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Anotace bakalářské práce  

ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Po vstupu České republiky do Evropské unie doznala Celní správa ČR významných 

změn. V této souvislosti došlo k výrazným organizačním změnám, ale také k zásadním 

změnám v její činnosti. Celní správa se stala výhradním správcem spotřební daně, 

získala i mnohé další kompetence nejen v oblasti fiskální, ale i v oblasti ochrany 

vnitřního trhu. 

Práce seznamuje čtenáře s množstvím kontrolních činností, které Celní správa ČR 

po vstupu České republiky do Evropské unie vykonává, a blíže vysvětluje vybrané 

hlavní kontrolní činnosti. Dále čtenáře seznámí s organizační strukturou Celní správy 

ČR se zaměřením na její kontrolní složky.  

 

ANNOTATION OF THE THESIS 

After the entry of the Czech Republic in the European Union the Customs Office of the 

Czech Republic has confessed some important changes. Accord ing to that, many 

expressive organizational changes have been made, and also some fundamental changes 

in its operation. Customs Office has become the exclusive administrator of consumer 

tax, it also has many other competences, not only in the fiscal area, but also in the area 

of protecting the internal market.  

This work get the readers acquainted with many control activities, which does 

the Czech Customs Office after the entry in the European Union, and it also closer 

explains some main controlling activities. Next it shows organizational structure of the 

Czech Customs Office according to its controlling departments.  
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1 Úvod 

 

Celní správa v novodobé historii České republiky vždy plnila poměrně 

významnou úlohu správního orgánu a rovněž tak i bezpečnostního sboru. Její hlavní cíle 

byly převážně orientovány do oblasti fiskální politiky státu, ale taktéž plnila ochranou 

funkci. Vstup České republiky na jednotný vnitřní trh Evropské unie, volný pohyb zboží 

a s tím související zrušení pravidelných celních kontrol na  vnitřních hranicích členských 

států, znamenaly pro Celní správu ČR nutnost provedení významných změn. Došlo 

zejména k úpravě kompetencí a vzájemných vazeb s ostatními státními orgány.  

V uplynulých letech prošla Celní správa ČR změnami, které zásadním způsobem 

ovlivnily její cíle a poslání. V důsledku vstupu České republiky do  Evropské unie došlo 

k transformaci celních orgánů a to podstatnou změnou charakteru jejích činností 

s potřebou vytvořit nezbytné podmínky pro výkon nových kompetencí v oblasti správy 

spotřebních daní, v oblasti kontrolních činností a formování nové role celních orgánů 

při ekonomické ochraně státu, resp. zájmů celého Evropského společenství. Celní 

správě přibyly nové úkoly, např. v oblasti společné zemědělské politiky, statistiky 

obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie 

- Intrastat CZ, kontrol plnění povinnosti úhrady poplatku za užívání dálnic 

a rychlostních komunikací, kontrolního vážení hmotnosti vozidel a jejich nápravových 

tlaků, nebo v oblasti odhalování zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví.  

Od roku 2008 se stala správcem zcela nových ekologických daní. 

Novým posláním Celní správy ČR v období po vstupu České republiky 

do Evropské unie je efektivním výkonem získaných kompetencí zajišťovat zájmy státu 

a Společenství v oblasti fiskální, ochrany trhu a bezpečnosti občanů.  

Přestože se ve veřejných médiích píše a hovoří o Celní správě ČR a jejích 

úspěších poměrně často, stále mnoho lidí nemá představu o tom, co všechno celní 

správa vykonává, často je spojována pouze s výběrem cla. Tato bakalářská práce 

by měla některé další úkoly a kompetence Celní správy ČR ozřejmit a přiblížit 

veřejnosti. 

V této bakalářské práci bych chtěl popsat strukturu Celní správy ČR se zaměřením 

na její specializované kontrolní složky a dále charakterizovat vybrané kontrolní činnosti 

Celní správy ČR včetně návrhů vedoucích ke zlepšení jejich účinnosti. 
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2 Popis kontrolních oprávnění specializovaných kontrolních složek 

Celní správy ČR po vstupu do EU s odkazem na právní normy 

upravující danou oblast 

 

Celní správa ČR po vstupu do Evropské unie vykonává, mimo tradičního výběru 

cla a počínaje rokem 2004 také správy spotřebních daní, další úkoly a kompetence. Tyto 

byly celní správě delegovány především zákonem č. 186/2004 Sb., kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky, 

a dalšími právními normami.  

V této části práce je uveden výčet kontrolních oprávnění specializovaných 

kontrolních složek Celní správy ČR rozčleněných do určitých oblastí. Kontrolní činnosti 

v jednotlivých oblastech se mohou prolínat i do oblastí jiných. 

 

2.1 Oblast celní 

Nejstaršími činnostmi kontrolních orgánů celní správy je pátrání po zboží uniklém 

nebo odňatém celnímu dohledu, vykonávání dohledu a celní kontroly, které jsou 

prováděny na základě zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

celního kodexu Společenství – nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 a příslušných 

prováděcích předpisů, a zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Při pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu celní orgány, podle právních 

předpisů Evropských společenství a při zabezpečování a plnění úkolů vyplývajících 

z mezinárodních smluv, provádí zejména kontrolu dopravních prostředků, jejich 

nákladů, kontrolu zavazadel, kontrolu přepravních a průvodních dokladů, listin a jiných 

záznamů, odebírají vzorky zboží a provádí vymezené úkony úředních šetření apod.  

Dále kontrolní orgány provádějí následné kontroly po propuštění zboží 

do navrženého celního režimu. Jejich účelem je přesvědčit se o správnosti a úplnosti 

údajů uvedených v celním prohlášení, pravosti dokladů k němu předložených nebo 

připojených a o správnosti vyměřeného cla, daní a poplatků.  

Kontroly údajů vykazovaných pro Intrastat 

Po vstupu České republiky do Evropské unie započala celní správa zabezpečovat 

sběr, zpracování a následnou kontrolu údajů o zboží v rámci obchodu uvnitř 

Společenství mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie 
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způsobem a formou předepsanou nařízením Rady (EHS) č. 3330/91 o statistice obchodu 

se zbožím mezi členskými státy.  

 

2.2 Oblast spotřebních daní 

Kontroly vybraných výrobků podléhajících spotřební dani 

Celní správa ČR je od 1. 1. 2004 výhradním správcem spotřebních daní. Součástí 

obecné správy spotřebních daní je také dozor nad dodržováním předpisů o nakládání 

s vybranými výrobky při jejich výrobě, skladování a dopravě. Celní orgány kontrolují 

v souladu se zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, dopravu vybraných 

výrobků uvedených do volného daňového oběhu, osvobozených od daně nebo v režimu 

podmíněného osvobození od daně. Provádí místní šetření zaměřená na dodržování 

podmínek vydaných povolení k provozování daňového skladu, na přijímání a užívání 

vybraných výrobků osvobozených od daně a dalších povinností vyplývajících ze zákona 

o spotřebních daních. U plátců spotřební daně provádí daňové kontroly. Vykonávají 

vyhledávací činnost. Na tržnicích a tržištích (stánkový prodej) kontrolují dodržování 

zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků. Provádí kontrolu značení skladovaných 

nebo prodávaných tabákových výrobků a dodržování povinností a zákazů 

při značkování a barvení minerálních olejů. V souladu se zákonem č. 676/2004 Sb., 

o povinném značení lihu, celní orgány vykonávají kontrolu nad dodržováním 

stanoveného způsobu značení lihu ve spotřebitelském balení kontrolní páskou. 

 

2.3 Oblast silniční dopravy  

Kontroly dodržování povinných bezpečnostních přestávek v mezinárodní 

silniční dopravě dle dohody AETR a přepravy nebezpečných věcí dle dohody ADR 

Celní úřady podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, vykonávají státní 

odborný dozor nad prací osádek vozidel v mezinárodní silniční nákladní dopravě 

a ve věcech mezinárodní dopravy osob a podávají krajským úřadům - dopravním 

úřadům podle zákona o silniční dopravě návrhy na zahájení řízení a uložení sankce.  

Celní orgány kontrolují, zda osádky vozidel, která přejíždějí státní hranice, mají 

předepsané doklady o oprávnění k mezinárodní silniční dopravě, doklady o dodržení 

předepsané doby řízení vozidla a odpočinku, zda je vozidlo v provozu vybaveno 

doklady předepsanými zákonem o silniční dopravě a zda vozidlo v provozu 
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je stanoveným způsobem označeno nebo jinak vybaveno. U vozidel, která přepravují 

nebezpečné věci, celní úřady kontrolují, zda osádka vozidla je podle dohody ADR 

vybavena předepsanými řádně vyplněnými doklady a zda tato vozidla jsou 

předepsaným způsobem označena a vybavena.  

