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1 ÚVOD 

Problematika elektronizace veřejné správy se v současné době stává námětem mnoha 

rozsáhlých diskuzí. Tvorba příslušné legislativy a přechod úřadů na elektronickou verzi 

vedení agendy umožňuje větší efektivitu fungování úřadů, zkvalitnění, dostupnost a zlevnění 

služeb veřejné správy. eGovernement je realizován ve veřejném zájmu a v souladu s reformou 

a modernizací veřejné správy v České republice. 

 

Uplatňování prvků a nástrojů eGovernmentu ve státní správě, konkrétně pak v podmínkách 

Celního úřadu v Šumperku, je tématem této bakalářské práce. 

 

Cílem bakalářské práce je charakterizovat a vyhodnotit uplatňování nástrojů  

eGovernementu v celní správě a konkrétně pak v podmínkách Celního úřadu 

v Šumperku.  

 

Stav eGovernmentu v podmínkách Celního úřadu Šumperk bakalářská práce hodnotí 

v oblastech spisové agendy eSAT, datových schránek, vnitřních komunikačních systémů 

a interních informačních technologií v období  2010 - 2011. 

 

Bakalářská práce je kromě úvodu a závěru komponována do tří samostatných kapitol. 

Obsahem druhé kapitoly je na základě rešerše odborných pramenů popis teoretických 

poznatků týkající se informačních systémů veřejné správy, portálu veřejné správy, 

elektronického podpisu, datových schránek a autorizované konverze. Ve třetí kapitole 

je pomocí deskriptivní analýzy zachycena charakteristika veřejné správy, organizační členění 

státní správy a státní správa na úseku cel a daní. K hodnocení fungování eGovernmentu 

na Celním úřadě v Šumperku byla využita komparativní analýza. 

 

Při zpracování této bakalářské práce byla využita odborná literatura a zdroje, které jsou 

uvedeny v seznamu literatury na konci práce. 
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2 eGOVERNMENT 

eGovernment lze jednoduše vyjádřit jako elektronizaci veřejné správy. Je to série procesů, 

vedoucích k výkonu státní správy a samosprávy. Jeho cílem je rychlejší, spolehlivější, levnější 

a dostupnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti a zajištění větší otevřenosti 

veřejné správy ve vztahu k občanům.  

2.1 Informační systém veřejné správy 

Informačním systémem se rozumí funkční celek, popřípadě jeho část, zabezpečující 

cílevědomou a systematickou informační činnost. Základem každého informačního systému 

jsou integrovaná data, technické a programové prostředky, technologie, finanční prostředky, 

procedury a v neposlední řadě pracovníci. V oblasti veřejné správy je vedeno velké množství 

informačních systémů, které usnadňují rozhodování o právech a povinnostech fyzických 

a právnických osob. Při rozhodování v oblasti veřejné správy jsou informace získávány 

z různých zdrojů. Mezi základní zdroje poskytující informace patří právní předpisy, obsahy 

podání účastníků řízení, výsledky vlastního šetření a zejména údaje, které jsou k účastníkům 

řízení vedeny orgány veřejné správy. Těchto informačních systémů veřejné správy existují 

stovky až tisíce a podle způsobu založení je možno dělit na ty, kde: 

 

 jejich vedení vyplývá z výslovného zákonného zmocnění,  

 jejich vedení vyplývá z teleologického výkladu zákona,  

 jejich zmocnění dávají nižší právní síly,  

 zmocnění neexistuje vůbec.  

 

V současné době existují určité informační systémy veřejné správy, které jsou označovány 

jako základní registry. K základním registrům patří ty, které poskytují prvotní evidenci údajů, 

jsou rozsáhle využívány při výkonu veřejné správy nebo s nimi pracuje většina informačních 

systémů veřejné správy. Údaje z těchto registrů jsou také ve značné míře přebírány 

soukromými subjekty. Tyto registry tvoří součást ISVS (Informační systém veřejné správy), 

ve kterém je spravován. Za základní ISVS se obecně považují:
1
 

 

                                                 

 

1
 SMEJKAL, Vladimír Informační systémy veřejné správy ČR. 2003. 
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 informační systémy o obyvatelích,  

 informační systémy o právnických osobách,  

 informační systémy o ekonomických subjektech, 

 informační systémy o území. 

 

Systém základních registrů tvoří: 

 

 Registr osob (ROS), 

 Registr obyvatel (ROB), 

 Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN), 

 Registr práv a nemovitostí (RPP). 

Registr osob obsahuje údaje o ekonomických jednotkách či subjektech podnikatelského nebo 

nepodnikatelského charakteru (právnických osobách, podnikajících fyzických osobách, 

orgánech veřejné moci a organizačních složkách zahraničních právnických osob). Registr 

obyvatel obsahuje aktuální referenční údaje o všech občanech České republiky, cizincích, 

jiných fyzických osobách, o nichž jiný právní předpis stanoví, že budou vedeny v registru 

obyvatel. V Registru územní identifikace adres a nemovitostí je možno získat informace např. 

o území státu, kraje, okresu, obce, regionu soudržnosti, katastru, parcely, nemovitosti, 

vojenského újezdu, aj. V Registru práv a nemovitostí je zobrazena evidence referenčních 

údajů o právech a povinnostech fyzických a právnických osob, právech a povinnostech 

k věcem, a to včetně údajů o působnosti a rozhodnutích orgánů veřejné moci.
2
 

 

Ve veřejné správě existuje mnoho dalších ISVS. V roce 2002 bylo v rámci výzkumné práce 

pro Ministerstvo informatiky zjištěno asi 1200 existujících registrů, rejstříků, evidencí. 

 

Ostatní informační systémy veřejné správy: 

 

  ISVS, jehož vedení vyplývá z výslovného zákonného zmocnění, včetně specifikace 

obsahu ISVS - Rejstřík označení původu a zeměpisných označení (vede jej Úřad 

průmyslového vlastnictví). 

                                                 

 

2
 EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA: Základní registry. [online]. [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/egovernment.aspx.  
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 ISVS, jehož vedení vyplývá z výslovného zákonného zmocnění, bez specifikace 

obsahu ISVS - Evidence registrovaných léčivých přípravků (vede jej Státní ústav 

pro kontrolu léčiv v oblasti humánních léčiv). 

 ISVS, jehož vedení vyplývá z teleologického výkladu zákona, bez výslovného 

zákonného zmocnění - evidence vývozu a dovozu makoviny (vede jej Ministerstvo 

zdravotnictví). 

 ISVS, k jehož vedení dávají zmocnění předpisy nižší právní síly - evidence rodných 

čísel. 

 ISVS, k jehož vedení zmocnění vůbec neexistuje -  např. vedení IS Policií ČR. 

 

Problematiku ISVS upravuje zákon č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č.517/2002 Sb.
3
 „Zákon o ISVS vlastně 

podrobněji, nežli zákon kompetenční, popisuje pravomoci a povinnosti Ministerstva 

informatiky (dále jen ministerstvo). To proto, že na ministerstvo přešla působnost zrušeného 

Úřadu pro veřejné informační systémy (ÚVIS), na který se ÚSIS přejmenoval právě 

v důsledku vydání zákona o ISVS.“
4
 

 

V současné době má veřejná správa k dispozici stále více komunikačních kanálů. 

Do budoucna by se měl vytvořit univerzální komunikační kanál, tzv.“One Stop Shop,“ 

se kterým bude moci občan komunikovat a prostřednictvím tohoto kanálu řešit veškeré běžné 

životní situace. Jedná se vlastně o univerzální přepážku a mezi její hlavní cíle patří např. 

zlepšení dostupnosti a přehlednosti služeb, snížení byrokratické zátěže, snaha ušetřit občanu 

čas a náklady při kontaktu s veřejnou správou, atd. V současné době lze částečně za „one stop 

shop“ považovat Czech POINT. Tento projekt umožňuje v rámci jednoho univerzálního místa 

(pošty) občanům získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně 

ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, 

získat informace o průběhu správních řízení atd. 

 

Ostatní komunikační kanály ústřední a místní veřejné správy: 

 

 úřední deska, 

                                                 

 

3
 SMEJKAL, Vladimír Informační systémy veřejné správy ČR. 2003. 

4
 SMEJKAL, Vladimír. Informační systémy veřejné správy ČR. 2003, s. 38.  
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 podatelna, 

 e-podatelna, 

 telefon, fax, 

 média (televize, rádio, rozhlas, tisk), 

 internet (email, webové stránky), 

 intranet, extranet, 

 SMS brány, automatizované terminály, 

 datová schránka. 

 

Příklady specializovaných komunikačních kanálů ISVS: 

 

 Adresy v České republice (popisná čísla všech obývaných domů, ulic, měst a obcí). 

 ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů). 

 Centrální registr vozidel (statistické informace o registrovaných vozidlech v ČR). 

 Databáze ochranných známek (vyhledávání v databázi ochranných známek). 

 Katastr nemovitostí (informace o vyřizování správních záležitostí týkající se katastru 

nemovitostí). 

 Občanská sdružení (seznam občanských sdružení). 

 Obchodní rejstřík (vyhledávání v Obchodním rejstříku). 

 Obchodní věstník (informace o podnikatelských subjektech). 

 Plátci daně z přidané hodnoty - DPH (vyhledávání plátců DPH podle identifikačních 

čísel - DIČ). 

 Plátci spotřebních daní -  SPD (vyhledávání plátců SPD podle DIČ). 

 Přehled státních zástupců (seznamy státních zástupců podle okresů). 

 Rejstřík živnostenského podnikání (vyhledávání podnikatelských subjektů v Registru 

živnostenského podnikání). 

 Rejstřík trestů. 

 Rejstřík politických stran a hnutí (seznam politických stran a hnutí).
5
 

                                                 

 

5
 MARCHAL, Stanislav A., Josef PROKEŠ, Bohumír ŠTĚDROŇ a Zdeněk VANÍČEK. Právní aspekty 

eGovernmentu v České republice. 2011.  
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2.2 Portál veřejné správy 

Portál veřejné správy je elektronická brána do veřejné správy, která vznikla na základě zákona 

č.365/2002 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Zákon přebírá pojem  

e-Government z prostředí Internetu a portál veřejné správy vymezuje jako informační přístup, 

vytvořený a provozovaný se záměrem usnadnit veřejnosti dálkový přístup 

k potřebným  informacím veřejné správy. Dálkový přístup k informacím je definován jako 

každý přístup, realizovaný prostřednictvím telekomunikačních zařízení. Kromě internetu 

přicházejí v úvahu i jiná zařízení ve smyslu zákona o telekomunikacích. Pod pojmem „portál“ 

si lze všeobecně představit informační systém poskytující systematicky utříděné a vzájemně 

propojené informace o jednotlivých subjektech, jejich činnostech a objektech působení. 

 

Účelem projektu podle je: 

 

 Poskytovat fyzickým i právnickým osobám dálkový přístup ke kompletním 

informacím a službám institucím veřejné správy. 

 Zpřístupnit veřejné správě její znalosti, fakta a záznamy. 

 Zvýšit autoritu a efektivitu veřejné správy. 

 Posílit důvěru občanů k veřejné správě. 

 Umožnit státní správě vystupovat jako integrální organizace. 

 

Zveřejňování informací způsobem umožňující dálkový přístup vychází ze zákona č.106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, a ze Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných 

informací ve veřejné správě, vydaném ve Věstníku ÚVIS č.7/2001.   

 

Při budování portálu se objevily zejména tyto klíčové problémy: 

 

 Dostupnost informací a jejich aktualizace - naplňování portálu relevantními 

informacemi. 

 Spolehlivost a odolnost vůči chybám -  předpoklad provozu 24 hodin denně a 365 

dní v  roce. 

 Výkonnost - monitorování a přizpůsobování požadavkům uživatelů za účelem 

neustálého udržování dostatečné doby odezvy. 
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 Uživatelsky přívětivé prostředí - možnost využití i pro informaticky nevzdělané 

uživatele. 

 Bezpečnost - požadavek identifikace a autentizace uživatelů včetně zabezpečeného 

spojení u některých služeb. 

 

Portál tvoří tři sekce: 

 

 Informační sekce – adresář veřejné správy včetně emailů, elektronických podatelen, 

model životních situací, platné znění zákonů, legislativa EU apod. 

 Interní sekce – interní komunikace veřejné správy, monitorovací služby veřejné 

správy ČR (středisko monitorovacích služeb MONIS, Informační systém plánování 

civilních zdrojů ARGUS, státní mapové centrum SMC apod.). 

 Transakční sekce  -  agenda MPSV, e-daně, povinná hlášení ČSÚ apod. 

 

Při přípravě portálu byly zajištěny tyto úlohy: 

 

 Adresář státní a veřejné správy - seznam obcí, úřadů státní a veřejné správy 

v jednotlivých obcích a propojení jejich atributů s popisem služeb poskytovaných 

státními a veřejnými orgány pro danou obec detailním popisem organizační struktury 

úřadu, agend útvarů, pracovní doby atd. 

 Vyhledávání v databázi právních norem ČR -  podle data vydání, tématu, klíčového 

slova, částky a čísla zákonu, vyhlášky nebo jiné právní normy. 

 Katalog elektronických informačních zdrojů - tvořen databází odkazů na webové 

stránky státní a veřejné správy. 

 Životní situace občana -  na základě Standardu ISVS č.7/2001 pro zveřejňování 

vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Předmětem je detailní osnova popisu postupu orgánu veřejné správy při vyřizování 

žádosti občana při správním řízení a při řešení životních situací. 

 Ankety a průzkumy veřejného mínění - zjišťování názoru občanů na výkon, 

organizaci státní a veřejné správy. 

 Rozbor statistických údajů  -  zpracování statistiky informačních potřeb občanů. 
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Při realizaci portálu se předpokládá aktivní zapojení soukromých subjektů, poskytujících 

služby v určitých oblastech, např. adresáře, právní informace atd.
6
 

2.3 Elektronický podpis 

„E-podpis (elektronický podpis) - v souladu se zákonem č.277/2000 Sb., o elektronickém 

podpisu, se jedná o údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě 

nebo jsou s ní logicky spojené, které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity 

(totožnosti) podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě.“
7
 

 

Elektronický podpis je důležitým technologickým a právním nástrojem pro komunikaci jak 

v rámci elektronického obchodu, tak v rámci e-vlády. Dá se využít všude tam, kde je nutný 

vlastnoruční podpis. Elektronickou (digitální) formou lze převést všechny podpisy a také 

všechny dokumenty z papírové podoby na dokumenty elektronické. Je možné podepisovat 

dokonce i to, co lze ručně opatřit podpisem jen velmi těžko, např. fotografii, disketu, přístupy 

do databáze, atd. Nejbezpečnější variantu elektronického podpisu představuje 

tzv. kvalifikovaný elektronický podpis (qualified electronic signature), který vnesl zcela nové 

směry do výkonu veřejné správy. Elektronický podpis je, stejně jako podpis vlastnoruční, 

výsledkem rozhodnutí podepisující osoby a jeho úkolem je vlastně stvrdit vůli, případně 

identitu této osoby. 

