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Anotace

Integrované  kontroly  představují  zvláštní  soubor  kontrol,  které  začaly  provádět 

specializované útvary celní správy po vstupu České republiky do Evropské unie. Jedná se 

zejména o následné kontroly zaměřené na kontrolu odvedeného cla z dováženého zboží, 

daňové  kontroly  zaměřené  na  kontrolu  odvedené  spotřební  daně,  kontroly  nelegálního 

zaměstnávání cizinců a následné kontroly Intrastat kontrolující správnost údajů v hlášeních 

o  obchodu  uvnitř  Společenství.  V hlavní  části  práce  jsem  se  soustředil  na  provedení 

analýzy dosahovaných výsledků integrovaných kontrol v období let 2005 až 2010. Dále 

jsem v této práci popsal jednotlivé druhy integrovaných kontrol, legislativní podklady pro 

jejich  výkon  a  způsoby  jejich  provádění.  V posledních  částech  práce  jsem  zhodnotil 

fiskální význam jednotlivých druhů integrovaných kontrol a navrhl jsem několik opatření 

pro dosažení jejich vyšší efektivity.

Klíčová  slova: integrované  kontroly,  clo,  spotřební  daň,  nelegální  zaměstnávání, 

efektivita.

Summary

Integrated  controls  entail  the  specific  set  of  controls  that  have  been performed  by the 

specialized units of the Customs Administration after the Czech Republic accession to the 

European  Union.  This  set  comprises  in  particular  the  ex  post  controls  focused on the 

inspection of the customs duty paid for the imported goods, tax controls focused on the 

inspection of the paid consumer tax, controls of the illegal foreigners employment and the 

ex post Intrastat controls focused on the verification of the correctness of the data provided 

in the reports on the commerce within the EU. In the main part of my thesis, I focused on 

the analysis of the integrated controls results in the years 2005 – 2010. Further, I described 

the particular types of the integrated controls, legislative framework of their performance 

and the manner of the performance thereof. In the last pages of my thesis, I assessed the 

fiscal importance of the particular types of the integrated controls and proposed certain 

measures to attain the higher within their efficiency.

Keywords: Integrated controls, duty, consumer tax, illegal employment, efficiency.
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Seznam použitých zkratek
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1 Úvod, problematika Celní správy ČR v současné době

Vstup  České  republiky  do  Evropské  unie  v roce  2004  byl  důvodem  mnoha 

významných změn v celé  společnosti  a v této souvislosti  došlo ke změnám také v celé 

státní  správě.  Celní  správa České republiky jako součást  státní  správy České republiky 

pocítila  tyto  změny  zvlášť  výrazně  a  to  zejména  z důvodu  zrušení  celních  kontrol  na 

státních hranicích, změnou svého organizačního uspořádání, propuštěním poměrně velkého 

počtu  svých  zaměstnanců  a  převzetím  celé  řady  nových  kompetencí.  V rámci 

organizačních změn byly také na všech řídících úrovních vytvořeny útvary zaměřené na 

metodiku,  řízení  a  provádění  integrovaných  kontrol  a  vstupem  České  republiky  do 

Evropské  unie  začali  příslušníci  Celní  správy  ČR tyto  integrované  kontroly  provádět. 

Problematice celní správy jsem se věnoval také ve své bakalářské práci s názvem Analýza 

změn v celní správě České republiky při vstupu ČR do EU, na kterou chci v této diplomové 

práci navázat. 

Cílem předkládané práce je seznámení s jednotlivými druhy integrovaných kontrol 

prováděných Celní správou ČR a provedení analýzy těchto kontrol se zaměřením na jejich 

dosahovanou  výslednost.  Dalším  cílem  práce  je  také  zhodnocení  fiskálního  významu 

integrovaných kontrol a zejména hledání řešení pro dosažení lepší výslednosti kontrol a 

vyšší efektivity jejich provádění.

Informace použité v mojí práci jsou čerpány zejména z obecně platných právních 

předpisů,  které  tvoří  legislativní  základ  pro  výkon činností  v rámci  jednotlivých  druhů 

integrovaných  kontrol  a  také  z vnitřních  předpisů  celní  správy  upravujících  danou 

problematiku.  Data  použitá  při  tvorbě  analytických  rozborů  jsou  získána  z výkazů 

základních údajů celní  správy.  V neposlední řadě jsem při  tvorbě této práce využil  své 

osobní zkušenosti s prováděním integrovaných kontrol, které jsem získal za období mého 

působení v této oblasti od vstupu České republiky do Evropské unie.

1.1 Organizační členění Celní správy České republiky

Celní  správa  ČR  je  bezpečnostním  sborem,  který  zajišťuje  výkon  svěřených 

kompetencí  v oblasti  celnictví.  Zaměstnanci  celní správy jsou jak uniformovaní  celníci, 

jejichž  služební  poměr  je  upraven  zákonem  č.  361/2003  Sb.,  o  služebním  poměru 
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příslušníků  bezpečnostních  sborů,  tak  i  občanští  zaměstnanci,  kteří  jsou  v pracovním 

poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Podle základní organizační normy 

celní správy, kterou je zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, tvoří Celní 

správu České republiky soustava celních orgánů, jimiž jsou Generální ředitelství cel jako 

správní úřad pro oblast celnictví s celostátní územní působností, 8 celních ředitelství jako 

správních úřadů s územní působností podle tohoto zákona a jim podřízených 54 celních 

úřadů.  Schéma  organizačního  uspořádání  jednotlivých  složek  celní  správy  je  uvedeno 

v přílohách  č.  1,  2  a  3.  Z hlediska  organizace  státní  správy  je  celní  správa  podřízena 

Ministerstvu financí, které je ústředním orgánem státní správy pro daně, poplatky a clo.

Současný stav organizačního  členění  Celní  správy ČR je  velmi  podobný stavu, 

který byl vytvořen v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie, i když se 

tato organizační  struktura v uplynulých letech několikrát  částečně měnila  a  upravovala. 

Organizační uspořádání složek celní správy po vstupu České republiky do Evropské unie je 

znázorněno v přílohách č. 4, 5 a 6. Jak jsem uváděl už ve své bakalářské práci, ke dni 

vstupu České republiky do Evropské unie byly zrušeny všechny organizační útvary celní 

správy na státních hranicích, místo původního počtu 91 celních úřadů bylo nově zřízeno 

pouze  54  celních  úřadů,  bylo  také  zrušeno  velké  množství  poboček  celních  úřadů. 

Z důvodu  získání  mnoha  nových  kompetencí  bylo  nutné  na  všech  řídících  úrovních 

vytvořit také nové odborné útvary,  jako například v souvislosti s nově získanou správou 

spotřebních daní byl na generálním ředitelství vytvořen odbor spotřebních daní, na celních 

ředitelstvích byl vytvořen odbor cel a daní a v jeho rámci daňová oddělení a na celních 

úřadech bylo v rámci odboru cel a daní vytvořeno oddělení celní a daňové, u některých 

celních úřadů pak samostatné daňové oddělení. 

Také integrované kontroly, jako nově vytvořený soubor specializovaných kontrol, 

vyžadovaly  vytvoření  struktury,  která  by  z organizačního  hlediska  zabezpečila  jejich 

účelné  řízení,  správné  a  efektivní  provádění  a  také  jejich  vyhodnocování  zejména 

z hlediska  jejich  výslednosti.  Jak  je  zobrazeno  v příloze  č.7,  vrcholové  řízení  této 

kompetence na úrovni generálního ředitelství je značně roztříštěné. V rámci odboru správy 

celních  a  daňových  příjmů  je  vytvořeno  oddělení  tradičních  vlastních  zdrojů  EU  a 

integrovaných kontrol, jehož náplní je také řízení a metodické vedení útvarů provádějících 

integrované kontroly. Některé z integrovaných kontrol jsou ale řízeny také jinými útvary 

generálního ředitelství,  konkrétně odborem spotřebních daní nebo odborem dohledu. Na 
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úrovni celních ředitelství je pro tyto činnosti vytvořeno speciální oddělení integrovaných 

kontrol,  toto  oddělení  je  zařazeno  v odboru  cel  a  daní  a  zabývá  se  pouze  řízením  a 

metodickým vedením výkonných útvarů zřízených na celních úřadech. Těmito výkonnými 

útvary  jsou  oddělení  integrovaných  kontrol,  které  jsou  zařazeny  do  odboru  dohledu  a 

kontroly,  u některých menších celních úřadů byl tento odbor v roce 2010 zrušen a bylo 

vytvořeno  samostatné  oddělení  integrovaných  kontrol  a  mobilního  dohledu,  do  jehož 

náplně patří  jak provádění  integrovaných kontrol,  tak i  výkon jiných činností,  zejména 

kontrolní činnosti skupinami mobilního dohledu, jako například kontroly tržnic, kontroly 

značení tabákových výrobků, státní odborný dozor v silniční dopravě, asistenční činnosti a 

mnohé další.

1.2 Kompetence Celní správy České republiky

Vstupem České republiky do Evropské unie nastala situace, ve které bylo nutné 

dosavadní  kompetence  celní  správy výrazně upravit.  Nejdůležitější  změnou bylo  to,  že 

celní  správa  přestala  provádět  kontrolu  dovozu,  vývozu  a  průvozu  zboží  na  státních 

hranicích se třetími zeměmi. A protože geograficky je Česká republika umístěna tak, že 

všechny  okolní  státy  jsou  členy  Evropské  unie,  zůstala  celní  kontrola  dováženého  a 

vyváženého zboží pouze na mezinárodních letištích, která fungují při mezinárodní letecké 

přepravě  jako  jediná  státní  hranice  České  republiky.  Dále  celní  správa  přestala  i  ve 

vnitrozemí  projednávat  veškeré  zboží,  které  se  dováží  a  vyváží  ve  styku  se  zeměmi 

Evropské  unie  a  přestala  také  vyměřovat  a  vybírat  daň  z přidané  hodnoty  ze  zboží 

dovážené  plátci  této  daně  ze  třetích  zemí.  Naopak  celní  správa  převzala  mnohé  jiné 

kompetence,  zejména  kompletní  správu  spotřebních  daní,  kontrolu  nelegálního 

zaměstnávání cizinců, výkon takzvané dělené správy, některé činnosti státního odborného 

dozoru v silniční dopravě a mnohé další.  

Základními  unijními  právními  normami,  kterými  se  řídí  i  Celní  správa  České 

republiky  je  Nařízení  Rady  (EHS)  č.  2913/1992,  kterým  se  vydává  celní  zákoník 

Společenství a Nařízení Komise (EHS) č.  2454/1993, které je prováděcím předpisem k 

Nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992. 

Základní národní kompetenční normou, která vymezuje kompetence Celní správy 

České  republiky  je  zákon  č.  185/2004  Sb.,  o  Celní  správě  České  republiky.  Některé 
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z kompetencí, zejména ty, které začala celní správa vykonávat po vstupu České republiky 

do Evropské unie, jsou určeny i jinými právními normami, například zákonem č. 353/2003 

Sb., o spotřebních daních, zákonem č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu, zákonem č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a mnohými dalšími. Výčet všech zákonů, vyhlášek a 

unijních norem, které nějakým způsobem upravují činnost Celní správy České republiky je 

uveden v příloze č. 8.

Širokou škálu všech kompetencí prováděných Celní správou České republiky lze 

zjednodušeně rozdělit do několika základních oblastí:

● Správa cel – základní kompetence celní správy, která představuje vyměřování, evidenci, 

vybírání  a  vymáhání  cla.  Tato  kompetence  je  realizována  celým  komplexem 

specializovaných činností, které specifikuje zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České 

republiky, například provádění celního dohledu a celní kontroly u dováženého, vyváženého 

a prováženého zboží, rozhodování o přidělení celně schváleného určení zboží, o zajištění 

celního dluhu, o dočasném uskladnění zboží, o zničení zboží, o provádění řízení o celních 

deliktech atd.  

● Správa spotřebních daní – je nejdůležitější z kompetencí, které převzala celní správa 

po vstupu České republiky do Evropské unie, dříve tuto oblast zajišťovaly finanční úřady. 