Kontroly zaplacení poplatku a elektronického mýtného za užívání dálnic 

a rychlostních silnic a kontroly dodržování ne jvyšší přípustné hmotnosti 

na nápravu a nejvyšší přípustné hmotnosti nákladních vozidel nebo jízdních 

souprav  

Celní úřady v systému elektronického mýtného kontrolují v souladu se zákonem 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zda je vozidlo vybaveno funkčním 

elektronickým zařízením a zda je evidováno v systému elektronického mýtného  

a kontrolují úhradu mýtného. V systému časového zpoplatnění podrobují vozidlo 

kontrole úhrady časového zpoplatnění (dálniční kupóny). 

Dále provádí kontrolní vážení, které zahrnuje kontrolu největší povolené 

hmotnosti silničního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu 

a skupiny náprav vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a kontrolu největších 

povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav.  

Kontroly přepravy odpadů 

Celní úřady dle ustanovení § 77 zákona o odpadech kontrolují vnitrostátní 

i přeshraniční přepravu odpadů, dovoz baterií nebo akumulátorů ze států, které nejsou 

členskými státy Evropské unie  a předávají podněty Ministerstvu životního prostředí 

k uplatnění vrchního státního dozoru. Při přeshraniční přepravě odpadů dále kontrolují, 

zda je odpad vybaven příslušnými doklady, zda odpovídá údajům uvedeným 

na průvodních dokladech, zda přepravované zboží, které není vybaveno doklady 

požadovanými pro přepravu odpadů, není odpadem, a zda přeshraniční přeprava odpadu 

není v rozporu s právními předpisy Evropských společenství upravujícími dozor 

nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj.  

 

2.4 Oblast specifických kontrol 

Kontroly plateb v hotovosti 

Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, stanovuje fyzickým 

i právnickým osobám povinnost provést platbu, jejíž výše překračuje částku 
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15 000 EUR, bezhotovostně. Kontrolu dodržování této povinnosti vykonávají také  

celní orgány. 

Kontroly na úseku zaměstnanosti cizinců 

Celní úřady mají oprávnění podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

kontrolovat, zda cizinec vykonává práci na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné 

smlouvy a zda ji vykonává v souladu s vydaným povolením k zaměstnání. 

O provedených kontrolách informují příslušný úřad práce. V případě zjištění nedostatků 

předávají tomuto úřadu práce podklady pro přijetí opatření k nápravě nebo pro zahájení 

správního řízení a uložení sankce. 

Kontroly v oblasti duševního vlastnictví a ochrany spotřebitele 

Celní úřady provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem 

č. 191/1999 Sb., o opatřeních, týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží 

porušujícího některá práva duševního vlastnictví. V případě že zboží, které je 

pod celním dohledem nebo uniklo celnímu dohledu a jsou dostatečné důvody 

pro podezření, že zboží porušuje nebo může porušovat práva duševního vlastnictví, 

celní úřad zboží zajistí a bezodkladně sdělí majiteli práva zjištěnou skutečnost 

o možném porušení jeho práva. Majitel (držitel) práva má právo podat žalobu k věcně 

a místně příslušnému soudu, tj. žalobu na určení zboží za padělek nebo nedovolenou 

napodobeninu nebo návrh na vydání předběžného opatření. Sankce a to včetně zabrání 

zboží lze ukládat až po pravomocném rozhodnutí soudu, že jde o padělek 

nebo nedovolenou napodobeninu.  

Celní úřady provádějí dozor nad dodržováním povinností stanovených v zákoně 

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Jsou oprávněni provádět kontrolu, 

zda nedochází ke klamání spotřebitele. Kontrolují právnické a fyzické osoby, které 

vyrábějí, skladují, distribuují, dovážejí, vyvážejí, prodávají nebo dodávají výrobky 

a zboží na vnitřní trh nebo vyvíjejí jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, samostatně 

nebo společně s Českou obchodní inspekcí, v případech důvodného podezření, 

že výrobky nebo zboží porušují některá práva duševního vlastnictví.  

Kontroly v oblasti ochrany ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin podle Úmluvy CITES  

Celní úřady provádějí kontrolu exemplářů a průvodních dokladů při dovozu, 

vývozu, tranzitu a prodeji v tuzemsku. Kontrolují společně s orgány veterinární správy 
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nebo rostlinolékařské péče, zda je přeprava a prodej živých exemplářů v souladu 

se zákonem č. 100/2004 Sb., o obchodu s ohroženými druhy, zjišťují skutečnosti 

týkající se regulace obchodní činnosti podle práva Evropského společenství o ochraně 

ohrožených druhů. V případě porušení předpisů mají oznamovací povinnost vůči České 

inspekci životního prostředí a Ministerstvu životního prostředí. 

Kontroly přepravy a balení reprodukčního materiálu lesních dřevin 

Celní orgány jsou oprávněny kontrolovat dodržování povinností stanovených 

zákonem č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, 

tzn., zda reprodukční materiál uváděný do oběhu je doložen průvodním listem 

a potvrzením o původu, že se jedná o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo 

testovaný reprodukční materiál. Tento musí splňovat požadavky na kvalitu, oddíly 

reprodukčního matriálu, balení materiálu a fenotypovou kvalifikaci. Dodavatel 

uvádějící reprodukční materiál do oběhu musí mít pro svoji činnost platnou licenci 

udělenou Ministerstvem zemědělství.  

Kontroly máku setého a konopí 

Osoby pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2 jsou 

povinny předat hlášení místně příslušnému celnímu úřadu podle místa pěstování. 

Kontrolu dodržování této povinnosti vyplývající ze zákona č. 167/1998 Sb., 

o návykových látkách, vykonávají celní orgány.  

 

Celní úřady v rámci celního dohledu dále provádějí kontroly: 

 předmětů kulturní hodnoty, kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archiválií, 

 obecné bezpečnosti výrobků, 

 látek poškozujících ozónovou vrstvu Země, 

 biocidních přípravků, chemických látek a chemických přípravků, 

 přepravy radioaktivních látek, radioaktivních odpadů a jaderných položek, 

 zboží, na které se vztahují některá opatření související se zákazem chemických 

zbraní, 

 přepravy vojenského materiálu a 

 kontroly v oblasti mezinárodních kontrolních režimů. 
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3 Struktura Celní správy České republiky se zaměřením na její 

specializované kontrolní složky 

 

K velké organizační změně Celní správy ČR došlo k 1. 5. 2004, kdy Česká 

republika vstoupila do Evropské unie. Volný pohyb zboží a s tím související zrušení 

pravidelných celních kontrol na vnitřních hranicích členských států znamenal zrušení 

útvarů celní správy na hraničních celních přechodech. V této souvislosti došlo 

k významnému zredukování celních úřadů a jejich poboček, ale i počtu zaměstnanců 

celní správy. Ve spojitosti s převzetím nových kompetencí došlo k posílení 

vnitrozemských celních úřadů o zaměstnance ze zároveň rušených hraničních celních 

přechodů.  

V současné době soustavu orgánů Celní správy ČR tvoří Generální ředitelství cel 

s pozicí správního úřadu s celostátní působností, dále 8 celních ředitelství a jim 

podřízených 54 celních úřadů s vymezenou územní působností.  

Další velké organizační změny lze očekávat počínaje rokem 2010 v souvislosti 

s megaprojektem Ministerstva financí Integrace daňové a celní správy, který schválila 

Vláda ČR Usnesením 1462/2006.  

 

3.1 Organizační struktura celní správy  

Organizační strukturu Generálního ředitelství cel (dále „GŘC), celního ředitelství 

(dále „CŘ“) a celního úřadu (dále „CÚ“) jako celních orgánů Celní správy České 

republiky tvoří organizační útvary a jiné formy organizačního uspořádání.  

Organizačním útvarem (dále „útvar“) se rozumí sekce v čele s ředitelem sekce, 

odbor v čele s ředitelem odboru, samostatné oddělení v čele s vedoucím samostatného 

oddělení, oddělení v čele s vedoucím oddělení a pobočka v čele s vedoucím pobočky.  

Jinými formami organizačního uspořádání se rozumí referát, stálá pracovní 

skupina, směna a účelové zařízení.  

Referát v čele s vedoucím referátu, stálá pracovní skupina v čele s vedoucím 

skupiny a směna v čele s vedoucím směny mohou být zřizovány v samostatném 

oddělení nebo v oddělení anebo v útvaru, který má postavení samostatného oddělení 

nebo oddělení. Referát může být výjimečně zřízen i mimo strukturu oddělení a podřízen 

přímo řediteli celního orgánu, řediteli sekce nebo řediteli odboru.  
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Útvary GŘC jsou sekce, odbor, samostatné oddělení a oddělení. Součástí GŘC 

může být účelové zařízení.  

Útvary CŘ jsou odbor a oddělení. Součástí CŘ může být účelové zařízení.  