 

Zkoumání pravosti písma vlastnoručního podpisu je zaměřeno na grafickou stránku směřující 

k identifikaci pisatele a je prováděno pomocí různých metod (metoda pozorování, analytická, 

syntetická, komparativní a grafometrická). Podepisování nebo ověřování podpisu představuje 

procesy převážně subjektivního charakteru a promítají se  v nich obecné a individuální 

vlastnosti zúčastněných osob. Elektronický podpis je naproti tomu objektivním výsledkem 

technologického, na zvláštnostech zúčastněných osob nebo situace nezávislého, procesu. 

Znamená výsledek aplikace určité, pro podepisující osobu charakteristické, vlastnosti 

na podepisovaný text, na rozdíl od ručního podpisu se jedná o podpis proměnný, který 

je na základě kryptografických principů daleko obtížněji vysledovatelný či naučitelný.  

                                                 

 

6
 SMEJKAL, Vladimír. Informační systémy veřejné správy ČR. 2003.  

7
 MARCHAL, Stanislav A., Josef PROKEŠ, Bohumír ŠTĚDROŇ a Zdeněk VANÍČEK. Právní aspekty 

eGovernmentu v České republice. 2011, s. 16.  
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U dokumentu elektronického i papírového nám jde se zachycením obsahu právního úkonu 

také o určení osoby, která právní úkon učinila. Jedná se o zaznamenání informace písemně 

na  trvalém nosiči trvalým způsobem, umožňujícím tuto informaci předat nebo získat 

s časovým odstupem i jinou osobou, nežli je autor zápisu. Důležitou roli také hraje 

identifikace a s tím související autentizace (ověřování totožnosti osoby, jíž se informace týká). 

V případě, že je písemný projev zachycen na elektronickém nosiči, je jeho identifikace 

a autentizace zajišťována právě elektronickým podpisem. 

 

Existují dva druhy elektronického podpisu „obyčejný“ a „zaručený“. Obyčejný elektronický 

podpis představuje údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které 

umožňují ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě. Zcela novou kvalitu 

do světa podepisování přináší tzv. zaručený elektronický podpis. K obsahu elektronického 

dokumentu jsou připojeny údaje, které jsou vytvořeny využitím kryptografie neboli 

šifrováním. 
8
 

 

Funkce zaručeného elektronického podpisu: 

 

 Identifikuje původce podpisu - příjemce zprávy zaručeně ví, kdo je autorem nebo 

odesílatelem elektronické zprávy. 

 Zaručuje integritu zprávy -  příjemce má jistotu, že zpráva nebyla změněna. 

 Zaručuje nepopiratelnost - osoba nemůže popřít, že danou zprávu s daným obsahem 

vytvořila. 

 Je vytvořen pomocí prostředků, které podepisující osoba může mít pod svou 

kontrolou. 

 

Dnes technologicky realizujeme elektronický podpis metodou podpisu digitálního. 

Představuje číslo v desítkové nebo dvojkové soustavě s mnoha zajímavými a výhodnými 

vlastnostmi. Znamená to, že na rozdíl od dokumentu papírového, se digitální dokument 

podpisem nijak nemění. Digitální podpis je nepřenosný na jiný digitální dokument a je možno 

ho uložit nebo elektronicky přenášet mimo dokument vlastní. Poskytuje tak větší záruky, 

než vlastnoruční podpis. Ověření pravosti digitálního podpisu probíhá na základě veřejného 

                                                 

 

8
 SMEJKAL, Vladimír. Informační systémy veřejné správy ČR. 2003.  
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klíče. Veřejným klíčem je ověřovací číslo, které je pevně svázáno s číslem podepisovacím 

a může být dáno veřejně k dispozici, stejně jako podpisový vzor u ručního podpisu. Pravost 

veřejného klíče je zajištěna důvěryhodnou „třetí stranou.“ Podle zákona o elektronickém 

podpisu je touto stranou soukromoprávní subjekt poskytující certifikační služby, spočívající 

v propojení fyzické osoby s jejím veřejným klíčem prostřednictvím tzv. certifikátu. Certifikát 

je elektronický dokument a jeho poskytovatel jím veřejnosti zaručuje, že veřejný dokument 

opravdu patří tomu, kdo je označen jako jeho vlastník. Poskytovatel certifikačních služeb 

zaručuje, že deklarovaný veřejný klíč přísluší dané osobě, plní tak funkci certifikační. Další 

základní funkcí je funkce validační, která potvrzuje platnost certifikátu. Certifikace znamená 

vydávání certifikátu uživatelům, kdy certifikát je elektronický dokument, který stvrzuje, 

že veřejný klíč (uvedený na certifikátu) patří jednoznačné osobě. Certifikát zároveň obsahuje 

další informace o certifikační autoritě, informace týkající se uživatele, doby platnosti klíče 

a informace o používání klíče. Certifikát je pak podepsán elektronickým podpisem PCS.
9
 

V případě validace se uživatel dotazuje u PCS na platnost certifikátu svého partnera systémem 

dotazů on-line
10

 nebo využitím seznamu neplatných certifikátů.
11

 Možnost OCSP zaručuje 

aktuálnost údajů platnosti o certifikátu. Je proto vhodnější pro používání orgány veřejné 

správy. V praxi to znamená, že dotaz klienta je odeslán OCSP serveru, který obsahuje 

identifikaci certifikátu, o němž požaduje informaci a OCSP server vrátí okamžitý stav daného 

certifikátu.
12

 

 

Zákon o elektronickém podpisu definuje pojmy, postupy a práva účastníků vytváření, 

používání a ověřování elektronických podpisů a zaručených elektronických podpisů, jako 

prostředků umožňujících používání elektronické dokumenty v souladu s obecně závaznými 

právními normami.  

 

Existují čtyři varianty používání podpisů a certifikátů: 

 

 elektronický podpis, 

 zaručený elektronický podpis, 

 certifikát, 

                                                 

 

  
9
 Poskytovatel certifikačních služeb (certifikační autorita) 

10
 Online Certificate Status Protocol (OCSP) 

11
 CRL(certifikáty, jejichž platnost byla ukončena před stanovenou dobou platnosti) 

12
 SMEJKAL, Vladimír. Informační systémy veřejné správy ČR. 2003.  
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 kvalifikovaný certifikát. 

 

Podle zákona poskytuje záruky zaručený elektronický podpis založený na  kvalifikovaném 

certifikátu, vytvořený pomocí prostředku pro bezpečné vytváření podpisu. V oblasti orgánů 

veřejné správy je možné používat pouze zaručené elektronické podpisy a kvalifikované 

certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb. Akreditovaný 

poskytovatel certifikačních služeb musí splňovat podmínky dle zákona a prováděcí vyhlášky 

ÚOOÚ.
13

 Akreditaci pro výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb 

uděluje Ministerstvo financí.
14

 

2.3.1 Datové schránky 

Datová schránka je elektronické úložiště, sloužící k doručování dokumentů orgánů veřejné 

moci a k provádění úkonů vůči veřejné moci. Pojem datová schránka neznamená e-mail 

ani elektronický archiv. Zpráva, dodaná přes datovou schránku, plně nahrazuje doporučenou 

zásilku, a to i do vlastních rukou. Používání datových schránek je pro komunikaci fyzických 

osob a většiny podnikajících osob s orgány veřejné moci ponecháno na jejich rozhodnutí, 

je tedy nepovinné. Datové schránky jsou těmto osobám zřizovány výhradně na základě jejich 

žádosti. Automaticky, bez podání žádosti, jsou datové schránky zřízeny pouze pro právnické 

osoby, které jsou zapsané v obchodním rejstříku, organizační složky zahraničních 

právnických osob umístěných na území České republiky, advokáty, daňové poradce, notáře, 

soudní exekutory, insolvenční správce. Používání datových schránek je pro tyto subjekty 

povinné. Všem orgánům veřejné správy se datové schránky zřizují bez žádosti, na základě 

zákona. 
15

 

 

„Použití datových schránek:  

Povinně 

 obousměrná komunikace orgánů veřejné moci mezi sebou; 

 komunikace orgánů veřejné moci vůči některým právnickým osobám; 

                                                 

 

13
 Úřadu pro ochranu osobních údajů č.366/2001 Sb. 

14
EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA: Základní registry. [online]. [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/egovernment.aspx. 
15

 MARCHAL, Stanislav A., Josef PROKEŠ, Bohumír ŠTĚDROŇ a Zdeněk VANÍČEK. Právní aspekty 

eGovernmentu v České republice. 2011.  
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 komunikace orgánů veřejné moci vůči právnickým nebo fyzickým osobám, které 

si datovou schránku zřídily dobrovolně; 

Nepovinně 

 komunikace fyzických osob vůči orgánům veřejné moci; 

 komunikace podnikajících osob mezi sebou za jistých okolností; 

 

předmětem dalších úvah je prozatím využití datových schránek pro komunikaci mezi 

fyzickými a právnickými osobami (FO->FO,FO<->PO,PO->PO).“
16

 

 

Pokud je to z povahy věci možné, má komunikace v oblasti veřejné správy probíhat 

elektronicky. Za účelem snížení ekonomických nákladů mají orgány veřejné správy povinnost 

použití elektronické formy komunikace. Orgán veřejné moci musí doručovat v elektronické 

formě fyzickým nebo právnickým osobám, které mají datovou schránku zřízenu. K jedné 

datové schránce může mít přístup více osob, avšak všechny osoby vždy nemusí mít přístup 

ke zprávám v datové schránce. To je velmi důležité pro institut doručování do vlastních rukou 

adresáta. 

 

Principem datových schránek je uzavřený informační systém obsahující metadata, týkající 

se uživatelů a jejich oprávněních k datovým zprávám, které jsou prostřednictvím tohoto 

systému zasílány. Znamená to, že zpráva je uložena na serveru v datové schránce, dokud 

ji z této schránky adresát nevybere. Jedná se o informační systém postavený nad databází, 

se kterým je možné komunikovat prostřednictvím uživatelského rozhraní a rozhraní 

poskytujícího webové služby ostatním informačním systémům. Nejde tedy o klasický systém 

e-mailu, jehož pomocí jsou zprávy posílány z jednoho serveru na druhý. Tento informační 

systém umožňuje také přeposílání zprávy na adresu elektronické podatelny.
17

 

2.3.2 Autorizovaná konverze 

Zákon č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zavedl 

do českého právního řádu institut autorizované konverze dokumentů, který nabyl účinnost 

dnem 1. 7. 2009. „Zákon definuje autorizovanou konverzi jako úplné převedení dokumentu 

                                                 

 

16
 MARCHAL, Stanislav A., Josef PROKEŠ, Bohumír ŠTĚDROŇ a Zdeněk VANÍČEK. Právní aspekty 

eGovernmentu v České republice. 2011, s. 116.  
17

 MARCHAL, Stanislav A., Josef PROKEŠ, Bohumír ŠTĚDROŇ a Zdeněk VANÍČEK. Právní aspekty 

eGovernmentu v České republice. 2011. 
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v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru, ověření 

shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky, nebo úplné převedení 

dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody 

obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.“
18

 Dle zákona platí zásada, 

že dokument označený jako „výstup“ (vznikl provedením konverze), má stejné právní účinky 

jako ověřená kopie dokumentu „vstup“ (vznikl převedením dokumentu). Zákon dále 

upřesňuje, že má-li být dokument podle jiného právního předpisu předložen v listinné podobě 

správnímu orgánu, soudu nebo jinému státnímu orgánu, je tato povinnost splněna předložením 

jeho výstupu. Typickým příkladem může být zejména podklad pro vydání rozhodnutí. 

 

„Konverze je tedy možné rozdělit dle hlediska: 

1.) předmětu konverze  

 listinný dokument se konvertuje do elektronického dokumentu (datové zprávy), 

 datová zpráva se konvertuje do listinného dokumentu,  

2.) orgánů,  který konverzi provádí 

 konverze na žádost (jedná se o placenou službu, kterou poskytuje např. Czech 

POINT nebo notáři), 

 konverze z moci úřední (konverze z moci úřední slouží pro vnitřní potřeby úřadu. 

Všechny orgány veřejné moci si mohou konvertovat dokumenty pro výkon své 

působnosti).“
19

 

 

Zákon č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, že konverzi na žádost provádějí kontaktní 

místa veřejné správy. Konverzi z moci úřední pro výkon své působnosti provádějí orgány 

veřejné moci. Oprávnění provádět konverzi získali také notáři, exekutoři nebo advokáti. 

K provádění konverzí je nutné zajistit následující technické zázemí:  

 

 notebook nebo standardní PC s operačním systémem - MS Windows, Linux, Mac 

OS, 

 funkční scanner, 

                                                 

 

18
 MARCHAL, Stanislav A., Josef PROKEŠ, Bohumír ŠTĚDROŇ a Zdeněk VANÍČEK. Právní aspekty 

eGovernmentu v České republice. 2011, s. 109.  
19

 Tamtéž. 
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 připojení k internetu s minimální rychlostí 128 kb/s, 

 Adobe Reader  -  software ke stažení na stránkách Adobe zdarma, 

 Popř. 602XML Filler – software umožňující vyplňování tzv. inteligentních formulářů 

ke stáhnutí zdarma na stránkách Software602, 

 komerční a kvalifikovaný certifikát uložený na čipové kartě nebo tokenu, které 

představují bezpečná úložiště, od certifikační autority akreditované v České 

republice -  PostSignum,
20

 certifikační autorita
21

 nebo eIdentity.
22

 

 

Při provádění konverze do dokumentu v listinné podobě musí subjekt dodržet následující 

postup: 

 

 ověřit platnost kvalifikovaného časového razítka vstupu, pokud je jím vstup opatřen, 

 ověřit, že kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem 

certifikačních služeb, na němž je založen zaručený elektronický podpis, kterým 

je podepsán vstup, nebo kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným 

poskytovatelem certifikačních služeb, na němž je elektronická značka, kterou 

je označen vstup, nebyly zneplatněny před okamžikem uvedeným v kvalifikovaném 

časovém razítku, 

 ověřit platnost zaručeného elektronického podpisu, který je založen 

na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem 

certifikačních služeb nebo platnost uznávané elektronické značky. 

