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Anotace 

Uvádění zboţí porušujícího práva duševního vlastnictví na vnitřní trh Evropské 

unie včetně České republiky, způsobuje značnou škodu jak výrobcům 

a prodejcům, dodrţujícím právní předpisy, tak i spotřebitelům, kteří jsou klamáni, 

a kteří mohou být takovým zboţím dokonce v některých případech ohroţeni.  

Cílem mé práce je představit Celní správu ČR, jako jednu ze sloţek státní správy, 

podílející se na prosazování práv z duševního vlastnictví. Práce informuje čtenáře 

o organizační struktuře Celní správy ČR zabývající se problematikou duševního 

vlastnictví a seznamuje s legislativním rámcem, podle kterého Celní správa ČR 

postupuje při prosazování práv duševního vlastnictví. Dále jsou v mé práci 

popsány jednotlivé činnosti, které Celní správa ČR vykonává v oblasti ochrany 

práv duševního vlastnictví. 

 

Klíčová slova: Celní správa ČR, celní dohled, duševní vlastnictví, ochrana 

spotřebitele, humanitární účely 

 

Summary 

Marketing of goods infringing intellectual property rights on the internal market of 

the European Union, including Czech Republic, causing considerable damage to 

both manufacturers and retailers to law-abiding and to consumers who are misled 

and who may be such goods even in some cases threatened. 

The aim of my work is to present the customs administration of the CR, as one of 

the components of government involved in the enforcement of intellectual property 

work informs readers about the organizational structure of customs administrations 

of the CR dealing with intellectual property issues and introduces the legislative 

framework under which Customs CR proceed to enforce intellectual property 

rights. Furthermore, in my work describes the various activities that Customs CR 

carries the protection of intellectual property rights. 

 

Key words: Customs Administration of the CR, customs supervision, intellectual 

property, consumer protection, humanitarian 
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1 Úvod 

Tématem mé bakalářské práce je prosazování práv z duševního 

vlastnictví Celní správou České republiky. V práci prezentuji Celní správu České 

republiky (dále jen „Celní správa ČR“) jako jednu ze sloţek státní správy, která 

se zabývá ochranou práv duševního vlastnictví na území České republiky. V první 

části popisuji organizační strukturu a sloţky, které se v rámci Celní správy ČR 

zabývají problematikou duševního vlastnictví. Dále v práci seznamuji čtenáře 

se základními právními předpisy, na základě kterých vykonává Celní správa ČR 

dohled nad dodrţováním práv duševního vlastnictví. 

Stěţejní prostor je věnován pravomocem a činnostem, které Celní 

správa ČR vykonává v rámci prosazování práv duševního vlastnictví 

a to jak u zboţí, které vstupuje na celní území Společenství, tak i u zboţí 

nacházející se na vnitřním trhu České republiky. 

V závěru mé práce podrobněji popisuji postup Celní správy ČR 

při převádění zadrţených či propadlých padělků zboţí k humanitárním účelům. 
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2 Organizační struktura Celní správy ČR 

Vstup smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost 

a současné nabytí účinnosti zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České 

republiky (dále jen „zákon o celní správě“), předurčilo současnou podobu české 

celní správy, kterou tvoří Generální ředitelství cel v Praze, které je jako správní 

úřad pro oblast celnictví s celostátní územní působností podřízeno Ministerstvu 

financí, dále pak osm celních ředitelství dislokovaných většinou v krajských 

městech a jim podřízených 54 celních úřadů s vymezenou územní působností. 

Organizační strukturu Generálního ředitelství cel, celního ředitelství 

a celního úřadu jako celních orgánů Celní správy ČR tvoří organizační útvary 

a jiné formy organizačního uspořádání. 

Za organizační útvary jsou povaţovány sekce v čele s ředitelem sekce, 

odbory v čele s ředitelem odboru, samostatné oddělení v čele s vedoucím 

samostatného oddělení, oddělení v čele s vedoucím oddělení a pobočka v čele 

s vedoucím pobočky. 

Za jiné formy organizačního uspořádání je povaţován referát, expozitura, 

stálá pracovní skupina, směna či účelové zařízení. [1] 

Organizační schéma základního uspořádání Celní správy ČR je uvedeno 

v příloze č. 1. 

 

Organizační struktura Celní správy ČR a působnost jejich 
organizačních útvarů zabývající se problematikou ochrany práv 
duševního vlastnictví 

 

Činnost v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví v rámci Celní 

správy ČR zajišťuje v rozsahu stanoveném Organizačním řádem Celní správy ČR 

jak Generální ředitelství cel, tak i jednotlivá celní ředitelství a celní úřady v rámci 

stanovené působnosti. 
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2.1 Generální ředitelství cel 

Organizační útvary Generálního ředitelství cel tvoří sekce, odbory, 

samostatná oddělení a oddělení, přičemţ součástí Generálního ředitelství cel 

můţe být i účelové zařízení. Podrobné schéma organizačního uspořádání 

je znázorněno na obrázku č. 1. 

 

 
Obrázek č. 1: Organizační schéma Generálního ředitelství cel 

 

Útvary na Generálním ředitelství cel v rámci své působnosti zajišťují 

činnosti stanovené právními předpisy ČR, zejména zákonem o celní správě, 

mezinárodními smlouvami a dále zajišťují činnosti, které s výkonem působnosti 

Generálního ředitelství cel souvisejí. Odborně a metodicky řídí a koordinují celní 

ředitelství a metodicky řídí celní úřady v oblasti výkonu dohledu a kontroly, celního 

hodnocení, zajišťování celního dluhu, celní politiky, sazebního zařazení zboţí 

a integrovaného tarifu, správy cel a daní, pátrání po zboţí uniklém nebo odňatém 
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dohledu celních orgánů, správního trestání, následných kontrol, analýzy rizik, 

mezinárodní spolupráce, obchodu uvnitř Společenství, zabezpečování kontrolních 

nebo asistenčních činností a placení peněţitých plnění. Podílí se na přípravě 

návrhů právních předpisů v oblasti celnictví, vypracovávají připomínky 

a stanoviska k návrhům právních předpisů, poţadovaným vnějšími orgány 

a institucemi. Rozhodují, ve kterých věcech v oblasti celnictví jde o případy 

celostátního nebo mezinárodního významu, a v případech celostátního nebo 

mezinárodního významu řídí celní úřady. Generální ředitelství cel je také 

pověřeným celním orgánem, který ve věcech vymezených právním předpisem 

upravujícím trestní řízení vystupuje v postavení policejního orgánu, jde-li o případy 

celostátního nebo mezinárodního významu. [1] 

 
Činnost v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví na úrovni Generálního 
ředitelství cel zajišťuje v rámci své působnosti: 

 

a) Odbor 21 Celní, v rámci něhoţ je zřízeno oddělení 214 – Společné 

zemědělské politiky a zvláštních kompetencí, které mj. vykonává 

koncepční, metodickou, odbornou a ve spolupráci s Celním ředitelstvím 

Hradec Králové koordinační činnost v oblasti ochrany práv duševního 

vlastnictví, zajišťuje v této oblasti mezinárodní spolupráci, včetně 

zpracování a zasílání stanovených evidencí a hlášení, účastní 

se mezinárodních jednání týkajících se problematiky duševního vlastnictví 

a v neposlední řadě spolupracuje s Odborem 33 – Dohledu v oblasti 

zaměření činnosti útvarů mobilního dohledu. 

b) Odbor 33 Dohledu, v rámci něhoţ je zřízeno oddělení 331 – Metodiky 

a koordinace dohledu, které mj. vykonává koncepční, metodickou 

a koordinační činnost v oblasti zajištění výkonu mobilního dohledu, kontrol 

stánkového prodeje, zajišťuje metodickou činnost v oblasti správního 

trestání a v rámci své působnosti vypracovává návrhy opatření 

ke zkvalitnění výkonu činností vykonávaných mobilním dohledem, provádí 

vyhlašování těchto opatření a koordinuje jejich realizaci. [2] 
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2.2 Celní ředitelství 

Organizační strukturu celního ředitelství tvoří odbory a jsou-li zřízeny tak 

i oddělení a jiné formy organizačního uspořádání. Podrobné schéma 

organizačního uspořádání je znázorněno na obrázku č. 2. 