Útvary CÚ jsou odbor a oddělení. V rámci CÚ může být zřízena pobočka CÚ 

v postavení odboru nebo v postavení oddělení.  Pobočka CÚ vykonává podle ustanovení 

§ 5 odst. 3 a 4 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, vymezené 

činnosti CÚ. Součástí CÚ může být účelové zařízení.  

Účelové zařízení je specializované zařízení, které v rozsahu stanoveném 

organizačním řádem nebo vnitřním aktem řízení zajišťuje specifické úkoly a potřeby 

související s činností celních orgánů (např. zdravotně preventivní, léčebné, vzdělávací, 

rehabilitační, rekreační, výzkumné, laboratorní, technické, výcvikové, ubytovací 

a skladovací). 

Obecná charakteristika speciálních účelových zařízení:  

a) Celně kriminalistické pracoviště zajišťuje pro potřeby celních orgánů 

kriminalisticko technické, příp. expertizní činnosti. Provoz celně kriminalistického 

pracoviště zajišťuje GŘC. 

b) Celně technická laboratoř zajišťuje pro potřeby celních orgánů a ve vymezeném 

rozsahu i pro potřeby jiných státních orgánů fyzikální a chemické analýzy zboží, 

odborné posudky, stanoviska a protokoly s tím související. Provoz celně technické 

laboratoře zajišťuje GŘC nebo CŘ.  

Základní schémata organizačního uspořádání Celní správy ČR a CÚ jsou uvedena 

v přílohách č. 1 až 2. 

 

3.2 Působnost útvarů 

Zajišťované činnosti a působnost odborů a samostatných oddělení jsou rozděleny 

do hlavních činností nebo agend těchto útvarů nebo jejich oddělení. Agendou se rozumí 

skupina obsahově a věcně souvisejících činností vykonávaných v oddělení nebo 

v některé z jiných forem organizačního uspořádání.  

 

3.2.1 Generální ředitelství cel 

GŘC zajišťuje činnosti stanovené zákonem o celní správě, celním zákonem 

a dalšími právními předpisy, mezinárodními smlouvami, a činnosti, které s výkonem 

působnosti GŘC souvisejí nebo na ní navazují.  
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Spolupracuje a poskytuje včasné, věcně správné a úplné informace ostatním 

útvarům GŘC, CŘ a CÚ, a útvarům na Ministerstvu financí. Připravuje podklady 

pro vypracování koncepce, dlouhodobých záměrů a úkolů celní správy a zásadních 

opatření k jejich realizaci, připravuje návrhy právních předpisů a dle potřeb se podílí 

na jejich projednávání v legislativním procesu a vypracovává připomínky a stanoviska 

k návrhům právních předpisů a k jiným materiálům, požadovaným vnějšími orgány 

a institucemi, nebo jinými útvary. Organizuje, koordinuje a provádí kontrolní činnost, 

vyhodnocuje účelnost, efektivnost plnění stanovených úkolů, předkládá  návrhy opatření 

k nápravě nedostatků a k eliminaci jejich příčin a organizuje jejich provádění.  

Spolupracuje s příslušnými ústředními orgány státní správy a s jinými orgány 

a organizacemi, s profesními svazy, sdruženími a jinými subjekty, připravuje 

memoranda o porozumění, dohody a ujednání o spolupráci a součinnosti, a zajišťuje 

z nich vyplývající úkoly. Odborně a metodicky řídí a koordinuje činnost celních orgánů, 

plní další úkoly. 

 

3.2.2 Celní ředitelství 

CŘ vykonává činnosti uvedené v § 4 zákona o Celní správě ČR. [3] Ve svém 

územním obvodu řídí CÚ, koordinuje provádění kontrolních a asistenčních činností,  

zabezpečuje laboratorní zkoumání a analýzu vzorků zboží pro celní a daňové účely, 

vede evidence a statistiky a spravuje další informační systémy nezbytné pro plnění 

svých úkolů. V oblasti celnictví spolupracuje s celními orgány jiných států.  

Provádí následnou kontrolu po propuštění zboží a analýzy rizik pro potřebu svou 

a celních úřadů ve svém územním obvodu, spravuje cla a daně v rozsahu a způsobem 

stanoveným právním předpisem upravujícím správu daní.  

Vykonává vymezené úkoly v oblasti pátrání, odhalování a dokumentování 

závažných případů porušování vnitrostátních a komunitárních celních předpisů, 

závažných případů porušování předpisů daňových, jsou- li celní orgány správcem daně 

podle zvláštních předpisů, případů nelegálního obchodu s omamnými a psychotropními 

látkami, se zbraněmi, výbušninami a střelivem, vojenským materiálem, radioaktivním 

materiálem a zbožím podléhajícím mezinárodním kontrolním režimům, závažných 

případů neoprávněného nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě 

rostoucími rostlinami a zneužívání práv k duševnímu vlastnictví. Přímo provádí 

vymezené úkony v trestním řízení, v oblasti zjišťování správních deliktů, v oblasti 

operativně pátrací činnosti a  při plnění úkolů CŘ v postavení policejního orgánu. 
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Koordinuje šetření případů závažných porušení předpisů i jejich podezření. Zajišťuje 

činnost skupin mobilního dohledu, koordinuje činnost CÚ v oblasti mobilního dohledu. 

Organizuje a zajišťuje stanovené úkoly v oblasti informační podpory, zajišťuje činnost 

operačního střediska CŘ, zpracovává kriminalisticko zpravodajské a taktické analýzy. 

Zajišťuje vymezené úkoly hraniční problematiky, aplikace bezpečnostních opatření 

a mezinárodních dohod na letištích s mezinárodním provozem. Koordinuje v rámci CŘ 

vyřizování případů vzájemné administrativní spolupráce včetně případů zasílaných 

k prověření do zahraničí a prověřování podezření z porušení předpisů na základě 

podnětů EU. 

 

3.2.3 Celní úřad  

CÚ je ve smyslu ustanovení § 1 odst. 7 zákona o Celní správě ČR celním orgánem 

a vykonává činnosti uvedené v § 5 zákona o Celní správě ČR, činnosti podle celního 

zákona a dalších právních předpisů. 

V rámci CÚ jsou vykonávány tyto agendy: kanceláře CÚ, informatiky, jednotné 

aplikace kontrolních a řídících mechanismů, revize správnosti vyměřených cel a daní, 

právní podpory, správy příjmů, vymáhání a exekucí, celní, daňová, kontrol a mobilního 

dohledu. 

Organizační struktura CÚ zahrnuje tyto organizační útvary: 

a) odbor 02 - Cel a daní, který se člení na  

1. oddělení 021 - Právní podpory a správy příjmů - pro výkon agendy právní 

podpory, agendy správy příjmů, a agendy vymáhání a exekucí,  

2. oddělení 022 - Celní a daňové - pro společný výkon agendy celní a agendy 

daňové, nebo 

3. oddělení 023 - Celní - je- li zřízeno, pro samostatný výkon agendy celní, anebo  

4. oddělení 024 - Daňové - je- li zřízeno, pro samostatný výkon agendy daňové,  

5. oddělení 025 - 02x Detašované oddělení odboru 02 - je- li zřízeno, pro výkon 

vymezených činností agendy celní a agendy daňové odboru 02 mimo sídlo CÚ,  

6. oddělení 020 - Letiště - je- li zřízeno, pro výkon vymezených činností agendy 

celní a agendy mobilního dohledu v souvislosti s dohledem prováděným 

při mezinárodní letecké přepravě na letištích na vnější hranici EU (pouze 

určité CÚ), 

b) odbor 03 - Dohledu a kontroly, který se člení na  

1. oddělení 031 - Kontrol - pro výkon agendy kontrol,  
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2. oddělení 032 - Mobilního dohledu - pro výkon agendy mobilního dohledu,  

c) oddělení 010 - Podpory řízení - pro výkon agendy kanceláře CÚ, agendy 

informatiky, agendy jednotné aplikace kontrolních a řídících mechanismů a agendy 

revize správnosti vyměřených cel a daní,  

d) oddělení 012 - Tabákových nálepek a kontrolních lihových pásek (pouze CÚ Kolín) 

- pro výkon vymezených činností vyplývajících z právních předpisů o značení 

tabákových výrobků a o povinném značení lihu,  

e) pobočka CÚ - je-li zřízena, pro ucelený výkon činností agendy celní nebo agendy 

daňové anebo společný výkon agendy celní a agendy daňové, a s tím bezprostředně 

souvisejících a nevyhnutelných činností agendy informatiky, právní podpory 

a správy příjmů.  

Specializovanými útvary provádějícími kontrolní činnosti na celních úřadech jsou 

v rámci odboru 03 – Dohledu a kontroly oddělení 031 – Kontrol (dále „oddělení 

kontrol“) a oddělení 032 – Mobilního dohledu (dále „oddělení mobilního dohledu“).  

