Oprávněná osoba - osoba, která prokázala právní zájem ve věci ve smyslu ZOS, majitel 

nebo spolumajitel patentu, majitel autorského osvědčení, majitel ochranné známky, majitel 

autorského práva nebo jiného práva chráněného autorským zákonem nebo majitel práva k 

zapsanému průmyslovému vzoru nebo užitnému vzoru nebo jeho zástupce, spotřebitel. 

 

3.2.3 Kontrolní činnost celních úřadů podle ZOS 

Při dozoru ochrany vnitřního trhu celní úřady kontrolují: 

a) dodržování zákazu klamavé obchodní praktiky nabízením nebo prodejem výrobků 

nebo služeb porušujících některá práva duševního vlastnictví, jakož i skladování 

uvedených výrobků za účelem jejich nabízení nebo prodeje a neoprávněné užívání 

označení chráněného podle zvláštního právního předpisu v obchodním styku,   

b) dodržování zákazu nabízení za účelem prodeje, prodeje a vývozu mimo území České 

republiky výrobků, které jsou určeny pro humanitární účely a jsou označeny nápisem 

„humanita“
 
, 

c) dodržování povinnosti provozovatele tržiště (tržnice) vést evidenci prodávajících. 

 

Uvedené povinnosti mají prodávající, výrobci, dovozci nebo dodavatelé!  

 

Při ochraně vnitřního trhu je celní úřad oprávněn: 

a) vstupovat při výkonu kontroly 

 1. do provozoven nebo skladových prostor, o kterých má důvodné podezření, že se 

 v nich nabízejí, skladují nebo prodávají výrobky nebo zboží, kterými jsou porušena 

 práva k duševnímu vlastnictví, 

 2. do objektů výrobce, dovozce nebo distributora a vyžadovat předložení příslušné 

 dokumentace a poskytnutí pravdivých informací. Výrobce, dovozce nebo 

 distributor může být celníkem vyzván, aby mu zajistil a předložil odborná vyjádření 
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 osoby odborně způsobilé k předmětu dozoru, nebo si k dozoru přizvat majitele 

 práva,  

b) ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými osobami, a též totožnost 

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

osob k zastupování, 

c) požadovat od kontrolovaných osob potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní 

vysvětlení, 

d) odebírat za náhradu od kontrolovaných osob potřebné vzorky výrobků nebo zboží 

k posouzení, zda nejde o výrobek nebo zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu 

vlastnictví. 

 

 Za odebrané vzorky výrobků nebo zboží se kontrolované osobě poskytne náhrada 

ve výši ceny, za kterou se výrobek nebo zboží v okamžiku odebrání vzorku nabízí. 

Náhrada se neposkytne, jestliže se jí kontrolovaná osoba vzdá. Nárok na náhradu nevzniká, 

bude-li o výrobku nebo zboží pravomocně rozhodnuto, že jde o zboží, kterým jsou 

porušena práva k duševnímu vlastnictví.   

 

Obecný postup při kontrole  

 Při ochraně vnitřního trhu postupují celní úřady v souladu se ZODV. Kontrola se 

zahajuje oznámením kontrolované osobě o účelu a předmětu kontroly. Každý člen 

kontrolní skupiny prokáže příslušnost k celní správě. Před zahájením kontroly celní úřad, 

pokud je to možné, zjistí identifikační údaje kontrolované osoby podle údajů, kterými musí 

být provozovna označena, a ověří totožnost fyzické osoby, která je kontrolovanou osobou 

nebo která zastupuje kontrolovanou osobu (statutární zástupce, zplnomocněný zástupce, 

pověřený zaměstnanec apod.), a oprávnění této osoby k zastupování (výpis z obchodního 

rejstříku, plná moc, pověření zaměstnavatele apod.). 

 V rámci kontroly celní úřad prvotně prověřuje, zda nabídkou, prodejem nebo 

skladováním výrobků nebo zboží za účelem jejich nabídky nebo prodeje nedochází ke 

klamavé obchodní praktice podle ZOS tím, že se v těchto případech jedná o výrobky nebo 

zboží, které porušují některým ze způsobů práva duševního vlastnictví.  

 V případě zjištění nebo podezření, že kontrolovaná osoba má v držení výrobky 

nebo zboží určené pro humanitární účely, které jsou označeny nápisem „humanita“
, 
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prověřuje celní úřad skutečnost, zda nedochází k porušování zákazu nabídky, prodeje a 

vývozu výrobků nebo zboží určených pro humanitární účely podle ZOS a zda nedošlo ze 

strany přejímající organizace k porušení povinností stanovených ve smlouvě o poskytnutí 

výrobků nebo zboží k humanitárním účelům.  