Správu spotřebních daní upravuje zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Spotřební 

daní jsou zatíženy tzv. vybrané výrobky, kterými jsou líh, tabákové výrobky, pivo, víno a 

minerální  oleje.  Nakládání  s těmito  výrobky podléhá  zvláštnímu režimu a  celní  správa 

dohlíží na dodržování tohoto režimu, zabezpečuje vyměřování a vybírání spotřebních daní 

a také kontroluje, jestli jsou vybrané výrobky zdaněny a jestli byla spotřební daň zaplacena 

ve správné výši a včas. 

● Povinné značení lihu – povinnost značit spotřebitelská balení lihu kontrolní páskou byla 

v České  republice  zavedena  zákonem č.  676/2004  Sb.  o  povinném značení  lihu.  Tato 

kompetence  zahrnuje  zajištění  komplexního  systému  objednávání,  distribuce,  výdeje  a 

vracení kontrolních pásek a finančních operací s tím spojených a také kontrolu označení 

spotřebitelských  balení  lihu  a  projednávání  přestupků  a  správních  deliktů  spojených 

s pozitivními kontrolními zjištěními. 

 ● Dělená správa – tuto kompetenci provádí celní správa podle zákona č. 185/2004 Sb., o 

Celní správě České republiky a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, kdy celní správa 
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byla ustanovena do pozice tzv. obecného správce daně, který zajišťuje na žádost jiných 

správních úřadů vymáhání finančních povinností vyplývajících ze správních rozhodnutí. 

Celní  správa tedy zajišťuje  vybírání  a  vymáhání  peněžitých  plnění,  která  byla  uložena 

jinými  správními  úřady  a  která  jsou  příjmem  státního  rozpočtu,  státních  fondů  nebo 

rozpočtů územních samosprávních fondů. 

●  Kontrolní  oprávnění  v oblasti  silniční  dopravy  –  kompetence  v oblasti  státního 

odborného dozoru v silniční dopravě jsou upraveny zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích. Celní správě jsou v této oblasti přiděleny zejména kontrolní oprávnění a to 

kontrolní  vážení  nákladních  vozidel,  kontrola  dodržování  podmínek  přepravy 

nebezpečných  nákladů,  odborný  dozor  nad  prací  osádek  vozidel  mezinárodní  silniční 

dopravy,  kontroly  výkonového zpoplatnění  a  kontrola  silničních  poplatků  –  dálničních 

kuponů.

● Kontrola ochrany práv duševního vlastnictví  – činnosti, které celní správa provádí 

v rámci  této  kompetence,  upravuje  zákon  č.  191/1999  Sb.,  o  opatřeních  týkajících  se 

dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví 

a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.  Jedná se jak o kontroly dováženého a 

vyváženého zboží v rámci celního řízení, tak o kontroly zboží a jeho prodeje na vnitřním 

trhu  České  republiky.  Zjišťuje  se,  zda  kontrolované  zboží  neporušuje  některá  práva 

duševního vlastnictví, například zda se nejedná o nelegální kopie chráněného autorského 

díla,  nebo  zda  prodejce  nenabízí  a  neprodává  zboží  neoprávněně  označené  některou 

chráněnou značkou, nebo zda kontrolované zboží neporušuje zákon o ochraně spotřebitele, 

například zda se nabízením a prodejem tohoto zboží nejedná o nekalou obchodní praktiku 

a podobně.

●  Kontrola  zaměstnávání  cizinců  –  spočívá  v ověření,  zda  cizinci  ze  zemí  mimo 

Evropskou  unii  vykonávají  na  pracovišti  zaměstnavatele  práci  na  základě 

pracovněprávního  vztahu,  a  zda  ji  vykonávají  v souladu  s vydaným  povolením 

k zaměstnání. Oprávnění celní správy k provádění této kontrolní činnosti stanovuje zákon 

č.  435/2004  Sb.,  o  zaměstnanosti,  tento  zákon  rovněž  upravuje  nutné  náležitosti 

pracovněprávních  vztahů  a  podmínky  vydávání  pracovních  povolení  pro  cizince.  Tato 

povolení vydávají místně příslušné úřady práce, které také projednávají porušení zjištěná 

orgány celní správy.
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● Biopaliva  – v souvislosti s novelizací zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, která 

zavedla  od  roku  2008  povinnost  uvádět  minimální  množství  biopaliv  v motorových 

benzínech a v motorové naftě,  přibyla  celní  správě kompetence  kontrolovat  dodržování 

technologických hodnot stanovených tímto zákonem.

● Ekologické daně  – v souladu s podmínkami členství České republiky v Evropské unii 

vznikla  České  republice  povinnost  k 1.  lednu 2008 zavést  daň  z elektřiny,  ze  zemního 

plynu a z pevných paliv. Tato povinnost byla zapracována do zákona č. 261/2007 Sb., o 

stabilizaci veřejných rozpočtů, a kompletní správou této daně, tedy jejím vyměřováním, 

vybíráním a kontrolou byla pověřena celní správa.

●  Kompetence  v rámci  Integrovaného  záchranného  systému  státu  –  Celní  správa 

České republiky je podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, 

jednou ze složek tohoto systému. Na vyžádání spolupracuje s dalšími bezpečnostními a 

záchrannými sbory při provádění záchranných a likvidačních prací v případě mimořádných 

nebo krizových situací. Konkrétní činnosti v rámci spolupráce jsou realizovány využitím 

celníků zařazených na odděleních mobilního dohledu, kteří se podílejí na ochraně majetku, 

na usměrňování pohybu osob a vozidel, na likvidacích následků mimořádných událostí a 

podobně. Další činnosti v rámci Integrovaného záchranného systému provádí celní správa s 

využitím své speciální techniky,  jako je rentgenová kontrola velkokapacitním mobilním 

rentgenem, zjišťování radiace speciálními radiačními skupinami, kontrola zamoření pitné 

vody laboratořemi celní správy.

Výše popsané oblasti prováděných kompetencí představují základní popis činnosti 

Celní  správy České republiky,  jejich  značně  rozsáhlá  podrobná specifikace  je  uvedena 

v kompetenčních ustanoveních jednotlivých vyjmenovaných právních předpisů.
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2 Integrované kontroly vykonávané Celní správou ČR

Jak bylo výše uvedeno, disponuje Celní správa České republiky mnoha kontrolními 

oprávněními  a  v souladu  s těmito  oprávněními  provádí  velké  množství  různých  druhů 

kontrol  a  kontrolních  činností.  Zvláštním a  specifickým druhem kontrol  jsou  takzvané 

integrované kontroly, které dle svého názvu představují soubor kontrol, které byly spojené 

(integrované)  do  samostatné  skupiny a  pro  jejichž  provádění  byly  vytvořeny  speciální 

organizační  jednotky,  oddělení  integrovaných kontrol,  jak je uvedeno v oddílu 1.1.  této 

práce. Důvody, pro které jsou tyto kontroly spojené do zvláštní skupiny kontrol, vycházejí 

zejména  ze  způsobu  jejich  provádění,  kdy  stěžejní  částí  těchto  kontrol  je  kontrola 

obchodních,  účetních,  personálních  a  jiných  dokladů  a  písemností  vedených 

kontrolovanými subjekty. Dalším společným znakem integrovaných kontrol je skutečnost, 

že kromě kontrol nelegálního zaměstnávání cizinců probíhají v mnohem pozdějším období, 

než ve kterém proběhly kontrolované operace,  integrované  kontroly se  často provádějí 

opožděně oproti kontrolovaným obchodním či jiným operacím se zpožděním i několika let. 

Naproti  tomu  ostatní  kontroly  prováděné  Celní  správou  České  republiky  kontrolují 

skutečnosti  v aktuálním  čase,  například  celní  kontrola  dováženého  zboží  v době  jeho 

dovozu,  kontrola  nabízení  a  prodeje  neznačených  tabákových  výrobků  v době  jejich 

nabízení či  prodeje,  nebo kontrolní vážení nákladních vozidel  v době užívání silničních 

komunikací a podobně.

Jednotlivé druhy integrovaných kontrol lze rozčlenit následovně: 

● následné kontroly po propuštění zboží 

● daňové kontroly

● kontroly nelegálního zaměstnávání cizinců

● kontroly vykazování údajů Intrastat

● kontroly v rámci společné zemědělské politiky 

● kontroly plateb v hotovosti

● kontroly v oblasti zákazů a omezení
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Významnými kontrolami, zejména z hlediska rozsahu a četnosti jejich provádění, 

ale také z hlediska jejich náročnosti, jsou první čtyři z výše vyjmenovaných kontrol, tedy 

následné  kontroly  po  propuštění  zboží,  daňové  kontroly,  kontroly  nelegálního 

zaměstnávání cizinců a kontroly vykazování údajů Intrastat. Tyto kontroly jsou prováděny 

především podle předem stanovených plánů a zaměření, pouze v některých případech také 

podle operativních zjištění v průběhu výkonu služby všech útvarů celní správy. Je jim také 

věnována  velká  pozornost  při  statistických  rozborech  výslednosti  dosažené  odděleními 

integrovaných kontrol a při jejich hodnocení. 

Další tři druhy specializovaných kontrol zařazené pod pojem integrované kontroly 

jsou kontroly, které jsou vykonávány méně často, bez sestavování plánu jejich provádění a 

jsou zahajovány pouze příležitostně, většinou v případech, kdy je vznesen požadavek na 

jejich provedení od jiných organizačních složek celní správy, nebo také od jiných složek 

státní  správy.  Jedná  se  o  kontroly  v rámci  společné  zemědělské  politiky,  kontroly 

hotovostních plateb a kontroly v oblasti zákazů a omezení. Těmto kontrolám věnuji v této 

práci pouze okrajovou pozornost, důvodem je zejména jejich malý počet oproti ostatním 

druhům  integrovaných  kontrol  a  také  skutečnost,  že  důvody  jejich  provádění  závisí 

zejména na požadavcích jiných organizačních útvarů.

2.1 Následné kontroly po propuštění zboží

Následné kontroly po propuštění zboží právně upravuje na úrovni komunitárního 

práva  článek  č.  78  nařízení  Rady  (EHS)  č.  2913/92,  kterým  se  vydává  celní  kodex 

Společenství. Z pohledu vnitřních právních předpisů upravuje tyto kontroly ustanovení § 

127  zákona  č.  13/1993  Sb.,  celní  zákon.  Institut  následné  kontroly  je  v tomto  zákoně 

zakotven od jeho počátku, ale postupně byl několikrát novelizován, nejpodstatnější změny 

byly  do  něj  zakomponovány  při  přípravě  sjednocení  národní  legislativy  s legislativou 

unijní.  Při  provádění  vlastní  následné kontroly po propuštění  zboží  postupují  kontrolní 

orgány jak podle výše uvedených právních předpisů, tak také podle obecních předpisů o 

správním řízení, zejména podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a také podle obecních 

předpisů  o  správě  daní  a  poplatků,  ve  sledovaném  období  zejména  podle  zákona  č. 

337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. 
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Podstatou provádění následných kontrol po propuštění zboží je prověření, zda údaje 

uvedené v celním prohlášení, které slouží jako podklad pro vydání rozhodnutí o propuštění 

zboží do navrhovaného režimu, jsou správné a úplné, zda předložené a přiložené doklady 

jsou pravé, a zejména zda clo, daně a poplatky jsou vyměřeny ve správné výši. 

Následná kontrola se může provádět u všech osob podílejících se na dovozu nebo 

vývozu zboží, tedy nejenom u příjemce nebo u odesílatele zboží, ale také například u jejich 

zástupce, u deklaranta, nebo také u osob, které mají u sebe doklady vztahující se k těmto 

obchodním operacím.  Provádí  se  kontrolou  obchodních  dokladů a  účetních  záznamů a 

dalších písemností  vztahujících se k údajům uvedeným v příslušném celním prohlášení 

nebo k údajům, které souvisejí s příslušnými obchodními operacemi s tímto zbožím, je-li 

k dispozici  zboží,  které  bylo  předmětem  kontrolované  obchodní  operace,  může  celní 

správa provést i kontrolu tohoto zboží, včetně odebrání vzorků. Následnou kontrolu lze 

provést ve lhůtě tří let od konce roku, ve kterém vznikla povinnost zaplatit clo nebo daň. 