Oddělení kontrol vykonává převážně kontrolní činnosti spojené s výstupy celního 

a daňového řízení. Provádí následné kontroly po propuštění zboží do celního režimu, 

daňové kontroly a kontroly vykazování údajů o zboží v rámci obchodu uvnitř 

Společenství – Intrastatu, které jsou převážně spojené s účetnictvím podnikatelských 

subjektů. Při těchto může provádět kontroly plateb v hotovosti. Vykonává kontroly 

v oblasti zaměstnávání cizinců. 

Oddělení mobilního dohledu vykonává kontrolní činnosti prováděné přímo 

v terénu na silnicích, tržištích či provozovnách. Provádí mobilní dohled a zajišťuje 

související kontrolní úkony a opatření, včetně odběru vzorků a získávání podkladů 

pro realizaci úkolů a opatření týkajících se kontrolovaného zboží na základě zvláštních 

předpisů. Při výkonu kontrolních činností a oprávnění pátrá po zboží uniklém celnímu 

dohledu. Koná kontroly dodržování předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví 

a ochrany spotřebitele. Dále provádí asistenční činnosti a  podporu útvarům CÚ, 

ale i finančním úřadům, plní další úkoly. 
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4 Charakteristika jednotlivých vybraných kontrolních činností 

prováděných orgány Celní správy ČR včetně návrhů vedoucích 

ke zlepšení jejich účinnosti 

 

Jak již bylo několikrát zmíněno, Celní správa ČR po vstupu České republiky 

do Evropské unie vykonává mnoho nových činností a kompetencí. V této části práce 

jsou uvedeny některé stěžejní kontrolní činnosti, které provádějí útvary dohledu 

a kontroly celních úřadů. 

 

4.1 Následné kontroly po propuštění zboží 

Od vstupu České republiky do Evropské unie není clo vybrané na našem území 

příjmem pouze rozpočtu ČR, ale 75% vybrané částky je odváděno do unijního rozpočtu. 

Clo se vybírá pouze při dovozu zboží z třetích zemí, tj. zemí, které nejsou členy 

Evropské unie, na celní území Společenství, kterého je součástí i Česká republika. Toto 

je také možné zaplatit v kterékoliv členské zemi, tedy například při propuštění zboží 

do celního režimu volného oběhu v Hamburku. Propuštěním do volného oběhu získává 

zboží celní status zboží Společenství.  

Inkaso cla v letech 2002 a 2003 činilo zhruba 10 mld. Kč. Příčinou poklesu v roce 

2004 je vstup ČR do EU, v období od 1. 1. 2004 do 30. 4. 2004 bylo vybráno 

do státního rozpočtu 4,086 mld. Kč, v období od 1. 5. 2004 do konce roku pak 817 mil. 

Kč. Objem mezinárodního obchodu ČR se státy EU činil zhruba 80% celkového 

zahraničního obchodu. V letech 2005 a 2006 se celková částka cla odvedená do státního 

rozpočtu ustálila na cca 1,2 mld. Kč.  

V období před vstupem České republiky do Evropské unie byla celní správa 

výhradním správcem daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze zahraničí. V současné 

době jsou celní úřady správcem daně z přidané hodnoty při dovozu zboží pouze 

v případě, kdy dovozce není registrovaným plátcem DPH a v případě nezákonného 

dovozu zboží, porušení podmínek dočasného uskladnění zboží, které je pod celním 

dohledem, porušení podmínek režimu, do kterého bylo zboží propuštěno a v případě 

vrácení zboží do tuzemska po jeho předchozím umístění ve svobodném pásmu 

či svobodném skladu. [1] 
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Propad v odvedených částkách cla a DPH, které Celní správa ČR do státního 

rozpočtu ČR v období roku 2002 až 2006 odvedla, je patrný z následující tabulky č. 1 

a grafů č. 1 a 2. 

Tabulka č. 1: Inkaso cla a DPH, které  v letech 2002 – 2006 odvedla Celní správa ČR do státního rozpočtu 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 

Inkaso cla v mld. Kč 9,774 10,251 4,903 1,248 1,218 

Inkaso DPH v mld. Kč 224,089 241,064 142,171 3,472 0,389 

[Zdroj: Výroční zprávy o činnosti CS za rok 2002, 2003, 2004, 2005 a 2006]  

 

Graf č. 1 a 2: Inkaso cla a DPH, které v letech 2002 – 2006 odvedla Celní správa ČR do státního rozpočtu 

 

[Zdroj: Výroční zprávy o činnosti CS za rok 2002, 2003, 2004, 2005 a 2006] 

 

Oddělení kontrol celních úřadů provádějí dle § 127 zákona č. 13/1993 Sb., celní 

zákon, ve znění pozdějších předpisů, následné kontroly po propuštění zboží 

do navrženého celního režimu. Jejich účelem je přesvědčit se o správnosti a úplnosti 

údajů uvedených v celním prohlášení a o správnosti vyměřeného cla, daní a poplatků. 

Dále ověřují existenci a pravost dokladů a pravdivost údajů vztahujících se k dovozním 

a vývozním operacím, případně i následným obchodním operacím se zbožím uvedeným 

v příslušném celním prohlášení. Ve své územní působnosti provádí následné kontroly 

také jednotlivá celní ředitelství prostřednictvím oddělení 24 - Integrovaných kontrol. [4] 

Základním předpisem, kterým se celní správa při výběru cla řídí, je nařízení Rady 

(EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (dále „celní kodex“), 

zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Komise 

(EHS) č. 2454/93, kterým se provádí celní kodex. 
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Výše částky cla se určuje součinem celní hodnoty zboží a příslušné sazby cla 

uvedené pro daný druh zboží v celním sazebníku Evropských společenství.  

Na vyměřenou částku cla má zejména vliv celní hodnota zboží. Výpočet celní 

hodnoty upravují především články 28 až 36 celního kodexu a články 141 až 181a 

prováděcího nařízení. Celní hodnota se především stanoví tzv. převodní metodou, to je 

cenou, která byla nebo má být skutečně zaplacena za zboží prodané pro vývoz na celní 

území Společenství, a která se dále upravuje o platby, které je nutné k celní hodnotě 

přičíst nebo které se do celní hodnoty nezahrnují. Pokud nelze celní hodnotu stanovit 

převodní metodou, stanovuje se některým z dalších postupů uvedených v článku 31 

celního kodexu.  

Problematika celního hodnocení zboží je velice obsáhlá a složitá a je častým 

zdrojem úniků na odvedeném cle. Nejčastěji jde o snahu dovozců předkládat faktury 

s účelově sníženou částkou placenou za zboží do zahraničí, nesprávné uvádění dodacích 

podmínek dle Incoterms (soubor mezinárodních pravidel pro výklad dodacích doložek) 

a s tím spojené nezapočtení nákladů na dopravu a pojištění zboží během přepravy 

do celní hodnoty a dále také nezapočtení dalších položek stanovených článkem 32 

celního kodexu do celní hodnoty zboží.  

Dalším častým zdrojem úniků na cle je oblast prokazování původu zboží. 

V některých případech jsou dovozci předkládány falešné doklady o původu zboží 

za účelem získání nižší, preferenční, sazby cla nebo za účelem obcházení jiných 

politicko-obchodních opatření jako je např. zavedení licenčního řízení na zboží 

z některých zemí, uvalení antidumpingového cla apod. Původ zboží lze prokázat 

několika způsoby, např. prohlášením vývozce na faktuře nebo jiném dokladu 

doprovázejícím zboží, pomocí dokladu EUR 1, FORM A apod. Tyto doklady musí být 

vždy potvrzeny stanoveným orgánem v zemi vývozu zboží, nejčastěji celní správou 

nebo obchodní komorou.  

Také nesprávné sazební zařazení zboží může mít samozřejmě vliv na výši 

vyměřeného cla. Zboží je často nesprávně zařazováno z neznalosti základních pravidel 

platných pro zařazování zboží do podpoložek celního sazebníku, v některých případech 

jde ovšem i o účelové jednání dovozců s cílem získat nižší sazbu cla u zboží, které 

je zaměnitelné, nebo s cílem obejít jiná opatření jako je např. antidumpingové clo, 

licenční řízení nebo jiná nařízení omezující obchod s některými druhy zboží (vojenský 

materiál, zboží dvojího použití, CITES atd.).  
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Na celních úřadech provádí následné kontroly po propuštění zboží oddělení 

kontrol na základě podnětů oddělení 010 - Podpory řízení, které provádí předběžné 

dokumentační kontroly celních prohlášení, nebo na základě vlastních zjištění, 

provedených analýz rizikových subjektů a dovozů zboží, popřípadě dalších podnětů. 

Celní prohlášení může být přezkoumáno i na základě žádosti deklaranta. 