 Pro posouzení výrobků nebo zboží podle dokumentace týkající se příslušného práva 

duševního vlastnictví může celní úřad majitele práva vyzvat k jejímu předložení, a to do 15 

pracovních dnů ode dne obdržení vyrozumění. Pokud má celní úřad pochybnosti o 

předložené dokumentaci (není přesná, úplná, pravdivá, platná), písemně vyzve majitele 

práva, aby se ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne doručení vyrozumění ke zjištěním 

celního úřadu vyjádřil.  Vyjádření majitele práva není právně vynutitelné a může být 

jedním z podkladů pro správní řízení.  

 O provedené kontrole sepíše celní úřad protokol o kontrole (ke každé 

kontrolované osobě samostatně). Nedílnou součástí spisu o kontrole jsou kromě protokolu 

o kontrole ještě zejména kopie dokladů předložených kontrolovanou osobou, písemná 

vysvětlení kontrolované osoby a další materiály, o které se kontrolní zjištění opírá, a řádná 

dokumentace zjištěných skutečností o kontrolovaných výrobcích nebo zboží (fotografie, 

videozáznam, apod.). Členové kontrolní skupiny celního úřadu jsou povinni protokol o 

kontrole podepsat, seznámit kontrolovanou osobu s jeho obsahem a předat jí stejnopis 

protokolu. Seznámení se s obsahem protokolu a převzetí jeho stejnopisu kontrolovaná 

osoba potvrzuje svým podpisem. Odmítne-li se kontrolovaná osoba seznámit s obsahem 

protokolu nebo jej podepsat, uvede celní úřad tuto skutečnost do protokolu.  

 Jsou-li na základě kontroly zjištěny výrobky nebo zboží, u nichž má celní úřad 

podezření, že porušují práva duševního vlastnictví výše uvedeným způsobem, poté 

v okamžiku jejich nabídky, prodeje, skladování, distribuce, dovozu, vývozu, dodávky na 

vnitřní trh nebo jiné obdobné činnosti na vnitřním trhu celní úřad zadrží tyto výrobky nebo 

zboží rozhodnutím o zadržení zboží. Rozhodnutí o zadržení zboží celník doručí 

kontrolované osobě nebo jejímu zástupci nebo osobě oprávněné za ni jednat.    

 Stanoví-li celní úřad, že zadržené výrobky nebo zboží se uskladní mimo dosah 

kontrolované osoby, vyzve ústně kontrolovanou osobu k vydání zadržených výrobků nebo 

zboží a současně ji upozorní, že je povinna podle ZODV tyto výrobky nebo zboží 

celníkovi vydat. Odmítne-li kontrolovaná osoba na výzvu celního úřadu zadržené výrobky 

nebo zboží vydat, přistoupí celní úřad k jejich odnětí. O vydání výrobků nebo zboží celní 
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úřad sepíše úřední záznam. O odnětí výrobků nebo zboží sepíše celní úřad protokol. Kopii 

úředního záznamu o vydání nebo protokolu o odnětí výrobků či zboží celní úřad předá 

kontrolované osobě. Zadržené zboží podezřelé z porušení práv duševního vlastnictví může 

celní úřad v odůvodněných případech ponechat osobě, které bylo zboží zadrženo. V tomto 

případě bude v rozhodnutí o zadržení uloženo osobě, které bylo zboží zadrženo, že zboží 

nesmí používat, zcizit nebo s ním jiným způsobem nakládat.    

 Není-li celním úřadem identifikována odpovědná osoba, tedy není osoba, které by 

bylo možno doručit rozhodnutí o zadržení zboží, doručí se toto rozhodnutí veřejnou 

vyhláškou podle správního řádu. Úřední záznam o vydání zboží nebo protokol o odnětí 

zboží v takovém případě nahradí protokol o kontrole s tím, že v případě neidentifikované 

odpovědné osoby nebudou údaje vztahující se k odpovědné (kontrolované) osobě 

vyplněny. Doručování veřejnou vyhláškou se provede tak, že rozhodnutí o zadržení zboží 

neznámé osobě se vyvěsí na úřední desce celního úřadu, který toto rozhodnutí vydal.  Na 

rozhodnutí se vyznačí den, kdy bylo vyvěšeno. Současně se uvedené rozhodnutí zveřejní 

způsobem umožňujícím dálkový přístup.  Rozhodnutí se považuje za doručené patnáctý 

den  po dni vyvěšení. V případě, že je celnímu úřadu kontrolovaná osoba známa (např. 

z evidence provozovatele tržiště, tržnice) a v době provádění kontroly není přítomna, 

doručí se jí rozhodnutí o zadržení zboží dodatečně.    

  Zadržení výrobků nebo zboží trvá do doby, než celní úřad ve věci pravomocně 

rozhodne nebo do doby, než celní úřad rozhodnutím zruší zadržení výrobků nebo zboží.  