 

Subjekt provádějící konverzi, po ověření shody výstupu se vstupem, připojí k výstupu 

ověřovací doložku. Při konverzi do dokumentu obsaženého v datové zprávě zajistí, aby byl 

výstup opatřen kvalifikovaným časovým razítkem. Opatří výstup také svou uznávanou 

elektronickou značkou nebo uznávaným elektronickým podpisem osoby, která konverzi 

provedla. Elektronická značka je z technického hlediska vlastně totéž jako elektronický 

podpis s tím rozdílem, že zatímco e-podpis je určen fyzickým osobám jako jejich projev vůle, 

elektronická značka je určena především právnickým osobám. Při konvertování dokumentů 

je nutné zaznamenat a identifikovat bezpečnostní prvky, kterými se dokument před 

                                                 

 

20
 www.postsignum.cz 

21
 www.ica.cz 

22
 www.eidentity.cz 
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převedením vyznačoval (např. vodoznak), sloužící k ochraně integrity dokumentu a k ochraně 

práv jeho autora. Některé bezpečnostní prvky však zatím konvertovat nelze (např. pečetě).  

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě tvoří součást výstupu 

a obsahuje: 

 

 název subjektu provádějící konverzi, 

 pořadové číslo konverze vedené v evidenci provedených konverzí, 

 údaj ověření, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu, 

 údaj tvořící počet listů vstupu, 

 údaj, zda vstup obsahuje vodoznak, reliéfní tisk nebo embossing, opticky variabilní 

prvek nebo jiný zajišťovací prvek, suchou pečeť nebo reliéfní ražbu, 

 datum vyhotovení ověřovací doložky, 

 jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla.
23

 

 

Ověřovací doložka konverze do dokumentu v listinné podobě tvoří součást výstupu 

a obsahuje: 

 

 název subjektu provádějící konverzi, 

 pořadové číslo konverze vedené v evidenci provedených konverzí, 

 údaj ověření, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu, 

 údaj tvořící počet listů vstupu, 

 datum vyhotovení ověřovací doložky, 

 údaj, zda byl vstup podepsán platným uznávaným elektronickým podpisem 

nebo označen platnou uznávanou elektronickou značkou, číslo kvalifikovaného 

certifikátu, na němž je uznávaný elektronický podpis založen, nebo číslo 

kvalifikovaného systémového certifikátu, na němž je uznávaná elektronická značka 

založena, a obchodní firmu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který 

kvalifikovaný certifikát nebo systémový certifikát vydal, 

                                                 

 

23
 MARCHAL, Stanislav A., Josef PROKEŠ, Bohumír ŠTĚDROŇ a Zdeněk VANÍČEK. Právní aspekty 

eGovernmentu v České republice. 2011. 
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 datum a čas uvedený v kvalifikovaném časovém razítku, číslo a obchodní firmu 

akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který kvalifikované časové 

razítko vydal, pokud byl vstup časovým kvalifikovaným razítkem opatřen, 

 otisk úředního razítka, příjmení a podpis osoby, která konverzi provedla. 

 

Subjekt provádějící konverzi má podle zákona povinnost vést evidenci provedených konverzí 

a tuto evidenci uchovávat po dobu 10 let od provedení konverze. 

 

Podle zákona je vysloveně stanoveno, že konverze nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů 

obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy. Vstup v listinné podobě nesmí být 

ve stavu způsobilém přivodit provedením konverze své poškození nebo ve stavu způsobilém 

poškodit snímací zařízení. Vstup obsažený v datové zprávě nesmí obsahovat škodlivý kód 

způsobilý přivodit škodu na informacích zpracovávaných subjektem provádějící konverzi 

nebo na informačním systému subjektu provádějícího konverzi. 

 

Provádění konverze není dle zákona umožněno v těchto případech: 

 

 pokud je dokument v jiné, než v listinné podobě či podobě datové zprávy, 

 pokud jde o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit, 

zejména o občanský průkaz, řidičský průkaz, služební průkaz, cestovní doklad, 

vojenskou knížku, zbrojní průkaz, rybářský nebo lovecký lístek, průkaz o povolení 

k pobytu cizince, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, 

geometrický plán, technické kresby, rysy, 

 pokud jsou v dokumentu v listinné podobě změny, vsuvky, doplňky nebo škrty, které 

by mohly zeslabit jeho věrohodnost, 

 pokud není z dokumentu patrno, zda se jedná o prvopis, vidimovaný dokument, opis 

nebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí 

či výroku rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu, 

 pokud je dokument v listinné podobě opatřen otiskem plastického razítka nebo 

plastickým textem, 

 pokud jde o dokument obsažený v datové zprávě, který nelze konvertovat do listinné 

podoby, např. o audiovizuální nebo zvukový záznam, 
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 pokud v případě provedení autorizované konverze na žádost nebyl dokument 

obsažený v datové zprávě podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo 

označen uznávanou elektronickou značkou osoby, jež dokument vytvořila, 

 pokud dokument nesplňuje technické náležitosti stanovené vyhláškou č.193/2009 

Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.
24

 

 

3 ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY NA ÚSEKU CEL A DANÍ 

Veřejnou správu je možno definovat jako souhrn záměrných činností, které nejsou 

zákonodárstvím, soudnictvím ani vládou. Těmito činnostmi se realizují rozhodnutí volených 

orgánů, uvádějí se do praxe ustanovení zákonů a podzákonných předpisů, zabezpečují 

se úkoly ve veřejném zájmu na úrovni státu i územní samosprávy. Jde o spravování, službu, 

organizování, rozhodování a dozor v mezích zákona. Veřejná správa představuje souhrn 

různých výkonných orgánů státu na jednotlivých územních úrovních a samosprávu. Výkon 

veřejné správy je zajištěn zřízenými orgány a institucemi s vymezenými kompetencemi, 

včetně rozhodovacích pravomocí. Organizační uspořádání veřejné správy, vymezení 

pravomoci a odpovědnosti jednotlivých orgánů a institucí ve veřejné správě je zakotveno 

v ústavě a zákonech. Státní moc realizovaná prostřednictvím mocenských institucí 

je legalizována právním řádem. 

 

Veřejná správa zahrnuje: 

 

 státní správu - veřejná správa je vykonávána státem a jeho orgány (organizační 

složky státu), má dominantní postavení, 

 samosprávu - principem výkonu veřejné správy samosprávou je delegování moci 

na jiné, nestátní subjekty (přenesený výkon státní správy). Samospráva je dále 

členěna na územní samosprávu, zájmovou samosprávu a specializované 

veřejnoprávní instituce.  

  

Subjekty veřejné správy: 
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 MARCHAL, Stanislav A., Josef PROKEŠ, Bohumír ŠTĚDROŇ a Zdeněk VANÍČEK. Právní aspekty 

eGovernmentu v České republice. 2011. 
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 stát -  je zastoupen státními orgány (úřady) a institucemi, 

 územní samospráva - obce, města, kraje, 

 jiné subjekty - profesní komory, veřejnoprávní vysoké školy, veřejné fondy, apod. 

Instituce veřejné správy:  

 prezident republiky, 

 vláda, 

 ostatní orgány státní správy - ministerstva a další ústřední orgány (úřady), 

 vojenské újezdy, 

 orgány územní samosprávy na úrovni obcí a krajů, 

 ostatní instituce ve veřejné správě.
25

 

Pro samosprávu je typické, že je vykonávána veřejnoprávními korporacemi, subjekty 

odlišnými od státu. Posláním samosprávy je správa věcí veřejných na místní úrovni (obce, 

kraje apod.) nebo v souvislosti s výkonem určitého specifického povolání (profesní komory). 

Fyzické nebo právnické osoby mohou vykonávat pouze správu soukromou, která se však 

z  hlediska některých činností může způsobu jednání samosprávy přiblížit. O samostatné 

působnosti se často hovoří při výkonu územních samosprávných celků.  

 

Za zbytkovou oblast veřejné správy se považuje ostatní veřejná správa. Vykonávají ji částečně 

samosprávné a nesamosprávné celky.
26

 

 

Užší pojetí systému veřejné správy v ČR ilustruje Obr. 3.1, kde jsou znázorněny dvě její 

stěžejní oblasti - státní správa a územní samospráva. Na místní úrovni je pak z Obr. 3.1 patrný 

tzv. „smíšený model“ místní správy, jenž je uplatňován na obecní i krajské úrovni. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

25
 PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav PILNÝ a Marek JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2008 

26
 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 2004. 
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Obr. 3.1 Struktura veřejné správy. 

VEŘEJNÁ SPRÁVA

STÁTNÍ 

SPRÁVA

ÚSTŘEDNÍ ST. 

SPRÁVA
DEKONCENTRÁTY

ÚZEMNÍ 

SAMOSPRÁVA

OBECNÍ KRAJSKÁ

MÍSTNÍ 

SPRÁVA
PŮSOBNOST

SAMOSTATNÁ 

(SAMOSPRÁVNÍ)

SMÍŠENÝ MODEL

PŘENESENÁ    

(VÝKON ST. SPRÁVY)

 Zdroj: PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav PILNÝ a Marek JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2008, 

s. 96. 

3.1 Státní správa 

„Státní správa je veřejnou správou uskutečňovanou státem, přičemž v každé společnosti 

zorganizované ve stát, je státní správa nezastupitelnou součástí veřejné správy. V tomto 

smyslu je státní správa také základem, jádrem veřejné správy. Je odvozovaná od samostatné 

podstaty a způsobů realizace státní moci. Svým charakterem je státní správa zvláštním 

druhem společenského řízení, uskutečňovaného státem.“
27

 

 

Posláním státní správy je realizace výkonné moci státu. Svou povahou je státní správa 

organizující a mocensko-ochrannou činností státu. Spojuje v sobě prvky klasického řízení 

a prvky regulace. 
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 PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část. 2007, s. 59.  
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V cílovém zaměření státní správy se projevují řídící prvky související zejména s její 

organizující povahou. Proces cílené aktivizace chování státní správy představuje proces řízení 

a dosahování nově stanovených cílů. Zároveň je třeba uvést, že cíle ve státní správě jsou 

v základní rovině odvozovány od zákonů jakožto aktů orgánů zákonodárné moci, nebo z aktů 

příslušných správních orgánů. Proces cílené stabilizace chování v činnosti státní správy 

je možno označit jako proces regulace. Regulační prvky tak souvisejí s mocensko-ochranným 

působením.  

Charakteristiku státní správy vytvářejí různé aspekty její činnosti, které spolu vnitřně úzce 

souvisí a tvoří tak její výkonný, podzákonný a nařizovací charakter. Výkonnou činností 

se rozumí činnost prováděcí, kterou se zdůrazňuje postavení o poslání státní správy. 

Do výkonného charakteru lze zařadit i činnost iniciativní a tvůrčí, neboť státní správa 

se v souladu se svým posláním rovněž významnou měrou podílí na tvorbě státní politiky 

a samotných zákonů. Podzákonný charakter činnosti státní správy lze vymezit ve své podstatě 

jako princip vázanosti správy zákony a obecně závaznými právními předpisy. Orgány státní 

správy je vydávají jako orgány státu a vyvíjejí výkonnou činnost na příslušné hierarchické 

úrovni, v mezích své působnosti a způsobem stanoveným v právních normách. Nařizovací 

charakter státní správy je především výrazem vztahu subjektů státní správy vůči jejím 

objektům. Nařizovací činnost tak vyjadřuje mocenskou převahu orgánů státní správy 

ve vztahu k těm, vůči nimž je státní správa vykonávána. Přes autoritativní charakter státní 

správy je nutno zdůraznit, že nařizovací činnost orgánů státní správy je nutno chápat 

v poněkud širších souvislostech a specifikovat v souvislosti s důsledným vymezením obsahu 

konkrétní činnosti toho kterého orgánu státní správy. 

Činností orgánů státní správy a plněním jejich úkolů dochází k realizaci vztahů státní správy 

uvnitř organizace nebo vně tohoto uceleného systému. Jde tedy o vnitřní nebo vnější činnosti 

státní správy. Vnitřní činnost státní správy zajišťuje žádoucí a reálné fungování vlastního 

systému orgánů státní správy, není však činností hlavní. Činnost vnější realizuje vlastní 

poslání státní správy a je zaměřena na usměrňování procesů v jiné soustavě, než je státní 

správa. V těchto případech jsou adresáty působení občané jako fyzické osoby a dále 

nejrůznější právnické osoby, vůči nimž státní správa směřuje a je vykonávána. 

Při vlastním výkonu státní správy se jedná o realizaci vztahů s rozdílným postavením subjektů 

a objektů státní správy. Subjektem státní správy je sám stát, představovaný jednotlivými 

orgány státní správy. Stát prostřednictvím státní správy realizuje státní politiku ve vztahu 
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k objektům, jež jsou nuceny bez organizační podřízenosti státu, se tomuto působení podřídit. 

Objekty státní správy mají svébytné, na státní správě jinak nezávislé postavení a při plnění 

jejího vlastního poslání nevystupují jako součást organizačního systému státní správy.
28

 

3.2 Organizační členění státní správy 

3.2.1 Státní správa přímá a nepřímá 

Vykonavatelé veřejné správy, tj. organizační struktury, které státní správu provádějí 

bezprostředně, jménem a namísto státu, se označují jako přímí vykonavatelé státní správy. 

Řadíme mezi ně: 

 vládu, 

 ministerstva, 

 jiné ústřední správní úřady, 

 další („neústřední“) správní úřady s celostátní působností, 

 regionální (odborné) správní úřady, 

 veřejné bezpečnostní sbory, 

 nezávislé úřady s celostátní působností.
29

 

Vláda je přímým vykonavatelem rozhodnutí parlamentu, který může k některým rozhodnutím 

zmocnit vládu. Mezi další kompetence vlády patří řízení, kontrola, sjednocování činnosti 

ostatních subjektů veřejné správy (ministerstev, ostatních ústředních orgánů státní správy), 

oprávnění vydávat nařízení vlády jako obecně závazné právní předpisy (zveřejnění ve Sbírce 

zákonů), právo zákonodárné iniciativy (návrhy zákonů do Parlamentu ČR), zabezpečení 

kontroly a dozoru. Vláda je kolektivním orgánem se všeobecnou působností. Členy vlády 

tvoří předseda vlády, jeho místopředsedové a ministři řídící jednotlivá ministerstva. 