 

 
Obrázek č. 2: Organizační schéma celního ředitelství 

 

Celní ředitelství je ve věcech, ve kterých nejde o případy celostátního 

nebo mezinárodního významu, pověřeným celním orgánem. Řídí celní úřady 

ve svém územním obvodu, s výjimkou případů, kdy je řídí Generální ředitelství cel. 

Útvary na celním ředitelství v rámci své působnosti vykonávají činnosti uvedené 

v § 4 zákona o celní správě. Spolupracují v oblasti rozhodovací činnosti 

s ostatními útvary Celní správy ČR, poskytují celním úřadům přímou odbornou 

podporu a pomoc, vypracovávají připomínky a stanoviska k návrhům právních 

předpisů, koordinují a zajišťují opatření k jednotné aplikaci vnitřních aktů řízení. 

Koordinují, organizují a provádějí kontrolní činnost. Provádějí vymezené úkony 

v oblasti trestního řízení, správních deliktů a plní úkoly v postavení policejního 
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orgánu. Zajišťují plnění vymezených úkolů v oblasti odhalování a dokumentování 

závaţných případů porušování celních a daňových předpisů, zneuţívání práv 

k duševnímu vlastnictví, případů nelegálního obchodu s omamnými 

a psychotropními látkami, zbraněmi, vojenským materiálem atd.. [1] 

 

Činnost v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví na úrovni celního 
ředitelství zajišťuje v rámci své působnosti: 
 

a) Oddělení 022 – Celní, které mj. řídí a koordinuje aplikaci právních předpisů 

a stanovených zásad technologie dohledu, celního řízení a celní kontroly, 

provádí opatření k posílení dohledu, koordinuje činnost celních úřadů 

v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví, spolupracuje s agendou 

mobilního dohledu v oblasti aplikace zákazů a omezení. 

b) Oddělení 034 - Mobilního dohledu, které v rámci agendy mobilního dohledu 

celního ředitelství ve své nebo svěřené působnosti zejména koordinuje 

a sjednocuje činnosti celních úřadů v oblasti mobilního dohledu, mobilních 

kontrol, asistenčních činností, kontrol stánkového prodeje a ostatních 

kontrol podle zvláštních právních předpisů a zajišťuje silami a prostředky 

mobilních skupin vymezené činnosti mobilního dohledu v působnosti 

celního ředitelství. 

c) Oddělení 031 – Odhalování celních a daňových podvodů, které jakoţto 

orgán činný v trestním řízení, disponuje mimo jiné i oprávněnými k úkonům 

trestního řízení u trestných činů, kde předmětem chráněného zájmu 

je mj. i právo duševního vlastnictví. 

 

Zvláštní postavení mezi celními ředitelstvími má v oblasti ochrany práv 

duševního vlastnictví Celní ředitelství Hradec Králové, které fakticky v této oblasti 

provádí pro všechny útvary Celní správy ČR jak metodickou činnost, tak i činnosti 

související s povolovacím řízením při ochraně práv duševního vlastnictví 

a zároveň vyhledává nelegální aktivity prostřednictvím monitoringu internetu 

se zaměřením na oblast ochrany práv duševního vlastnictví. [2] 
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V rámci CŘ Hradec Králové je zřízeno: 

 

a) Specializované oddělení 40 – Ochrany duševního vlastnictví, které 

vykonává činnost v oblasti agendy ochrany duševního vlastnictví 

při povolovacím a souvisejícím řízení. 

b) Oddělení 20 Analýzy, které z oblasti duševního vlastnictví zpracovává 

statistické přehledy pro Generální ředitelství cel, spravuje aplikaci Duševní 

vlastnictví, kde na základě výstupů provádí vlastní vyhodnocování 

rizikovosti jednotlivých subjektů.  

2.3 Celní úřad 

Organizační strukturu celního úřadu tvoří oddělení a jsou-li zřízeny tak 

i odbory, pobočky či jiné formy organizačního uspořádání. Podrobné schéma 

organizačního uspořádání je znázorněno na obrázku č. 3. 

 

 
Obrázek č. 3: Organizační schéma celního úřadu 
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Celní úřad vykonává činnosti uvedené v ustanovení § 5 zákona o celní 

správě, činnosti podle celního zákona a dalších právních předpisů a je ve smyslu 

ustanovení § 1 odst. 7 zákona o celní správě celním orgánem. [1] 

 

Činnost v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví na úrovni 

celního úřadu zajišťuje: 

 

a) Oddělení 023 – Celní, v souvislosti s realizovaným celním dohledem, kde 

jsou mj. vykonávány činnosti spojené s řízením o přidělení celně 

schváleného určení zboţí a ukončováním celních reţimů v souladu 

s platnou právní úpravou. 

b) Oddělení 032 – Mobilního dohledu, při výkonu svěřených kompetencí 

a dozoru nad zboţím, věcmi a osobami mimo rámec celního dohledu. 

V rámci agendy mobilního dohledu celní úřad vykonává činnosti spojené 

s pátráním po zboţí uniklém celnímu dohledu, asistenčními činnostmi 

a podporou ostatním útvarům celního úřadu, provádí kontrolní a dohledové 

činnosti podle zvláštních právních předpisů. Oddělení mobilního dohledu 

provádí také kontroly stánkového prodeje a kontroluje dodrţování předpisů 

v oblasti ochrany spotřebitele a ochrany duševního vlastnictví. 

3 Legislativní rámec upravující činnost Celní správy ČR 

v oblasti prosazování práv z duševního vlastnictví 

Do boje proti padělání zboţí je Celní správa ČR zapojena jiţ od roku 

1995. Právní předpis, který umoţňoval Celní správě ČR poskytovat rámcovou 

právní ochranu v této oblasti, byl zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, 

ve znění pozdějších předpisů. Díky mimořádnému nárůstu odhalovaných padělků, 

zejména při dovozu zboţí do České republiky v letech 1997 aţ 1999, bylo 

nezbytné přijmout takové legislativní změny, které by umoţňovaly Celní správě 

ČR lépe a účelněji chránit oprávněné zájmy majitelů práv duševního vlastnictví, 

vnitřní trh, ekonomické zájmy České republiky a také občany České republiky, 

jako spotřebitele, před nebezpečnými výrobky. 
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V současné době upravují činnost a opatření Celní správy ČR v oblasti 

prosazování práv z duševního vlastnictví tyto základní právní předpisy: 

 

 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003, o přijímání opatření celních orgánů proti 

zboţí podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví 

a o opatřeních, která mají být přijata proti zboţí, o kterém bylo zjištěno, 

ţe tato práva porušilo, v platném znění (dále jen „Nařízení č. 1383/2003“) 

 nařízení Komise (ES) č. 1891/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla 

k nařízení Rady (ES) č. 1383/2003, o zásahu celních orgánů proti zboţí 

podezřelému z porušení některých práv k duševnímu vlastnictví a opatření, 

která mají být přijata vůči zboţí, o kterém bylo zjištěno, ţe tato práva 

porušilo, v platném znění (dále jen „prováděcí Nařízení č. 1891/2004“) 

 zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu 

a zpětného vývozu zboţí porušujícího některá práva duševního vlastnictví 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Nařízení č. 1383/2003 stanoví mechanismy zabraňující uvedení zboţí 

porušující práva duševního vlastnictví na celní území Společenství, propuštění 

do volného oběhu ve Společenství, umístění do reţimu s podmíněným 

osvobozením od cla nebo umístění do svobodného celního skladu a rovněţ jeho 

vývozu, zpětnému vývozu nebo opuštění celního území Společenství, spočívající 

v pozastavení jeho propuštění do jednotlivých celních reţimů. V tomto nařízení 

je zároveň definováno, ţe zboţím porušujícím právo duševního vlastnictví, 

se rozumí: 