 

Postup při kontrole na podnět majitele práva 

 Majitel práva nebo jiná osoba, která prokázala právní zájem ve věci, je oprávněn 

požádat celní úřad o provedení kontroly z vlastního podnětu. V podnětu ke kontrole uvede 

oprávněná osoba zejména označení předmětu kontroly (např. popis zboží včetně 

fotodokumentace), přesné označení místa, kde má být kontrola provedena (např. přesné 

označení prodejních míst). Pokud podnět ke kontrole nebude obsahovat uvedené 

náležitosti, celní úřad pomůže oprávněné osobě odstranit případné nedostatky, neúplné 

údaje nebo odstranit vady, a to buď přímo na místě, nebo zašle výzvu k doplnění podnětu 

ke kontrole a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Jestliže ani poté nebude mít celní 

úřad k dispozici dostatek informací nutných k provedení kontroly, sdělí tuto skutečnost 

oprávněné osobě a podáním se dál nebude zabývat.  
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 Celní úřad, který přijal podnět k provedení kontroly přesahující jeho územní 

působnost, jej zašle neprodleně všem ostatním celním úřadům, které jsou místně příslušné 

k provedení kontroly, a dále na Celní ředitelství Hradec Králové (dále jen CŘ HK), které 

provede administrativní úkony nezbytné pro stanovení výše jistoty za všechny dotčené 

celní úřady. CŘ HK sdělí neprodleně stanovenou výši jistoty celnímu úřadu, u něhož byl 

podnět podán, ten poté vyzve oprávněnou osobu k jejímu složení.  

 Celní úřad, který obdržel podnět ke kontrole a není místně příslušným, jej 

neprodleně zašle místně příslušnému celnímu úřadu a o tomto kroku uvědomí oprávněnou 

osobu. Celní úřad, který obdržel podnět k provedení kontroly a je místně příslušným a 

požadovaná kontrola nepřesahuje jeho územní působnost, oznámí sdělením oprávněné 

osobě výši jistoty. Výši přiměřené jistoty sdělí příslušný celní úřad tak, aby oprávněná 

osoba měla možnost složit přiměřenou jistotu na jeho účet. Jistotu má oprávněná osoba 

složit do 15 dnů ode dne podání podnětu. Pokud ve lhůtě do 15 dnů ode dne podání není 

složena jistota na účet celního úřadu, nemá celní úřad povinnost podnět prošetřit. Tímto 

není dotčeno oprávnění celního úřadu k provedení kontroly, a to i v rozsahu odlišném od 

podnětu. 

 Celní úřad provede kontrolu na základě podnětu pouze v případě, že oprávněná 

osoba složila na účet celního úřadu, u kterého byl podnět podán, jistotu v požadované výši. 

V případě kontrolní akce přesahující územní působnost jednoho celního úřadu provádí 

dotčené celní úřady kontrolu podle pokynů útvaru celní správy, který je příslušný ke 

koordinaci dané kontrolní akce. V případě, že kontrolou nebyla prokázána oprávněnost 

podnětu, celní úřad zašle CŘ HK také přehled skutečně vynaložených nákladů na kontrolu 

provedenou v jeho územní působnosti.  

 O provedené kontrole celní úřad sepíše protokol o kontrole. Nedílnou součástí spisu 

je zejména protokol o vysvětlení, rozkaz ke kontrole, kopie dokladů předložených 

kontrolovanou osobou, písemná vysvětlení kontrolované osoby, další materiály, o které se 

kontrolní zjištění opírá, a řádná dokumentace zjištěných skutečností o kontrolovaných 

výrobcích nebo zboží (fotografie, videozáznam, apod.). Tuto dokumentaci celní úřad 

pořizuje i v případě, že kontrolou provedenou na základě podnětu oprávněné osoby nejsou 

zjištěny výrobky nebo zboží porušující práva duševního vlastnictví, a to za účelem 

prokázání neoprávněnosti podnětu. Členové kontrolní skupiny celního úřadu jsou povinni 

podepsat protokol o kontrole, seznámit kontrolovanou osobu s jeho obsahem a předat jí 
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stejnopis protokolu. Seznámení se s obsahem protokolu a převzetí jeho stejnopisu 

kontrolovaná osoba potvrzuje svým podpisem. Odmítne-li se kontrolovaná osoba seznámit 

s obsahem protokolu nebo jej podepsat, uvede celní úřad tuto skutečnost do protokolu. 

 Je-li kontrolou provedenou celním úřadem na základě podnětu prokázána jeho 

oprávněnost podnětu, je celní úřad povinen jistotu poukázat zpět oprávněné osobě do 10 

dnů od ukončení kontroly a oprávněnou osobu o tomto vyrozumí sdělením. Ukončením 

kontroly, kterou byla prokázána oprávněnost podnětu, se rozumí ukončené správní řízení, 

v rámci kterého je konstatováno, že došlo k porušení ZOS, tedy rozhodnutí o uložení 

propadnutí zboží nebo zabrání nabude právní moci.   