Po propuštění zboží mohou celní orgány kontrolovat obchodní doklady a jiné 

údaje vztahující se k dovozním nebo vývozním operacím se zbožím nebo k následným 

obchodním operacím s týmž zbožím s cílem ujistit se o správnosti údajů obsažených 

v celním prohlášení. Kontrolu lze provést u deklaranta nebo jiné osoby, která se přímo 

nebo nepřímo obchodně podílí na uvedených operacích, nebo jiné osoby, která má 

v držení zmíněné doklady a údaje pro obchodní účely. Dále rovněž mohou kontrolovat 

zboží, pokud ještě může být předloženo. 

Počet provedených kontrol rozhodnutí v celním řízení (celních prohlášení) 

je uveden v následném grafu č. 3. Z grafu je patrný postupný pokles počtu provedených 

kontrol v souvislosti s úbytkem počtu dovozů zboží po vstupu ČR do EU.  

Graf č. 3: Počet zkontrolovaných rozhodnutí v celním řízení 

 

[Zdroj: intranetová aplikace Výkaz základních údajů CS]  

 

4.2 Kontroly vybraných výrobků podléhajících spotřební dani  

Celní správa ČR po vzoru jiných celních správ v EU převzala v roce 2004 

kompletně správu spotřebních daní. Jedním z důvodů bylo v souladu se směrnicemi EU 

u vybraných výrobků zavedení režimu podmíněného osvobození od daně, daňových 

skladů a s tím související dopravu vybraných výrobků, do nového zákona 

č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Celní správa má s těmito režimy dlouhodobé 
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zkušenosti, kdy obdobně dle celního zákona povoluje celní sklady a přepravu zboží, 

které je pod celním dohledem v režimu tranzitu.  

Spotřební daní jsou ze zákona zdaňovány minerální oleje, líh, pivo, víno 

a meziprodukty a tabákové výrobky (dále "vybrané výrobky"). 

Provádění jednotlivých kontrol 

Kontrolní činnosti podle zákona o spotřebních daních na celních úřadech 

provádějí v souladu s organizačním řádem celní správy jednotlivá oddělení. Kontroly 

bezprostředně související s probíhajícím daňovým řízením provádí oddělení 022 – celní 

a daňové, resp. 024 – Daňové. Daňové kontroly podle § 16 zákona č. 337/1992 Sb., 

o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, provádí oddělení kontrol 

a ostatní kontrolní činnost v oblasti vybraných výrobků jako je kontrola zdanění 

vybraných výrobků, dopravy, značení tabákových výrobků nebo kontrola dodržování 

zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků provádí oddělení mobilního dohledu. [2] 

Kontrolní činnosti v oblasti zákona o spotřebních daních prováděné 

oddělením kontrol 

Oddělení kontrol provádí podle § 16 zákona o správě daní a poplatků daňové 

kontroly. Hlavním účelem těchto kontrol je zajišťování řádného výběru daní v souladu 

s fiskálními zájmy státu, mají ale i preventivní charakter.  

Do roku 2004 neměli pracovníci celních orgánů s prováděním daňových kontrol 

žádné zkušenosti, tyto museli získat postupně. Bylo nutné se naučit nejen samotný 

zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ale také procesní zákon č. 337/1992 Sb., 

o správě daní a poplatků, a naučit se novým postupům při provádění kontrol. Současný 

trend vývoje rozhodování jednotlivých soudů v kauzách doměřených daňových úniků 

(především finančními úřady) a vydané judikatury Ústavního soudu a od roku 2003 

i Nejvyššího správního soudu kladou na proces (nejen při provádění daňových kontrol)  

velký důraz. Postupné seznámení se s celou problematikou daňových kontrol a jejich 

efektivnější provádění celními úřady je patrné i z výsledků pozitivních kontrol, viz 

tabulka č. 2 a graf č. 3. 

Tabulka č. 2: Počet provedených daňových kontrol a doměřená částka SPD  

 2005 2006 2007 

Počet provedených daňových kontrol 475 579 538 

Doměřená částka SPD v mil. Kč 134,155 12,024 503,220 

[Zdroj: intranetová aplikace Výkaz základních údajů CS] 
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Graf č. 4: Počet provedených a počet pozitivních daňových kontrol 

 

[Zdroj: intranetová aplikace Výkaz základních údajů CS]  

 

Při daňové kontrole správce daně zjišťuje nebo prověřuje daňový základ nebo jiné 

okolnosti rozhodné pro správné stanovení daně. Celní úřady ve své územní působnosti 

provádějí jednotlivé kontroly podle konkrétních činností daňových subjektů. Kontrolují 

správně odvedenou daň z minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů 

a tabákových výrobků. Dále kontrolují uplatněný nárok na vrácení spotřební daně 

z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla a osobám užívajícím 

tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu. 

Daňová kontrola je reprezentativním institutem prověřování plnění daňových 

povinností daňových subjektů. Správce daně k ní přistupuje vždy, existují- li důvodné 

obavy, že vyměřená daňová povinnost svou výší neodpovídá skutečnosti.  

Pracovníci správce daně zahajují daňovou kontrolu v souladu se zákonem 

o správě daní a poplatků úkonem učiněným vůči daňovému subjektu a v součinnosti 

s ním. Z tohoto úkonu musí být zřejmé, že správce daně začal fakticky konat ve věci 

prověřování a zjišťování skutečností rozhodných pro stanovení daně ve správné výši. 

Výchozím podkladem při provádění daňové kontroly je účetnictví daňového subjektu. 

Je-li toto účetnictví způsobilé procesu dokazování, je možné objektivně provést 

daňovou kontrolu s přesně vyčísleným výsledkem, ze kterého je zřejmé, v jaké výši 

měla být dle správce daně daň odvedena. Není- li možné stanovit správnou výši daňové 

povinnosti dokazováním, správce daně tuto stanoví podle pomůcek. Daňová kontrola 

je ukončena projednáním a podepsáním zprávy o daňové kontrole.  

Ke zlepšení účinnosti daňových kontrol by mělo vést neustálé vzdělávání 

kontrolních pracovníků a to nejen v oblasti spotřební daně, ale i v oblasti procesu 
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provádění těchto kontrol v návaznosti na vývoj jednotlivých soudních rozhodnutí. 

V této oblasti mají celní úřady nedostatečnou metodickou podporu ze strany 

nadřízených orgánů (celních ředitelství a Generálního ředitelství cel). Dále by to mělo 

být cílené provádění daňových kontrol u rizikových subjektů na základě provedených 

analýz, podnětů pracovníků daňového oddělení a dalších zjištěných podnětů 

(např. výstupy a vyhodnocení z provedených kontrol dopravy vybraných výrobků 

na silnici skupinami mobilního dohledu). V poslední době také můžeme registrovat 

nárůst účelového zakládání obchodních společností a změny sídel společností. 

Např. porovnáním periody kontrol finančních úřadů v Praze a v ostatních městech v ČR 

je perioda kontroly u FÚ pro Prahu 8 139 let a FÚ v Třeboni 4 roky. Také celní úřady 

v Praze jsou daleko více vytíženy a vzhledem k počtu registrovaných plátců SPD 

je pravděpodobnost provedení daňové kontroly u subjektu se sídlem v Praze daleko 

menší.  

Kontrolní činnosti v oblasti zákona o spotřebních daních prováděné 

oddělením mobilního dohledu 

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, stanoví v § 6 povinnost dopravy 

vybraných výrobků osvobozených od daně s doklady prokazujícími jejich oprávněné 

nabytí (doklad o osvobození výrobků od daně), v § 26 povinnost dopravy vybraných 

výrobků podmíněně osvobozených od daně s průvodním dokladem a v § 30 povinnost 

dopravy vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu do ČR z jiného 

členského státu nebo z ČR do jiného členského stá tu se zjednodušeným průvodním 

dokladem. Ustanovení § 5 zákona o spotřebních daních stanoví povinnost prokázání 

zdanění vybraných výrobků uvedených do volného oběhu daňovým dokladem, 

dokladem o prodeji či dokladem o dopravě vybraných výrobků, jedná-li se o jejich větší 

množství (to je např. 10 l lihovin, 90 l vína nebo 800 ks cigaret). Bez prokázání, že jde 

o výrobky zdaněné, nebo pokud není prokázán způsob jejich oprávněného nabytí 

za ceny bez daně, nesmí být ve větším množství skladovány.  

Zjistí- li celní úřad nebo celní ředitelství porušení výše uvedených povinností 

právnickou či fyzickou osobou, rozhodne o zajištění těchto vybraných výrobků, 

popřípadě i dopravního prostředku, který je dopravuje.  