Ústředním správním orgánem vlády je Úřad vlády, který zabezpečuje vládní administrativu. 

Vláda může zřizovat různé poradní orgány, např. Legislativní radu, Radu hospodářské 

a sociální dohody, Radu pro nestátní neziskové organizace, Akreditační komisi vlády 

ČR apod. 

                                                 

 

28
 PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část. 2007. 

29
 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 2004. 
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Ministerstva se podílejí na přípravě zákonů a nařízení vlády, vypracovávají podklady 

pro jednání vlády, podílejí se na tvorbě státní politiky i svého resortu, vyjadřují se k návrhům 

vypracovaným jinými subjekty. V čele ministerstev jsou ministři, členové vlády, jmenovaní 

prezidentem republiky. Některá ministerstva mají povahu specializovaných odvětvových 

orgánů (např. ministerstvo školství, ministerstvo obrany apod.). Některá se někdy dotýkají 

i několika resortů veřejné správy a mají rozsáhlejší působnost, jde o průřezové a svodné 

orgány (např. ministerstvo financí, ministerstvo životního prostředí apod.).
30

 V současné době 

soustava výkonných orgánů moci vytváří 14 ministerstev
31

 

Vedle ministerstev působí na celém území státu jiné ústřední správní úřady. V čele těchto 

úřadů stojí předseda, či jinak nazvaný vedoucí, který je jmenován vládou popř. po vyjádření 

Poslanecké sněmovny.
32

V současné době u nás působí 11 ústředních správních úřadů 

(ostatních ústředních orgánů).
33

 

Vedle ministerstev a jiných ústředních správních úřadů existuje celá řada dalších správních 

úřadů s celostátní působností. Tyto „neústřední“ správní úřady jsou zpravidla podřízeny 

konkrétnímu ministerstvu, ministru nebo jinému správnímu úřadu, jen výjimečně mohou 

tvořit součást ministerstva. V čele stojí vedoucí, kterého jmenuje a odvolává ministr. 

Celostátně působících „neústředních“ správních úřadů je vcelku mnoho, například Česká 

školní inspekce, Státní energetická inspekce, Česká obchodní inspekce, Licenční úřad, Český 

úřad bezpečnosti práce, Český metrologický institut, Úřad pro civilní letectví, Státní 

zemědělská a potravinářská inspekce, Česká inspekce životního prostředí, apod. 

Regionální (odborné) správní úřady působí na nižší hierarchické úrovni, někdy jsou také 

označované jako územní odborné správní úřady nebo dekoncentráty. Svou charakteristikou 

odpovídají správnímu úřadu, jsou vymezeny druhově jako soustava jednostupňová (např. 

úřady práce), nebo hierarchická, vícestupňová (např. finanční ředitelství a finanční úřady). 

Vedoucí stojící v čele je ustanovován a odvoláván zpravidla vedoucím bezprostředně 

                                                 

 

30
 PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav PILNÝ a Marek JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2008. 

31
 Ministerstvo financí;  Ministerstvo zahraničních věcí;  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; 

Ministerstvo kultury; Ministerstvo práce a sociálních věcí; Ministerstvo zdravotnictví; Ministerstvo 

spravedlnosti; Ministerstvo vnitra; Ministerstvo průmyslu a obchodu; Ministerstvo pro místní rozvoj; 

Ministerstvo zemědělství;  Ministerstvo dopravy;  Ministerstvo obrany a Ministerstvo životního prostředí. 
32

 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 2004. 
33

 Český statistický úřad; Český úřad zeměměřický a katastrální; Český báňský úřad; Úřad průmyslového 

vlastnictví; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; Správa státních hmotných rezerv; Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost; Národní bezpečnostní úřad; Energetický regulační úřad; Český telekomunikační úřad a Úřad vlády. 
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nadřízeného úřadu. Mezi regionální správní úřady patří také např. celní úřady, vojenské 

úřady, krajské úřady, obecní úřady. 

V české republice působí několik veřejných bezpečnostních sborů a jejich příslušníci 

se  mohou v různé míře a za podmínek stanoveným zákonem podílet na činnosti veřejné 

správy, resp. být vykonavateli státní správy. K veřejným bezpečnostním sborům řadíme 

Policii České republiky, Celní správu České republiky, Vězeňskou službu České republiky, 

Hasičský záchranný sbor České republiky, Bezpečnostní informační službu, Úřad 

pro zahraniční styky a informace, ozbrojené síly, vojenskou policii, vojenské zpravodajské 

orgány a obecní policii. 

Nezávislé úřady s celostátní působností vykonávají státní správu mimo její organizační 

strukturu. V podstatě rozlišujeme dvě skupiny správních úřadů, které bychom mohli nazvat 

úřady relativně nezávislými a úřady absolutně nezávislými. U relativně nezávislých úřadů 

základní úpravu obsahuje kompetenční zákon. Do této skupiny řadíme např. Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže, Český statistický úřad, Komisi pro cenné papíry, Energetický regulační 

úřad, Český telekomunikační úřad. Do kategorie absolutně nezávislých správních úřadů lze 

začlenit např. Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřad pro ochranu osobních údajů, 

Akreditační komisi. 

Subjekty, na něž byl výkon státní správy delegován, resp. jim byl výkon státní správy 

propůjčen, se označují jako nepřímí vykonavatelé státní správy. Tvoří je: 

 orgány krajů,  

 orgány obcí, 

 právnické a fyzické osoby soukromého práva. 

Výkon přenesené působnosti, tj. nepřímou státní správu obstarávají především orgány krajů 

a orgány obcí. Orgány krajů jsou tvořeny krajskými úřady, zvláštními orgány kraje, radou 

kraje, hejtmanem kraje. Do orgánů obcí řadíme obecní úřady, pověřené obecní úřady, obecní 

úřady obcí s rozšířenou působností, komise rady obce, zvláštní orgány obce, radu obce, 

starostu. Právnickým a fyzickým osobám soukromého práva může být na základě zákona 

výkon státní správy propůjčen.
34
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3.2.2 Státní správa ústřední a územní 

V celé organizační soustavě subjektů státní správy lze v současné době rozlišit tyto 

organizační subsystémy organizace státní správy: 

 ústřední orgány státní správy, 

 územně dekoncentrované (specializované) orgány státní správy. 

„Právní postavení ústředních orgánů státní správy je v současné době upraveno 

v návaznosti na ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, zákonem ČNR č.2/1969 

Sb., o  zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů.“
35

 Ústřední orgány státní správy tvoří:  

 vláda, 

 ministerstva, 

 další ústřední orgány státní správy. 

Působnost, kompetence a skladba těchto ústředních správních orgánů je podrobněji popsána 

v kapitole 3.1.1. 

Územně dekoncentrované orgány státní správy představují zvláštní orgány státní správy, 

které působí v jednotlivých územních jednotkách územní organizace státu na základě 

ustanovení zvláštních zákonů. Tyto specializované orgány jsou přímo odvozeny od některých 

ústředních orgánů státní správy. Tyto orgány se zaměřují jen na některý úsek státní správy 

a zřizují se v případech, kdy vzhledem k jejich úzce specializované pojaté působnosti 

by ji nebylo nebylo možné vykonávat obecními nebo krajskými úřady, a kdy ji současně není 

možné vykonávat samotnými ústředními centrálními orgány státní správy. V současné době 

působí tyto specializované územní orgány: 

 územní vojenské správy a velitelství územní obrany, 

 krajské správy, okresní ředitelství a obvodní oddělení Policie České republiky, 

 zeměměřické a katastrální inspektoráty na území krajů, a katastrální úřady na území 

okresů, 

 krajské, regionální či oblastní orgány specializovaných státních inspekcí 

(potravinářská, obchodní, zemědělská, energetická, apod.), 
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 krajské veterinární správy, 

 inspektoráty Českého úřadu bezpečnosti práce, 

 krajské hygienické stanice, 

 obvodní báňské správy, 

 okresní správy sociálního zabezpečení, 

 celní ředitelství, pohraniční a vnitrozemské celní úřady, 

 finanční ředitelství a finanční úřady, 

 úřady práce.
36

 

3.3 Státní správa na úseku cel a daní 

Celní správa byla reorganizována v souvislosti se vstupem České republiky do ES/EU.  

1. května 2004 vstoupil v platnost zákon č.185/2004 Sb., o Celní správě České republiky. 

Tento zákon zcela nahradil úpravou v zákoně č.13/1993 Sb., celní zákon. Celní správou 

se rozumí soustava celních orgánů tvořících Generální ředitelství cel, celní ředitelství a celní 

úřady. Generální ředitelství cel sídlí v Praze a podle zákona je správním úřadem pro oblast 

celnictví s celostátní působností, je podřízeno Ministerstvu financí. V čele generálního 

ředitelství stojí generální ředitel, kterého ustanovuje, řídí a odvolává ministr financí. Celní 

ředitelství a celní úřady jsou regionálními správními úřady pro oblast celnictví, s územní 

působností, která je stanovena v příloze zákona. Celních ředitelství působí celkem 8 (Brno, 

České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem), v čele 

stojí ředitel jmenovaný generálním ředitelem.
37

Organizační struktura celního ředitelství 

je znázorněna v příloze č. 1. Celní správu dále tvoří 54 celních úřadů.  V čele celních úřadů 

stojí ředitel jmenovaný generálním ředitelem na návrh ředitele celního ředitelství. Před 

vstupem do ES/EU  bylo 91 celních úřadů. Organizační uspořádání celního úřadu na příkladu 

Celního úřadu Šumperk je znázorněno na Obr. 3.2. 

 

Česká celní správa má dva základní cíle, kterými jsou regulace a ochrana domácího trhu 

formou výběru cla z dováženého zboží a dohled nad tím, aby dovážené zboží neohrožovalo 

životy nebo zdraví lidí, zvířat či rostlin. Po vstupu České republiky do Evropské unie došlo 

k modernizaci celní správy, a to jak v oblasti celního řízení, tak v oblasti technického 

                                                 

 

36
 PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část. 2007.  

37
 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 2004. 
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vybavení, zejména celního informačního systému. Členstvím v EU dostala celní správa 

současnou podobu. Z pohledu celní správy nešlo jen o samotný akt vstupu, ale o dlouholeté 

sbližování celní legislativy a celních postupů s evropskými standardy. Celní správě přibyly 

nové úkoly, např. v oblasti společné zemědělské politiky nebo statistiky vnitrounijního 

obchodu. V důsledku rozšíření EU naopak došlo ke zrušení pravidelných kontrol 

na pozemních hranicích České republiky. Současně s těmito změnami došlo také k úpravě 

organizační struktury celní správy a snížení počtu jejich zaměstnanců.
38

 

 

Obr. 3.2 Organizační schéma - Celní úřad Šumperk k 1. 1.2012  

 

 

 
 

      

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Zdroj: http://www.celnisprava.cz/, vlastní úprava. 

 

                                                 

 

38
 CELNÍ SPRÁVA: O Nás. [online]. [cit. 2012-03-02]. Dostupné z: http://www.celnisprava.cz/cz/o-

nas/Stranky/celni-sprava.aspx. 
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3.3.1 Úkoly celní správy  

Úkoly celní správy (dále také CS) jsou soustředěny především v oblasti celního řízení, v boji 

proti porušování celních předpisů, v ochraně společnosti a životního prostředí, v přímém 

výkonu kontrolní činnosti skupiny mobilního dohledu, v oblasti informatiky a techniky, 

v činnosti celně technických laboratoří, v upevnění mezinárodních vztahů, v poskytování 

odpovídajícího celního vzdělávání a v podpoře odborových organizací. 

 

Celní řízení doznalo významných změn v 90. letech a zejména pak se vstupem České 

republiky do EU. Změny celních předpisů směřovaly ke zjednodušení celních formalit. 

Postupy celních orgánů v rámci celního řízení přestala upravovat národní legislativa a tato 

oblast přešla pod správu legislativy EU, definující jednotné postupy celního řízení pro 

všechny členské státy EU. Trend zjednodušování a zdokonalování celního informačního 

systému v oblasti celního řízení se projevil aktivním zapojením do procesu vytvoření nového 

celního kodexu EU a z návazného programu jednotného počítačového zpracování celních 

režimů v rámci EU, tzv. e-Customs. Celní správa v této oblasti navazuje na úspěšné zvládnutí 

elektronického zpracování režimu tranzitu za použití systému NCTS. Tyto zkušenosti jsou 

dále využity k postupnému zavádění dalších elektronických systémů, jimiž jsou Systém 

kontroly vývozu (ECS), Systém kontroly dovozu (ISC), Automatizovaný vývozní systém 

(AES) a Automatizovaný dovozní systém (AIS). 

 

Další důležitou oblastí činností CS je problematika boje proti porušování celních předpisů. 

K odhalování porušování celních a daňových předpisů v souvislosti s dovozem, vývozem 

nebo tranzitem slouží útvary pátrání. Takové porušení předpisů se týká nejčastěji textilního 

zboží, elektroniky, motorových vozidel, zemědělských a potravinářských výrobků, zboží 

zatíženého spotřební daní. Činnost útvarů pátrání směřuje proti pachatelům závažných 

trestných činů organizovaného zločinu a k úspěšnému boji s drogami. Celní správa je v tomto 

ohledu na vysoké profesionální úrovni zapojena do celé řady mezinárodních organizací, 

informačních systémů a pracovních skupin. K mimořádným činnostem při zajišťování 

pachatelů trestné činnosti byl zřízen zvláštní útvar Skupina operativního nasazení. Pro 

efektivní zajišťování úkolů v oblasti mezinárodní spolupráce vznikla Národní koordinační 

jednotka, sloužící na základě mezinárodních smluv k vyřizování žádostí o pomoc při šetření 

případů porušení vnitrostátních a komunitárních celních předpisů. Operační centrum 
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Generálního ředitelství cel zabezpečuje centrální shromažďování informací a zajištění 

informační podpory výkonným útvarům. 