 Není-li kontrolou provedenou celním úřadem na základě podnětu nepřesahujícího 

jeho územní působnost prokázána oprávněnost podnětu, provede celní úřad, který 

kontrolu provedl, neprodleně po ukončení kontroly vyúčtování nákladů skutečně 

vynaložených na provedení kontroly
 
a o vyúčtování těchto nákladů vydá rozhodnutí. Je-li 

výše poskytnuté jistoty vyšší než skutečně zjištěné náklady na kontrolu, je celní úřad 

povinen zjištěný rozdíl poukázat zpět oprávněné osobě do 10 dnů od ukončení kontroly. 

Je-li výše poskytnuté jistoty nižší než skutečně zjištěné náklady na kontrolu, zašle celní 

úřad, u kterého byla složena jistota, současně s vyúčtováním oprávněné osobě výzvu 

k uhrazení doplatku na účet celního úřadu. 

 

3.2.4  Analýza kontrolní činnosti 

Stejně jako rok 2008 se i rok 2009 vyznačoval intenzivní kontrolní činností útvarů 

mobilního dohledu při ochraně vnitřního trhu a spotřebitele, stálým dohledem celních 

orgánů a speciálními krátkodobými akcemi v průběhu celého roku 2009 na vytipovaných 

tržnicích (Hatě, Brno-Olomoucká, Potůčky, Kraslice, Holešovice, Strážný) v územní 

působnosti Celního ředitelství Brno, Plzeň, Praha a České Budějovice. Na většině tržnic se 

podařilo udržet pozitivní stav nastolený během roku 2008, kdy bylo dosaženo výrazného 

potlačení otevřené nabídky zboží porušujícího práva duševního vlastnictví a neznačených 

tabákových výrobků a lihovin. 

 V roce 2009 bylo v rámci ochrany trhu a spotřebitele zajištěno 3 637 400 ks 

padělaného zboží v celkové hodnotě 3 134 114 707 Kč, přičemž mobilní dohled v rámci 

správního řízení zajistil celkem 973 178 kusů zboží v hodnotě 1 069 473 886 Kč. [6] 
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 Uvedená problematika v sobě zahrnuje zejména oblasti textilu, obuvi, CD/DVD a 

ostatní (hodinky, kabelky, tašky a další brašnářské zboží, léčiva, náhradní díly 

k motorovým vozidlům, atp.) 

 S ohledem na výše uvedené bylo nejvíce záchytů zboží, u kterého byla porušena 

práva k duševnímu vlastnictví, realizováno v rámci kontrolních akcí stánkového prodeje. 

Výrazných úspěchů bylo též dosaženo analýzou prodeje zboží prostřednictvím internetu 

díky specializovanému pracovišti Referátu internetové kriminality Celního ředitelství 

Hradec Králové. 

 

Textil  

 V případě textilního zboží bylo v roce 2009 zjištěno celkem 691 případů porušení 

celních předpisů. Hodnota zadrženého zboží byla vyčíslena částkou ve výši 1 262 milionů 

Kč. Počet zadržených kusů textilního zboží přesáhl opět hodnotu milionu kusů (přesně 1 

204 tisíc kusů). Ve srovnání s rokem 2008 je možné hovořit o mírném poklesu 

sledovaných položek, vyjma počtu kusů zboží. 

  

Tabulka č. 5 - Textil -Výsledky činnosti celních orgánů v letech 2007 – 2009 

Rok 2007 2008 2009 

Celkový počet zjištěných případů 991 763 691 

Počet zajištěných kusů textilu (tis. Ks) 964 1168 1204 

Hodnota zadrženého zboží (mil. Kč) 1 027 1544 1262 

Zdroj [6] 

 V této komoditě byly nejvíce zjišťovány padělky sportovních značek, např. Adidas, 

Nike, Puma, Lacoste a Ed Hardy, ale též značek spojených s výrobky vyšších cenových 

hladin (C. Klein, Lacoste, Chanel, Dolce & Gabana, atp.). Módní vlnu kopírují výrobky 

nesoucí ochrannou známku HANNAH MONTANA. V kontejnerech jsou nejčastěji 

zjišťovány zásilky o 10 000 až 25 000 kusech, případně větších množstvích. Na tržištích 

jsou pak při kontrolách zjišťovány počty okolo stovek až tisíců kusů na stánek. 

 V případech dovozů textilního zboží původem z Asie se celní orgány stejně jako 

v roce 2008 setkávaly s faktorem nesprávného uvádění ceny skutečně placené za zboží 

(předkládání padělaných obchodních faktur s uváděnou cenou ve výši cca 20% ve srovnání 
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s cenou skutečně placenou) spolu s nově registrovaným stavem úmyslného nepřiznávání 

a neplacení daně z přidané hodnoty u takto propuštěného zboží územním finančním 

orgánům. [6] 

 

Obrázek č. 3 – Zadržení padělků textilu 

 

Zdroj [5] 

Obuv  

 U této komodity bylo v roce 2009 zjištěno celkem 307 případů porušení celních 

předpisů. Hodnota zadrženého zboží se předpokládá ve výši 1 024 milionů Kč. Zadrženo 

bylo 525 tisíc párů. Oproti předchozí komoditě došlo k mírnému poklesu ve všech 

sledovaných položkách. 