a) padělek, který je definován v první řadě jako zboţí včetně jeho obalu 

označené neoprávněně ochrannou známkou, která je totoţná s ochrannou 

známkou platně zapsanou pro stejný druh zboţí nebo která nemůţe být 

od této ochranné známky ve svých podstatných znacích odlišena, a tím 

porušuje práva drţitele příslušné ochranné známky podle práva 

Společenství nebo členského státu, ve kterém je podána ţádost o přijetí 

opatření. Zároveň je padělkem, ve smyslu tohoto nařízení, označen 

jakýkoli symbol ochranné známky (včetně loga, letáku, etikety, návodu 
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k pouţití nebo záručního listu opatřených takovým symbolem) a to i tehdy, 

je-li předkládán samostatně, nebo obalové materiály označené ochrannými 

známkami padělků uvedenými samostatně za stejných podmínek jako 

zboţí 

b) nedovolená napodobenina, za kterou je, ve smyslu tohoto nařízení, 

povaţováno zboţí, jeţ představuje nebo obsahuje kopie pořízené bez 

souhlasu drţitele autorského práva nebo práva s ním souvisejícího nebo 

práva k průmyslovému vzoru a to bez ohledu na to, zda je zapsáno podle 

vnitrostátních právních předpisů a 

c) takové zboţí, které v členském státě, v němţ je podána ţádost o přijetí 

opatření celních orgánů, porušuje patent, dodatkové ochranné osvědčení, 

národní odrůdové právo nebo odrůdové právo Společenství, označení 

původu nebo zeměpisná označení 

 

Nařízení č. 1383/2003 dále stanoví, ţe drţitelem práva se rozumí drţitel 

(ochranné známky, autorského práva nebo práva s ním souvisejícího, práva 

k průmyslovému vzoru, patentu, dodatkového ochranného osvědčení, odrůdového 

práva, chráněného označení původu, chráněného zeměpisného označení) nebo 

jakákoli jiná osoba oprávněná uţívat kterékoli z těchto práv duševního vlastnictví 

nebo zástupci těchto osob a zároveň sjednocuje poţadavky na ţádosti o přijetí 

opatření celních orgánů a umoţňuje účelněji a efektivněji chránit oprávněné zájmy 

majitelů (resp. drţitelů) práv ovšem pouze u zboţí, které podléhá dohledu celních 

orgánů. [3] 

Nařízení je pramenem komunitárního práva, je závazné ve všech svých 

částech a všechny orgány členských států jsou povinny jej přímo aplikovat. Přesto 

v  některých svých částech Nařízení č. 1383/2003 připouští podrobnější 

či doplňující vnitrostátní úpravu k zajištění jeho aplikace. 

Odpovídajícím vnitrostátním právním předpisem v České republice 

je právě zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu 

a zpětného vývozu zboţí porušujícího některá práva duševního vlastnictví 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon č. 191/1999 Sb.“), který Nařízení č. 1383/2003 částečně upřesňuje 
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a stanoví podmínky, za kterých se provádí zásah celního úřadu proti osobám, 

které vlastní, drţí, skladují nebo prodávají zboţí, jehoţ výrobou nebo úpravou byla 

porušena práva k duševnímu vlastnictví na celním území Společenství, podle 

bezprostředně závazného právního předpisu Společenství, a dále stanoví 

podmínky, za kterých je celní úřad oprávněn zajistit, zničit nebo vyřadit 

z obchodování zboţí, o němţ má důvodné podezření, ţe jeho výrobou nebo 

úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví. [4] 

Další vnitrostátní právní předpis upravující působnost Celní správy ČR 

a jejích orgánů v oblasti práv z duševního vlastnictví je zákon č. 634/1992 Sb., 

o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 

spotřebitele“). Celní úřady podle tohoto zákona provádějí dozor nad dodrţováním 

zákazu klamání spotřebitele nabídkou nebo prodejem výrobků nebo zboţí 

porušujících některá práva duševního vlastnictví, jakoţ i skladováním těchto 

výrobků nebo zboţí za účelem nabídky nebo prodeje. Na rozdíl od předchozích 

právních předpisů umoţňují oprávnění uvedená v tomto zákoně, zajišťovat zboţí 

na vnitřním trhu, které jiţ nepodléhá celnímu dohledu a vzniklo u něj důvodné 

podezření z porušení práv duševního vlastnictví. [5] 

Celní správa ČR disponuje, vedle oprávnění uvedených v zákoně 

č. 191/1999 Sb. a zákoně o ochraně spotřebitele, ještě speciálními oprávněními 

ve vztahu ke zboţí, které porušuje práva autorská, ve smyslu zákona 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský 

zákon“). 

Specializované útvary Celní správy ČR jsou také oprávněny činit úkony 

v trestním řízení u zákonem stanovených trestních činů, mezi které patří 

mj. i trestné činy proti autorskému právu a proti právům průmyslovým. Právní 

předpis, který upravuje tuto činnost je zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním, ve znění pozdějších předpisů, kde je Celní správa ČR zahrnuta mezi 

orgány činné v trestním řízení, resp. zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“), kde jsou v §§ 268 aţ 270 

vyjmenovány právě trestné činy proti průmyslovým právům a proti právům 

autorským. 
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Výše uvedené právní předpisy výslovně obsahují kompetence celních 

orgánů, případně upravují postup jejich činnosti při ochraně práv vyplývajících 

z duševního vlastnictví. Chránit práva duševního vlastnictví však není moţné bez 

znalosti ostatních právních předpisů upravujících problematiku duševního 

vlastnictví obecně. Komplexnější přehled právních předpisů upravujících 

problematiku ochrany práv duševního vlastnictví je uveden v příloze č. 2. 

4 Pravomoc a činnost Celní správy ČR v oblasti prosazování 

práv duševního vlastnictví 

Pravomoc a činnosti, které celní orgány vykonávají v souvislosti 

s prosazováním práv duševního vlastnictví lze rozdělit na činnosti vykonávané  

a) v agendě celní v souvislosti s realizovaným celním dohledem 

b) v agendě mobilního dohledu při výkonu svěřených kompetencí a dozoru 

nad zboţím, věcmi a osobami mimo rámec celního dohledu  

c) v agendě pátrání a dohledu v souvislosti s plněním úkolů v postavení 

policejního orgánu 

4.1 Činnost celních orgánů v oblasti ochrany duševního vlastnictví 

v souvislosti s realizovaným celním dohledem 

Postup Celní správy ČR při ochraně práv duševního vlastnictví ve vztahu 

ke zboţí, které podléhá celnímu dohledu je upraven Nařízením č. 1383/2003, 

prováděcím Nařízením č. 1891/2004 a zákonem č. 191/1999 Sb. Základní 

podmínkou pro uplatňování postupu podle citovaných právních předpisů je 

skutečnost, ţe podezřelé zboţí musí podléhat celnímu dohledu, přičemţ zboţí 

podléhá celnímu dohledu od vstupu na celní území Společenství do doby nutné 

k zjištění jeho celního statusu. 