 

Další základní úloha CS - ochrana společnosti a životního - prostředí nabývá významu 

především v  souvislosti s teroristickými útoky v USA dne 11. září 2001 a  postupně 

převyšuje její tradiční fiskální roli. V oblasti kontroly mezinárodního pohybu zbraní 

a vojenského materiálu, rizikových biologických látek, radioaktivních materiálů, včetně zboží 

dvojího použití, mají celní orgány oprávnění kontrolovat i přenos softwaru a technologie 

dvojího použití elektronickými prostředky až do místa určení mimo území Společenství. Celní 

správa při zajištění činnosti stálých a pohotovostních složek celostátní a radiační monitorovací 

sítě úzce spolupracuje s dalšími orgány státní správy, zejména se Státním úřadem pro 

jadernou bezpečnost. Monitoring radiace spočívá zejména v měření radionuklidové 

kontaminace osob, dopravních prostředků, zboží, předmětů a materiálů pomocí stacionárních 

detekčních zařízení na vybraných měřících místech na pozemních hraničních přechodech. 

V oblasti duševního vlastnictví plní celní správa významné úkoly, v rámci kontrol dochází 

k zabavení velkého množství nedovolených napodobenin a padělků, jejichž hodnota převyšuje 

jednu miliardu korun ročně. V rámci kontrol duševního vlastnictví dochází ke spolupráci 

s pracovníky České obchodní inspekce. S tím souvisí i kompetence celní správy v oblasti 

ochrany spotřebitele, spočívající v kontrole obecné bezpečnosti výrobků, např. hraček, léčiv, 

potravin, apod. Celní správě také přísluší významné povinnosti, které souvisí s  ochranou 

národního kulturního dědictví, zejména při kontrole vývozu kulturních památek, předmětů 

kulturní hodnoty, sbírkových předmětů a archiválií. Další velmi významnou oblastí 

s celosvětovým rozměrem je dohled celních orgánů na dodržování Washingtonské úmluvy 

CITES o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Neméně zásadními 

oblastmi ochrany přírody je problematika kontrol přepravy a balení reprodukčního materiálu 

lesních dřevin nebo kontrol při dovozu, vývozu a průvozu látek poškozujících ozónovou 

vrstvu Země a látek poškozujících ovzduší. 

 

Skupiny mobilního dohledu tvoří operativní článek přímého výkonu kontrolních činností 

celní správy. Tato kontrolní činnost je vykonávána na celém území České republiky v silniční, 

železniční, letecké a vodní dopravě. Hlídky mobilního dohledu provádějí v terénu 

prostřednictvím motorizovaných i pochůzkových hlídek kontroly přeprav vybraných výrobků 

(minerální oleje, lihoviny, pivo, víno a tabákové výrobky), plní úkoly v oblasti odhalování 

zboží porušujících práva duševního vlastnictví, sledují dodržování celních a daňových 
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předpisů. V oblasti silniční dopravy vykonávají mobilní skupiny další důležité kompetence, 

mezi něž se  řadí kontrolní vážení a měření jízdních souprav, kontrola plnění podmínek 

pro přepravu nebezpečných nákladů, kontrola dálničních kupónů, odborný dozor nad prací 

osádek vozidel v mezinárodní silniční nákladní dopravě a kontrola plnění povinnosti úhrady 

poplatku za užívání stanovených úseků dálnic a rychlostních komunikací. Mezi další činnosti 

hlídek mobilního dohledu patří dále kontrola přepravy zboží dvojího použití v rámci 

Společenství, kontrola a dodržování podmínek stanovených celním režimem, kontrola 

spotřebitelského balení lihu kontrolní páskou, kontrola nakládání s odpady, asistenční služby 

pro územní finanční orgány. V případě mimořádných událostí, např. při povodních, plní 

mobilní skupiny specifické úkoly v rámci Integrovaného záchranného systému České 

republiky. 

 

Základním předpokladem plnění úkolů v celé šíři působnosti celní správy je rozvoj 

informatiky a techniky. Kvalitní a moderní vybavení informačních technologií sleduje 

především snahu zjednodušit celní řízení a poskytovat celní služby obchodní veřejnosti 

v nejvyšší možné kvalitě, rychlosti a dostupnosti. Došlo ke sjednocení postupů v oblasti 

celního řízení a komunikace se systémy spravovanými Evropskou komisí. K úspěšné 

modernizaci informatiky přispělo rozvíjení systémů rizikových analýz, datových skladeb 

i nových portálových řešení. Celní správa disponuje adekvátním technickým vybavením 

k zajištění plnění nových kompetencí celní správy, zvláště však ve vybavení skupin mobilního 

dohledu. 

 

V organizační struktuře celní správy má svůj význam a postavení také celně technická 

laboratoř. Její činnost je nezbytná pro stanovení povahy zboží, tarifního zařazení, původu 

a hodnoty zboží pro výtěžnost cel a daní, pro realizaci opatření obchodní politiky, 

antidumpingu a ochrany a při kontrole zemědělských produktů. Dobré fungování celně 

technických laboratoří přispívá k ochraně bezpečnosti, zdraví, hospodářství a životního 

prostředí v rámci společného evropského prostoru. Celně technické laboratoře mají svůj podíl 

i v boji proti terorismu. Využívají také spolupráce s ostatními orgány státní správy, 

s výzkumnými ústavy, vysokými školami, odbornými výzkumnými a vědeckými úseky 

průmyslu nebo s Evropskými celními laboratořemi. 

 

Celní správa České republiky patří k dlouholetým členům Světové celní organizace, 

což významnou měrou přispívá ke snazší komunikaci s ostatními celními správami po celém 
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světě a zároveň k upevnění mezinárodních vztahů. Česká republika podepsala smlouvy 

o vzájemné pomoci v celních otázkách s více než dvaceti státy, nejužší spolupráce probíhá 

mezi celními správami Evropské unie. Tato spolupráce zajišťuje provádění dohledu 

nad jednotným celním územím Společenství na základě právních předpisů EU, které jsou 

rozšířeny Úmluvou Neapol II a Úmluvou o celním informačním systému. Česká celní zpráva 

je také zapojena do komunitárního programu Customs 2007, který vytvořila Evropská komise 

za účelem umožnění výměny zkušeností mezi celními správami členských zemí EU. 

 

Na principu celoživotního vzdělávání je založen systém profesní přípravy v celní správě, 

který je určen všem kategoriím zaměstnanců. Základem kariérního růstu každého celníka 

je poskytnutí odpovídajícího odborného celního vzdělání. Toto vzdělávání je zakončeno 

získáním odborné celní atestace. V rámci vzdělávacího procesu je vedle teoretické nebo 

jazykové přípravy kladen také důraz i na schopnost aplikace získaných poznatků 

při praktickém provádění pracovních činností nebo služebních výkonů. Specializovaným 

pracovištěm zajišťujícím profesní přípravu je Institut vzdělávání Generálního ředitelství cel. 

 

Odborová organizace sdružuje občanské zaměstnance a celníky a tvoří důležitou 

komunikační vazbu mezi zaměstnanci a vedením celní správy. Dohlíží na dodržování principů 

obsažených v Kolektivní smlouvě a to prostřednictvím volených zástupců ze všech útvarů 

a pracovišť. Odborová organizace mimo zaměstnaneckých záležitostí a pracovněprávních 

vztahů vynakládá nemálo energie i na mimopracovní aktivity, sportovní a kulturní vyžití 

zaměstnanců celní správy.
39

 

3.3.2 Kompetence celní správy 

Celní správa má tyto hlavní kompetence: 

 

 správa cel, 

 správa spotřebních daní, 

 povinné označení lihu, 

 dělená správa, 

                                                 

 

39
 CELNÍ SPRÁVA ČR: Naše úkoly. [online]. [cit. 2012-03-02]. Dostupné z: Naše úkoly. Dostupné z: 

http://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/nase-ukoly/Stranky/default.aspx . 
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 vydávání potvrzení o bezdlužnosti, 

 řízení o přestupcích, 

 celní dohled nad zbožím, 

 kontrolní oprávnění v oblasti silniční dopravy, 

 kontrola nakládání s odpady a obalovaným materiálem, 

 kontrola ochrany práv duševního vlastnictví, 

 kompetence v rámci Integrovaného záchranného systému státu, 

 kontrola zaměstnávání cizinců, 

 ekologické daně, 

 biopaliva.  

 

Správa cel zahrnuje např. provádění celní kontroly a celního dohledu u dováženého, 

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

povolení provozování celního skladu, vybírání a vymáhání pokut uložených celním orgánem, 

atd. Vyměřování, evidence, vybírání a vymáhání cla se řídí Celním kodexem Společenství, 

zákonem č.185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

a zákonem č.280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Zřízení účtů státního 

rozpočtu pro skládání cla a daní z dovozu ukládá celním úřadům zákon č.6/1993 Sb., o České 

národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Provádět odvody vybraného cla a daní v běžném 

roce na účty státního rozpočtu ukládá celním orgánům zákon č.218/200 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Evidovat 

clo a daně podle rozpočtových položek ukládá celní správě zákon č.323/2002 

Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Správa spotřebních daní se řídí zákonem č.353/2003 Sb., o spotřebních daních, zákonem 

č.61/1997 Sb., o lihu, zákonem č.321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, Daňovým řádem 

a právními předpisy EU. 

 

V České republice byla zavedena povinnost značení spotřebitelského balení lihu kontrolní 

páskou zákonem č.676/2004 Sb., o povinném označení lihu a o změně zákona č.586/1992 

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákonem o Celní správě České republiky je dána kompetence k výkonu dělené správy. 

K činnostem dělené správy patří vybírání a vymáhání peněžitých plnění, která vznikla 
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bez vydání správního aktu ze zákona nebo která byla uložena jinými správními úřady v řízení 

podle správního řádu. S nabytím účinnosti § 106 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, připadla 

celní správě pozice, tzv. obecného správce daně. 

 

Vydávání potvrzení o bezdlužnosti se řídí na základě ustanovení zvláštních zákonů. 

Podle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, probíhá řízení o přestupcích v oboru 

své působnosti. 

 

Celní dohled nad zbožím je uskutečňován v rámci jednotného celního území Evropské unie. 

Ke kompetencím v této oblasti řadíme vybírání cla a kontrolu provádění společné zemědělské 

politiky Společenství. Zákazy a omezení při dovozu, vývozu a tranzitu zboží a při uvádění 

zboží na trh upravují veterinární, rostlinolékařské a další předpisy. 

 

Kontrolní oprávnění v oblasti silniční dopravy zahrnuje kontrolu silničních poplatků 

(dálničních kupónů), vážení nákladních vozidel, kontrolu plnění podmínek pro přepravu 

nebezpečných nákladů a kontrolu výkonového zpoplatnění (odborný dozor nad prací osádek 

vozidel v mezinárodní silniční nákladní dopravě a ve věcech mezinárodní dopravy osob). 

 

Dohled nad bezpečností dovážených potravin nebo ochranu spotřebitele zajišťuje kontrola 

nakládání s odpady, s obalovým materiálem. 

 

Kontrola ochrany práv duševního vlastnictví je řízena zákonem č.191/1999 Sb., o opatření 

týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního 

vlastnictví, zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, dále nařízením Rady (ES) 

č.1383/2003 ze dne 22. července 2003, o přijímání opatření celních orgánů proti zboží 

podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být 

přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo. Dalším právním předpisem, 

jímž se kontrola ochrany práv duševního vlastnictví řídí, je nařízení Komise (ES) č.1891/2004 

ze dne 21. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č.1383/2003 

o zásahu celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení některých práv k duševnímu 

vlastnictví a opatření, která mají být přijata vůči zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva 

porušilo. 
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Celní správa České republiky má také kompetence v rámci Integrovaného záchranného 

systému státu. Jako jedna z ostatních složek státu spolupracuje celní správa na vyžádání 

s dalšími bezpečnostními a záchrannými sbory při provádění záchranných a likvidačních prací 

v případě krizových nebo mimořádných situací. Skupina operativního nasazení je k dispozici 

v případě nutnosti provedení záchranných prací ve výškách s využitím horolezecké techniky 

či dalších speciálních prací. V rámci Integrovaného záchranného systému patří mezi další 

činnosti např. radiační monitoring, kontrola zamoření pitné vody, rentgenová kontrola 

dopravních prostředků apod. 

 

Kontrolu zaměstnávání cizinců provádějí celní úřady ve své územní působnosti a zjištěné 

porušení předávají místně příslušným úřadům jako podnět k zahájení správního řízení. Tato 

kontrola spočívá v ověření, zda cizinci ze zemí mimo Evropskou unii vykonávají práci 

na území našeho státu podle zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, tzn. na základě 

pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy a v souladu s vydaným povolením k zaměstnání 

nebo s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech 

(zelenou kartou). 

 

Povinnost zavedení ekologických daní byla zapracována do zákona 261/2007 

Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. K 1. lednu 2008, v souladu s podmínkami členství 

České republiky v Evropské unii, vznikla povinnost zavést daň z elektřiny, ze zemního plynu 

a z pevných paliv. 

 

Nabytím účinnosti zákona č.180/2007 Sb., kterým se mění zákon č.86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší a o změně dalších zákonů (zákon o spotřebních daních, zákon o lihu), vznikla 

povinnost uvádět minimální množství biopaliv v motorových benzínech a naftě, které jsou 

používány pro dopravní účely.
40

 

 

                                                 

 

40
CELNÍ SPRÁVA ČR: Kompetence. [online]. [cit. 2012-02-20]. Dostupné z: www.celnisprava.cz/cz/o-

nas/kompetence/Stranky/default.aspx.  
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4 ZHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ eGOVERNMENTU NA CELNÍM 

ÚŘADĚ V ŠUMPERKU 

Poskytovatelem elektronických služeb je také celní správa. Využitím informačních 

a komunikačních technologií a jejich aplikací se snaží poskytovat občanům rozsáhlé, efektivní 

a kvalitní služby. 

4.1 Organizace a působnost Celního úřadu v Šumperku 

Celní úřad Šumperk jako správní úřad pro oblast celnictví vykonává svou působnost 

v územních obvodech obcí s rozšířenou působností Šumperk, Jeseník, Mohelnice, Zábřeh. 

Jedná se o okresy Šumperk a Jeseník, nacházející se v severní části Olomouckého kraje. Celní 

úřad Šumperk sídlí v budově Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na ulici 

M.R.Štefánika  20 v Šumperku, kde jsou umístěny veškeré jeho agendy. 