 

Tabulka č. 6 - Obuv -Výsledky činnosti celních orgánů v letech 2007 – 2009 

Rok 2007 2008 2009 

Celkový počet zjištěných případů 375 446 307 

Počet zajištěných kusů obuvi (tis. Ks) 429 643 525 

Hodnota zadrženého zboží (mil. Kč) 796 1283 1024 

Zdroj [6] 
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 Z hlediska sortimentu převažuje v drtivé většině případů sportovní obuv značky 

Adidas, Nike a Puma. Trendem u této komodity zůstávají zvyšující se počty plastové obuvi 

značky Crocs. V kontejnerech jsou zjišťovány zásilky o 25 000 párech, případně větších 

množstvích. Na tržištích jsou pak při kontrolách zjišťovány počty v řádech desítek, 

výjimečně stovek párů obuvi. [6] 

 

CD/DVD  

 CD/DVD disky tvoří společně s textilem a obuví komodity, kde jsou nejčastěji 

porušovaná ustanovení o ochraně duševního vlastnictví. V roce 2009 bylo zjištěno celkem 

193 případů porušení celních předpisů. Hodnota zadrženého zboží se předpokládá ve výši 

135 milionů Kč. Počet zadržených kusů CD a DVD disků přesahuje hodnotu 246 tisíc 

kusů. 

 V současné době, což potvrzují uvedená čísla, postupně klesá zájem o koupi těchto 

médií, protože s rozvojem nových technologií v elektronice a současně s masovým 

zpřístupněním internetu se postupně přesouvá zájem na tento způsob získávání nelegálních 

nahrávek hudby či filmových titulů. [6] 

Tabulka č. 7 - CD/DVD -Výsledky činnosti celních orgánů v letech 2007 – 2009 

Rok 2007 2008 2009 

Celkový počet zjištěných případů 312 233 193 

Počet zajištěných kusů CD/DVD (tis. Ks) 590 542 246 

Hodnota zadrženého zboží (mil. Kč) 340 315 135 

Zdroj [6] 

Ostatní  

 Vedle výše uvedených a sledovaných komodit celní orgány zajišťovaly celou řadu 

dalšího zboží. Jednalo se zejména o hodinky známých luxusních značek, jako např. 

Breitling, Rolex, Omega, Longines, atp. Vedle hodinek do této skupiny patří brašnářské 

zboží (kabelky, kufry, batohy, peněženky, pásky, atp.), které je opět vydáváno za zboží 

značkové nejvyšší kvality. Jsou to např. značky Luis Vuitton, Dior, Hugo Boss, Esprit 

Eastpack a další. Nově byly zaznamenány padělky ochranné známky LEGO – dětské 

stavebnice a hračky- a to napříč republikou v průběhu celého roku. Další novinkou jsou 
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padělky tužkových baterek se značkou BATERIA, vteřinového lepidla ATX a litých kol 

opatřených ochrannou známkou AUDI, BMW, MERCEDES, VW, FIAT a RENAULT. 

 Významné postavení v oblasti porušování práv k duševnímu vlastnictví představují 

padělky léků a podpůrných prostředků, mezi kterými převládají výrobky nesoucí označení 

VIAGRA, CIALIS, LEVITRA (léčba erektilní dysfunkce) a ACOMPLIA (redukce 

hmotnosti při léčbě obezity). Značná část tohoto zboží je zajišťována celním úřadem Praha 

Ruzyně v rámci kontrol poštovních zásilek směřujících do ČR ze třetích zemí. Dále se 

jedná o otevřenou nabídku těchto výrobků na internetových inzertních serverech (Aukro, 

Sbazar apod.). 

 V roce 2009 bylo zjištěno celkem 531 případů porušení celních předpisů. Hodnota 

zadrženého zboží se předpokládá ve výši 477 milionů Kč. Počet zadržených kusů 

přesahuje hodnotu 536 tisíc. Vykázané údaje jsou ovlivněné výraznými rozdíly 

v hodnotách zboží, jež do položky „ostatní“ zahrnujeme, např. hodnota zadržených 

hodinek výše uvedených luxusních značek několikanásobně převyšuje hodnotu stavebnice 

„Lego“. Tím je u této komodity možný i výrazný pokles celkové hodnoty zadrženého zboží 

za současného výrazného nárůstu množství zadrženého zboží. [6] 

 