Při  následné  kontrole  jsou  celní  orgány  oprávněny  pořizovat  kopie  dokladů  a 

písemností,  požadovat  potřebná  vysvětlení  od  kontrolovaných  osob  a  pořizovat 

dokumentaci.  V případě  podezření  z  porušení  celních  předpisů jsou oprávněny zadržet 

originály kontrolovaných dokladů a  písemností.  Tento  postup se použije  vždy,  hrozí-li 

nebezpečí, že takto označené důkazní prostředky budou zničeny, pozměněny a podobně. 

Následné kontroly se zpravidla provádějí v prostorách kontrolované osoby, tato je povinna 

vytvořit  kontrolní  skupině  odpovídající  podmínky  pro  provádění  kontroly,  zejména  ji 

poskytnout všechny požadované doklady, vhodné prostory a zajistit potřebnou součinnost.

2.2  Daňové kontroly

Daňová  kontrola,  jako  soubor  procesních  úkonů  v daňovém  řízení,  byla  ve 

sledovaném období upravena § 16 zákona č. 339/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Tento 

zákon byl právním předpisem, který upravoval správu daní, poplatků, odvodů a dalších 

příjmů  státního  rozpočtu,  rozpočtů  obcí  a  státních  fondů.  Vymezoval  základní  zásady 

daňového  řízení  a  také  práva  a  povinnosti  v průběhu  daňového  řízení  jak  pracovníků 

správce daně, tak i daňových subjektů. Protože daňová kontrola je speciální částí daňového 

řízení, byl tento zákon základní procesní normou pro provádění daňových kontrol.
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K datu 1.1.2011 nabyl účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který nahradil 

výše uvedený zákon č. 339/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Účelem této změny byla 

zejména  snaha  o  zajištění  souladu  procesů,  pravidel  a  terminologií  používanými 

v daňovém  řízení  s pravidly  a  terminologií  používaných  dle  správního  řádu,  nebo  dle 

nového trestního řádu účinného od počátku roku 2010, ale také s jinými právními normami 

používanými  ve  správním  a  daňovém  řízení.  Do  nového  daňového  řádu  bylo 

zakomponováno velké množství  judikátů,  dle kterých se od jejich zveřejnění provádělo 

daňové řízení, ale v původním zákoně o správě daní a poplatků ani v jeho novelizacích tyto 

judikáty nebyly zohledněny. Ve vztahu k daňovým kontrolám došlo například k úpravám 

ve  vztahu  počítání  prekluzivních  lhůt,  nebo  také  k definování  možností  provádět 

opakované daňové kontroly. 

Správa  spotřebních  daní,  jak ji  vymezuje  zákon č.  353/2003 Sb.,  o  spotřebních 

daních, představuje správu

● daně z minerálních olejů 

● daně z lihu

● daně z piva

● daně z vína a meziproduktů

● daně z tabákových výrobků.

Jednotlivé  zdaněné  komodity  se  souhrnně  nazývají  vybranými  výrobky  a  tyto 

výrobky mají při svém životním cyklu zákonem daná určitá pravidla a omezení. Kompletní 

správa spotřebních daní obnáší pro celní správu povinnost zabezpečit dodržování těchto 

stanovených pravidel a zejména zajištění správného vyměření a vybrání spotřební daně, 

případně její kontroly a vymáhání.

Právě daňová kontrola  je  jednou z kompetencí  v rámci  správy spotřebních  daní, 

která svojí represivní funkcí zajišťuje odhalení případů nesprávného vyměření této daně a 

nápravu  tohoto  stavu  a  svojí  preventivní  funkcí  zajišťuje  snahu  daňových  subjektů  o 

dodržování  disciplíny  a  zákonem stanovených  pravidel.  Daňovou  kontrolou  pracovníci 

správce daně zjišťují nebo prověřují daňový základ a jiné skutečnosti rozhodné pro správné 

stanovení daně. Cílem těchto kontrol je tedy prověření, zda spotřební daň byla vyměřena 

ve správné výši a v případě zjištění nesrovnalostí také vyměření zjištěných rozdílů. 
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Daňová kontrola je zpravidla prováděna až po pravomocném vyměření daně, pouze 

výjimečně  ji  lze  provádět  i  před vyměřením daně,  například  v případech  spojených se 

zajištěním daně. Důvodem tohoto postupu je skutečnost, že teprve na základě kontrolních 

zjištění  po  pravomocném  vyměření  daně  lze  případnou  dlužnou  daň  doměřit,  před 

pravomocným rozhodnutím o vyměření daně může daňový subjekt své daňové přiznání 

doplňovat.

2.3  Kontroly nelegálního zaměstnávání cizinců

Kompetence k provádění kontrol nelegálního zaměstnávání cizinců převzala celní 

správa  ke  dni  vstupu  České  republiky  do  Evropské  unie,  čím  se  přiblížila  k systému 

ostatních  celních  správ  v rámci  unie,  které  tuto  kompetenci  ve  většině  případů  už 

dlouhodobě vykonávaly.  Kompetenční oprávnění k provádění těchto kontrol celní správou 

vychází z ustanovení zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě ČR a z ustanovení zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Základními  procesními  normami  provádění  kontrol  nelegálního  zaměstnávání 

cizinců je zákon č.  552/1991 Sb.,  o státní  kontrole a zákon č. 326/1999 Sb.,  o pobytu 

cizinců na území České republiky.

Podle údajů Českého statistického úřadu pracovalo v roce 2005 v České republice 

legálně 242 400 cizinců, tento počet neustále narůstal až do roku 2008, kdy bylo legálně 

pracujících  cizinců  v České  republice  už  438 800.  V roce  2009  byl  v celém  světě 

zaznamenán hospodářský pokles a také vyšší  míra nezaměstnanosti,  a v této souvislosti 

došlo  také  k nižší  poptávce  po  pracovní  síle  z řad  cizinců.  Přesto  počet  legálně 

zaměstnaných cizinců v České republice poklesl pouze minimálně a dosáhl 436 116 v roce 

2009 a přibližně stejná hodnota se očekávala i pro rok 2010. Podle nejrůznějších odhadů 

zveřejněných  jak  Českým  statistickým  úřadem,  tak  různými  médii  či  politickými 

uskupeními se pohybuje podíl nelegálně zaměstnávaných cizinců v rozmezí 10% až 50% z 

legálně zaměstnaných cizinců. Z těchto čísel je zřejmé, že i podle nejnižších odhadů by 

mohlo v České republice pracovat přibližně 40 až 50 tisíc cizinců bez pracovního povolení 

a  proto  je  zcela  samozřejmé,  že  ochrana  vnitřního  pracovního  trhu  a  odhalování 

nelegálního zaměstnávání má velký význam.

2011 11



Ivan Minárech: Analýza integrovaných kontrol prováděných Celní správou ČR

Účelem  provádění  těchto  kontrol  je  zjišťování,  zda  u  kontrolovaného 

zaměstnavatele  vykonávají  práce cizinci  ze  zemí  mimo Evropskou unii,  zda tuto  práci 

vykonávají na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy a zda ji vykonávají 

v souladu s vydaným pracovním povolením k zaměstnání, je-li toto povolení vyžadováno.

Podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, vydávají cizincům povolení k jejich 

zaměstnávání místně příslušné úřady práce, tato povolení jsou vydávána s dobou platnosti 

jednoho roku. Povolení k zaměstnání se vyžaduje pro všechny pracovněprávní vztahy, na 

základě kterých má vykonávat cizinec ze zemí mimo Evropskou unii práci na území České 

republiky.  Povolení  se  vydává  pouze  pro  jednoho  zaměstnavatele,  pro  určené  místo 

výkonu práce a pro přesný druh práce, je nepřenosné a cizinec má povinnost se na místě 

tímto povolením při  kontrole  prokázat.  Zaměstnavatel,  který chce zaměstnat  cizince ze 

zemí  mimo  Evropskou  unii,  musí  také  požádat  místně  příslušný  úřad  práce  o  vydání 

povolení získávat zaměstnance ze zahraničí  na volná pracovní místa,  žádosti  se vyhoví 

pouze  v případech,  že  na  tato  místa  nelze  přijmout  tuzemské  uchazeče  o  zaměstnání, 

registrované u úřadu práce.

Podle  téhož  zákona  můžou  kontroly  nelegálního  zaměstnávání  cizinců  provádět 

místně příslušné úřady práce a místně příslušné celní úřady.  V praxi jsou tyto  kontroly 

prováděny  jak  samostatně  některým  z výše  uvedených  státních  orgánů,  nebo  formou 

společných kontrol za účasti pracovníků jak celních úřadů, tak i úřadů práce, případně je 

využívána  také  účast  pracovníků  různých  složek  policie,  nejčastěji  referátů  cizinecké 

policie. 

Vlastní  kontrola  je  tvořena  posloupností  několika  procesních  úkonů,  jako  je 

zajištění pracoviště a jeho bezprostředního okolí, oznámení zahájení kontroly statutárnímu 

zástupci  kontrolované  společnosti,  prověření  totožnosti  všech  přítomných  pracovníků, 

případně prověření předložených pracovních povolení. Následuje prověření personálních 

záznamů  kontrolované  společnosti,  jejich  porovnání  se  skutečným  stavem  zjištěným 

v průběhu  kontroly  a  se  stavem  v evidencích  úřadu  práce.  Konečnou  fázi  kontroly 

představuje sepsání závěrečného protokolu z kontroly. Kontroly nelegálního zaměstnávání 

cizinců  jsou  jedinými  z integrovaných  kontrol  prováděných  Celní  správou  České 

republiky, u kterých případná zjištění porušení předpisů řeší jiný správní úřad. Závěrečný 

protokol z provedené kontroly, ve kterém jsou popsána všechna kontrolní zjištění, předá 
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celní úřad společně s jinými důkazními prostředky místně příslušnému úřadu práce, který 

všechna  zjištěná  porušení  předpisů  vyřeší  ve  správním řízení  a  po  prokázání  porušení 

právních  předpisů  je  oprávněn  uložit  cizinci  vykonávajícímu  práci  bez  pracovního 

povolení  pokutu  až  do  výše  10 tisíc  Kč  a  zaměstnavateli,  který  cizince  zaměstná  bez 

příslušných povolení, pokutu až do výše 2 miliónů Kč.

Kontroly nelegálního zaměstnávání cizinců jsou ještě v jednom ohledu specifické 

oproti ostatním druhům integrovaných kontrol, a to tím, že jako jediné jsou prováděny tzv. 

v terénu, tedy na pracovištích různého druhu, například ve výrobních halách, na různých 

stavbách a staveništích, na polích a podobně. Naproti tomu ostatní integrované kontroly 

jsou  téměř  výlučně  prováděny  v kancelářích  kontrolovaných  společností,  kde  jsou 

kontrolovány různé listinné důkazy, faktury, účetní záznamy atd.

2.4 Kontroly vykazování údajů Intrastat

Intrastat je statistický systém sledující pohyb zboží mezi členskými státy Evropské 

unie, je to systém sběru a zpracování dat pro statistiku obchodu se zbožím v rámci unie. 

Česká republika se zapojila do tohoto systému ke dni vstupu do Evropské unie, tak jako 

všechny ostatní  státy unie.  Důvodem bylo  zajistit  kontinuální  pokračování  statistického 

sledování  zahraničního  obchodu  v situaci,  kdy  skončilo  u  vnitrounijních  obchodních 

operací celní projednávání zboží, které sloužilo do té doby jako jeden ze zdrojů dat pro 

statistiku zahraničního obchodu.

Kompetence  Celní  správy České  republiky  ke  sběru,  zpracování  a  kontrolování 

údajů  Intrastat  jsou  dány ustanoveními  zákona  č.  185/2004  Sb.,  o  Celní  správě  ČR a 

zákona  č.  13/1993  Sb.,  celní  zákon.  Všechny  výkonné  činnosti  se  provádí  na  úrovní 

celních úřadů, nadřízené odborné útvary celních ředitelství  a generálního ředitelství  cel 

plní zejména roli metodické podpory,  vedení a koordinace, příslušný odbor generálního 

ředitelství cel navíc zajišťuje komunikaci s Českým statistickým úřadem.  