 

Partnerské organizace státní správy v územní působnosti CÚ Šumperk: 

 

 Orgány Integrovaného záchranného systému; 

 Policie ČR - Územní odbor Šumperk, Územní odbor Jeseník, Inspektorát cizinecké 

policie Žulová; 

 Hasičský záchranný sbor - Územní odbor Šumperk, Požární stanice Šumperk, 

Požární stanice Zábřeh, Územní odbor Jeseník, Požární stanice Jeseník; 

 Finanční orgány - Finanční úřad v Šumperku, Finanční úřad v Jeseníku, Finanční 

úřad v Zábřehu; 

 Úřady práce - Úřad práce v Šumperku, Úřad práce v Jeseníku, Úřad práce 

v Zábřehu.
41

 

4.1.1 Vybrané personální údaje 

Přehled o personálním obsazení zaměstnanců je znázorněn na Obr. 4.1. 
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Obr. 4. 1 - Počty zaměstnanců za období let 2010 a 2011 

 

 Období CÚ CÚ CELNÍCI ATZ 

  

Celkem 

SM 

Obsazená 

SM Celkem SM 

Obsazená 

SM Celkem SM 

Obsazená 

SM 

k 31.12.2010 48 46 37 35 11 11 

k 31.12.2011 47 44 36 33 11 11 

 Zdroj:Výroční zpráva o činnosti Celního úřadu Šumperk za rok 2011. 

 Poznámka: CÚ - celní úřad, SM - služební místa, ATZ - administrativně technický zaměstnanec. 

 

Služební místa vykonávají celníci podle Zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
42

 Z Obr. 4.1 je patrné, 

že všechna služební místa u celníků v roce 2010 - 2011 nebyla obsazena. ATZ neboli civilní 

zaměstnanci jsou na celním úřadě zaměstnáni na základě pracovního poměru uzavřeného 

dle ustanovení zákoníku práce. 

 

Na Obr. 4.2 je zpracována vzdělanostní struktura zaměstnanců k  31. 12. 2011. 

 

Obr. 4. 2 - Vzdělanostní struktura                              

Zdroj:Výroční zpráva o činnosti Celního úřadu Šumperk za rok 2011. 

Poznámka: VŠ - vysokoškolské vzdělání, SŠ – středoškolské vzdělání  

K  31.12.2011 studují kombinovaným studiem na VŠ 2 celníci a 5 ATZ, z uvedeného počtu 

pak  na základě dohody o úlevách se zaměstnavatelem 1  ATZ a 1 celník. 

                                                 

 

42
 CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY: Volné pracovní pozice. Dostupné z: 

http://www.celnisprava.cz/cz/volne-pracovni-pozice/Stranky/podminky-a-informace-k-prijeti-do-sluzebniho-

pomeru-k-cs-cr.aspx. 

 

Dosažené vzdělání ATZ Celníci Celkem 

SŠ 9 20 29 

VŠ 2 13 15 

Celkem zaměstnanců 11 33 44 

Podíl s VŠ vzděláním 18% 39% 34% 
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4.1.2 Činnost jednotlivých agend 

Charakteristika činnosti v podmínkách CÚ Šumperk je popisována dle náplně práce 

jednotlivých organizačních útvarů. 

 

Odbor cel a daní CÚ Šumperk se již tradičně zaměřuje na prohloubení a zdokonalení 

elektronických celních systémů, bezproblémovost celního a daňového řízení. Důraz je kladen 

hlavně na zajištění všech činností vyplývajících z Organizačního řádu Celní správy České 

republiky pro tento odbor  CÚ a zejména na zefektivnění těchto činností. 

 

Jednou z činností vyplývající z Organizačního řádu Celní správy České republiky 

pro oddělení právní podpory a správy příjmů je správní trestání. Např. v roce 2011 bylo 

předáno k rozhodnutí celkem 74 případů správního trestání a rozhodnuto bylo ve 104 

případech. Mezi nejčastěji projednávané porušení právních předpisů patří především 

nakládání s lihem, neznačeným dle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 676/2004 Sb., 

o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů a případy porušení zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zejména jde o případy 

přetížení vozidel při kontrolním vážení a případy nesplnění povinností v systému 

elektronického mýtného). K dalším případům správního trestání patří projednávání porušení 

práv duševního vlastnictví, porušení povinnosti vykazovat do systému Intrastat údaje  

o obchodu uvnitř Společenství, porušení povinnosti osob, pěstujících mák setý, a případy 

porušení zákona o lihu. Dalším neméně významným cílem oddělení právní podpory a správy 

příjmů je zajištění řádné aplikace nové procesní normy pro daňové řízení, a to zákona 

č. 280/2009 Sb., daňový řád. I přes mnohé nejasnosti v jeho aplikaci se i tento cíl daří plnit. 

Oddělení právní podpory a správy příjmů dále vydává rozhodnutí o zrušení vývozního celního 

prohlášení, rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností, platební výměry na clo, rozhodnutí 

o vrácení cla, rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností, rozhodnutí související s režimy 

s hospodářským účinkem, povolení elektronické komunikace, povolení týkající 

se  zjednodušených postupů, registrace hospodářských subjektů (EORI) a její změny. 

 

K neméně důležité činnosti tohoto oddělení náleží také důsledné zajištění placení  

a případné následné vymáhání celních dluhů a daňových pohledávek předepsaných celním 

úřadem a v neposlední řadě i poplatků, odvodů a pokut, předepsaných v rámci dělené správy. 
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Samostatnou a velmi složitou kapitolou z pohledu vymáhání je dělená správa, kterou 

je potřeba dále rozdělit na poplatky a odvody a dále na pokuty. Co se týká poplatků a odvodů, 

je situace velmi dobrá. K této části dělené správy lze konstatovat, že se několik nedoplatků 

vyskytuje, ale jejich výše je z celkového pohledu zanedbatelná.  Vymáhání pokut v rámci 

dělené správy je na také velmi dobré úrovni, o čemž svědčí dosažené výsledky. Dále 

pracovníci referátu správy příjmů vydávají, zejména pro potřebu úřadu práce, potvrzení  

o bezdlužnosti. Např. v roce 2011 bylo přijato 303 těchto žádostí a po prověření údajů  

a případném zaplacení nedoplatku byl vystaven stejný počet potvrzení. 

 

Základním a trvalým cílem oddělení cla, je zajištění kvalitního, efektivního, právně 

bezchybného a komplexního celního řízení, se zaměřením nejen na dodržování právních 

norem a naplnění fiskálních ukazatelů, ale také na poskytování služeb deklarantské veřejnosti. 

V rámci celního řízení směřuje zaměření činnosti na kontrolu správnosti sazebního zařazení, 

původu zboží, celní hodnotu, kontrolu obchodně politických opatření, kontrolu zboží dvojího 

užití, bezpečnosti dovážených výrobků i kontrolu v rámci ochrany duševního vlastnictví.  

Významnou změnou pro deklarantskou veřejnost je zavedení aplikace e-Dovozu, která hraje 

důležitou roli při přípravě všech podkladů a kontrol, směřujících k migraci dat ekonomických 

režimů. K dalším významným agendám oddělení cla patří také agenda Intrastat, agenda 

evidence máku a konopí, evidence pátrání po zboží a agenda potvrzování původu zboží. 

 

Oddělení daní realizuje činnosti v oblasti daňového řízení. Toto oddělení zajišťuje výběr 

spotřebních daní u spravovaných subjektů a provádí kontrolní a vyhledávací činnosti 

zjišťování a eliminace nelegální výroby, popř. distribuce vybraných výrobků. V současné 

době daňové oddělení ve své působnosti spravuje celou řadu daňových skladů, např. Pivovar 

Holba, a.s. Hanušovice; rodinný pivovar Halaxa František, Loučná nad Desnou;  nejznámější 

producent kvalitní medoviny na domácím trhu Včelnex, s.r.o, Zábřeh; a další subjekty. 

V působnosti oddělení daní Celního úřadu Šumperk se dále nachází 18 pěstitelských pálenic, 

u kterých provádí kontrolu výroby destilátu. Např. za rok 2011 bylo ze spotřební daně z lihu 

z pěstitelského pálení odvedeno 8 405 540 Kč. 

Další důležitou oblast oddělení daní tvoří správa ekologických daní. U celního úřadu Šumperk 

je nyní evidováno 7 plátců, kteří v minulém roce přispěli do státního rozpočtu celkovou  

částkou  1 868 734 Kč. 
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V oblasti uplatňování nároků na vrácení spotřební daně z minerálních olejů byla vrácena 

spotřební daň poplatníkům uplatňujícím tzv. zelenou naftu ve výši 25 685 692 Kč 

a poplatníkům uplatňujícím daň z   topných olejů ve výši 1 986 597 Kč. 

V rámci získaných poznatků vzniká nový fenomén podvodů - dovoz a přeprava minerálních 

olejů osvobozených od spotřební daně. Tyto minerální oleje jsou v přepravních dokladech 

označovány jako minerální oleje určené např. jako chladicí kapalina při obráběcích činnostech 

nebo jako mořidla, ale ve finále jsou použity pro pohon motorů nebo pro výrobu směsi pro 

pohon motorů. Oblast přepravy a konečného použití minerálních olejů, kontrola čerpacích 

stanic a distributorů pohonných hmot je tedy jedním z dalších důležitých úkolů pro rok 2012. 

 

Při vykonávání kontrolní činnosti pracovníci oddělení kontrol a dohledu v současné době 

nezaznamenávají negativní ohlasy z řad veřejnosti. Při provádění kontrol nelegálního 

zaměstnávání probíhá aktivní a úzká součinnost s Cizineckou policií Žulová nebo Úřadem 

práce Šumperk, Jeseník a Zábřeh a pracovníky příslušných finančních úřadů. 

Dle § 127 celního zákona dochází k  provádění kontrol po propuštění zboží. Daňové kontroly 

dle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků u vybraných výrobků podléhajících 

spotřební dani dle zákona 353/2004 Sb., o spotřebních daních, v územní působnosti 

CÚ Šumperk probíhají v menším rozsahu, protože zde pracuje jen malý počet subjektů 

vhodných k daňové kontrole. 

Provádění kontrol INTRASTATU je zaměřena především na oblast obchodu mezi Českou 

republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství.  

Problematika dokumentační kontroly a revize příjmů obsahuje dokumentační ověřování  

celních prohlášení a správnosti rozhodnutí v celním řízení, a dále kontrolní činnosti 

vyplývající z agendy revize správnosti vyměřených cel a daní.  

V neposlední řadě je dosahováno úspěchů také v oblasti kontrol problematiky spotřebních 

daní. Na základě výsledků těchto šetření bylo např. na právní oddělení v roce 2011 předáno 

38 podezření ze spáchání jiného správního deliktu a bylo uloženo 37 blokových pokut 

v hodnotě 22 600,- Kč pěstitelům, kteří porušili § 4 odst. 6 zákona č. 61/1997 Sb., zákon 

o lihu, a nechali si vyrobit v pěstitelských pálenicích v jednom výrobním období více 

než 30 litrů na domácnost, zdaněného sazbou spotřební daně stanovené pro ovocné destiláty 

z pěstitelského pálení. 

 

Při výkonu služby hlídek oddělení mobilního dohledu v současnosti také nedochází 

k žádnému závažnějšímu střetu či konfliktu s veřejností. Hlavní cíle mobilního dohledu jsou 
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směrovány ke kontrole vozidel se zaměřením na kontrolu přepravovaných vybraných 

výrobků, na zboží uniklé celnímu dohledu, vážení náprav a celkovou hmotnost nákladních 

vozidel, dále na kontrolu se zaměřením na duševní vlastnictví, dodržování zákonů o silničním 

provozu a ostatní činnosti, které nejsou prováděny pravidelně, ale namátkově či sezónně 

(povinnost při pěstování máku a konopí, kontrola zaměstnanosti v součinnosti s oddělením 

kontrol a dohledu  a asistenční činnosti).
43

 

4.2 Spisová agenda eSAT 

Aplikace Spisová agenda slouží k evidenci doručených (cizích), odeslaných (vlastních) 

a interních dokumentů a k ukládání elektronických dokumentů. Základním požadavkem 

na aplikaci je automatizované přidělování čísel jednacích. Spisová agenda tedy slouží 

k výkonu spisové služby dle zákona č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů prováděného vyhláškou č.191/2009 o podrobnostech výkonu spisové 

služby a dále příslušným vnitřním předpisem celní správy. 

 

Aplikace je řešena jako centrální intranetová aplikace. Provoz je tedy plně zajištěn v centru 

a pro přístup k aplikaci slouží pouze webový prohlížeč. Přístup jednotlivých uživatelů do 

aplikace je řešen prostřednictvím systému Active Directory, uživatelé se nemusejí přihlašovat 

k aplikaci samotné, ověření uživatele probíhá na základě jeho přihlášení v pracovní stanici. 

Pro spuštění aplikace stačí pouze zadat příslušnou adresu do webového prohlížeče. 

 

Přístupová práva jednotlivých uživatelů jsou nastavena na dvou úrovních. První je již 

zmíněný systém Active Directory, ve kterém je možné určit, kteří uživatelé mají do aplikace 

přístup, a kteří mají oprávnění provádět administrativní aplikace. Druhou úrovní přístupových 

práv jsou uživatelské role, neboli definice funkcí, které může uživatel v aplikaci využít. 

Uživatelské role jsou nastavovány přímo v aplikaci. 

 

Součástí aplikace je také komunikační rozhraní, jež umožňuje automatizovaný zápis 

dokumentů i zprostředkovaně prostřednictvím jiných aplikací provozovaných v celní správě. 

Jde o programové rozhraní implementované dle standardu Web Services. Toto komunikační 
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rozhraní slouží zejména k jednotné evidenci dokumentů v celní správě a k jednotnému 

přidělování čísel jednacích.  

4.2.1 Přístupová práva 

Podle nastavení přístupu v systému Active Directory je možné zařadit uživatele do jedné 

z následujících rolí: 

 

 uživatel - jde o běžné uživatele eSAT (pracovníci sekretariátu, vedoucí pracovníci 

a referenti); 

 administrátor útvaru - jde  o uživatele provádějící administrativní aplikace na úrovni 

příslušného útvaru CS, tato role umožňuje nastavovat některé specifické číselníky 

pro daný útvar; 

 administrátor aplikace - jde o uživatele vykonávající správu aplikace na nejvyšší  

úrovni, může zakládat nové útvary, definovat jejich organizační jednotky, upravovat 

číselníky společné pro všechny útvary a definovat uživatelské role. 