Podle článku 1 Nařízení č. 1383/2003 jsou celní úřady oprávněny přijímat 

opatření, pokud existuje podezření, ţe zboţí porušuje práva duševního vlastnictví 

v situacích, kdy je zboţí navrţeno k propuštění do volného oběhu, vývozu nebo 

zpětnému vývozu nebo je odhaleno při provádění kontrol zboţí vstupujícího 

na celní území Společenství nebo opouštějící toto území, umístěného v reţimu 
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s podmíněným osvobozením od cla, zpětně vyváţeného nebo umístěného 

do svobodného pásma nebo celního skladu. Celní úřady naopak podle tohoto 

nařízení nejsou oprávněny přijímat opatření, pokud existuje podezření, 

ţe kontrolované zboţí porušuje práva k uţitnému vzoru nebo pokud se jedná 

o neobchodní zboţí, které je dováţeno v osobních zavazadlech cestujících, 

a současně neexistují známky toho, ţe toto zboţí je součástí obchodní 

přepravy. [3] 

Základní podmínkou pro přijetí opatření celních úřadů je také skutečnost, 

ţe zboţí, které je předmětem kontroly, je také předmětem ochrany práv duševního 

vlastnictví tzn., ţe se jedná o ochrannou známku, průmyslový vzor, patent, 

dodatkové ochranné osvědčení, národní odrůdové právo, označení původu, 

zeměpisné označení či autorské právo. Pokud je předmětem ochrany právo 

duševního vlastnictví zapisované do rejstříku, musí být zapsáno příslušným 

úřadem s platností pro Českou republiku, v opačném případě musí být takové 

právo doloţeno jiným důkazem. Mezi úřady, u kterých je moţné registrovat práva 

duševního vlastnictví, patří: 

 

 Úřad průmyslového vlastnictví 

 Evropský patentový úřad se sídlem v Mnichově – pro evropské patenty 

 Evropská komise pro chráněná označení původu a zeměpisná označení  

 Odrůdový úřad Společenství 

 Světová organizace duševního vlastnictví se sídlem v Ţenevě – pro 

mezinárodně registrovaná práva 

 Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu se sídlem v Alicante – pro ochranné 

známky a průmyslové vzory Společenství 

 

Pokud se jedná o zboţí, které by mohlo porušit právo k autorskému dílu 

nebo průmyslovému vzoru, potom kontrolované zboţí musí představovat nebo 

obsahovat kopie daného autorského díla nebo průmyslového vzoru. 

Celní úřad přijímá opatření z moci úřední či na základě ţádosti 

v případech, kdy v rámci provádění celního dohledu pojme důvodné podezření, 

ţe zboţí splňující podmínky pro přijetí opatření porušuje práva duševního 
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vlastnictví. Za opatření, které je celní úřad oprávněn přijmou, se ve smyslu 

Nařízení č. 1383/2003 a zákona č. 191/1999 Sb. povaţuje zadrţení zboţí, o němţ 

má důvodné podezření, ţe jím jsou porušena práva duševního vlastnictví 

a zničení zboţí, kterým jsou práva duševního vlastnictví porušena. [3][4] 

Při posuzování, zda zboţí porušuje práva duševního vlastnictví, vychází 

pracovníci celního úřadu např. z následujících skutečností: 

 

 kontrolované zboţí odpovídá tomu, které je uvedeno v rozhodnutí o přijetí 

opatření, která vydává Celní ředitelství Hradec Králové 

 kvalita a způsob zpracování kontrolovaného zboţí nebo pouţitý materiál 

je odlišný od originálních výrobků 

 zboţí je dováţeno nebo distribuováno subjekty, které jsou odlišné 

od obvyklých dovozců 

 způsob balení neodpovídá balení originálních výrobků nebo zboţí není 

baleno obvyklým způsobem 

 deklarovaná hodnota zboţí je v nápadném nepoměru k originálnímu zboţí 

 

Zjistí-li celní úřad v rámci provádění celního dohledu zboţí podezřelé 

z porušení práv duševního vlastnictví, je celní úřad oprávněn předmětné zboţí 

zadrţet v souladu s čl. 9 odst. 1 Nařízení č. 1383/2003 a § 9 odst. 1 zákona 

č. 191/1999 Sb. Rozhodnutí o zadrţení neprodleně doručí osobě, které bylo zboţí 

zadrţeno a zároveň o zadrţení zboţí informuje majitele práva. 

Majitel práva je následně ve lhůtě 3 pracovních dnů povinen podat ţádost 

o přijetí opatření v souladu s čl. 5 odst. 1 Nařízení č. 1383/2003 a § 4 zákona 

č. 191/1999 Sb.. Pokud, v době zadrţení zboţí, majitel práva jiţ podal ţádost 

o přijetí opatření a Celní ředitelství Hradec Králové jiţ pravomocně rozhodlo 

o schválení této ţádosti, upozorní celní úřad majitele práva na moţnost zahájit 

tzv. zjednodušený postup ve smyslu čl. 11 Nařízení č. 1383/2003 a nebo 

na moţnost domáhat se svých práv podáním určovací ţaloby u soudu, který 

následně rozhodne, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví. 

V rámci zjednodušeného postupu můţe majitel práva poţádat celní úřad 

o zničení zboţí. Celní úřad můţe podle zjednodušeného postupu postupovat 
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pouze v případě, ţe majitel práva do 10 pracovních dnů od okamţiku obdrţení 

sdělení o zadrţení zboţí, písemně informuje celní úřad o tom, ţe předmětné zboţí 

porušuje právo duševního vlastnictví a zároveň deklarant, vlastník nebo drţitel 

zboţí, kterému bylo předmětné zboţí zadrţeno, vyjádří souhlas se zničením 

tohoto zboţí. Pokud jsou splněny podmínky pro zničení zboţí v rámci 

zjednodušeného postupu, vydá celní úřad rozhodnutí o zničení zboţí. Po nabytí 

právní moci rozhodnutí odebere celní úřad ze zboţí určeného ke zničení vzorky, 

které následně slouţí jako důkaz v případném soudním řízení a zbytek zboţí 

je zničen pod celním dohledem na náklady deklaranta, vlastníka nebo drţitele 

zboţí. 

Pokud o tom, ţe zadrţené zboţí porušuje práva duševního vlastnictví, 

rozhodl pravomocně příslušný soud, na základě určovací ţaloby, zajistí celní úřad, 

v souladu s § 14 zákona č. 191/1999 Sb., zničení tohoto zboţí na náklady 

dovozce či vývozce případně majitele práv, není – li dovozce či vývozce celnímu 

úřadu znám. 

V případě, ţe bylo příslušným soudem pravomocně rozhodnuto, ţe se 

jedná o zboţí, které porušuje některá práva duševního vlastnictví, připouští zákon 

č. 191/1999 Sb. kromě zničení zboţí pod celním dohledem i převod tohoto zboţí 

k humanitárním účelům. Postupu celních orgánů v rámci převodu zboţí 

k humanitárním účelům popisuji v další části této práce. [3][4] 

Výsledky kontrolní činnosti Celní správy ČR v rámci výkonu kompetencí 

v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví ve vztahu ke zboţí, které podléhá 

celnímu dohledu, zobrazuje tabulka č. 1. 

 

Tabulka č. 1: Výsledky kontrolní činnosti u zboží, které podléhá celnímu dohledu 

 2007 2008 2009 

Počet zadrţených padělků 903 311 Ks 923 682 Ks 1 778 630 Ks 

Škoda způsobená majitelům práv 411 122 Kč 32 413 427 Kč 1 839 645 628 Kč 

[Zdroj: intranetová aplikace Duševní vlastnictví] 
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Na celkovém počtu zadrţených výrobků a zboţí se největší měrou 

dlouhodobě podílí oděvy a doplňky, obuv a potraviny, alkohol a jiné nápoje. Podíl 

jednotlivých práv duševního vlastnictví na celkovém počtu porušení znázorňuje 

graf č. 1. 