Systém Intrastat je povinný pro všechny státy Evropské unie, i když není jednotný 

ve  všech  svých  aspektech.  Systémy  jednotlivých  států  se  mohou  lišit  v organizačním 

zabezpečení  sběru  údajů,  ve  formě  používaných  výkazů,  nebo  také  ve  stanovení  výše 

minimálních  hodnot  ročních obchodů,  pod kterými  není  nutné tyto  obchody v systému 

vykazovat.  Vyhláška  č.  200/2004 Sb.,  o statistice  vyváženého a dováženého zboží  a o 
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způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy 

Evropských  společenství,  stanovila  limity,  pod  kterými  není  povinnost  vykazovat 

uskutečněné obchodní operace na 4 000 000 Kč za kalendářní rok pro odeslané zboží a 

2 000 000 Kč za kalendářní rok pro přijaté zboží. 

V českém  systému  je  zajištěním vykazování,  sběru  a  kontroly  statistických  dat 

pověřena celní správa. Sběr statistických údajů zajišťují pověření pracovníci celních úřadů 

zařazeni na odděleních cel a daní, kteří kontrolují formální správnost měsíčních hlášení 

Intrastat. Tato hlášení obsahují finanční a hmotnostní vyjádření uskutečněných dovozních 

respektive vývozních obchodních operací  za uplynulý měsíc  s rozdělením na jednotlivé 

komodity.  Elektronicky je  zasílají  jednotlivé  ekonomické  subjekty měsíčně  na určenou 

adresu místně příslušného celního úřadu, kde je pověřený pracovník přijme, zkontroluje 

úplnost a formální správnost zaslaného výkazu a přenese je do systému, který zajistí jejich 

odeslání ve strukturované formě na Český statistický úřad k vyhodnocení a zanesení do 

centrální databáze a také k následnému předání statistickému orgánu Evropské unie.

Český statistický úřad ze získaných dat sestavuje statistiky zahraničního obchodu 

České  republiky,  které  zveřejňuje  na  svých  stránkách  na  adrese  www.czso.cz,  některé 

z těchto statistik, konkrétně zveřejněné za měsíc prosinec 2010 jsou uvedeny v přílohách č. 

9 až 18. Tyto volně dostupné statistiky využívají jak státní nebo mezinárodní instituce, tak 

i soukromé subjekty k různým účelům, např.:

● sestavení platební bilance Českou národní bankou 

● vyhodnocení hospodářské situace země různými mezinárodními organizacemi

● sestavení národních účtů Českým statistickým úřadem

● provádění státní hospodářské politiky Ministerstvem průmyslu a obchodu

● sledování vývoje zahraničního obchodu peněžními institucemi

● zjišťování různých podílů na trhu podnikatelskými subjekty

● sledování vývoje trhů jednotlivých komodity různými obchodními subjekty

● provádění regionální obchodní politiky různými regionálními orgány

Kromě kontroly formální správnosti a úplnosti zasílaných hlášení, která se provádí 

při  přijímání  těchto hlášení,  existuje také následná kontrola  vykazování  údajů Intrastat, 

kterou provádí  specializovaní  pracovníci  kontrolních oddělení  celních úřadů jako jednu 

z integrovaných  kontrol.  Účelem  následných  kontrol  vykazování  údajů  Intrastat  je 
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prověření  faktické správnosti  vykázaných údajů,  tedy zjištění,  zda vykázané údaje jsou 

pravdivé  a  korespondují  se  skutečnými  objemy  uskutečněných  obchodních  operací 

kontrolovaného subjektu.  Kontroly jsou  prováděny zpravidla  v prostorách  kontrolované 

společnosti  a obnášejí prověření všech dostupných obchodních a účetních záznamů této 

společnosti. Součástí kontrol je následné vyhodnocení získaných informací o skutečných 

objemech  uskutečněných  obchodních  operací  v rámci  Evropské  unie  a  porovnání  takto 

získaných  dat  s údaji  uvedenými  v podaných  hlášeních  Intrastat.  V případě  zjištění 

nesrovnalostí  disponuje  Celní  správa  České  republiky  také  oprávněním  k provedení 

správního řízení s kontrolovanou společností,  v rámci  správního trestání lze za porušení 

předpisů v této oblasti uložit pokutu až do výše 1 milion Kč.

2.5 Ostatní integrované kontroly 

● Kontroly v rámci společné zemědělské politiky – představují  sledování  vývozů 

zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náhrady nebo jiné částky, kontroly 

sledují plnění podmínek pro poskytování těchto dotací.

● Kontroly plateb v hotovosti – jsou to kontroly dodržování jednotlivých ustanovení 

zákona  č.  254/2004 Sb.,  o  omezení  plateb  v hotovosti,  podstatou  jsou opatření  pro 

zamezení  praní  špinavých  peněz  tím,  že  je  zákonem  stanoven  limit,  nad  který  je 

nařízeno uskutečňovat veškeré peněžní operace pouze bezhotovostně a toto nařízení 

podrobovat kontrole.  V současné době je tento limit  stanoven na výši 15 000 EUR, 

nebo ekvivalent této hodnoty v jiné peněžní měně podle platného kurzu České národní 

banky. 

● Kontroly v oblasti zákazů a omezení  – kontroly zboží dvojího použití,  kontroly 

obchodních  operací  týkajících  se  zbraní,  střeliva  a  výbušnin,  kontroly  jaderných  a 

chemických zbraní, kontroly dodržování mezinárodních sankcí, atd.
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3 Analýza jednotlivých druhů kontrol

Vstupem České republiky do Evropské unie  se  česká  celní  správa  začlenila  do 

systému evropských celních správ. Výkon integrovaných kontrol, ale i jiných kompetencí 

se však i nadále vyvíjel, důvodem byly legislativní úpravy, změny v ekonomické situaci, 

nebo  v  bezpečnostních  preferencích.  Při  zpracování  analýzy  výsledků  integrovaných 

kontrol jsem vycházel z údajů od roku 2005, tedy prvního uceleného ročního období po 

vstupu České republiky do Evropské unie, až do roku 2010, posledního uplynulého období.

3.1  Analýza následných kontrol po propuštění zboží

Jak již bylo uvedeno v oddíle 1.2. této práce, účelem provádění následných kontrol 

po propuštění zboží je prověření správnosti výběru cla z dováženého zboží. V následujícím 

grafu  č.  1  je  zobrazen přehled  počtu  provedených  následných kontrol  a  přehled  počtu 

pozitivních následných kontrol, tedy následných kontrol, u kterých bylo zjištěno porušení 

předpisů. Zdrojová data k tomuto grafu jsou uvedena v tabulce č. 2 v příloze č. 19.

Počty následných kontrol po propuštění zboží
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Graf č. 1 – Počty následných kontrol po propuštění zboží

2011 16



Ivan Minárech: Analýza integrovaných kontrol prováděných Celní správou ČR

Z grafu č.1 je patrné, že počet provedených následných kontrol po propuštění zboží 

se  za celé  sledované období  postupně snižuje,  když  v roce 2005 bylo  provedeno 1388 

kontrol a na konci sledovaného období, v roce 2010, už pouze 698 kontrol. Důvody tohoto 

stavu lze vidět zejména ve dvou příčinách. 

První  příčinou je  skutečnost,  že  v prvních letech  po vstupu České republiky do 

Evropské  unie  byly  prováděny  také  kontroly  obchodních  operací  uskutečněných  ještě 

v předunijním  období.  Dle  ustanovení  §127  zákona  č.  13/1993  Sb.,  celní  zákon,  lze 

následnou kontrolu provést ve lhůtě tří  let od konce roku, ve kterém vznikla povinnost 

zaplatit  clo  nebo daň,  proto  se  ještě  v letech  2005,  2006 a  2007 prováděly  i  následné 

kontroly  u  případů  dovozů  nebo  vývozů  zboží  uskutečněných  v letech  2002  až  2004. 

Vzhledem k tomu, že od vstupu do unie se dovozy a vývozy zboží ve vztahu k ostatním 

státům unie přestaly celně projednávat, velmi výrazně poklesl počet celně projednaných 

obchodních  operací,  a  následně  pak  postupně  klesal  i  počet  prováděných  následných 

kontrol těchto operací. Z údajů v grafu č. 1 je také zřejmé, ž k největšímu poklesu v počtu 

prováděných následných kontrol v celém sledovaném období došlo právě v roce 2007, kdy 

byl  zaznamenán meziroční  pokles  v počtu 257 kontrol,  co představuje pokles  o 23,2% 

oproti roku předchozímu.

Druhou  příčinou  klesajícího  trendu  počtu  provedených  následných  kontrol  po 

propuštění  zboží byla postupná úprava personálních stavů celních úřadů a v návaznosti 

tohoto trendu také snížení počtu pracovníků jednotlivých oddělení integrovaných kontrol 

celních  úřadů.  Jak  uvádím  ve  své  bakalářské  práci,  v souvislosti  se  vstupem  České 

republiky do Evropské unie byl  snížen personální stav Celní správy České republiky o 

2056 pracovníků, z původního počtu 9444 pracovních míst v roce 2003 až na počet 7388 

pracovních  míst  k datu  31.12.2004.  Postupné a  každoroční  snižování  počtu  pracovních 

míst  v celní  správě  však  i  nadále  pokračovalo,  zpočátku  z důvodu úpravy  systemizace 

jednotlivých útvarů na základě prvních zkušeností s novým systémem výkonu celní správy, 

později  zejména  v souvislosti  s Usnesením vlády č.  436 ze  dne  24.  dubna 2007,  které 

navrhlo snižovat počet funkčních míst ve státní správě o 3% ročně až do roku 2010. Vývoj 

personálního stavu Celní správy ČR od roku 2005 do roku 2010 zobrazuje níže uvedená 

tabulka  č.  1,  dle  které  se  za  uvedené období  snížil  počet  funkčních  míst  o  1119,  což 

představuje 15,1 % z původního stavu.
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Tabulka č.1 – Počty pracovních míst v Celní správě ČR

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Počet míst 7388 7100 6899 6690 6690 6269

Dalšímu analytickému rozboru jsem podrobil  efektivitu  prováděných následných 

kontrol  po  propuštění  zboží,  tedy  podíl  počtu  úspěšných  kontrol  na  celkovém  počtu 

provedených  kontrol.  Za  úspěšné  kontroly  jsou  považovány  ty,  kterými  bylo  zjištěno 

porušení platných předpisů kontrolovaným subjektem. Vývoj efektivity následných kontrol 

za období let  2005 až 2010 je zobrazen na následujícím grafu č. 2, zdrojová data jsou 

uvedena v tabulce č. 2 v příloze č. 19.
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Graf č. 2 - Efektivita následných kontrol po propuštění zboží

Dle  údajů  z grafu  č.  2  se  efektivita  následných  kontrol  po  propuštění  zboží 

pohybovala  ve sledovaném období  v rozmezí  přibližně  48% - 61%. Nejvyšší  efektivita 

byla dosažena na počátku sledovaného období, kdy v roce 2005 měla hodnotu 60,66%, 

postupně pak klesala, když v roce 2006 dosáhla 57,82%, v roce 2007 to bylo 50,72% a 

v roce 2008 dosáhla efektivita prováděných následných kontrol pouze 48,05%. Důvodem 

této tendence byl především klesající poměr následných kontrol dovozů a vývozů zboží 
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uskutečněných ještě před rokem 2004, tedy v období, kdy se celně projednával nepoměrně 

větší objem obchodních operací než po tomto roce. Protože dle ustanovení § 127 zákona č. 

13/1993 Sb., celní zákon, lze následnou kontrolu provést ve lhůtě do tří let od roku, ve 

kterém vznikla  povinnost zaplatit  clo,  skončila  v roce 2007 možnost  provádět  následné 

kontroly z období před vstupem České republiky do Evropské unie,  tedy z období,  kdy 

bylo prováděno nepoměrně větší množství obchodních operací než v období následujícím. 