Dále zákon o spotřebních daních v § 114 stanoví, že tabákové výrobky vyrobené 

na daňovém území České republiky, na daňové území České republiky dovezené nebo 

dopravené z jiného členského státu musí být značeny tabákovou nálepkou, pokud není 

v zákoně stanoveno jinak.  
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V § 133 zákona o spotřebních daních se stanoví, že na stáncích a tržnicích 

je zakázáno prodávat lihoviny a tabákové výrobky. Tabákové výrobky lze jako 

doplňkový sortiment prodávat ve stáncích s prodejem denního a periodického tisku. 

Lihoviny a tabákové výrobky lze jako doplňkový sortiment prodávat ve stáncích 

s občerstvením, taktéž je lze prodávat v pojízdných prodejnách při prodeji zboží 

v místech, kde není zajišťován prodej v klasických prodejnách. Lihoviny, i rozlévané, 

lze prodávat na veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podnicích, o tomto 

je ale osoba, která může lihoviny prodávat, povinna nejpozději 3 pracovní dny před 

konáním podniku o této činnosti písemně informovat příslušný celní úřad.  

Pokud jsou při provádění kontroly zjištěny neznačené tabákové výrobky nebo 

je zjištěno porušení zákazu prodeje lihovin a tabákový výrobků, vydá kontrolní orgán 

rozhodnutí o předběžném opatření, ve kterém stanoví zajištění těchto výrobků.  

V případě zjištění neznačených tabákových výrobků je celní úřad povinen neprodleně 

informovat příslušný živnostenský úřad. 

Zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů, 

vymezuje povinnost značit kontrolní páskou líh ve spotřebitelském balení vyrobený 

na daňovém území České republiky nebo na toto území dovezený. Celní ředitelství 

a celní úřady jsou oprávněny vykonávat kontrolu a při zjištění porušení zákona jsou 

oprávněny zajistit neznačený líh nebo padělky kontrolních pásek a odebírat vzorky lihu, 

a to na náklady a rizika osoby, u které je kontrola prováděna.  

Výše uvedené kontrolní činnosti provádějí hlídky mobilního dohledu přímo 

v terénu, tzn., provádějí kontroly na silnici, tržištích ale i v kamenných obchodech 

a také sportovních a kulturních podnicích.  

Celní úřady kontrolují dodržování povinností a zákazů při značkování a barvení 

vybraných minerálních olejů, které jsou stanovené v § 134e a § 134p zákona 

o spotřebních daních. Značeny a barveny musí být vybrané minerální oleje, které jsou 

určeny pro použití k výrobě tepla, minerální oleje osvobozené od daně používané jako 

pohonná hmota pro plavby po vodách, a to výhradně pro plavby z daňového 

a na daňové území ČR a další zákonem vyjmenované minerální oleje. Zákon 

o spotřebních daních dále stanoví, které minerální oleje nesmějí být značkovány. Toto 

zákonné opatření má zabránit daňovým únikům.  

Celní úřad nebo celní ředitelství jsou oprávněny kontrolovat zásobníky, 

kontejnery, cisterny a jiné obaly, které obsahují nebo mohou obsahovat minerální oleje. 

Dále jsou oprávněny kontrolovat plnění leteckých pohonných hmot osvobozených 
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od daně podle § 49 zákona o spotřebních daních do nádrží letadel a plnění lodních 

pohonných hmot osvobozených od daně podle § 49 zákona o spotřebních daních 

do nádrží lodí. Hlídky mobilního dohledu provádějí kontroly dodržování povinností 

a zákazů při značkování a barvení výše uvedených vybraných minerálních olejů 

převážně na silnici a železnici, ale i na stáčištích a úložištích minerálních olejů a také 

čerpacích stanicích pohonných hmot. V rámci svých oprávnění odebírají vzorky 

skladovaných i dopravovaných minerálních olejů včetně minerálních olejů 

dopravovaných v běžných nádržích vozidel. 

Analytické výstupy a vyhodnocení z takto provedených kontrol jsou využívány 

při odhalování daňových podvodů a posuzování návrhů na vydání povolení 

oprávněného příjemce u nových, doposud neznámých subjektů v oblasti nakládání 

s minerálními oleji.  

Spotřební daně vždy sváděly k daňovým podvodům a únikům. Celní správa 

se snaží těmto daňovým podvodům a únikům všemi možnými prostředky zabránit, 

proto mimo jiné v co největší možné míře využívá všech kontrolních oprávnění daných 

zákonem o spotřebních daních a dalšími právními normami. 

Správa spotřebních daní je pro Celní správu ČR hlavní prioritou, která se 

po vstupu České republiky do Evropské unie dostává i před výběr cla.  

 

4.3 Provádění kontrolní činnosti na úseku zaměstnanosti cizinců 

Kontroly v oblasti zaměstnávání cizinců v České republice podle § 125 až 138 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, vykonávají 

celní úřady se zaměřením na nelegální zaměstnávání cizinců, kteří nejsou státními 

příslušníky jiného členského státu Evropské unie. [6] 

Celní úřad kontroluje, zda pro kontrolované osoby vykonávají cizinci práce 

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

s vydaným povolením k zaměstnání, je- li toto podle zákona vyžadováno.  

Provádění kontrol 

Při zahájení kontroly celníci zajistí objekt (prostor) kontrolované osoby. 

O zahájení kontroly vyrozumí statutárního zástupce kontrolované osoby nebo 

vedoucího pracovníka (např. stavbyvedoucí).  

Od cizinců, kteří vykonávají na pracovišti kontrolované osoby práci, celníci dále 

vyžadují: 
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a) prokázání, že vykonávají práci na základě pracovněprávního vztahu, případně jiné 

smlouvy, 

b) předložení povolení k zaměstnání, pokud zákon jeho vydání vyžaduje,  

c) předložení povolení k pobytu.  

Pokud cizinec, který se zdržuje na pracovišti kontrolované osoby, vykonává pro ni 

práci a není schopen nebo odmítne předložit platné povolení k pobytu na území České 

republiky, vykonává práci bez povolení k zaměstnání, nebo v rozporu s vydaným 

povolením, případně předložené doklady nejsou zcela a jednoznačně v souladu 

se zjištěnými skutečnostmi, nesou zjevné znaky nepravosti, požádají celníci 

bezprostředně po zjištění těchto skutečností cizince o podání vysvětlení. Podání 

vysvětlení požadují i od dalších osob, které mohou přispět k objasnění zjištěných 

skutečností. Tyto skutečnosti dále ověřují, za tímto účelem můžou od kontrolované 

osoby požadovat potřebné doklady k provedení kontroly. Celníci fyzickou osobu, která 

se zdržuje na pracovišti kontrolované osoby a není schopna nebo odmítne prokázat svoji 

totožnost, zajistí a předají orgánům Policie ČR. Na závěr kontroly sepíší celníci 

Protokol o kontrole na úseku zaměstnanosti cizinců, s kterým je kontrolovaná osoba 

seznámena.  

O provedené kontrole a případném porušení zákona o zaměstnanosti 

je informován příslušný úřad práce, který přestupky a správní delikty podle tohoto 

zákona projednává.  

Celní orgány provádějí kontroly na úseku zaměstnanosti cizinců samostatně nebo 

v součinnosti s úřady práce, popřípadě se službou cizinecké policie, kdy celní orgány 

jako ozbrojená složka dále zajišťují bezpečnost osob provádějících kontrolu.  

V souvislosti se vstupem ČR do schengenského prostoru od 21. 12. 2007 je 

potřebné zajistit kontrolním pracovníkům celních úřadů přístupy do Schengenského 

informačního systému SIS (později SIS II) za účelem získávání informací o osobách, 

u nichž se žádá o zatčení a předání na základě evropského zatýkacího rozkazu, dále 

o osobách, u nichž se žádá o vzetí do předběžné vazby za účelem vydání, nebo 

o státních příslušnících třetí země, kterým je nutno odepřít vstup na území států 

Schengenu. Ke zlepšení účinnosti prováděných kontrol v oblasti zaměstnávání cizinců 

po vstupu do schengenského prostoru je nutné vytvořit systém předávání informací 

mezi útvary celní správy a Policie ČR, včetně systému spolupráce při potřebě zadržet 

hledanou osobu. 
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Počty provedených kontrol a počty postoupených případů podezření z porušení 

zákona o zaměstnanosti úřadům práce jsou uvedeny v grafu č. 5. 

Graf č. 5: Počet provedených a počet pozitivních kontrol zaměstnanosti cizinců 

 

[Zdroj: intranetová aplikace Výkaz základních údajů CS]  

 

4.4 Kontroly v oblasti duševního vlastnictví a ochrany spotřebitele 

V současném globalizovaném světě narůstá problém padělatelství, pirátství 

a obecně porušování práv k duševnímu vlastnictví. Toto způsobuje nejen značné 

ekonomické ztráty, ale může mít negativní následky i v jiných oblastech (např. zdraví, 

bezpečnosti apod.).  