 

Uživatelská role představuje souhrn povolených činností, které může uživatel v aplikaci 

provádět. Každému uživateli v aplikaci musí být nastavena uživatelská role, odpovídající 

skutečnému funkčnímu pracovnímu zařazení. V aplikaci jsou využívány následující 

uživatelské role: 

 

 podatelna - umožňuje zapsat cizí dokument a určit oddělení, na které má být 

dokument předán k vyřízení; 

 výpravna  -   umožňuje vypravit vyřízený cizí nebo vlastní dokument; 

 sekretariát -  umožňuje zapsat vlastní nebo interní dokument, provádět jakékoliv 

změny, přidělovat dokumenty na jednotlivá oddělení nebo konkrétním 

referentům,   zobrazovat dokumenty dané organizační jednotky a definovat místa 

uložení spisu; 

 vedoucí  - umožňuje zapsat vlastní nebo interní dokument, přidělovat dokumenty  

v rámci příslušného oddělení jednotlivým referentům a zobrazovat dokumenty 

přidělené na příslušné oddělení, možnosti změn dokumentu jsou omezeny pouze na 

přidělení dokumentu referentovi a na vyřízení dokumentu; 

 referent  - umožňuje zapsat pouze vlastní nebo interní dokument a zobrazovat pouze 

dokumenty, které daný uživatel zapsal, nebo, které jsou danému uživateli přiděleny 
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ke zpracování, možnosti změn dokumentu jsou omezeny pouze na vyřízení 

dokumentu. 

4.2.2 Evidence a oběh dokumentů 

Aplikace rozlišuje tři základní typy dokumentů: 

 

 Cizí dokument,  

 Vlastní dokument, 

 Interní dokument. 

 

Cizí dokument je každý doručený dokument, který ze zákona podléhá evidenci v podacím 

deníku. Cizí dokument má jednoznačně určeného odesílatele, kterým může být buď externí 

subjekt, nebo jiný útvar CS. 

 

Vlastní dokument je dokument vytvořený z vlastní činnosti organizace a určený pro externí 

subjekt nebo pro jiný útvar CS. Pokud je dokument určen externímu subjektu, je tento 

jednoznačně určen jako adresát dokumentu. V případě, že se jedná o dokument určený jiným 

útvarům CS, může být určeno více útvarů. Dokument má vždy identifikovatelného 

zpracovatele, který dokument vytvořil. 

 

Interní dokument znamená dokument vytvořený v organizaci a určený pro interní potřebu 

stejného útvaru CS. Interní dokument může být přidělen v rámci organizační jednotky na 

podřízené oddělení nebo konkrétnímu referentovi. V případě, že k vyřízení interního 

dokument je potřeba stanoviska jiného oddělení, je nutné využít v aplikaci funkci součinnosti. 

 

Správní spis představuje speciální typ dokumentu. Jedná se o dokument doručený např. 

z Ministerstva financí, nebo určený pro Ministerstvo financí, u kterého je požadováno, aby 

byl vždy prezentován pod stejnou spisovou značkou.  

 

Oběh dokumentů : 

 

 příjem dokumentů - pošta, osobně, datové zprávy, vnitřní komunikační systém, 

email, ePodatelna; 



46 

 

 zápis a vložení dokumentů do eSAT - autorizovaná konverze, jiná konverze, 

ověřovací doložka; 

 předávání dokumentů; 

 vyřízení dokumentů; 

 odesílání dokumentů; 

  skartace dokumentů. 

 

Manipulace s dokumenty začíná jejich příjmem na podatelně. Funkce podatelny a výpravny 

slouží k činnosti pracovníků zodpovědných za příjem a odesílání dokumentů prostřednictvím 

pošty, osobně, datovými schránkami, vnitřním komunikačním systémem, emailem nebo 

prostřednictvím e-podatelny. Tato funkce musí být povolena na všech útvarech.  

 

Příjem datových zpráv zajišťuje v aplikaci funkce datové schránky, která umožňuje vyhledat 

seznam přijatých datových zpráv. Tento seznam obsahuje základní informace o doručených  

datových zprávách, včetně možnosti zobrazení detailu datové zprávy, přijetí datové zprávy 

a zaevidování dokumentu a dále potvrzení systémových zpráv Informačního systému 

datových schránek. V seznamu přijatých datových zpráv lze z přijatých zpráv vytvářet 

dokumenty, oproti běžnému zaevidování nového dokumentu se zde načítají informace 

obsažené v datové zprávě. 

 

Vnitřní komunikační systém představuje elektronickou formu komunikace realizovanou 

vnitřními mechanismy aplikace, která slouží výhradně pro komunikaci mezi různými útvary 

celní správy. Při tomto způsobu elektronické komunikace zajišťuje aplikace nejen zaslání 

elektronických dokumentů, ale i metadat, které útvar odesílatele k dokumentu eviduje. 

Pracovník podatelny v takovém případě nemusí provádět ruční zápis metadat, jako v případě 

evidence listinných dokumentů, ale aplikace jej provede zcela automaticky.  

 

Příjem zpráv z elektronické podatelny zajišťuje ePodatelna. Ve výběrovém formuláři 

je možno filtrovat došlé e-mailové zprávy podle data či časového rozmezí. Zobrazením 

seznamu přijatých e-mailových zpráv je umožněno zjistit základní informace o doručených 

zprávách, včetně možnosti zobrazeni detailu zprávy a vytvořit dokument v aplikaci. Funkce 

pro vytvoření potvrzení o doručení e-mailové zprávy na adresu ePodatelny  slouží k zaslání 

důvěryhodné informace odesílateli e-mailové zprávy o jejím přijetí ePodatelnou. Jelikož 

zaslání e-mailových zpráv není vždy naprosto spolehlivé, může se stát, že odeslané potvrzení 
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nebude správně doručeno. V takovém případě aplikace nabízí možnost opakovaného odeslání 

potvrzení. Aplikace neovlivňuje žádným způsobem počet potvrzujících zpráv, ani jejich 

obsah. V případě komunikace pomocí e-mailu se často stává, že je do e-mailové schránky 

doručena nevyžádaná zpráva nebo zpráva v nesprávném či poškozeném formátu. Takové 

zprávy nemusí být zaevidovány a mohou být v aplikaci pouze označena jako nezaevidované. 

 

Při zápisu jakéhokoliv dokumentu do aplikace dochází k automatickému přidělení čísla 

jednacího daného dokumentu. Princip přidělování čísel jednacích zajišťuje jednoznačnou 

identifikaci dokumentu v celé organizaci a jeho základní část je neměnná po celou dobu 

existence dokumentu. Po zaevidování a vytvoření čísla jednacího dochází k vkládání 

elektronických dokumentů do aplikace eSAT. Každému elektronickému dokumentu   

je  v aplikaci automaticky přiřazen jednoznačný identifikátor.  Pokud je identifikátor přidělen 

elektronickému dokumentu vzniklému skenováním listinného dokumentu, je týmž 

identifikátorem opatřen i listinný originál. 

K vloženým elektronickým dokumentům lze připojit elektronické podpisy a časová razítka, 

popř. elektronické značky. V případě podpisu elektronického dokumentu ve formátu PDF jsou 

elektronické podpisy vkládány přímo do dokumentu. V případě ostatních formátů jsou 

vytvářeny externí podpisy. Externí podpis není přímo součástí podepsaného dokumentu, 

ale jde o samostatný soubor. Po stažení takto podepsaného dokumentu dojde tedy ke stažení 

nezměněného původního dokumentu. Elektronické značky jsou vázané na konkrétní osobu 

a  na rozdíl od elektronického podpisu se vytváří automaticky. 

 

Důležitou součást vkládání elektronických dokumentů do aplikace představuje provádění 

autorizované konverze, neboli autorizovaná konverze z moci úřední. Autorizovanou 

konverzi do dokumentu v elektronické podobě (vytvoření a vložení výstupu) a autorizovanou 

konverzi do dokumentu v listinné podobě (vytvoření výstupu) je možné provést 

po zaevidování dokumentu a přidělení čísla jednacího. K provedení autorizované konverze 

slouží systém CzechPOINT@office a nainstalovaná speciální aplikace 602XML Filler. 

Výstup autorizované konverze se ukládá do aplikace spisové služby. Přehled všech 

provedených autorizovaných konverzí se nachází v aplikaci v Evidenci provedených 

autorizovaných konverzí. 

 

Výstupy vzniklé „jinou konverzí“, které jsou v digitální podobě zavedeny do aplikace eSAT 

nebo v analogové podobě opatřeny podacím razítkem, jsou dokumenty, které vznikají  
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prostým skenování dokumentu. Tyto dokumenty podléhají režimu spisové služby dle zákona  

a vyhlášky. Každý naskenovaný dokument je v aplikaci opatřen jednoznačným 

identifikátorem. 

 

Funkce pro převody dokumentů slouží v aplikaci k provádění převodů dle § 69 a odst. 4 a 7 

zákona 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Využití pro převody dokumentů zajistí 

věrohodnost původu dokumentů s možností ověření provedení převodu přímo v aplikaci. 

Princip provádění převodu dokumentů je obdobný jako v případě autorizované 

konverze. K převedenému dokumentu je připojena ověřovací doložka, obsahující základní 

údaje o vstupním dokumentu, a převod je zaevidován do centrální evidence převodů. 

V případě, že výstupem je elektronický dokument, je tento opatřen systémovou elektronickou 

značkou s časovým razítkem. V evidenci převodů si může každý uživatel aplikace ověřit 

provedení převodu a tedy i platnost údajů uvedených na ověřovací doložce. Pomocí funkcí 

aplikace je možné provádět převod do dokumentu v analogové podobě, převod do dokumentu 

v elektronické podobě a změnu formátu dokumentu v elektronické podobě. 

 

Po zápisu dokumentu na podatelně následuje jeho předání na určené oddělení. Bez provedení 

tohoto kroku není možné s dokumentem provádět další činnosti. Předání dokumentů je možné 

provést jednotlivě nebo hromadně pro určený seznam dokumentů. Vybrané dokumenty jsou 

předány pomocí aplikace a následně přijaty pracovníkem příslušného oddělení. V případě, 

že dojde k předání dokumentů, které přísluší jinému oddělení, je možno dokument vrátit zpět 

na podatelnu. Přidělení doručených a zaevidovaných dokumentů provádí podatelna nebo 

pověřený zaměstnanec. Zaevidovaný dokument se předává konkrétnímu referentovi, který 

dostane dokument přidělen ke zpracování. 

 

Dokument vyřizuje zaměstnanec, určený ředitelem celního orgánu, zaměstnancem 

jím zmocněným, ředitelem nebo vedoucím zaměstnancem příslušného útvaru. Pokud 

je dokument vyřízen jiným způsobem, než vzetím na vědomí, musí být jeho součástí vždy 

konečné vyřízení v grafické podobě, či jeho stejnopis opatřený všemi náležitostmi, kterými 

jsou u dokumentu v digitální podobě uznávaný elektronický podpis a kvalifikované časové 

razítko, u dokumentu v analogové podobě pak podpis a úřední razítko. Dokumentu musí být 
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přidělen v aplikaci nejpozději při jeho vyřízení spisový znak, skartační znak a skartační lhůta, 

popřípadě rok zařazení dokumentu do skartačního řízení podle spisového plánu.
44

 

 

Odesílání dokumentů v digitální podobě je zajištěno zejména prostřednictví datové schránky, 

ePodatelny  nebo prostřednictvím vnitřního komunikačního systému eSAT. K odesílání 

datových zpráv prostřednictvím datové schránky, ePodatelny a prostřednictvím vnitřního 

komunikačního systému jsou oprávněni pouze určení zaměstnanci podatelny celního 

orgánu.
45

 

 

Funkce skartačního řízení představuje jednoduchý nástroj pro usnadnění práce s vyhledáním 

dokumentů určených v daném kalendářním roce ke skartaci, jejich výběr, vytvoření seznamu 

dokumentů vybraných ke skartaci a označení dokumentů jako skartované. Aplikace 

pro skartaci zobrazí seznam dokumentů, které mohou být vybrány ke skartaci. 

Při vyhledávání dokumentů se přitom uplatňuje spisový znak určený u dokumentu, resp. 

skartační lhůta, která je spisovým znakem určena. V případě, že má dokument určenou 

spisovou značku, aplikace kontroluje, zda se v rámci spisu nevyskytuje dokument s delší 

skartační lhůtou nebo s vyšším skartačním znakem. V takovém případě se pak při vyhledání 

uplatní pro všechny dokumenty ve spisu skartační znak a lhůta nejvyšší v rámci spisu. 

Pro tyto účely aplikace vyhodnocuje výši skartačního znaku v pořadí od nejvyššího 

„A“(archiv), „V“(výběr), „S“(stoupa). Samotnou skartaci dokumentů lze provést pouze 

s dokumenty, které byly vybrány ke skartaci.  Vybrané dokumenty je možné vyhledat 

a zobrazit v aplikaci pomocí záznamu skartačního řízení. Po skončení skartačního řízení 

je možné provést označení dokumentů jako skartované. Dokumenty, které jsou takto 

označeny, již nejsou v aplikaci zobrazovány. Označení dokumentů jako skartovaných 

je nevratné. Dokumenty, které byly označeny jako skartované, není možné dále upravovat.
46
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4.2.3 Zhodnocení spisové agendy eSAT na Celním úřadě v Šumperku 

Tak jako u každého celního orgánu, je i na Celním úřadě v Šumperku zřízena funkce 

podatelny. Její organizační vymezení a personální zabezpečení se řídí množstvím 

vyřizovaných dokumentů a spisů. Dvě správní referentky se podílejí na práci s dokumenty, 

dbají o řádnou evidenci, včasné, kvalitní vyřizování, bezpečné a přehledné ukládání 

dokumentů a v  současné době také plní roli administrátorů. Správu agendových  

informačních systémů za použití výpočetní techniky zajišťují dva pracovníci informační 

technologie. 

 

Na Obr. 4.3 je znázorněn počet čísel jednacích zapsaných dokumentů v letech 2007 - 2008, 

2010 - 2011.  Rok 2009 není na Obr. 4.3 uveden, protože představuje v eGovernmentu 

přechodné období. 