Při  tomto  větším  objemu  uskutečněných  obchodních  operací  v předunijním  období 

vznikalo také větší množství relevantních podnětů k provedení následných kontrol a byla 

tedy  větší  pravděpodobnost  provádět  následné  kontroly  s pozitivním  výsledkem.  Po 

počátečním poklesu efektivity  se  tendence  jejího vývoje v posledních  dvou letech  opět 

zvyšovala,  když  v roce 2009 dosahovala  53,64% a v roce 2010 už 57,74%. Tento růst 

efektivity byl způsoben jak růstem zkušeností příslušníků provádějících následné kontroly, 

tak  i  určitou  stabilizací  personálních  stavů.  Největší  význam  při  zvyšování  efektivity 

následných kontrol však představuje kladení většího důrazu na jejich analytickou přípravu, 

kdy už  v procesu  výběru  subjektů  k provedení  kontroly  je  prováděn  analytický  rozbor 

těchto  subjektů,  je  zkoumána  jejich  platební  disciplína,  případné  propojení  s jinými 

subjekty,  objemy zahraničně obchodních operací a také další hlediska.  Výsledky těchto 

analytických  rozborů  slouží  k mnohem  kvalitnějšímu  výběru  subjektů  určených 

k provedení  následných  kontrol  a  tím  výrazně  přispívají  k dosahování  vyšší  efektivity 

jejich provádění. 

Význam následných kontrol po propuštění zboží spočívá zejména v jejich fiskálním 

přínosu, a to jak pro rozpočet České republiky, tak i pro rozpočet Evropské unie. Všechny 

členské státy unie mají totiž povinnost odvádět 75% z vybraného cla do unijního rozpočtu 

a 25% z vybraného cla do svých národních rozpočtů, tato povinnost samozřejmě platí také 

pro  clo  doměřené  na  základě  provedených  následných  kontrol.  Tento  fiskální  přínos 

následných kontrol po propuštění zboží je proto dán především vyčíslením dlužné částky 

cla  a  daní,  která  byla  těmito  kontrolami  zjištěna  a  následně  také  vyměřena.  Přehled 

dlužných částek cla a daní zjištěných následnými kontrolami provedenými v letech 2005 až 

2010 je zobrazen na grafu č. 3. Zdrojová data k tomuto grafu jsou uvedena v tabulce č. 3 

v příloze č. 19.
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Graf č. 3. – Výše zjištěného celního dluhu

Dle grafu č. 3 se ve sledovaném období pohybovala výše zjištěného celního dluhu 

v rozmezí přibližně od 92,4 milionu Kč ročně po 249,5 milionu Kč ročně. Teoreticky by 

měl tento statistický ukazatel  korespondovat s počtem provedených následných kontrol, 

případně  s počtem  pozitivních  následných  kontrol  nebo  s jejich  efektivitou,  avšak  z 

porovnání s údaji v grafech č. 1 a 2 vyplývá,  že tato situace nenastala. Výše zjištěného 

celního  dluhu  v jednotlivých  letech  nekorespondovala  ani  s počtem  provedených  či 

úspěšných následných kontrol, ani s efektivitou provedených následných kontrol v těchto 

letech.  Důvodem tohoto  stavu  je  především několik  následných  kontrol,  u  nichž  výše 

zjištěného celního  dluhu výrazně převyšuje  jeho běžný průměr  a  tím značně ovlivňuje 

celkový dosažený výsledek v konkrétním roce. Jako příklad lze uvést následnou kontrolu 

z roku 2007 se zjištěným celním dluhem ve výši 71,5 milionu Kč, což představuje 38 % 

z celkové  výše  zjištěného  celního  dluhu v tomto  roce,  nebo následnou  kontrolu  z roku 

2010 se zjištěným celním dluhem 156 milionu Kč, což představuje 62% z celkové výše 

zjištěného celního dluhu v tomto roce. Bez zohlednění těchto dvou kontrol by bylo možné 

konstatovat,  že  po postupném snižování  výše zjištěného celního  dluhu v letech  2005 a 

2006 se tento statistický ukazatel ustálil na hodnotě okolo 100 milionů Kč ročně.
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3.2  Analýza daňových kontrol

Kompletní správa spotřebních daní se stala jednou z nejdůležitějších kompetencí 

Celní  správy  České  republiky  převzatou  v souvislosti  se  vstupem České  republiky  do 

Evropské unie. Vedle tradiční správy cla začala celní správa spravovat také spotřební daně, 

a to jak v souvislosti s dovozem zboží ze třetích zemí nebo ze zemí Evropské unie, tak také 

v souvislosti  s činností  daňových  subjektů  na  daňovém  území  České  republiky.  Pod 

pojmem  „činnost  daňových  subjektů“  lze  rozumět  veškeré  nakládání  s výrobky 

podléhajícími spotřební dani, tedy výroba takovýchto výrobků, jejich distribuce, doprava, 

prodej, skladování, používání, přepracování atd. Správou spotřebních daní je potom výkon 

všech úkonů, které provádí celní správa v souvislosti  s dohledem nad veškerou činností 

daňových subjektů. Součástí této správy spotřebních daní jsou také specializované činnosti 

spojené s vyměřováním těchto daní, jejich výběrem, vymáháním a také kontrolou.

Jak jsem uvedl v oddíle 2.2. této práce, účelem daňových kontrol prováděných celní 

správou je prověření daňového základu a zjištění, zda byla spotřební daň vyměřena včas a 

ve  správné  výši.  V případě  pozitivního  zjištění  následuje  bezprostředně  po  provedení 

daňové  kontroly  doměření  zjištěného  rozdílu  spotřební  daně.  Pro  správné  posouzení 

skutečností  zjištěných  v průběhu  kontroly  ve  vztahu  k případnému  doměření  spotřební 

daně je nutná dokonalá znalost jak procesních, tak hmotněprávních zákonných předpisů. 

Protože se jedná o vysoce sofistikovanou, složitou a náročnou činnost, která je postavena 

na přesně vymezených zákonných pravidlech a postupech, byli pro tuto činnost postupně 

vyškoleni specialisté, pro které je provádění daňových kontrol stěžejní částí jejich pracovní 

náplně. 

Daňové kontroly začala provádět celní správa ihned po převzetí správy spotřebních 

daní, i když v těchto začátcích se její pracovníci teprve seznamovali jak s problematikou 

vlastních  spotřebních  daní,  tak  i  s problematikou  procesních  postupů  při  provádění 

daňových kontrol. V poměrně krátkém období se však podařilo vytvořit týmy odborníků, 

které  začaly  při  provádění  kontrol  dosahovat  prvních  úspěchů,  postupně  začaly  být 

odhalovány také složité a komplikované případy daňových podvodů a dnes patří provádění 

daňových kontrol k důležitým a vysoce hodnoceným činnostem celní správy. 

V grafu č. 4 je zobrazen přehled počtu provedených daňových kontrol a přehled 

počtu pozitivních daňových kontrol, tedy kontrol, u kterých byla zjištěna nesprávná výše 
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zaplacené  spotřební  daně.  Zdrojová  data  k tomuto  grafu  jsou  uvedena  v tabulce  č.  4 

v příloze č. 20.
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Graf č. 4 – Počty daňových kontrol

Z údajů  zobrazených  v grafu  č.  4  je  zřejmý  postupný  pokles  počtu  daňových 

kontrol, kdy s výjimkou roku 2006, ve kterém došlo k meziročnímu nárůstu počtu těchto 

kontrol, v ostatních letech sledovaného období počet daňových kontrol meziročně klesal 

přibližně  stejným tempem.  Jedním z důvodů tohoto  stavu  je  postupné  snižování  počtů 

příslušníků oddělení integrovaných kontrol, jak je uvedeno v předchozí části  této práce. 

Dalším důvodem může být nutnost provádění náročnějších daňových kontrol, tedy kontrol 

u velkých společností, u subjektů propojených do řetězců, nebo u subjektů s rozvětvenou 

územní  a  organizační  strukturou,  tedy kontrol  časově  i  personálně  náročnějších  oproti 

kontrolám prováděným u běžných daňových subjektů. Nutnost provádět náročnější daňové 

kontroly  je  dána  snahou  zkontrolovat  daňová  přiznání  společností  s  velkými  objemy 

spotřebních  daní,  kdy i  malé  pochybení  může  znamenat  velký  daňový nedoplatek,  ale 

zejména se jedná o snahu odhalovat daňové podvody větších rozsahů.

Dalším ukazatelem je efektivita daňových kontrol, která představuje poměr počtu 

kontrol, při kterých byl zjištěn daňový rozdíl,  k celkovému počtu kontrol v jednotlivých 
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letech sledovaného období. Vývoj efektivity daňových kontrol v tomto období je zobrazen 

v grafu č. 5, zdrojová data k tomuto grafu jsou uvedena v tabulce č. 4 v příloze č. 20.
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Graf č. 5 - Efektivita prováděných daňových kontrol

Z uvedeného grafu č. 5 je zřejmé, že efektivita prováděných daňových kontrol se 

v celém sledovaném období měnila pouze minimálně a kromě roku 2005 se pohybovala 

přibližně v rozmezí 38% až 45%. V roce 2005 dosáhla efektivita daňových kontrol pouze 

28,33%,  důvody  byly  zřejmě  spojené  s počátkem  provádění  této  kompetence,  prvotní 

nezkušeností provádějících příslušníků a pouze postupným absolvováním nutných školení. 

V následujících obdobích pak tento statistický ukazatel vykazoval mírný růst až do roku 

2009  kdy  dosáhl  45,3%,  příčinou  bylo  postupné  zkvalitňování  veškerých  kontrolních 

činností  a  také  lepší  výběr  subjektů  určených  k provedení  kontroly.  V roce  2010  byl 

zaznamenán pokles efektivity daňových kontrol na 38,12%, v tomto období došlo u většiny 

celních úřadů ke sloučení oddělení integrovaných kontrol s odděleními mobilního dohledu 

a  příčinou  uvedeného  poklesu  efektivity  byla  zřejmě  nutnost  využívat  specialisty  pro 

daňové kontroly i pro jiné úkoly v rámci provádění mobilního dohledu. 

Také  daňové  kontroly  mají  svůj  fiskální  význam,  který  spočívá  v zajištění 

správného  výběru  spotřební  daně  a  především  v doměření  a  vybrání  daňového  dluhu, 
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zjištěného daňovou kontrolou. V grafu č. 6 je zobrazen vývoj zjištěného daňového dluhu 

daňovými kontrolami provedenými v letech 2005 až 2010, zdrojová data k tomuto grafu 

jsou uvedena v tabulce č. 5 v příloze č. 20.

Graf č. 6 – Výše zjištěného daňového dluhu

Dle grafu č.  6 se výše zjištěného daňového dluhu pohybuje  ve značně širokém 

rozmezí, od přibližně 17 milionů Kč ročně až po přibližně 555 milionů Kč ročně. Tento 

ukazatel je značně závislý na jednotlivých pozitivních daňových kontrolách, při kterých se 

podaří  zjistit  extrémně  vysoký  daňový  dluh  a  tyto  jednotlivé  kontroly  potom výrazně 

ovlivňují celkový dosažený výsledek v daném roce. Nejvýrazněji se tento faktor projevil 

v roce 2007, kdy jednou daňovou kontrolou se podařilo prokázat daňový dluh ve výši 476 

milionů Kč,  což  představovalo  85% celkového ročního výsledku,  a  tato  jediná  daňová 

kontrola způsobila, že v roce 2007 byl  dosažen vůbec nejvyšší  zjištěný daňový dluh ve 

sledovaném období. Bez této daňové kontroly by byl celkový zjištěný daňový dluh v roce 

2007 pouze 78 milionů Kč, tedy byl by to podprůměrný výsledek. Naopak v roce 2006 

žádná z provedených daňových kontrol nezjistila větší daňový dluh než 2 miliony Kč a i 

proto celkový dosažený výsledek v tomto roce je hluboko pod průměrem z ostatních roků 

ve sledovaném období.
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3.3  Analýza kontrol nelegálního zaměstnávání cizinců

Kontroly  nelegálního  zaměstnávání  cizinců  jsou  jednou  z činností  Celní  správy 

České republiky, se kterou nebyly po vstupu do Evropské unie žádné zkušenosti. Zákon č. 

435/2004  Sb.,  o  zaměstnanosti,  přidělil  kompetence  k provádění  těchto  kontrol  dvěma 

správním úřadům,  a  to  úřadům práce,  které  mají  také  kompetenci  k provádění  dalších 

správních řízení po provedených kontrolách, a celním úřadům.