Tabulka č. 8 - Ostatní -Výsledky činnosti celních orgánů v letech 2007 – 2009 

Rok 2007 2008 2009 

Celkový počet zjištěných případů 378 516 531 

Počet zajištěných kusů textilu (tis. Ks) 226 217 536 

Hodnota zadrženého zboží (mil. Kč) 385 817 477 

Zdroj [6] 

 

Trendy 

 Levné napodobeniny značkových výrobků se stávají pro spotřebitele stále 

běžnějším nákupním artiklem a pro výrobce stále větší noční můrou. Vrásky na čele už 

začínají plagiátoři působit i českým firmám. V ohrožení jsou nejen velké vyhlášené firmy, 

ale i menší výrobci. 
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Obrázek č. 4 – Padělky mobilních telefonů 

 

 Zdroj [9] 

 České společnosti kvůli plagiátům přicházejí o stamiliony korun ročně. Padělatelé 

zboží se už dávno nesoustředí jen na luxusní značkové výrobky. Falzifikátoři napodobují 

běžné věci, jako jsou součástky do automobilů, kosmetika, dětská strava nebo léky. Podle 

generálního tajemníka Světové celní organizace (WCO) Michela Daneta tak už 

nepředstavují pouze ekonomické riziko, ale mohou znamenat přímé ohrožení zdraví i 

životů lidí. Podle údajů WCO měly v roce 2001 padělané léky jen v Číně na svědomí smrt 

asi 192 tisíc lidí. Po požití falešné vodky zemřelo ve stejném roce šedesát Estonců.  [9] 

 

Shrnutí 

 Po intenzivních kontrolách stánkového prodeje v roce 2008 byla činnost mobilního 

dohledu v loňském roce zaměřena na udržení pozitivního trendu klesající nabídky zboží 

porušující práva duševního vlastnictví a eliminaci nových komodit (průmyslové, 

drogistické a farmaceutické zboží).  

 Z provedené analýzy lze odvodit pokles nebo stagnaci porušování práv duševního 

vlastnictví u tradičních komodit - textil, obuv a CD/DVD. Naopak nárůst zjištěných 

porušení je právě u ostatních komodit např. léků, dětských stavebnic, autodílů, litých kol a 

luxusní kosmetiky. Tento nárůst může být způsoben přesunem asijských prodejců z tržnic, 

tzn. ze stánkového prodeje, do klasických kamenných obchodů, kde nabízejí převážně 

smíšený sortiment zboží nebo se zaměřují na specializovaný prodej. Novým nastupujícím 

trendem je internetový prodej, zejména pak léků, který je obtížně sledovatelný. 

http://wwwsuperkosmeticcz.takeit.cz/balicek-jalea-real-sada-6075634?280082&rtype=V&rmain=145624&ritem=6075634&rclanek=921246&rslovo=466461&showdirect=1
http://jan-krejsa.takeit.cz/povleceni-do-postylky-princezna-paulinchen-6421044-6421044?149439&rtype=V&rmain=530356&ritem=6421044&rclanek=921246&rslovo=419540&showdirect=1
http://us-rest-and-shop-llc-org-slozk.takeit.cz/krize-v-segmentu-hospitality-industry-mame-reseni-6327984-6327984?372715&rtype=V&rmain=151514&ritem=6327984&rclanek=921246&rslovo=424328&showdirect=1
http://onlineshopcz.takeit.cz/cas-zmenit-vasi-lednicku-7156471?279360&rtype=V&rmain=149520&ritem=7156471&rclanek=921246&rslovo=466748&showdirect=1
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 Výroba a prodej padělků není nijak zanedbatelným byznysem. Ročně plagiátoři 

zfalšují zboží za 500 miliard eur (15 000 miliard korun). Falzifikáty jsou přitom čím dál 

dokonalejší a rozeznat padělaný obal od originálního je proto těžší a těžší. Experti 

odhadují, že obchod s padělaným zbožím představuje šest procent z celkového světového 

obchodu. [9] 
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4. Návrhy a doporučení 

 V této části uvedu návrhy a doporučení pro zvýšení efektivity analyzovaných 

kontrolních činností, které vycházejí jednak z provedených analýz, ale také z vlastních 

poznatků z praxe získaných při kontrolních činnostech prováděných mobilním dohledem 

v působnosti Celního úřadu Chomutov.  

 

4.1 Kontrola dopravy vybraných výrobků 

  Jak vyplývá z provedené analýzy dopravy vybraných výrobků a z vymezených 

priorit v oblasti VV, je CS ČR kladen důraz zejména na fiskální zájem státu. Proto je 

jedním ze strategických cílů pro rok 2010 zaměřit skupiny mobilního dohledu na kontroly 

přepravy minerálních olejů do jiných členských zemí EU, neznačených tabákových 

výrobků, lihu a lihovin (neoznačené kontrolní páskou) s cílem odhalovat jejich nelegální 

dovoz, přepravu a skladování a ověřování deklarovaných údajů prostřednictvím 

odebraných vzorků.  