 

Obr. 4. 3 - Počet zapsaných dokumentů v období 2007 - 2011 

 

                     Období                 Číslo jednací 

                      2007                         9749 

                      2008                       10276 

                      2010                       13326 

                      2011                       12698 
 Zdroj: http://spis.cs.mfcr.cz/, vlastní úprava. 

 

Podle Rozkazu ředitele Celního ředitelství Olomouc „Pravidla provádění autorizované 

konverze dokumentů“ a na základě zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech 

a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, bylo na Celním úřadě 

v  Šumperku v  roce 2010 provedeno 644 autorizovaných  konverzí  a v  roce 2011 pak 5 163 

autorizovaných konverzí. Je třeba zdůraznit, že náklady na jednu autorizovanou konverzi   

činí 30,- Kč, vyčísleno na jednu stránku dokumentu. Obr. 4.4 ilustruje celkové náklady 

v Kč na  autorizovanou konverzi s průměrným třístránkovým obsahem v období 2010 - 2011. 

 

 

 

 

 

 

http://spis.cs.mfcr.cz/
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Obr. 4. 4 - Náklady na autorizovanou konverzi v období 2010 - 2011 

               

 

Zdroj: http://spis.cs.mfcr.cz/, vlastní úprava. 

 

V roce 2010 došlo k odeslání 2 730 dokumentů v digitální podobě prostřednictvím datové  

schránky, v roce 2011 bylo odesláno datovou schránkou 2 293 dokumentů. Náklady 

na odesílání jedné datové zprávy o maximální kapacitě 10 MB jsou vyčísleny na částku 

8,74 Kč. Na Obr. 4.5 jsou znázorněny celkové náklady v Kč odeslaných datových zpráv 

v   období  2010 - 2011. 
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Obr. 4. 5 - Náklady odeslaných datových zpráv v období 2010 – 2011 

 

 

 Zdroj: http://spis.cs.mfcr.cz/, vlastní úprava.           

 

Ke zhodnocení významu eGovernmentu a úspor pro úřad je třeba uvést další náklady. Pro tyto 

účely bylo na celním úřadě zakoupeno multifunkční hardwarové vstupní scannerové zařízení 

v ceně cca 40 000 Kč. Se vznikem eGovernmentu, došlo k poklesu nákladů na tisk 

dokumentů, jejich elektronická podoba je dostačující. Ke srovnání přínosu elektronizace 

je třeba třeba také zdůraznit výrazný pokles nákladů na poštovné. Pro lepší ilustraci jsou 

na Obr. 4.6 uvedeny celkové náklady v Kč na poštovné v období  2007 - 2 008  a v období 

2010 - 2011.  Rok 2009 není na Obr. 4.6 uveden, protože představuje v eGovernmentu 

přechodné období.  
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Obr. 4. 6  -  Náklady na poštovné v období 2007 – 2011 

 

                Období             Náklady v Kč 

                  2007                 229 340 

                  2008                 290 236 

                  2010                 195 362 

                  2011                   78 036 

Zdroj: interní informace, vlastní úprava. 

  

Závěrem tohoto hodnocení lze konstatovat pozitivní přínos elektronizace pro úřad projevující 

se postupným poklesem vynaložených nákladů na problematiku spisové agendy eSAT. 

4.3 Interní informační systém 

Interní informační systém v celní správě tvoří intranetová aplikace. Intranetové stránky 

představují uzavřený informační systém založený na stejných principech jako veřejně 

přístupná internetová prezentace. Liší se pouze charakteristickým výběrem zpřístupněných dat 

a uzavřenou skupinou uživatelů, jež k nim mají přístup. K  provozování intranetu je potřeba 

vlastní intranetový server, základ tvoří webový server. Pro bezpečnost a ochranu dat 

je používáno šifrování a uživatelská autentizace. 

 

Intranet celní správy slouží k poskytování nástrojů a různých aplikací. Zaměstnanci se mohou 

pomocí intranetu dozvědět důležité aktuální informace, které jsou tak rychleji šířeny 

i bez použití elektronické pošty.  Intranet tak slouží jako účinný nástroj pro komunikaci 

v rámci celní správy. Přístup k intranetu je možný kdykoliv po přihlášení z libovolného místa 

v rámci celní správy.
47

 

4.3.1 Přístupová práva pro práci s informačními zdroji Informačního systému celní 

správy 

V systému administrace přístupových práv se skupiny práv dělí na práva fyzických osob 

(konkrétních pracovníků) a práva aplikačních programů (automatů). Základním 

bezpečnostním požadavkem je omezení přístupu všech pracovníků CS k aktivům a zdrojům 

informačních systémů CS na minimální míru, nezbytnou pro vykonávání jejich pracovních 

rolí. Důležitou roli hraje ochrana proti podvodům nebo omezení příležitostí k podvodnému 

                                                 

 

47
INTRANET. [online]. [cit. 2012-04-02]. Dostupné z: http://portal.cs.mfr.cz/crolomouc/cu0962/default.aspx. 
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jednání pracovníků. Jde o to, že některé role v celním nebo daňovém řízení není vhodné 

kumulovat v jedné osobě. Přístupová práva jsou pracovníkům, oprávněným pracovat s aktivy 

Informačních systémů CS, přidělována na základě žádosti, podepsané nadřízeným příslušného 

pracovníka. V této části nadřízení specifikují pracovní role, které bude daný pracovník 

v CS vykonávat, a do jaké funkční skupiny je možné jej zařadit. Pro všechny bezpečnostní 

domény systému Informačního systému CS jsou určeni správci přístupových práv, kteří 

fyzicky provádějí přidělení práv na základě žádostí nadřízených pracovníka, jemuž jsou práva 

přidělována. Pro administraci přístupových práv jsou v současné době používána nástroje 

aplikace wwwSprava, aplikace Sprava Identit a nástroj Active Directory.
48

 

4.3.2 Aplikace intranetu Celního úřadu Šumperk  

Intranet celní správy tvoří tyto aplikace:  

 

Externí aplikace: 

 eSAT - spis, 

 Intrastat,  

 ISIR -  Insolvenční rejstřík, 

 jízdní řády, 

 MED - modul exekucí a dražeb, 

 periodika -  aktivní noviny, 

 portálová evidence cel a daní,  

 právní moc -  podpůrná evidence vymáhání, 

 TARIC, 

 eVěstník, 

 Sbírka předpisů, 

 EDOS -  evidence dotazů operačních středisek, 

 Merkur, 

 Mobilní dohled, 

 mobilní telefony, 

 Odysea  - personální karta zaměstnance, 

 Registr subjektů spotřební daně, 

                                                 

 

48
 Zpráva o stavu systému přidělování a administrace přístupových práv pro práci s informačními zdroji 

Informačního systému celní správy a návrh zlepšení takového systému. 2012. 
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 Registr subjektů označení lihu, 

 Evidence obyvatel, 

 Registr dělené zprávy, 

 ME - SPD - modul evidencí spotřebních daní a dělené správy. 

 

Aplikace EDOS  je evidencí dotazů operačních středisek sloužící k plnění úkolů informační 

podpory oprávněným osobám CS  a informační  spolupráci se součinnostními bezpečnostními 

sbory a orgány státní správy a mezinárodními institucemi podle platných předpisů 

případně. dohod  ( memorand).  

 

K ochraně markantů (ochranných prvků) slouží aplikace Merkur. Chrání jedinečný kód 

vyhlášený pro jednotlivý konkrétní den, který představuje kombinaci grafického a číselného 

kódu pro osobní razítko zaměstnance CS. 

 

V personální kartě zaměstnance Odysea jsou zaznamenány základní a osobní údaje, mzdy 

a platy, systemizace, vzdělávání, výplatní pásky zaměstnance. 

 

V aplikaci mobilního dohledu se nachází automatický systém řízení a velení útvarů 

mobilního dohledu CS včetně monitorování a koordinace sil a prostředků. Zahrnuje tři úrovně 

řízení a velení (strategickou, taktickou a operační) a tři základní funkcionality (plánování, 

rozkaz, hlášení).  

 

Interní aplikace: 

 evidence vybraných výrobků, 

 nepřítomnost, 

 sběrné poukazy 

 seznam plných mocí 

 služební cesty, 

 spisy - předání, 

 žádanky materiálně technického zabezpečení. 

 

Oddělení celního úřadu: 

 vedení celního úřadu, 

 referát podpory řízení, 
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 oddělení právní podpory a správy příjmů, 

 celní řízení, 

 oddělení spotřebních daní, 

 oddělení kontrol a dohledu. 

 

Odkazy: 

 akty řízení - rozkazy, 

 služby na oddělení, 

 telefonní seznam celního úřadu, 

 zápisy porad,  

 změna hesla do aplikace, 

 výpočet DNPM  - vymáhání (program výpočtu nabytí právní moci). 

 

Rychlá navigace: 

 Helpline, 

 web CS, 

 spisová služba, 

 telefonní seznam. 

 

Aplikace Helpline slouží k zadávání nových případů technické podpory a sledování jejich 

stavu. Část je určena pro běžné uživatele, část pro servisní pracovníky (sledují nové případy, 

konají servisní akce, vytvářejí různé pohledy a plánují rozpisy služeb) a část 

pro administrátory (konfigurují nastavení aplikace a spravují číselníky). 

 

Poslední aplikací intranetu je Oznámení, které plní funkci rychlého a okamžitého šíření 

informací zaměstnancům úřadu.
49

 

 

 

                                                 

 

49
 INTRANET. [online]. [cit. 2012-10-03]. Dostupné z: http://portal.cs.mfr.cz/crolomouc/cu0962/default.aspx. 
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5 ZÁVĚR 

Předmětem zpracování bakalářské práce je eGovernment ve státní správě. Cílem této 

bakalářské práce je charakterizovat a vyhodnotit uplatňování nástrojů  eGovernementu v celní 

správě a konkrétně pak v podmínkách Celního úřadu v Šumperku. 

 

Ve druhé kapitole jsou popsány nástroje eGovernementu, které tvoří zejména informační  

systémy veřejné správy, portál veřejné správy, elektronický podpis, datové schránky 

a autorizovaná konverze. Ve veřejné správě existuje mnoho informačních systémů. 

K nejdůležitějším řadíme systém čtyř základních registrů a to Registr obyvatel, Registr osob, 

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí a Registr práv a povinností. S cílem urychlit 

a zpřístupnit služby občanům bylo zřízeno kontaktní místo veřejné správy Czech POINT. 

Rozsáhlá a snadno dostupná síť poboček Czech POINTu odbourává někdejší zdlouhavé 

čekání na úřadech a sjednocuje vyřizování na jedno kontaktní místo. Vedle základních 

komunikačních kanálů ústřední a místní veřejné správy, jako jsou např. úřední desky, 

podatelny, internet, datové schránky, existují také komunikační kanály specializované. 

Řadíme k nim různé databáze, rejstříky, katastry, věstníky, adresy. Elektronickou bránou 

do veřejné správy je portál veřejné správy, jehož hlavním smyslem je usnadnění orientace 

občanů při komunikaci s úřady veřejné správy. Důležitým technologickým a právním 

nástrojem elektronické komunikace je elektronický podpis, který slouží jako metoda k ověření 

identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě. Datová schránka funguje jako 

elektronické úložiště pro doručování dokumentů orgánů veřejné moci a k provádění úkonů 

vůči veřejné moci. Na kontaktních místech veřejné správy je prováděna autorizovaná 

konverze, jež představuje úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu 

obsaženého v datové zprávě či datovém souboru nebo úplné převedení dokumentu 

obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě. 

  

Třetí kapitola je věnována organizaci veřejné správy na úseku cel a daní. Vedle popisné 

charakteristiky státní správy jsou zde podrobně popsány informace týkající se vybraného 

subjektu celní správy, její organizační členění, úkoly a kompetence. Základní cílem celní 

správy je regulace a ochrana domácího trhu formou výběru cla z dováženého zboží a dohled 

nad tím, aby dovážené zboží neohrožovalo životy nebo zdraví lidí, zvířat či rostlin. Současnou 

podobu získala celní správa až vstupem České republiky do Evropské unie. Tímto vstupem 

došlo k dlouholetému sbližování celní legislativy a celních postupů s evropskými standardy. 
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V důsledku rozšíření EU naopak došlo ke zrušení pravidelných kontrol na pozemních 

hranicích České republiky a tím celní správě přibyly nové úkoly, např. v oblasti společné 

zemědělské politiky nebo statistiky vnitrounijního obchodu. Důsledkem rozšíření EU 

je i zrušení pravidelných kontrol na pozemních hranicích České republiky. 

 

Poslední kapitola se zabývá vlastním zhodnocením uplatňování eGovernmentu na Celním 

úřadě v Šumperku. Je zde vymezena organizace a působnost celního úřadu, vybrané 

personální údaje, činnost jednotlivých agend. Důležitý článek spisové služby celního úřadu 

představuje centrální intranetová aplikace spisová agenda eSAT. Jednotliví její uživatele jsou 

do ní začleněni pomocí přístupových práv. Aplikace eSAT umožňuje evidenci a oběh 

dokumentů, příjem a odesílání datových zpráv, příjem a odesílání emailových zpráv 

z elektrické podatelny. Neméně důležitou součást spisové centrální aplikace tvoří vnitřní 

komunikační systém, který představuje elektronickou formu komunikace, realizovanou 

vnitřními mechanismy aplikace, sloužící výhradně pro komunikaci mezi různými útvary celní 

správy. Vkládání elektronických dokumentů do aplikace eSAT probíhá prostřednictvím 

autorizované konverze systémem CzechPOINT@office pomocí nainstalované speciální 

aplikace 602XML Filler.  

 

V období 2010 - 2011 celkové náklady na odesílání dokumentů prostřednictvím datových 

schránek poklesly téměř o 200 000 Kč ve srovnání s vynaloženými náklady na poštovné. 

eGovernment a spisová agenda eSAT má dle názoru autorky pro Celní úřad v Šumperku 

kladný přínos, projevující se poklesem celkově vynaložených nákladů na poštovné, nákladů 

spojených s tiskem dokumentů, v neposlední řadě i úsporou času. 

 

Při celkovém hodnocení spisové agendy eSAT na Celním úřadě v Šumperku 

lze konstatovat pozitivní přínos eGovernmentu pro úřad projevující se postupným 

poklesem vynaložených nákladů na problematiku spisové agendy eSAT. 
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