Kontroly nelegálního zaměstnávání cizinců prováděné příslušníky celní správy mají 

oproti  ostatním integrovaným kontrolám několik  zásadních  odlišností.  Jednou z nich  je 

skutečnost, že oproti následným kontrolám a daňovým kontrolám nemají výrazný fiskální 

efekt, tedy že po provedení pozitivní kontroly nenásleduje doměření případně zjištěného 

celního,  daňového,  či  jiného dluhu.  Za fiskální  efekt  kontrol  nelegálního zaměstnávání 

cizinců lze považovat pouze pokuty ukládané za zjištěná porušení, jejich význam je však 

nutné vidět spíše v oblasti represivní a výchovné, než v oblasti příjmové. Navíc tyto pokuty 

nejsou  ukládány  orgány  celní  správy,  ale  ukládají  je  v rámci  správního  řízení  místně 

příslušné  úřady  práce.  Výraznější  fiskální  význam těchto  kontrol  se  projevuje  tím,  že 

preventivní  význam kontrol  nelegálního  zaměstnávání  cizinců  zajišťuje  větší  disciplínu 

podnikatelských subjektů při zaměstnávání osob, dodržování zákonné zásady přednostního 

zaměstnávání  občanů  České  republiky  a  tím  pozitivně  ovlivňuje  výdaje  státu  spojené 

s podporou  v nezaměstnanosti.  Význam  kontrol  nelegálního  zaměstnávání  cizinců  tedy 

spočívá spíše v ochraně vnitřního pracovního trhu, kdy je nutné zajistit, aby volná pracovní 

místa byla obsazována především občany České republiky,  aby cizinci mohli tato místa 

obsadit  pouze  v zákonem  vymezených  případech  a  především,  aby  všechny  případy 

zaměstnání  cizinců  splňovaly  podmínky  stanovené  v příslušných  právních  normách. 

Úkolem kontrol nelegálního zaměstnávání cizinců je prověření dodržování výše uvedených 

pravidel  a  společně  s navazujícím  správním  řízením  o  porušení  těchto  pravidel  také 

zajištění  určité  disciplíny  jednotlivých  zaměstnavatelů  při  zaměstnávání  cizinců,  co 

v konečném  efektu  vede  ke  snižování  nezaměstnanosti  ve  státě  a  tím  také  k menším 

státním výdajům do této oblasti.

Další  odlišností  kontrol  nelegálního  zaměstnávání  cizinců  oproti  ostatním 

integrovaným kontrolám je skutečnost, že navazující správní řízení u pozitivních zjištění 

těchto  kontrol  neprovádí  orgány celní  správy,  ale  jiné  orgány státní  správy,  konkrétně 
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místně příslušné úřady práce. Úřady práce jsou pravidelně formou záznamů informovány o 

všech  kontrolách  nelegálního  zaměstnávání  cizinců,  které  provedli  příslušníci  celních 

úřadů,  při  pozitivních  kontrolách  jsou  úřadům  práce  předávány  navíc  také  kontrolní 

protokoly s popsanými zjištěními včetně veškerých listinných důkazů. Na základě těchto 

protokolů, které slouží také jako důkazní prostředky, úřady práce zahajují správní řízení 

jak  s cizinci,  kteří  byli  zjištěni  bez  platného  pracovního  povolení,  tak  i  s jejich 

zaměstnavateli. Výsledkem správních řízení je v případě prokázání porušení zákona vydání 

rozhodnutí o konkrétně zjištěné skutkové podstatě správního deliktu a o uložení sankce 

pokuty.

Posledním výrazným rozdílem oproti  ostatním integrovaným kontrolám je to, že 

kontroly  nelegálního  zaměstnávání  cizinců  zkoumají  skutečnosti  v aktuálním  čase 

kontroly,  tedy zda v čase kontroly vykonávají  pro zaměstnavatele  práci cizinci a zda ji 

vykonávají  v souladu  se  zákonem.  Naproti  tomu  následné  kontroly  zkoumají  správné 

zaplacení cla až po ukončení celního řízení, daňové kontroly prověřují daňový základ až po 

podaném daňovém přiznání  a  kontroly Intrastatu  zkoumají  správnost  a  úplnost  hlášení 

Intrastatu až po jejich podáních. Vzhledem k této okolnosti je specifický i vlastní způsob 

provádění kontrol nelegálního zaměstnávání cizinců, kdy tyto kontroly jsou prováděny na 

různých pracovištích, na kterých lze kontrolovat zaměstnance, tedy na stavbách, na polích, 

ve  výrobních  halách,  v prodejních  prostorách  a  podobně,  kdežto  ostatní  integrované 

kontroly  jsou  prováděny  výlučně  kontrolou  různých  obchodních  dokladů,  účetních 

záznamů, evidencí a podobně a tyto kontroly probíhají výlučně v kancelářských prostorách 

nebo v účtárnách.

Při analýze výsledků kontrol nelegálního zaměstnávání cizinců je ve sledovaném 

období  vyhodnocováno  několik  statistických  ukazatelů.  První  analýzou  je  sledován 

celkový počet provedených kontrol a počet pozitivních kontrol, tedy kontrol, při kterých 

bylo zjištěno nelegální zaměstnávání cizinců ze zemí mimo Evropskou unii. Přehled těchto 

ukazatelů  za  roky  2005  až  2010  je  uveden  v následujícím  grafu  č.  7,  zdrojová  data 

k tomuto grafu jsou uvedena v tabulce č. 6 v příloze č. 21.
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Graf č. 7 – Počty kontrol nelegálního zaměstnávání cizinců

Jak je patrné z grafu č. 7, počet provedených kontrol se téměř každoročně snižuje, i 

když toto snižování  není tak natolik výrazné a pohybuje se v intervalu 5,5% až 13,2% 

meziročně.  Z  původního  počtu  2313  kontrol  nelegálního  zaměstnávání  cizinců 

provedených v roce 2005 se postupně tento počet snížil až na 1655 kontrol provedených 

v roce 2010. Největší meziroční pokles byl zaznamenán v roce 2007, když počet kontrol 

oproti  roku  2006  poklesl  o  284  kontrol,  v ostatních  letech  se  tento  pokles  pohyboval 

přibližně v rozmezí 100 až 150 kontrol ročně. Výjimkou pak byl rok 2010, ve kterém došlo 

poprvé  ve sledovaném období  k nárůstu  tohoto  ukazatele,  když  oproti  roku 2009 bylo 

zaznamenáno zvýšení počtu provedených kontrol o 23. Tak jako u jiných integrovaných 

kontrol  bylo  i  v  případě  kontrol  nelegálního  zaměstnávání  cizinců  snižování  počtu 

provedených kontrol způsobeno zejména úpravou personálních stavů provádějících útvarů 

celní správy. 

I  přes  postupné snižování  počtu provedených kontrol  zůstával  počet  pozitivních 

kontrol  na  přibližně  stejné úrovni,  po celou  délku sledovaného období  se  počet  těchto 

kontrol  pohyboval  v blízkém  okolí  počtu  600  pozitivních  kontrol  ročně.  Lze  tedy 

konstatovat,  že  v  souvislosti  s výše  uvedenými  skutečnostmi  se  poměrně  výrazně 
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zvyšovala  efektivita  prováděných  kontrol  nelegálního  zaměstnávání  cizinců,  jak  je 

uvedeno v následujícím grafu č. 8. Zdrojová data k tomuto grafu jsou uvedena v tabulce č. 

6 v příloze č. 21.
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Graf č. 8 – Efektivita kontrol nelegálního zaměstnávání cizinců

Efektivita kontrol nelegálního zaměstnávání cizinců vzrostla ve sledovaném období 

z původních 21,6% v roce 2005 až na 38,6% v roce 2010. Za důvody rostoucí tendence 

efektivity  těchto  kontrol  lze  vidět  zejména  vliv  rostoucích  zkušeností  provádějících 

příslušníků a také postupné navázání spolupráce s kontrolními odděleními úřadů práce a 

s referáty  cizinecké  policie.  Právě  spolupráce  s výše  uvedenými  složkami,  vzájemná 

výměna informací a provádění společných kontrol za účasti všech těchto složek byly ve 

sledovaném období rozhodujícími faktory ovlivňujícími dosahování pozitivních výsledků 

prováděných kontrol.

Při  omezených  personálních  možnostech  celní  správy  byla  významná  zejména 

pomoc referátů cizinecké policie,  které byly schopny nasadit  na provádění jednotlivých 

kontrol poměrně velký počet příslušníků svých útvarů a zabezpečit tím ostrahu a kontrolní 

dohled nad velkými a rozlehlými objekty. Tím bylo umožněno efektivně provádět kontroly 

u poměrně  velkých subjektů,  u  kterých existovalo  podezření  na výkon nelegální  práce 

2011 28



Ivan Minárech: Analýza integrovaných kontrol prováděných Celní správou ČR

cizinců. Dalším pozitivním vlivem spolupráce s referáty cizinecké policie byla možnost i 

v průběhu kontrol  získávat  informace z jejich evidencích  o konkrétních  kontrolovaných 

cizincích,  zejména  informace  o  době  a  druhu  uděleného  víza,  případně  informace  o 

uděleném povolení pobytu. 

Přínosná byla rovněž spolupráce s místně příslušnými úřady práce, které sice také 

trpí nedostatkem kontrolorů a jejich personální obsazení při jednotlivých kontrolách bylo 

ještě  nižší  než  u  celní  správy.  Pracovníci  úřadů  práce  ale  napomáhají  k efektivnímu 

provádění kontrol zejména svým povědomím o pracovním trhu, o počtu a struktuře žádostí 

k zaměstnávání cizinců, o vydaných pracovních povoleních nebo také o subjektech, kterým 

byly žádosti zamítnuty. Navíc jsou schopni i v místě kontroly zabezpečit informace z jimi 

vedených  databází,  zejména  se  jedná  o  informace  ohledně  platnosti  kontrolovaných 

povolení  k zaměstnávání,  nebo  informace  z registru  cizinců,  kterým  bylo  povolení 

k zaměstnávání vydáno a podobně. Úřady práce, jako správní úřady pověřené prováděním 

kontrolních činností i vyřizováním následných správních řízení, vítaly účast na společných 

kontrolách  nelegálního  zaměstnávání  cizinců  také  z toho  důvodu,  že  i  když  kontrolou 

nebyli zjištěni žádní cizinci vykonávající nelegální práci, častokrát se stávalo, že kontrolou 

bylo zjištěno porušení jiných ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jejichž 

vyřizování je pouze v kompetenci úřadů práce, například zaměstnávání osob bez smlouvy, 

tzv. práce načerno, nebo výkon brigádnické práce osob, které jsou v evidenci úřadu práce a 

pobírají podporu v nezaměstnanosti.

Analytickému rozboru jsem podrobil  také počty zjištěných cizinců bez platného 

pracovního  povolení  v jednotlivých  letech  sledovaného  období.  Tyto  údaje  jsou 

znázorněny v grafu č. 9, zdrojová data jsou k tomuto grafu jsou uvedena v tabulce č. 7 

v příloze č. 21.
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Graf č. 9 – Počty zjištěných cizinců bez platného pracovního povolení

V prvních letech  sledovaného období  se  stejně  jako počet  pozitivních  kontrol,  i 

počet zjištěných cizinců bez platného povolení k zaměstnání pohyboval na přibližně stejné 

úrovni v rozmezí okolo 1600 těchto osob ročně. Od roku 2008 se počet zjištěných cizinců 

výrazně zvýšil, když v tomto roce dosáhl počtu 2340, v roce 2009 činil tento počet 1966 a 

v roce 2010 už bylo zjištěno 2012 cizinců ze zemí mimo Evropskou unii  bez platného 

pracovního povolení. Možnou příčinou uvedeného stavu může být zavedení celoplošných 

kontrolních  akcí  od  roku  2008,  kdy  je  centrálně  z úrovně  Generálního  ředitelství  cel 

vyhlašována cca 2x ročně celorepubliková akce zaměřená na určité odvětví, které je pak 

v průběhu  stanoveného  období  prověřeno  z hlediska  nelegálního  zaměstnávání  cizinců. 

Tyto akce bývají poměrně úspěšné a zejména v oblasti stavebnictví a zemědělství přinášejí 

pravidelně významné úspěchy.