 

Graf č. 1: Podíl jednotlivých práv duševního vlastnictví na celkovém počtu porušení u zboží, které 
podléhá celnímu dohledu (v kusech) 

 

 
 

[Zdroj: intranetová aplikace Duševní vlastnictví] 

4.2 Činnost celních orgánů v oblasti ochrany duševního vlastnictví 

při výkonu svěřených kompetencí a dozoru nad zboţím, věcmi 

a osobami mimo rámec celního dohledu 

Celní úřady jsou dozorovými orgány v souladu s § 23 odst. 6 zákona 

o ochraně spotřebitele a při ochraně vnitřního trhu před výrobky a zboţím, které 

není pod celním dohledem, a kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, 

provádějí opatření podle zákona č. 191/1999 Sb. 
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Podle § 23 odst. 6 zákona o ochraně spotřebitele provádí celní úřady 

dozor při ochraně vnitřního trhu, v rámci kterého jsou oprávněny kontrolovat  

 

a) dodrţování zákazu klamavé obchodní praktiky nabízením nebo prodejem 

výrobků nebo sluţeb porušujících některá práva duševního vlastnictví, 

jakoţ i skladování uvedených výrobků za účelem jejich nabízení nebo 

prodeje a neoprávněné uţívání označení chráněného podle zvláštního 

právního předpisu v obchodním styku, kterým se rozumí zákon č. 441/2003 

Sb., o ochranných známkách, 

b) dodrţování zákazu nabízení za účelem prodeje, prodeje a vývozu mimo 

území České republiky výrobků, které jsou určeny pro humanitární účely 

a jsou označeny neodstranitelným nápisem „humanita“, 

c) dodrţování povinnosti provozovatele trţiště (trţnice) vést evidenci 

prodávajících. 

 

Při ochraně vnitřního trhu jsou pracovníci celních úřadů oprávněni, podle 

ustanovení § 32 zákona č. 191/1999 Sb., vstupovat při výkonu kontroly 

do provozoven nebo skladových prostor, o kterých mají důvodné podezření, 

ţe se v nich nabízejí, skladují nebo prodávají výrobky nebo zboţí, kterými jsou 

porušena práva k duševnímu vlastnictví anebo do objektů výrobce, dovozce 

či distributora, a mohou vyţadovat předloţení příslušné dokumentace a poskytnutí 

pravdivých informací. 

Pracovníci celních úřadů jsou také, podle tohoto zákonného ustanovení, 

oprávněni ověřovat totoţnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými osobami nebo 

jejich oprávněnými zástupci, poţadovat od kontrolovaných osob potřebné doklady, 

údaje a písemná nebo ústní vysvětlení, a dále mohou odebírat za náhradu 

od kontrolovaných osob potřebné vzorky výrobků nebo zboţí k posouzení, zda 

nejde o výrobek nebo zboţí, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví.  

Při samotné kontrole prováděné v rámci ochrany vnitřního trhu, ve smyslu 

ustanovení § 1 zákona č. 191/1999 Sb., postupují celní úřady v souladu 

s §§ 32 a 33 tohoto zákona. Kontrola se zahajuje oznámením kontrolované osobě 

o účelu a předmětu kontroly. 
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V rámci kontroly celní úřad prvotně prověřuje, zda nabídkou, prodejem 

nebo skladováním výrobků nebo zboţí nedochází ke klamavé obchodní praktice 

podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele tím, ţe se v těchto případech 

jedná o výrobky nebo zboţí, které porušují práva duševního vlastnictví, přičemţ 

za zboţí porušující práva duševního vlastnictví je povaţován padělek, nedovolená 

napodobenina nebo výrobek či zboţí porušující práva toho, jemuţ svědčí ochrana 

zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení. 

Celní úřad je také oprávněn prověřovat, zda nedochází k porušování 

zákazu nabídky, prodeje a vývozu výrobků nebo zboţí určených pro humanitární 

účely podle § 7b zákona o ochraně spotřebitele, a zda nedošlo ze strany 

přejímající organizace k porušení povinností stanovených v § 14a odst. 3 zákona 

č. 191/1999 Sb. a povinností stanovených ve smlouvě o poskytnutí výrobků nebo 

zboţí k humanitárním účelům a to v případě zjištění či podezření, ţe kontrolovaná 

osoba má v drţení výrobky nebo zboţí určené pro humanitární účely, které jsou 

označeny neodstranitelným nápisem „humanita“. [4][5] 

Celní úřady provádějí kontroly při ochraně vnitřního trhu ve většině 

případů namátkově, na základě vlastního vyhodnocení situace na trhu, v rámci 

své působnosti, nebo pokud majitel práva nebo jiná osoba, která prokázala právní 

zájem ve věci, poţádá celní úřad, ve smyslu ustanovení § 8a odst. 2 zákona 

o ochraně spotřebitele, o provedení kontroly z vlastního podnětu, a to v rámci 

ochrany vnitřního trhu v souladu s § 1 odst. 1 zákona č. 191/1999 Sb. 

V podnětu ke kontrole je povinen majitel práva uvést zejména označení 

předmětu kontroly tzn. popis zboţí včetně případné fotodokumentace a přesné 

označení místa, kde má být kontrola provedena. Zároveň je majitel práva povinen 

celnímu úřadu sloţit přiměřenou jistotu, která je vyčíslena celním úřadem, a která 

slouţí k úhradě vynaloţených nákladů celního úřadu v případech, kdy se kontrolou 

neprokáţe oprávněnost podnětu. Celní úřad následně provede kontrolu 

na základě řádně podaného podnětu pouze v případě, ţe oprávněná osoba sloţila 

na účet celního úřadu, u kterého byl podnět podán, jistotu v poţadované výši, 

přičemţ pokud se kontrolou prokáţe oprávněnost podnětu, vrátí celní úřad jistotu 

majiteli práva. 



Štefan Orgoň: Prosazování práv z duševního vlastnictví Celní správou ČR 

2010 19 

Je-li při výkonu dozoru na vnitřním trhu zjištěno zboţí nebo výrobky 

podezřelé z porušení práv k duševnímu vlastnictví, je celní úřad oprávněn toto 

zboţí či výrobky zadrţet v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 191/1999 Sb. 

osobě, u které bylo zboţí nebo výrobky zjištěny, a to bez ohledu na práva třetích 

osob. O zadrţení se vydává rozhodnutí, po jehoţ oznámení je kontrolovaná osoba 

povinna toto zboţí či výrobky celnímu úřadu vydat. 

Pokud je následně zjištěno, ţe zadrţené zboţí nebo výrobky neporušují 

práva duševního vlastnictví, celní úřad zruší rozhodnutí o zadrţení a zboţí nebo 

výrobky je povinen vrátit. V opačném případě zadrţení výrobků nebo zboţí trvá 

do doby, neţ celní úřad pravomocně rozhodne o propadnutí nebo zabrání zboţí 

nebo výrobků, přičemţ propadlé či zabrané výrobky nebo zboţí jsou následně 

zničeny pod celním dohledem nebo mohou být poskytnuty k humanitárním 

účelům. [4][5] 

Výsledky kontrolní činnosti Celní správy ČR v rámci výkonu kompetencí 

v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví ve vztahu ke zboţí na vnitřním trhu 

Společenství zobrazuje tabulka č. 2. 

 

Tabulka č. 2: Výsledky kontrolní činnosti u zboží na vnitřním trhu ČR 

 2007 2008 2009 

Počet zadrţených padělků 671 703 Ks 1 061 443 Ks 605 443 Ks 

Škoda způsobená majitelům práv 15 757 797 Kč 24 281 676 Kč 474 779 259 Kč 

[Zdroj: intranetová aplikace Duševní vlastnictví] 
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Na celkovém počtu zadrţených výrobků a zboţí na vnitřním trhu 

se největší měrou dlouhodobě podílí oděvy, obuv a CD/DVD. Podíl jednotlivých 

práv duševního vlastnictví na celkovém počtu porušení znázorňuje graf č. 2. 

 

Graf č. 2: Podíl jednotlivých práv duševního vlastnictví na celkovém počtu porušení u zboží na 
vnitřním trhu ČR (v kusech) 

 

[Zdroj: intranetová aplikace Duševní vlastnictví] 

4.3 Činnost celních orgánů v oblasti ochrany autorských práv 

Vedle oprávnění zadrţet veškeré zboţí porušující práva duševního 

vlastnictví podle zákona o ochraně spotřebitele a zákona č. 191/1999  Sb., 

disponuje Celní správa ČR ještě speciálními oprávněními ve vztahu ke zboţí, 

které porušuje práva autorská. 
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Celní úřad je oprávněn, při výkonu dohledu a kontroly na vnitřním trhu, 

zajistit podle § 42a autorského zákona zboţí, které má status Společenství 

a u kterého při kontrole vzniklo podezření, ţe jeho drţitel neoprávněně zasahuje 

do autorského práva. Celní úřad je povinen bezodkladně oznámit toto zajištění 

zboţí oprávněné osobě, kterou v těchto případech můţe být autor, příslušný 

kolektivní správce, právnická osoba oprávněná hájit zájmy autorů či osoba, které 

ze zákona přísluší oprávnění k výkonu majetkových práv k dílu. 