 

Legislativa 

 Současný způsob přepravy VV v RPOOD mezi jednotlivými státy EU popsaný 

v části 3.1.2 (průvodní doklad AAD) je, dle mého názoru, s ohledem na způsoby 

protiprávního jednání zastaralý a nedostatečný.  Kontrolní orgán při kontrole dopravy VV 

nemá možnost ověřit zahájení dopravy v jiném členském státě. V praxi to znamená, že 

pokud je doklad formálně správně vyplněn, odesílající a přijímající subjekt zaregistrován 

v aplikaci SEED a doklad nevykazuje další závady, kontrolní orgán není schopen na místě 

při kontrole zjistit například padělek AAD, jelikož si nemůže ověřit autentičnost dle 

evidenčního čísla. Z tohoto důvodu by bylo vhodné zavést na území Evropské unie 

elektronický systém pro sledování dopravy VV, který by kontrolnímu orgánu kdekoli v 

EU umožňoval okamžité ověření průvodního dokladu, čímž by se výrazným způsobem 

zefektivnila prováděná kontrola. 

 Dalším možným způsobem, jak eliminovat obchod s nezdaněnými minerálními 

oleji, je nastavit jiným způsobem provoz čerpacích stanic jakožto konečného článku 

v řetězci, u kterého dochází fyzicky k prodeji konečnému spotřebiteli, tudíž osobě platící 

spotřební daň, jež není vždy odvedena do státního rozpočtu. Provozovatelé čerpacích 
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stanic by měli povinnost k registraci ke SPD a stali by se tak plátci. Dále by měli uloženou 

zákonnou povinnost přizpůsobit měřidlo na výdejním stojanu k přiložení celní závěry, 

osadit měřidlem vstup centrální nádrže a v neposlední řadě manipulace s těmito měřidly by 

byla možná pouze pod dohledem celních orgánů, které by tak měly dokonalý přehled o 

prodeji minerálních olejů. Tímto by se prakticky, dle mého názoru, zlikvidoval obchod 

s nezdaněnými minerálními oleji. 

 Toto zavedení výše uvedených návrhů ovšem vyžaduje změnu stávajících právních 

norem týkajících se SPD, vydaných Evropským parlamentem a Radou Evropské unie, 

v čemž spatřuji největší problém. 

 

Informační podpora 

 V souvislosti s dopravou vybraných výrobků je zpracováváno CS CŘ velké 

množství analýz, které upozorňují na nové trendy daňových podvodů, včetně 

zainteresovaných subjektů. Dle mého názoru je těchto informací velké množství a celník 

vykonávající kontrolní činnost není schopen si je všechny zapamatovat. Proto bych 

navrhoval zapracovat informace z analytických výstupů do programových aplikací, 

které se využívají pro ověřování dopravy VV např. EVV, SEED. V případě, že bude 

kontrolovaný subjekt analýzou vyhodnocen jako rizikový, aplikace by kontrolní orgán 

upozornila např. formou vyskakovacího okna, které by obsahovalo údaje o formě rizika 

nebo alespoň odkaz na analytickou informaci. Myslím si, že tento systém by jednak 

usnadnil  práci v terénu, eliminoval chybu lidského faktoru a v neposlední řadě zefektivnil 

samotnou kontrolu. Podobný systém je zaveden již několik let při celním řízení. 

 

Organizační změny 

 Současné organizační uspořádání mobilního dohledu je soustředěno do velkého 

počtu v rámci celních úřadů a celních ředitelství. Dislokace útvarů mobilního dohledu je 

neúčelná, síť útvarů hustá, často jsou vzdáleny jen několik kilometrů. Dosavadní praxe 

ukázala, že provádění kontrol na pozemních komunikacích vyžaduje specifickou formu 

organizace výkonu služby a personální a technické nároky, které jsou v současných 

podmínkách na všech útvarech agendy mobilního dohledu nedosažitelné. Řešením by 

mohla být koncentrace útvarů do větších celků a zároveň její výraznější specializace na 

jednotlivých úrovních co do zaměření a způsobu výkonu činnosti. Tím by se vytvořily 
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podmínky pro provádění kontrolní činnosti kvalifikovanějším, a tím i efektivnějším 

způsobem. 

 Kontrolní činnost skupin mobilního dohledu by se měla zaměřit zejména na 

přepravy VV v příhraničních oblastech, a také v mimopracovní dobu celních úřadů, tzn. 

od 15.30 do 7.30 a víkendy. Pro splnění shora zmiňovaného stanoveného cíle je nezbytné 

důsledně využívat analytické výstupy a měla by být nastavena úzká spolupráce 

s odbornými útvary, jejichž úkolem je správa spotřebních daní. 