Dalším statistickým ukazatelem v rámci analytického rozboru kontrol nelegálního 

zaměstnávání cizinců je přehled zemí, ze kterých pocházejí cizinci vykonávajících práci 

bez platného pracovního povolení. Tento přehled je zobrazen v grafu č. 10, zdrojová data 

jsou uvedena v tabulce č. 8 v příloze č. 21.
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Graf č. 10 – Podíl občanů jednotlivých států na zjištěných porušeních

Z údajů grafu č. 10 je zřejmé, že největší podíl na počtech cizinců ze zemí mimo 

Evropskou unii, kteří ve sledovaném období vykonávali na území ČR práci bez platného 

pracovního povolení, mají občané Ukrajiny. Z celkového počtu 11179 zjištěných cizinců 

bez pracovního povolení za roky 2005 až 2010 představují občané Ukrajiny 59%. Další 

významnou skupinou jsou občané Vietnamu, kteří se na celkovém počtu zjištěných cizinců 

ve  sledovaném  období  podílí  23%,  následují  občané  Moldávie  s 5%,  dále  občané 

Mongolska, Číny a dalších států, jejich jednotlivý podíl už ale nepřesahuje 3%. Skutečnost, 

že  největší  počet  zjištěných  cizinců  bez  pracovního  povolení  tvoří  občané  Ukrajiny  a 

Vietnamu je způsobena tím, že právě občané těchto zemí představují dlouhodobě největší 

podíl cizinců ze zemí mimo Evropskou unii na území České republiky.

Podle dostupných údajů pobývá v České republice legálně přibližně 130 000 osob 

ukrajinské  státní  příslušnosti.  Většinou se  jedná  o osoby,  které  jsou v České  republice 

krátkodobě na základě turistického víza, nebo osoby, které mají povolen v České republice 

dlouhodobý pobyt  za účelem výkonu zaměstnání  nebo podnikatelské  činnosti.  Největší 

část občanů Ukrajiny, u kterých bylo zjištěno nelegální zaměstnávání tvoří právě osoby, 

které přicestovaly do České republiky na turistické vízum a po ukončení jeho platnosti 

nevycestovaly zpět,  ale  buď samostatně nebo prostřednictvím různých agentur  se snaží 
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uplatnit na trhu práce. Nejčastěji se jim to daří v oblasti stavebnictví, kdy zejména v Praze 

fungují legální či pololegální burzy práce nabízející práci v tomto oboru.

Naproti tomu občané Vietnamu pobývají na území České republiky nejčastěji na 

základě povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu a počet se pohybuje okolo 60 000. 

Nejčastěji  se  zabývají  stánkovým  prodejem  se  zaměřením  na  klientelu  z Německa  a 

Rakouska,  proto  je  jejich  koncentrace  největší  v příhraničních  oblastech  s těmito  státy. 

V poslední době se ovšem stále více zaměřují na podnikání v oblasti poskytování služeb 

včetně stravování a své provozovny stěhují z příhraničí do vnitrozemí, zejména do Prahy, 

ale také do jiných větších měst.

Kromě občanů výše uvedených států představovaly v počátku sledovaného období 

významnou skupinu osob porušujících zákon o zaměstnanosti  také občané Bulharska a 

Rumunska,  tyto  země  se  ale  v roce  2007 staly  členy Evropské  unie  a  od  tohoto  roku 

kontrola  jejich  zaměstnávání  nespadá  do  kompetence  celní  správy.  Porovnání  podílu 

občanů jednotlivých států na zjištěném nelegálním zaměstnávání cizinců na území České 

republiky v letech 2005 a 2006 je znázorněn na grafu č. 11, zdrojová data jsou uvedena 

v tabulce č. 8 v příloze č. 21.

Graf č. 11 – Podíl jednotlivých států na zjištěných porušeních v letech 2005 až 2006
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Z uvedeného grafu je patrné, že až do vstupu Bulharska a Rumunska do Evropské 

unie v roce 2007, patřili občané těchto států k cizincům, kteří byly po občanech Ukrajiny a 

Vietnamu nejčastěji odhalováni celní správou při výkonu nelegální práce na území České 

republiky. 

3.4 Analýza kontrol vykazování údajů Intrastat

Kontroly  vykazování  údajů  Intrastat  jsou  kontroly,  které  stejně  jako  kontroly 

nelegálního zaměstnávání cizinců nejsou zaměřeny přímo na kontrolu fiskální disciplíny 

kontrolovaných subjektů,  těmito  kontrolami  tedy není  prověřována správnost  placení  a 

odvádění  cla,  daní,  poplatků  nebo  dalších  plateb.  Účelem  kontrol  vykazování  údajů 

Intrastat je ověření správnosti jednoho z výkazů, které musí podnikající subjekty v České 

republice pravidelně podávat některému orgánu státní správy,  z tohoto důvodu se může 

jevit tato kompetence celní správy jako ne příliš důležitá a provádění těchto kontrol by se 

mohlo pokládat za formální. Když se však podíváme na důležitost statistických údajů o 

zahraničním obchodu ze širšího pohledu, zjistíme, že tato data hrají velkou roli zejména 

z makroekonomického hlediska. Nepřesná data o obchodě uskutečněném s ostatními státy 

Evropské unie můžou velmi výrazně zkreslit celkové údaje o zahraničním obchodě České 

republiky  a  tím  také  ovlivnit  například  správnost  sestavení  platební  bilance,  účelnost 

provádění  hospodářské  politiky  státu,  posouzení  makroekonomické  situace  státu  a 

podobně. Z uvedených důvodů je nutné považovat  provádění  kontrol vykazování  údajů 

Intrastat  za  důležitou  kompetenci  celní  správy,  která  má  své  stabilní  místo  v systému 

integrovaných kontrol.

Jak jsem uvedl v části 2.4. této práce, vlastní provádění kontrol vykazování údajů 

Intrastat  sleduje zjišťování  případného rozdílu mezi  údaji  v podaných výkazech a mezi 

skutečností  prokazatelnou  z obchodních  a  účetních  záznamů  kontrolované  společnosti. 

Zejména  se  jedná  o  prověřování  celkové  hodnoty  zboží  vyvezeného  nebo dovezeného 

v rámci obchodu s ostatními státy Evropské unie za kontrolované období, dále se kontrolují 

také hmotnostní údaje o tomto zboží, nebo jeho správné tarifní zařazení. Podle vnitřních 

předpisů  celní  správy  jsou  za  pozitivní  kontroly  považovány  ty,  u  kterých  byl  zjištěn 

jakýkoliv rozdíl mezi údaji v podaných výkazech a mezi skutečností. Vyhláška č. 200/2004 

Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a o způsobu sdělování údajů o obchodu 

mezi  Českou  republikou  a  ostatními  členskými  státy  Evropských  společenství  pak 
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stanovuje  kontrolované  společnosti  povinnost  podat  opravné  hlášení  v případech,  kdy 

zjištěná chyba přesahuje limity stanovené v této vyhlášce.

Analýzou  prováděných  kontrol  vykazování  údajů  Intrastat  je  sledován  zejména 

vývoj  počtu  prováděných  kontrol  a  počtu  pozitivních  kontrol  ve  sledovaném  období. 

Grafické znázornění tohoto vývoje je zobrazeno v grafu č. 12, zdrojová data jsou uvedena 

v tabulce č. 9 v příloze č. 22.
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Graf č. 12 – Počty kontrol vykazování údajů Intrastat

Z grafu č. 12 je patrný velký nárůst počtu provedených kontrol vykazování údajů 

Intrastat  v roce  2006  oproti  roku  2005,  důvodem  je  skutečnost,  že  v  roce  2005  se 

pracovníci  oddělení  integrovaných  kontrol  zabývali  především  prováděním  kontrol 

s fiskálním  významem,  tedy  prováděním  následných  kontrol  po  propuštění  zboží  a 

daňových kontrol, a kontrol vykazování údajů Intrastat bylo v tomto roce provedeno vůbec 

nejmíň ve sledovaném období, pouze 896. Mírný nárůst počtu těchto kontrol pokračoval 

ještě  v roce  2007,  ale  od  roku  2008  docházelo  ke  každoročnímu  snižování  počtu 

provedených kontrol,  v posledním roce sledovaného období  jich bylo  provedeno pouze 

899.  Příčiny  tohoto  stavu  stejné  jako u  ostatních  integrovaných  kontrol,  tedy zejména 

snižování  početního  stavu  kontrolorů,  ale  také  snahou  přesunout  zaměření  kontrol  od 

malých a méně významných subjektů k velkým společnostem s velkými obraty, u kterých 
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může docházet a dochází k velkým chybám vykazovaných údajů. Tyto kontroly větších 

společností  jsou  samozřejmě  mnohem  časově  náročnější  a  proto  logicky  je  i  počet 

provedených kontrol menší.

S výrazným  poklesem  počtu  provedených  kontrol  vykazování  údajů  Intrastat 

nekoresponduje  pokles  počtu  pozitivních  kontrol.  Od  roku  2007  je  zaznamenáván 

pravidelný pokles počtu pozitivních kontrol, tento pokles je ovšem mnohem menší,  než 

pokles počtu všech provedených kontrol Intrastat, důvodem je nárůst efektivity provádění 

těchto kontrol. Vývoj tendence tohoto statistického ukazatele je znázorněn na grafu č. 13, 

zdrojová data jsou uvedena v tabulce č. 9 v příloze č. 22.
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Graf č. 13 – Efektivita kontrol vykazování údajů Intrastat

V průběhu celého sledovaného období efektivita kontrol vykazování údajů Intrastat 

neustále stoupala, z původní hodnoty 28,5% v roce 2005 dosáhla až 65,2% v roce 2010. Za 

zlepšováním výsledků těchto  kontrol  lze  vidět  několik důvodů,  jako je zvýšení  kvality 

provádění kontrolních činností, zlepšení výběru subjektů podrobovaných kontrole a také 

postupné uvědomení si důležitosti provádění kontrol vykazování údajů Intrastat.

Provedené  analýzy  integrovaných  kontrol  prokázaly  přibližně  stejné  trendy  u 

několika statistických ukazatelů. Jedná se o počet prováděných kontrol a počet úspěšných 
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kontrol,  jejichž počet  se  téměř  v celém sledovaném období postupně snižoval  u všech 

druhů integrovaných kontrol. Jedním z důvodů byla personální opatření,  kdy docházelo 

k postupnému snižování  počtu  kontrolorů,  dalším důvodem byla  snaha  provádět  menší 

počet  velkých  a  rozsáhlých  kontrol  na  úkor  většího  počtu  kontrol  menšího  rozsahu. 

Naopak  růstovou  tendenci  u  všech  druhů  kontrol  v téměř  celém  sledovaném  období 

vykazovala  efektivita  kontrol.  Příčiny  této  tendence  lze  spatřit  v postupném  získávání 

zkušeností  kontrolorů  a  také  ve  zlepšeném  systému  výběru  subjektů  určených  ke 

kontrolám.
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4 Návrhy a doporučení pro zlepšení efektivity integrovaných 

kontrol

Z provedených analýz jednotlivých druhů integrovaných kontrol v kapitole 3 jasně 

vyplývá, že jejich efektivita se v průběhu celého sledovaného období u téměř všech druhů 

kontrol  postupně  zlepšovala.  Pouze  u  následných  kontrol  po  propuštění  zboží  bylo 

zaznamenáno  počátkem sledovaného  období  snížení  tohoto  ukazatele,  ale  v posledních 

letech už i u těchto kontrol jejich efektivita rostla. Potřeba zachovat stávající trend růstu 

efektivity  integrovaných  kontrol,  případně  zajistit  zrychlení  tohoto  trendu  a  tím zvýšit 

jejich fiskální význam, vyžaduje přijmout určitá opatření a to jak v oblasti jejich řízení a 

metodické podpory, tak v oblasti jejich přípravy a praktického provádění.

Jak jsem uvedl v části  1.1. této práce,  vrcholové řízení integrovaných kontrol je 

značně roztříštěné.  Následné kontroly po propuštění zboží a kontroly vykazování údajů 

Intrastat organizačně spadají na generálním ředitelství cel pod oddělení tradičních vlastních 

zdrojů  EU a  integrovaných  kontrol,  ale  daňové  kontroly  na  generálním ředitelství  cel 

spadají  pod  oddělení  metodiky  spotřebních  daní  a  kontroly  nelegálního  zaměstnávání 

cizinců  pod  oddělení  metodiky  a  koordinace  dohledu.  I  když  stávající  zařazení 

jednotlivých druhů integrovaných kontrol pod různá oddělení generálního ředitelství  cel 

má  logiku  v souvislosti  se  správou  konkrétních  kompetencí  celní  správy  těmito 

odděleními,  vzhledem k potřebě  zajistit  jednotný způsob vedení  pracovníků výkonných 

útvarů  by  bylo  vhodnější  pověřit  řízením  všech  druhů  integrovaných  kontrol  jedno 

oddělení generálního ředitelství cel. Toto oddělení by eventuelně využívalo metodickou a 

odbornou podporu jiných útvarů, podle konkrétní odbornosti integrovaných kontrol.