Pokud oprávněná osoba uplatní následně svůj nárok na ochranu 

autorského práva u soudu a ten pravomocně rozhodne, ţe došlo 

k neoprávněnému zásahu do autorského práva, je celní úřad povinen zajištěné 

zboţí předat osobě, která nárok na ochranu autorského práva u soudu uplatnila 

a zároveň je celní úřad oprávněn osobě, které bylo zboţí zajištěno, uloţit 

rozhodnutím povinnost uhradit náklady, které celnímu úřadu prokazatelně vznikly 

v souvislosti se zajištěním, uskladněním a předáním zajištěné věci. V opačném 

případě, tedy pokud oprávněná osoba svůj nárok na ochranu autorského práva 

u soudu neuplatní, je povinen celní úřad vrátit zajištěné zboţí osobě,  které bylo 

zajištěno. [6] 

4.4 Činnost celních orgánů jako orgánů činných v trestním řízení 

V oblasti prosazování práv duševního vlastnictví disponují specializované 

útvary Celní správy ČR, tj. Odbory 03 – Pátrání a dohledu celních ředitelství, 

kompetencemi, které vyplývají z ustanovení § 12 zákona č. 141/1961 Sb., 

o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád“), 

kde mají pověřené celní orgány postavení policejního orgánu v řízení o trestných 

činech spáchaných porušením celních předpisů a předpisů o dovozu, vývozu nebo 

průvozu zboţí a to i v případech, kdy se jedná o trestné činy příslušníků 

ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů a sluţeb, a dále porušením právních 

předpisů při umístění a pořízení zboţí v členských státech Evropských 

společenství, je-li toto zboţí dopravováno přes státní hranice České republiky 

a v případech porušení předpisů daňových, jsou-li celní orgány správcem daně 

podle zvláštních právních předpisů, přičemţ tyto pověřené celní orgány jsou 
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oprávněny ke všem úkonům trestního řízení patřícím do působnosti policejního 

orgánu. 

Tyto specializované útvary disponují, v rámci ochrany práv duševního 

vlastnictví, oprávněními k úkonům trestního řízení u úmyslně zaviněných trestních 

činů [8]: 

 při porušení práv k ochranné známce a jiným označením, 

způsobem uvedeným v § 268 trestního zákona 

 při porušení chráněných průmyslových práv, způsobem uvedeným 

v § 269 trestního zákona a 

 při porušení autorského práva, práv souvisejících s právem 

autorským a práv k databázi, způsobem uvedeným v § 270 

trestního zákona  

 

Specializované útvary jsou oprávněny, v rámci trestního řízení, provádět 

pouze úkony spadající do tzv. přípravného řízení a to pouze ve fázi přípravného 

řízení před zahájením trestního stíhání. Činnost pověřených celních orgánů 

ve  fázi přípravného řízení před zahájením trestního stíhání směřuje především 

k prověření všech okolností trestného činu, které mohou přispět k rozhodnutí, 

ţe byl spáchán trestní čin. Dále směřuje k zjištění pachatele trestného činu, pokud 

tento nebyl od začátku řízení znám a dále k rozhodnutí, zda bude či nebude proti 

tomuto pachateli zahájeno trestní řízení. 

K objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, ţe byl 

spáchán trestný čin, opatřuje pověřený celní orgán potřebné podklady a nezbytná 

vysvětlení a zajišťuje stopy trestného činu. V rámci přípravného řízení před 

zahájením trestního stíhání jsou pověřené celní orgány oprávněny [7]: 

 

a) vyţadovat vysvětlení od fyzických a právnických osob a státních 

orgánů 

b) vyţadovat odborné vyjádření od příslušných orgánů, a je-li to pro 

posouzení věci třeba, téţ znalecké posudky 

c) obstarávat potřebné podklady, zejména spisy a jiné písemné 

materiály 
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d) provádět ohledání věci a místa činu 

e) vyţadovat provedení zkoušky krve nebo jiného podobného úkonu, 

včetně odběru potřebného biologického materiálu 

f) pořizovat zvukové nebo obrazové záznamy osob, snímat 

daktyloskopické otisky, provádět osobou téhoţ pohlaví nebo 

lékařem prohlídku těla a jeho zevní měření, je-li to třeba ke zjištění 

totoţnosti osoby nebo ke zjištění a zachycení stop nebo následků 

činu 

g) zadrţet podezřelou osobu 

h) provádět neodkladné nebo neopakovatelné úkony, pokud podle 

trestního řádu jejich provedení nepatří do výlučné pravomoci jiného 

orgánu činného v trestním řízení 

i) vyţadovat opisy rejstříku trestů 

5 Spolupráce s ostatními orgány státní správy v boji proti 

porušování práv duševního vlastnictví 

Spolupráce Celní správy ČR s ostatními státními orgány, podílejícími 

se na ochraně a prosazování práv duševního vlastnictví, probíhá jak 

na mezinárodní tak i na národní úrovni.  

V mezinárodním kontextu Celní správa ČR spolupracuje zejména 

s celními orgány ostatních členských států EU. Spolupráce spočívá hlavně 

ve vyměňování zkušeností, informací a poznatků získaných v boji proti porušování 

práv duševního vlastnictví. 

Na národní úrovni je spolupráce v oblasti potírání porušování práv 

k duševnímu vlastnictví formálně upravena v tzv. Dohodě o spolupráci, která byla 

podepsána mezi MF-Generálním ředitelstvím cel, Českou obchodní inspekcí, 

Policií ČR a Úřadem průmyslového vlastnictví jiţ v roce 1997. Na základě dalších 

potřeb spolupráce a vládních opatření přistupovaly k této dohodě další orgány 

státní správy. 
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V současné době se jedná o Dohodu o spolupráci mezi osmi orgány státní 

správy, kterými jsou: 

 

 Česká obchodní inspekce 

 Úřad průmyslového vlastnictví 

 MF-Generální ředitelství cel 

 Policie ČR 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu – odbor ţivností 

 Ministerstvo kultury 

 MF – Ústřední finanční a daňové ředitelství 

 Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

 

Celní správa ČR spolupracuje v rámci boje proti porušování práv 

duševního vlastnictví také s dalšími subjekty, a to jak v rámci systému státní 

správy, kterými jsou např. Státní ústav pro kontrolu léčiv, zastupitelské úřady 

cizích států, státní zástupci a soudci, tak i mimo státní správu ČR, kterými jsou 

např. majitelé jednotlivých práv duševního vlastnictví, Česká protipirátská unie, 

Ochranný svaz autorský či Mezinárodní federace výrobců lihu. 

Mezi výše uvedenými státními orgány, podílejícími se na prosazování práv 

z duševního vlastnictví, je moţné vyzdvihnout velmi dobrou a efektivní spolupráci 

s Policií ČR a Českou obchodní inspekcí a to zejména při společných kontrolních 

akcích zaměřených na stánkový prodej na trţnicích, při kterých je ve většině 

případů zjištěno velké mnoţství případů porušování práv duševního vlastnictví. 

Během roční činnosti referátu internetové kriminality, zřízeném na Celním 

ředitelství Hradec Králové, byla navázána také velmi úzká spolupráce 

s poskytovateli sluţeb na internetu, například aukčním serverem Aukro, 

tuzemskou portálovou jedničkou Seznam a s dalšími inzertními servery. 