 

Infrastruktura 

 Obecně se skupiny mobilního dohledu mimo jiné při své kontrolní činnosti potýkají 

s nedostatkem kontrolních stanovišť a odstavných ploch.  V územní působnosti Celního 

úřadu Chomutov vedou tři důležité komunikace, jedna i navazující na hraniční přechod do 

Německa, po kterých se dopravují VV. K dispozici jsou pouze 2 vyhovující stanoviště 

umožňující bezpečné zastavení nákladních automobilů. Doporučoval bych vyčlenění 

finančních prostředků na vybudování vhodných odstavných ploch, které budou využívat 

nejen složky CS, ale i ostatní státní složky kontrolující silniční přepravu např. Policie ČR. 

 

4.2 Ochrana práv duševního vlastnictví  

 S ohledem na nové trendy prodeje zboží prostřednictvím internetového obchodu 

bych doporučoval, aby se kontrolní činnost CS obrátila právě tímto směrem. CS by měla 

vytvořit specializované týmy na provádění monitoringu a zjišťování porušování 

právních předpisů v této oblasti. 

   

Legislativa 

 Celní úřady ochranu vnitřního trhu vykonávají podle ZOS a podle ZODV 

postupují. Už jenom samotný fakt, že tato problematika je řešena výňatky ze dvou 

různě zaměřených zákonů, ukazuje na možné problémy při její aplikaci v praxi. Tato 

zvolená podoba neusnadňuje práci jak celníkům, tak orientaci majitelům práva a v 

neposlední řadě též samotnému spotřebiteli. Majitelé práva duševního vlastnictví jsou 

vlastně paradoxně chráněni ZOS. Kdežto spotřebitel, který mnohdy padělky zboží sám 

vyhledává kvůli výhodnější ceně a je si tedy plně vědom, že si je kupuje, ani chráněn být 

nechce. Z těchto shora uvedených důvodů bych navrhoval tuto problematiku upravit 
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v jedné právní normě, která by skutečně chránila jen majitele práva. Mohly by být 

použity obdobné postupy jako při podezření na padělek při dovozu zboží ze třetích zemí 

upravené v ZODV. Taktéž by se usnadnila orientace v dané problematice všem 

zúčastněným stranám, včetně nás, celníků. 
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5. Závěr 

 Celní správa vždy plnila poměrně významnou úlohu, a to jak uniformovaného 

(resp. bezpečnostního) sboru, tak správního orgánu, jehož hlavní cíle byly převážně 

orientovány do oblasti fiskální (daňové) a ochranné.   
 Diplomová práce je tematicky rozdělena do 3 částí, z nichž první se věnuje 

představení Celní správy ČR. Je zde popsána struktura celní správy a namátkou uvedeno 

několik činností, k jejichž vykonávání je celní správa kompetentní. V druhé, stěžejní části, 

jsou vysvětleny základní pojmy, se kterými se setkáváme v celé práci, a jsou proto 

důležitým předpokladem pro pochopení dané problematiky. Dále jsou zde 

charakterizovány a popsány jednotlivé kontrolní činnosti, jejichž výsledky jsou členěny dle 

jednotlivých oblastí zaměření a komodit. U jednotlivých kontrolních činností byla 

provedena analýza, která popisuje 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 nové trendy 

v této oblasti. Ve třetí části jsem na základě výsledku provedených analýz a vlastních 

poznatků z praxe uvedl návrhy a doporučení pro zvýšení efektivity analyzovaných 

činností.  
 Celá práce je obohacena obrázky, grafy a tabulkami, které zvyšují její vypovídající 

schopnost. 
 Z provedených analýz vyplývá, že k protiprávnímu jednání a daňovým únikům 

nejčastěji svádějí komodity, ze kterých plynou nejvyšší příjmy do státního rozpočtu a jsou 

tudíž nejvíce spotřebiteli žádané. Tradičně se jedná o minerální oleje, tabákové výrobky a 

v nemalé míře též líh. Celní správa na nastolené trendy shora uvedeného jednání reaguje 

flexibilně a operativně formou různých opatření, zvýšením intenzity kontrol, modernizací 

technického vybavení, pořádáním vzdělávacích specializačních kurzů pro celníky, 

vylepšováním programových aplikací nezbytných pro výkon služby a v neposlední řadě 

také důslednější analytickou činností. V některých oblastech kontrolní činností se musejí 

celní orgány vypořádat i s nedokonalou legislativou. 
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Kontrolní páska pro značení lihu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Popis číselného kódu na kontrolním pásku:      800212G5CC 

  1-místo: kód celního ředitelství – 8 … celní ředitelství Ústí nad Labem 

  2-4 místo: pořadové číslo registrované osoby, které je přidělováno automaticky – 002 

  5-8 místo: kód data přijetí objednávky – 12G5 … 12.července 2005 

  9-místo: kód objemu spotřebitelského balení – C … objem 0,7-0,75 litru 

  10-místo: kód zařazení podle úrovně obsahu etanolu – C … 34-37% 
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