O krocích na potírání nelegálního jednání proti právům k duševnímu vlastnictví, 

která Česká republika činí, svědčí i to, že byla na „Watch List“ zařazena naposledy 

v roce 2000. Tento každoročně vydává Úřad obchodního zmocněnce USA (USTR) 

ve spolupráci s americkými podnikatelskými kruhy a jsou v něm uvedeny země, které 

připouštějí porušování amerických práv k duševnímu vlastnictví, nezaručují jejich 

adekvátní ochranu a v této oblasti nedosahují žádného pokroku. Seznam je důležitým 

ukazatelem image dané země pro zahraniční investory. Avšak předmětem poslední 

kritiky ze strany Americké asociace nahrávacího průmyslu (Recording Industry 

Association of America – RIAA) byl mimo jiné široce rozšířený prodej pirátsky 

pořízených nosičů na tržištích převážně v příhraničních oblastech s Německem 

a Rakouskem, nedostatečná opatření na hranicích, tolerance místních úřadů vůči 

provozovatelům stánků a tržišť a masový charakter tzv. pohraniční pirátské turistiky.  

[13] 
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Mezi oblasti prioritního zájmu Celní správy ČR patří i ochrana práv k duševnímu 

vlastnictví a jejich důsledné prosazování. Za tímto účelem jsou prováděny pravidelné 

kontrolní činnosti probíhající na celém území republiky (se zvýšeným dozorem 

v příhraničních oblastech).  

Celní správa dále vyvíjela značné úsilí k získání dalších oprávnění zasahovat vůči 

zboží, které celnímu dohledu nepodléhá. K výraznému posunu oprávnění celní správy 

došlo novelou zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve  znění pozdějších 

předpisů, která celním úřadům umožnila zajišťovat i věci, u nichž vzniklo důvodné 

podezření, že neoprávněně zasahují do autorského práva, a dále novelou zákona 

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, která celníkům 

umožnila provádět kontroly zaměřené na vyhledávání padělků zboží, které již 

nepodléhá celnímu dohledu a je zbožím Společenství.  

Provádění kontrol 

Podle nařízení Rady (ES) č. 1383/2003, 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, v platném 

znění, celní úřad přijímá opatření, existuje- li podezření, že zboží, které je pod celním 

dohledem, porušuje práva duševního vlastnictví. 

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

a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, celní úřad přijímá opatření proti osobám, které vlastní, drží, 

skladují nebo prodávají zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva 

duševního vlastnictví na celním území Společenství. [7] 

V souladu s článkem 5 nařízení č. 1383/2003 může držitel práva písemně požádat 

příslušný celní útvar o přijetí opatření (žádost se podává Celnímu ředitelství Hradec 

Králové).  

Celní úřad přijímá opatření z moci úřední v případech, kdy v rámci provádění 

dohledu pojme důvodné podezření, že zboží, které je pod celním dohledem, porušuje 

práva duševního vlastnictví, a kdy nebylo vydáno rozhodnutí o přijetí opatření.  

V takovém případě celní úřad vydá rozhodnutí o předběžném opatření - zadržení zboží 

a současně zašle držiteli práva sdělení o zadržení zboží. Ve sdělení zejména uvede 

zjištěnou skutečnost o možném porušení práva, základní informace o zboží 

a upozornění, že musí být ve lhůtě 3 pracovních dnů, od okamžiku obdržení sdělení 
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držitelem práva, podána Celnímu ředitelství Hradec Králové žádost o přijetí opatření 

v souladu s článkem 5 nařízení č. 1383/2003 a § 4 zákona č. 191/1999 Sb., jinak nebude 

celní úřad oprávněn zboží nadále zadržovat. Nebude-li žádost o přijetí opatření 

držitelem práva ve lhůtě podána, celní úřad zadržené zboží vrátí osobě, které bylo 

zadrženo, a umožní jí s ním dále nakládat v souladu s celními předpisy.  

Zjistí- li celní úřad v rámci provádění dohledu zboží podezřelé z porušení práv 

duševního vlastnictví, kdy na toto zboží byla schválena žádost o přijetí opatření, nebo 

bylo Celnímu ředitelství Hradec Králové doručeno rozhodnutí o přijetí opatření vydané 

jiným členským státem EU, zadrží předmětné zboží a neprodleně vydá rozhodnutí 

o předběžném opatření - zadržení zboží. Současně zašle držiteli práva sdělení o zadržení 

zboží a dále ho upozorní, že může na ochranu svého práva uplatnit zjednodušený postup 

nebo se svých práv domáhat podáním určovací žaloby u příslušného soudu. Pokud tak 

neučiní, celní úřad zadržené zboží vrátí osobě, které bylo zadrženo, a umožní jí s ním 

dále nakládat v souladu s celními předpisy. V případě, že byl držitelem práva podán 

celnímu úřadu návrh na  uplatnění zjednodušeného postupu nebo byl celní úřad 

informován, že bylo zahájeno řízení o určení, zda bylo porušeno právo duševního 

vlastnictví (tj. podání určovací žaloby u příslušného soudu), celní úřad zadržené zboží 

neuvolní a dále postupuje s ohledem na výsledek řízení nebo s ohledem na pravomocné 

rozhodnutí soudu. Celní úřad v rámci zjednodušeného postupu za předpokladu splnění 

podmínek, tzn., že držitel práva informuje celní úřad o tom, že předmětné zboží 

porušuje právo duševního vlastnictví, a předá celnímu úřadu souhlas deklaranta, 

vlastníka nebo držitele zboží se zničením, zajistí po ukončení správního řízení jeho 

zničení.  

Pravomocně propadlé nebo zabrané padělky po odstranění ochranných známek 

lze za předpokladu, že majitel práva vysloví souhlas, využít pro humanitární účely.  

Při uskutečňování opatření na ochranu vnitřního trhu před výrobky a zbožím, 

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

celní úřad provádí dle § 23 odst. 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, dozor 

nad dodržováním povinností zákazu nabízení, prodeje a vývozu výrobků určených 

pro humanitární účely (označeny nápisem „humanita“), nabízení nebo prodeje výrobků 

nebo služeb porušujících některá práva duševního vlastnictví, jakož i skladování 

takových výrobků a neoprávněné užívání chráněného označení (klamavé obchodní 

praktiky), a dále povinnosti provozovatele tržnice vést evidenci prodávajících. [8] 
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Při tomto využívá svých oprávnění uvedených v §§ 32 a 33 zákona 

č. 191/1999 Sb. Pro zadržení zboží, ničení padělků a nedovolených napodobenin, 

poskytnutí upravených padělků k humanitárním účelům obdobně platí postup uvedený 

výše. 

Podle § 42a odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, je celní úřad 

oprávněn při výkonu dohledu a kontroly zajistit věc, u které má podezření, že její držitel 

neoprávněně zasahuje do práva autorského podle tohoto zákona, jde- li o zboží 

Společenství. [9] 

Bezodkladně po zajištění zboží celní úřad doručí oprávněné osobě písemné 

oznámení o zajištění věci. Současně toto oznámení doručuje veřejnou vyhláškou 

s vyvěšením na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Oprávněnou osobou se rozumí 

autor, příslušný kolektivní správce, právnická osoba oprávněná hájit zájmy autorů nebo 

osoba, které ze zákona přísluší oprávnění k výkonu majetkových práv k dílu. Oprávněná 

osoba je povinna sdělit celnímu úřadu, zda hodlá uplatnit nárok na ochranu autorského 

práva u soudu. Pokud tak neučiní nebo nehodlá nárok u soudu uplatnit, celní úřad vrátí 

zajištěné věci osobě, které byly zajištěny. V případě, že bylo příslušným soudem 

pravomocně rozhodnuto, že došlo k neoprávněnému zásahu do autorského práva, předá 

celní úřad zajištěné věci osobě, která nárok na ochranu autorského práva u soudu 

uplatnila. 

Ke škodě nejen držitelů práv, ale i spotřebitelů, se celní správa při kontrolách 

v oblasti duševního vlastnictví potýká s opačným problémem, kdy aktivně přijímá 

opatření proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví, 

ale sami držitelé práva na sdělení o zadržení zboží nereagují, popřípadě reagují 

až od určitého množství zajištěných padělků. Můj návrh na zlepšení účinnosti těchto 

kontrol spočívá v užším zapojení samotných držitelů práv nebo jejich zástupců např. 

při pomoci s tipováním, zapůjčováním pracovníků pro kontrolní prodej, technickou 

pomocí nebo předáváním informací o porušování těchto práv od zástupců směrem 

k celní správě. Pokud mají být práva duševního vlastnictví účinně chráněna, je nezbytná 

spolupráce nejen ze strany kontrolních orgánů ale i samotných vlastníků práv. 

 

4.5 Kontroly v oblasti silniční dopravy  

Celní správa ČR převzala nové kompetence mimo jiné i v oblasti silniční dopravy.  