V průběhu  roku  2010  došlo  u  většiny  celních  úřadů  ke  sloučení  oddělení 

integrovaných  kontrol  a  oddělení  mobilního  dohledu  do  jednoho  společného  oddělení, 

přičemž z původního oddělení  mobilního  dohledu byl  do sloučeného oddělení  přesunut 

pouze minimální počet tří až čtyř příslušníků, zbylých šest až deset příslušníků původních 

oddělení mobilního dohledu bylo přesunuto do nově zřízených hlavních skupin mobilního 

dohledu dislokovaných v místech celních ředitelství. Za poměrně krátké fungování tohoto 

modelu  se  zatím  projevují  pouze  jeho  nevýhody.  Hlavní  skupiny  mobilního  dohledu 

nedosahují výsledků dřívějších oddělení mobilního dohledu, sloučená oddělení nemůžou 
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vzhledem ke  svému  malému  personálnímu  obsazení  zabezpečit  důkladné  plnění  všech 

svěřených kompetencí a také pracovníci provádějící integrované kontroly musí část svého 

fondu pracovní  doby věnovat  podpoře  činností  v oblasti  mobilního  dohledu.  Vzhledem 

k výše uvedenému navrhuji vrátit se k původnímu modelu a pro provádění integrovaných 

kontrol vytvořit u všech celních úřadů samostatné oddělení.

Jako  poslední  z organizačních  změn  pro  zlepšení  efektivity  provádění 

integrovaných kontrol navrhuji přesunout kontrolu zaměstnávání cizinců do kompetence 

oddělení  mobilního  dohledu,  buď  na  úrovni  celních  úřadů,  nebo  do  hlavních  skupin 

mobilního dohledu zřízených v místech celních ředitelství. Důvodem pro toto opatření je 

zejména charakter těchto kontrol, které jsou prováděny většinou v terénu, často s podporou 

jiných složek státní správy, provádějící příslušníci jsou ozbrojeni, čili kontroly nelegálního 

zaměstnávání  cizinců  splňují  všechny  znaky  kontrolních  činností  prováděných  útvary 

mobilního  dohledu.  U  většiny  starších  členů  Evropské  unie  jsou  kontroly  nelegálního 

zaměstnávání  cizinců  prováděny  samostatnými  specializovanými  útvary  v rámci  jejich 

celních správ, s takovouto, zejména z finančního hlediska náročnou úpravou, však v dnešní 

době zavádění úsporných opatření, nelze počítat.

Další doporučení pro zlepšení efektivity provádění integrovaných kontrol směřují 

do oblasti vlastního provádění těchto kontrol a zejména do oblasti jejich přípravy. V praxi 

se  ukázalo,  že  rozhodující  vliv  na  dosažení  pozitivního  výsledku  všech  druhů 

integrovaných kontrol má správný výběr subjektů podrobených kontrolám. Tento výběr 

subjektů je prováděn při  pravidelném sestavování  plánů kontrol,  který se připravuje na 

půlroční  období.  Půlroční  plány  integrovaných  kontrol  se  sestavují  na  generálním 

ředitelství cel pro každý celní úřad a pro každý druh kontrol zvlášť, při jejich sestavování 

se využívá analytických rozborů speciálních analytických útvarů celních úřadů a celních 

ředitelství. Pro zlepšení výběru subjektů ke kontrolám navrhuji ve větší míře zapracovávat 

do plánů kontrol podněty a poznatky získané z praktického provádění celního či daňového 

řízení. Tyto poznatky získané z přímého kontaktu se zástupci subjektů poskytují v mnoha 

případech cenné informace o provedených dovozních či vývozních operacích, o charakteru 

uskutečněných  obchodů  s výrobky  podléhajícími  spotřebním daním,  o  způsobu  vedení 

účetnictví,  o zaměstnanecké struktuře nebo o finanční  stabilitě  podniku. Tyto  a mnohé 

další informace získané při přímém výkonu celní služby mohou velmi výrazně v kladném 
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smyslu ovlivnit správný výběr subjektů, u kterých bude provedena některá z integrovaných 

kontrol.

Velmi  významným  faktorem  ovlivňujícím  efektivitu  práce  ve  všech  oblastech 

lidské  činnosti  je  lidský kapitál  a  průběžná kultivace  lidského  kapitálu.  V podmínkách 

celní správy je však systém dalšího vzdělávání pracovníků na zcela nedostatečné úrovni a 

proto je značně komplikované zajistit profesionální a odborně kvalifikovaný personál. Před 

vstupem České republiky do Evropské unie a krátce po tomto vstupu prošli pracovníci 

odborných útvarů celní správy řadou školení zaměřených na jejich konkrétní odbornost, ale 

následkem ne příliš dobrého řízení lidských zdrojů došlo postupně k fluktuaci vyškoleného 

personálu buď zcela mimo působnost celní správy, nebo zařazením do útvarů zabývajících 

se jiným druhem činností. Pro zachování a rozvoj kvalitního personálního obsazení útvarů 

provádějících integrované kontroly je nutné zajistit personální stabilizaci těchto útvarů a 

dále  specialisty  na  jednotlivé  druhy  integrovaných  kontrol  podrobovat  pravidelnému 

školení zaměřenému na konkrétní problematiku, ale také na všeobecně využívané oblasti 

práva, ekonomie a podobně.

Posledním námětem na zvýšení efektivity provádění integrovaných kontrol je návrh 

na možnost sloučení dvou nebo více druhů integrovaných kontrol prováděných u stejného 

subjektu. Praktické provedení tohoto návrhu je značně problematické zejména z důvodu 

různých hmotně právních i procesně právních předpisů, kterými se řídí jednotlivé druhy 

integrovaných kontrol. Tato překážka by se dala odstranit tím, že by se veškeré výstupy 

v průběhu sloučené kontroly odkazovaly na právní normy upravující postupy všech dílčích 

kontrol, přičemž jednotlivé kontrolní úkony by prováděli kontrolní pracovníci v souladu 

s ustanoveními konkrétních předpisů dané dílčí kontroly. Zavedení sloučených kontrol by 

muselo  vyřešit  také  další  problematické  oblasti,  jako  je  ochrana  údajů  a  mlčenlivost 

v případě předávání  výsledků kontrol  jiným orgánům,  složení  kontrolních  skupin,  nebo 

rozsáhlá  úprava  vnitřních  předpisů  celní  správy,  ale  jejich  zavedením  by  bylo  možné 

zajistit  komplexní  prověrku  kontrolovaného  subjektu,  uspořit  značné  množství 

personálních i materiálních zdrojů a také časově méně zatěžovat kontrolovaný subjekt.
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5 Závěr

Smyslem diplomové práce bylo analyzovat integrované kontroly prováděné Celní 

správou  České  republiky  v letech  2005 až  2010,  posoudit  fiskální  význam výslednosti 

těchto kontrol a navrhnout opatření pro jejich zefektivnění. 

Při  prováděné analýze  jsem porovnával  počty jednotlivých druhů integrovaných 

kontrol, počty pozitivních kontrol, tedy kontrol, u kterých bylo zjištěno porušení právních 

předpisů,  dále  výše  zjištěného  celního  dluhu  či  zjištěného  daňového  rozdílu,  případně 

počet zjištěných cizinců pracujících na území České republiky bez pracovního povolení a 

jejich  strukturu  podle  státní  příslušnosti.  Dalším  statistickým  ukazatelem  podrobeným 

analýze v této diplomové práci byla efektivita jednotlivých druhů integrovaných kontrol, 

tedy podíl  pozitivních  kontrol  na celkovém počtu  provedených  kontrol  ve sledovaném 

období.

Mnou  provedené  analytické  rozbory  jednoznačně  prokázaly  každoroční  pokles 

počtu  provedených  jednotlivých  druhů  integrovaných  kontrol,  naproti  tomu  byla  ve 

sledovaném období  zaznamenána  trvalá  tendence  růstu  efektivity  prováděných kontrol. 

Dále  z provedených  analýz  vyplývá  kolísavý  průběh  výše  zjištěného  celního  dluhu  a 

daňového rozdílu a tento průběh byl  zaznamenán také v počtech zjištěných cizinců bez 

platného pracovního povolení.

Dále jsem zjistil, že posouzení fiskálního významu integrovaných kontrol má smysl 

pouze u následných kontrol po propuštění zboží, u daňových kontrol a částečně u kontrol 

zaměstnávání cizinců. Kontroly vykazování údajů Intrastat fiskální význam nemají, i když 

zajišťují pořízení části  správných makroekonomických údajů. Fiskální význam kontrol po 

propuštění  zboží  a  daňových  kontrol  spočívá  v zajištění  příjmů  státního  rozpočtu 

doměřením zjištěného celního dluhu nebo daňového rozdílu, výše těchto částek v průběhu 

sledovaného období značně kolísala a byla ovlivněna zejména několika zvlášť úspěšnými 

kontrolami, u kterých byla doměřovaná částka extrémně vysoká. Fiskální význam kontrol 

nelegálního zaměstnávání cizinců lze vidět zejména v tom, že pracovní místa zjištěných 

cizinců bez pracovního povolení,  kterým je v mnoha případech také ukončen pobyt  na 

území  České  republiky,  jsou  obsazena  legálně  zaměstnanými  osobami,  které  jednak 

odvádějí státu dávky spojené se zaměstnáním (odvody na sociální a zdravotní zabezpečení, 

daň ze mzdy) a jednak nečerpají od státu jiné dávky jako nezaměstnaní.
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Dále jsem dospěl k názoru, že kromě výše uvedených faktorů popisujících fiskální 

význam integrovaných kontrol  je  nutné  zmínit  také  důležitou  funkci  všech kontrolních 

činností,  a  to  funkci  preventivní.  Tato  funkce  má  význam  bez  ohledu  na  výsledky 

jednotlivých  konkrétních  kontrol,  protože  motivuje  subjekty  pod  hrozbou  provedení 

kontroly  k určitému  stupni  disciplíny,  která  zajišťuje  takové  chování  subjektu,  aby 

případnou kontrolou nebylo zjištěno porušení předpisů. Preventivní  funkce kontrol tedy 

zajišťuje  u  většiny  subjektů  správný  výpočet  cla  na  základě  předložení  správných 

podkladů, správný a včasný odvod spotřebních daní, nebo také zaměstnávání osob pouze 

v souladu s platnými právními normami.

Způsob provádění integrovaných kontrol v budoucím období bude značně závislý 

na praktickém provedení  plánovaného sloučení  celní  a daňové správy.  Současná snaha 

ministerstva  financí  zjednodušit  a  zefektivnit  systém  výběru  všech  daní  a  poplatků 

vytvořením  jednotného  inkasního  místa  výrazně  ovlivní  organizační,  kompetenční  i 

personální stav celní správy. Podle vládního návrhu zákona by měla celní správa od roku 

2011 přejít na dvoustupňový systém řízení, ve kterém by zrušená celní ředitelství nahradilo 

osm nebo čtrnáct celních úřadů a stávající celní úřady by měly být zrušeny či nahrazeny 

pobočkami.  Nynější  situace,  kdy se tvoří  nové organizační  uspořádání  celní  správy,  je 

vhodným obdobím pro zapracování mnou popsaných námětů do připravovaných návrhů 

nové podoby Celní správy České republiky.

V souladu se stanoveným cílem diplomové práce a na základě provedených analýz 

lze konstatovat,  že výslednost  integrovaných kontrol  prováděných Celní správou České 

republiky  má  značný  fiskální  význam,  který  lze  spatřit  zejména  v oblasti  výběru  cla, 

v oblasti výběru spotřebních daní a v oblasti snižování výdajů státu na zaměstnanost.
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