  



Štefan Orgoň: Prosazování práv z duševního vlastnictví Celní správou ČR 

2010 25 

6 Vyuţití zboţí porušujícího práva duševního vlastnictví pro 

humanitární účely 

Celní orgány jsou oprávněny, na základě § 14 zákona č. 191/1999 Sb., 

bezúplatně převádět na přejímající organizace pravomocně propadlé nebo 

zabrané padělky zboţí pro vyuţití k humanitárním účelům. Základním 

předpokladem pro tento bezúplatný převod je nutnost splnění podmínek 

uvedených v tomto zákoně, které je moţné rozdělit na samotné zboţí a přejímací 

organizace. 

6.1 Podmínky pro zboţí určené k humanitárním účelům 

a) Předmětem bezúplatného převodu můţe být pouze takové zboţí, u něhoţ 

bylo příslušným soudem pravomocně rozhodnuto, ţe se jedná o padělky 

a následně u tohoto zboţí musí být celním úřadem vysloveno propadnutí či 

zabrání ve prospěch státu. 

b) Padělky musí být zdravotně nezávadné a vhodné pro humanitární účely 

tzn., ţe musí zajišťovat základní potřeby obyvatelstva, které se ocitlo 

v tíţivé ţivotní situaci nebo bylo postiţeno mimořádnou událostí, na základě 

které je opodstatněné vyuţívat mimořádné materiální zdroje. 

c) Další podmínkou je to, ţe padělky musí být upravitelné tak, aby z nich bylo 

moţné odstranit prvky porušující práva k ochranným známkám, a musí být 

označeny neodstranitelným nápisem „humanita“ tak, aby tento nápis 

nesniţoval důstojnost osob, které tyto výrobky budou uţívat. [4] 

6.2 Poţadavky na přejímající organizace 

O bezúplatný převod padělků mohou poţádat pouze: 

 

a) Organizační sloţky a příspěvkové organizace státu nebo územních 

samosprávních celků, které byly zřízeny za účelem poskytování sociální 

péče nebo působící v oblasti zdravotnictví či školství a nebo 
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b) jiné právnické osoby, které nebyly zřízeny za účelem podnikání, poskytují 

humanitární pomoc nejméně 2 roky a předmětem jejich činnosti je pouze 

činnost uvedená výše v písmenu a). Zároveň tyto právnické osoby musí 

doloţit potvrzením příslušného orgánu, ţe nemají nedoplatky vůči státu 

na daních či zdravotním a sociálním pojištění včetně penále, přičemţ toto 

potvrzení nesmí být starší 3 měsíce. [4] 

6.3 Postup a působnost celních orgánů při předávání padělků 

k humanitárním účelům 

Podle zákona č. 191/1999 Sb. musí být o kaţdém bezúplatném převodu 

padělků k humanitárním účelům uzavřena písemná smlouva mezi Generálním 

ředitelstvím cel a přejímací organizací nebo jejím zřizovatelem, jedná-li 

se o organizační sloţku územního samosprávného celku. 

Zvláštní postavení mezi celními orgány v oblasti předávání padělků 

k humanitárním účelům má Celní ředitelství Hradec Králové, které prostřednictvím 

svého ředitele, má delegovanou pravomoc uzavírat jménem Generálního 

ředitelství cel písemné smlouvy o bezúplatném převodu padělků k humanitárním 

účelům. 

Celní ředitelství Hradec Králové eviduje ţádosti organizací, které splňují 

výše uvedené podmínky pro přejímací organizace a zároveň shromaţďuje 

od celních úřadů takové informace, o pravomocně propadlých nebo zabraných 

padělcích, na základě kterých je moţné rozhodnout o vhodnosti zboţí 

pro humanitární účely.  
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V grafu č. 3 jsou uvedeny celkové a schválené počty ţádostí o bezúplatný 

převod padělků k humanitárním účelům. 

 

Graf č. 3: Celkové a schválené počty žádostí o bezúplatný převod padělků k humanitárním účelům 

 

[Zdroj: vnitřní statistika CŘ Hradec Králové] 

 

Vlastní řízení o bezúplatném převodu padělků probíhá tak, ţe Celní 

ředitelství Hradec Králové nejprve osloví majitele dotčených ochranných známek 

a vyţádá si jeho souhlas s poskytnutím padělků pro humanitární účely. Pokud 

majitel ochranné známky s vyuţitím padělků pro humanitární účely souhlasí, 

pak královéhradecké celní ředitelství uspořádá pro zájemce z řad přejímajících 

organizací prezentaci vzorků pravomocně propadlých nebo zabraných padělků 

z celních úřadů. Zástupci přejímajících organizací tak mají moţnost si sami vybrat, 

na základě vzhledu a zpracování výrobku, o které padělky mají zájem a zároveň 

mají moţnost posoudit rentabilitu a náročnost odstranění ochranných známek. 

Na základě vlastního výběru pak předloţí konkrétní ţádost nebo sepíší 

objednávku zboţí. Celní ředitelství Hradec Králové vydá rozhodnutí o tom, které 

padělky jsou vhodné pro humanitární účely a zároveň stanoví podmínky jejich 

vyuţití a způsob odstranění ochranných známek. Zároveň připraví smlouvu 

o bezúplatném převodu padělků na přejímající organizaci. [4] 
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V grafu č. 4 je znázorněno celkové mnoţství kusů zboţí, které bylo 

v jednotlivých vlnách od roku 2005 do roku 2009 bezúplatně převedeno 

k humanitárním účelům. 

 

Graf č. 4: Celkové množství padělků bezúplatně převedených k humanitárním účelům (v kusech) 

 

[Zdroj: vnitřní statistika CŘ Hradec Králové] 

 

V souvislosti s převodem padělků na přejímací organizaci, které byly 

zajištěny v rámci celního dohledu při dovozu zboţí na území Společenství, 

je nutné vzít v úvahu ještě tu skutečnost, ţe podle ustanovení článku 16 Nařízení 

č. 1383/2003 nelze do volného oběhu propustit padělky ale jen padělky upravené 

tak, aby bylo zajištěno, ţe v okamţiku propuštění tohoto zboţí do reţimu volného 

oběhu neobsahovaly jiţ prvky porušující práva duševního vlastnictví. [3] 

Proto v případech, kdy Celní ředitelství Hradec Králové rozhodne o vyuţití 

upravených padělků pro humanitární účely a s přejímající organizací uzavře 

smlouvu o jejich bezúplatném převodu, musí být propadlé nebo zabrané zboţí, 

které se povaţuje za propuštěné do  reţimu uskladňování v celním skladu 

propuštěno do volného oběhu. Rozhodnutí o propuštění upravených padělků 

do reţimu volného oběhu vydává z moci úřední celní úřad, který zboţí zadrţel 

a v jehoţ skladové evidenci se zboţí nachází. 
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Uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu padělků k humanitárním 

účelům vznikají přejímající organizaci jednak práva k nakládání s převedenými 

padělky v souladu s účelem, pro který jí byly poskytnuty, ale také povinnosti 

přijmout opatření k zabránění zneuţití padělků a jejich opětovnému uvedení 

do obchodního styku, zajistit na své náklady odstranění ochranných známek 

v souladu s rozhodnutím Celního ředitelství Hradec Králové a dále jsou povinny 

archivovat evidence a doklady týkající se převzetí padělků po dobu tří let 

od okamţiku bezúplatného převodu. Zároveň musí přejímající organizace zajistit 

na své náklady označení všech upravených padělků neodstranitelným nápisem 

„humanita“ a to takovým způsobem, aby tento nápis nesniţoval důstojnost osob, 

které tyto výrobky budou uţívat. 

Plnění těchto povinností je oprávněn kontrolovat u přejímající organizace 

příslušný celní úřad, který o výsledku této kontroly informuje Celní ředitelství 

Hradec Králové. Nesplněním některé z povinností se přejímající organizace 

dopustí správního deliktu, který je postiţitelný pokutou do 100 tis. Kč. Celní úřady 

rovněţ vykonávají podle zákona o ochraně spotřebitele dozor nad dodrţováním 

obecného zákazu nabídky, prodeje a vývozu výrobků nebo zboţí, které byly 

poskytnuty pro humanitární účely a označeny neodstranitelným nápisem 

„humanita“.[4] 

Hlavní příčinou situace kdy z velkého mnoţství zadrţených či propadlých 

padělků je jen relativně malé mnoţství zboţí bezplatně převedeného 

k humanitárním účelům, je zejména velká neochota majitelů práva udělovat 

souhlas s poskytováním zadrţených padělků k humanitárním účelům a zároveň 

skutečnost, ţe z celkového mnoţství zadrţených padělků je jen velmi malé 

mnoţství vhodné a upravitelné k  humanitárním účelům. Další problematickou 

stránkou převodu padělků je i velice úzký okruh organizací, které splňují kritéria 

vztahující se na přejímající organizace. Proto by k celkovému zlepšení situace 

rozhodně přispělo i rozšíření okruhu přejímajících organizací o další organizace, 

které se při své činnosti setkávají s lidmi, kteří se ocitli v situaci, kdy takovou 

humanitární pomoc potřebují. 
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7 Závěr 

Porušování práv duševního vlastnictví a s tím související následný obchod 

s padělaným a pirátským zboţím je i přes nepolevující úsilí celních správ 

členských států obchodem velmi lukrativním a neustále se rozvíjejícím. Důvodem 

rychlého růstu obchodu s padělky patří zejména vysoký zisk, relativně malé riziko, 

jedná-li se o postihy, a přetrvávající vysoká poptávka po tomto zboţí, zejména ze 

strany ekonomicky slabšího obyvatelstva. Během několika málo let se z oblasti 

luxusního zboţí rozšířil do oblasti organizovaného zločinu zasahujícího do všech 

výrobních odvětví a dosahujícího obratu aţ několik stovek miliard eur ročně. 

Porušování práv duševního vlastnictví v současné době představuje hrozbu 

pro jednotlivce i celou společnost, neboť můţe ovlivnit zdraví a bezpečnost 

občanů, stejně jako zaměstnanost a celou ekonomiku. 

Význam celních správ při zamezování mezinárodního pohybu padělků 

odráţí skutečnost, ţe na ně celosvětově připadá více neţ polovina všech případů 

zabavení padělaných výrobků. 

Ve své práci jsem se pokusil přiblíţit kompetence a činnost Celní správy 

ČR, jako jedné ze sloţek státní správy podílející se na prosazování práv 

duševního vlastnictví na území České republiky. Celní správa ČR má mezi 

sloţkami státní správy, které se zabývají ochranou práv duševního vlastnictví, 

svoji nezastupitelnou roli, kdyţ se jako první setkává, v rámci celního řízení, 

se zboţím vstupujícím na celní území České republiky (resp. EU), a zároveň 

je i poslední sloţkou státní správy, která můţe vstupu padělaného zboţí na toto 

území zabránit. Dále jsem v práci popsal kompetence Celní správy ČR, získané 

změnou národní legislativy, které vykonává v rámci boje proti porušování práv 

duševního vlastnictví na vnitřním trhu ČR. 

V rámci výkonu kompetencí v oblasti boje proti porušování práv duševního 

vlastnictví se potýkají pracovníci Celní správy ČR s mnoha problémy, 

které souvisejí jak s platnou legislativou, neustále se měnící personální situací 

na jednotlivých celních úřadech, tak ale i s nedůslednou kontrolní činností 

ostatních státních orgánů. 

Je zřejmé, ţe v některých ohledech se Celní správa ČR neobejde 

bez zdokonalení, případně úpravy právních předpisů, kde by dle mého názoru 



Štefan Orgoň: Prosazování práv z duševního vlastnictví Celní správou ČR 

2010 31 

bylo vhodné rozdělit současný zákon č. 191/1999 Sb., do dvou samostatných 

právních předpisů, a to na zákon provádějící některá ustanovení příslušného 

nařízení Rady, v souvislosti s celním řízením při dovozu zboţí, a zákon, který 

by samostatně upravoval postup Celní správy ČR při ochraně práv duševního 

vlastnictví na vnitřním trhu ČR. Na jednotlivých celních úřadech by měli být 

ustanoveni specialisté, kteří se budou plně dlouhodobě a komplexně věnovat 

problematice ochrany práv duševního vlastnictví. 

Ke zlepšení situace by podle mého názoru vedlo i výrazné zlepšení 

spolupráce jak s majiteli jednotlivých práv duševního vlastnictví, zejména 

ve vztahu k malým zásilkám, které jsou dopravovány na celní území Společenství, 

tak i s ostatními sloţkami státní správy, které se podílejí na ochraně práv 

duševního vlastnictví, zejména pak se ţivnostenskými úřady, které by měly 

např. důsledně odebírat ţivnostenská oprávnění osobám, které opakovaně 

porušují práva duševního vlastnictví. Celní správa ČR by měla také výrazněji 

rozvíjet svoje aktivity v oblasti monitorování internetových obchodů, kam 

se nabídka padělků (např. léků) částečně přesouvá z tradičních způsobů 

distribuce. 

Tématem mé závěrečné práce bylo prosazování práv z duševního 

vlastnictví Celní správou ČR. V minulosti byla Celní správa ČR vţdy v očích široké 

veřejnosti spojována většinou pouze s dovozem zboţí přes státní hranice, a tudíţ 

by mohl převládat názor, ţe po vstupu České republiky do Evropské unie je 

existence Celní správy ČR nadbytečná. Z tohoto důvodu jsem chtěl čtenářům 

přiblíţit jednu z mnoha kompetencí, které Celní správa ČR po vstupu do Evropské 

unie vykonává, a to právě činnost v oblasti prosazování práv z duševního 

vlastnictví, ve které dosahuje Celní správa ČR velmi dobrých výsledků a dle mého 

názoru zaujímá z hlediska efektivnosti a výkonnosti nejvyšší příčku mezi státními 

institucemi, které se podílejí na prosazování práv duševního vlastnictví na území 

České republiky. 
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Příloha č. 2: Seznam právních předpisů upravujících ochranu práv 

duševního vlastnictví 

 

Přehled právních předpisů EU 

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

Společenství 

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

č . 2913/1992 

 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o přijímání opatření celních orgánů proti 

zboţí podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví 
a o opatřeních, která mají být přijata proti zboţí, o kterém bylo zjištěno, 
ţe tato práva porušilo 

 nařízení Komise (ES) č. 1891/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti zboţí 

podezřelému z porušení některých práv k duševnímu vlastnictví 
a opatřeních, která mají být přijata vůči zboţí, o kterém bylo zjištěno, 
ţe tato práva porušilo 

 nařízení Rady (EHS) č. 40/1994 o ochranné známce Společenství 

 nařízení Komise (EHS) č. 2868/1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) 

č. 40/1994 

 nařízení Rady (EHS) č. 1768/1992 o zavedení dodatkových ochranných 

osvědčení pro léčivé přípravky 

 nařízení EP a Rady (ES) č. 1610/1996 o zavedení dodatkových ochranných 
osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin 

 nařízení Rady (ES) č. 6/2002 o průmyslových vzorech Společenství 

 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení 

a označení původu 

 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem 

 nařízení Rady (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství 

 nařízení Komise (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku 

chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle 
nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení 

a označení původu zemědělských produktů a potravin 

 nařízení Komise (ES) č. 1576/98, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) 

č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do „Rejstříku chráněných označení 
původu a chráněných zeměpisných označení“ podle nařízení Rady (EHS) 
č.2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu 

zemědělských produktů a potravin 
 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:03:20:31996R2400:CS:PDF
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Přehled právních předpisů ČR 

 

 zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon 

 zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu 

a zpětného vývozu zboţí porušujícího některá práva duševního vlastnictví 
a o změně některých dalších zákonů 

 zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

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

 zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 

 zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

 zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných 
označení 

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

 zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů 

 zákon č. 478/1992 Sb., o uţitných vzorech 

 zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů 

 zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků 

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

 zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském 

 