Tyto kontroly na celních úřadech provádí skupiny mobilního dohledu.  
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4.5.1 Kontroly zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic 

a kontroly elektronického mýtného  

Silničními správními úřady, které vykonávají státní správu ve věcech dálnice, 

silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace, jsou také celní úřady. 

Na základě oprávnění podle § 40 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, celní úřady provádí kontroly vozidel 

v systému elektronického mýtného a úhrady mýtného, včetně kontroly dokladů 

prokazujících úhradu mýtného. Dále podrobují vozidla kontrole úhrady časového 

zpoplatnění. Za tímto účelem mohou zastavovat vozidla, zjišťovat totožnost řidiče 

a provozovatele vozidla, nařídit řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo a zabránit mu 

v další jízdě použitím technického prostředku, neumožní- li řidič kontrolu funkčnosti 

elektronického zařízení a úhrady mýtného nebo odmítne- li řidič na zpoplatněné 

pozemní komunikaci uhradit na místě mýtné. [10] Tyto kontroly provádějí 

na zpoplatněných pozemních komunikacích (vybrané sítě dálnic, rychlostních silnic 

a dalších pozemních komunikací), které stanoví vyhláška Ministerstva dopravy a spojů 

č. 527/2006 Sb.  

Časovému zpoplatnění podléhají silniční motorová vozidla nejméně se čtyřmi 

koly nebo jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost činí méně než 12 tun. 

Časový poplatek lze uhradit na kalendářní rok, jeden měsíc nebo na sedm dnů. Zákon 

o pozemních komunikacích dále stanoví, která silniční motorová vozidla tomuto 

zpoplatnění nepodléhají (např. vozidla zdravotnické záchranné služby, hasičských 

záchranných sborů a další). Úhrada časového poplatku se prokazuje určeným dílem 

kupónu přilepeným na viditelném místě ve vozidle a dalším dílem kupónu, který je řidič 

povinen na požádání předložit ke kontrole celníkovi nebo příslušníku Policie České 

republiky. 

V tabulce č. 3 je uvedena celková výše uložených pokut Celní správou ČR 

při kontrolách časového zpoplatnění za období roku 2005 až 2007.  

Tabulka č. 3: Výše pokut uložených Celn í správou ČR při kontrolách časového zpoplatnění 

 2005 2006 2007 

Celková výše uložených pokut v tis. Kč 11 768,6 4 066,6 4 478,5 

[Zdroj: intranetová aplikace Výkaz základních údajů CS]  

Elektronickému mýtnému podléhají silniční motorová vozidla nejméně se čtyřmi 

koly nebo jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost činí nejméně 12 tun. 
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Vozidlo v systému elektronického mýtného musí být vybaveno elektronickým 

zařízením. Toto zařízení je nepřenositelné a jeho užití je vázáno na konkrétní vozidlo, 

které musí být zaevidované v systému elektronického mýtného. Výše mýtného 

se stanoví součinem sazby mýtného a ujeté vzdálenosti po zpoplatněné pozemní 

komunikaci. 

Pracovníci mobilního dohledu se již od počátku spuštění systému kontroly 

elektronického mýta museli vyrovnat s některými problémy. Docházelo k výpadkům 

systému, nedostatečné bylo i praktické proškolení kontrolních pracovníků celní správy 

firmou Kapsch, která systém vybudovala. Nejčastějšími prohřešky jsou chybně 

nastavené palubní jednotky, kdy si řidiči uvedením nižšího počtu náprav, než má jízdní 

souprava ve skutečnosti, stanovují nižší sazbu mýta. Problémy vznikají při udělování 

blokových pokut převážně cizincům, kteří u sebe nemají dostatečnou finanční hotovost 

v Kč, zde by pomohlo zavedení platebních terminálů. Dalším problémem je nedostatek 

odstavných parkovišť, kam by se dala kontrolovaná vozidla navést. Mé návrhy ke 

zlepšení účinnosti kontrol směřují právě na řešení těchto výše vyjmenovaných 

problémů. 

 

4.5.2 Kontroly dodržování nejvyšší přípustné hmotnosti na nápravu a nejvyšší 

přípustné hmotnosti nákladních vozidel nebo jízdních souprav  

Mezi problémy českých silnic patří velké množství přetížených nebo 

nerovnoměrně naložených nákladních vozidel, které způsobují škody na komunikacích. 

Tyto se tak zvyšují a ročně představují stamiliony korun. Ovšem nejde jen o silnice 

a peníze. Přetížená nákladní vozidla na silnicích způsobují vyjeté koleje, které patří 

k velmi rizikovým faktorům. Velké nebezpečí vzniká při dešti a jejich naplnění vodou, 

zvláště jsou nepříjemné až nebezpečné při přejíždění mezi pruhy, zejména ve vyšší 

rychlosti. Náklady na vážení kamionů, ať již prostřednictvím zabudovaných přístrojů 

do vozovky nebo mobilních vah instalovaných na odpočívkách, jsou samozřejmě dosti 

vysoké. Odhady odborníků ovšem ukazují, že částky na kontrolu kamionů představují 

desetinu ve srovnání s tím, jaké škody přetížené kamiony způsobí. Škody ovšem nejsou 

jen na komunikacích I. třídy a dálnicích, naopak, přetížené kamiony nejvíc ničí právě 

vozovky silnic II. a III. tříd, které nemají tak kvalitní podloží, a jsou tedy mnohem 

náchylnější k poškození.  

Celní úřady podle § 40 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb.,  o pozemních komunikacích 

provádějí kontrolní vážení a měření silničních motorových vozidel kategorií N2, N3 
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(vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladu, jejichž 

největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg) a jejich jízdních souprav s přípojnými 

vozidly. Kontrolují největší povolené hmotnosti silničního vozidla, hmotnosti 

na nápravu a skupiny náprav vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a dále největší 

povolené rozměry vozidel a jízdních souprav. [10] 

Za tímto účelem jsou celníci oprávněni zastavit vozidlo, podrobit toto 

kontrolnímu vážení a nařídit řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo, přičemž zajížďka 

k zařízení na kontrolní vážení, včetně cesty zpět, nesmí být delší než 8 kilometrů. Dále 

mu mohou zabránit v další jízdě použitím technického prostředku, odmítne- li podrobit 

vozidlo kontrolnímu vážení nebo překročí- li vozidlo při kontrolním vážení povolenou 

hmotnost. Zjistí- li se při kontrolním vážení, že nápravový tlak překračuje míru 

stanovenou zvláštním právním předpisem, nesmí řidič pokračovat v jízdě.  

Počty provedených kontrol vážení vozidel a jízdních souprav a počty zjištění 

porušení předpisů při vážení jsou uvedeny v grafu č. 6. 

Graf č. 6: Počet provedených kontrol vážení vozidel 

 

[Zdroj: intranetová aplikace Výkaz základních údajů CS]  

 

Kontroly nákladní dopravy provádějí speciálně vyškolené a vybavené skupiny 

mobilního dohledu, které operují na celém území České republiky. Problémem ale je 

malé množství vhodných míst k provádění kontrolních vážení, která musí splňovat 

určité technické požadavky. Úkolem Celní správy ČR, za účelem zvýšení jejich 

účinnosti, by mělo být ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR především 

zvýšení počtu těchto míst a to nejen na hlavních silničních tazích, kde by mohly být 
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prováděny častější namátkové kontroly pomocí mobilních vah. Pokud je známo, 

že kontrolní systémy fungují, nákladní vozy budou nakládány mnohem pečlivěji 

a nebude tak často docházet k přetěžování vozidel. Důležitá v tomto směru je právě 

i prevence. 

K prevenci by měly sloužit i exemplární pokuty za přestupky v souvislosti 

s přetížením vozidla nejen řidiči, které řeší zákon o pozemních komunikacích, 

ale i sankce provozovatelům přetěžovaných vozidel, kteří mnohdy řidiče k porušování 

předpisů nutí. Je třeba si uvědomit, jak velké škody a jaké nebezpečí na silnicích právě 

přetěžování vozidel způsobuje.  

 

4.5.3 Kontroly dodržování povinných bezpečnostních přestávek v mezinárodní 

silniční dopravě dle dohody AETR a přepravy nebezpečných věcí dle 

dohody ADR 

Celní úřady vykonávají v silniční dopravě podle § 34 zákona č. 111/1994 Sb., 

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, státní odborný dozor nad prací osádek 

vozidel ve vnitrostátní a v mezinárodní silniční nákladní dopravě a ve věcech 

mezinárodní dopravy osob. Dozírají, zda dopravci, odesílatelé nebo řidiči dodržují 

podmínky a plní povinnosti stanovené tímto zákonem a zda provozují dopravu podle 

uděleného povolení. [11] 

Celní úřady v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu 

dle § 37 odst. 1 zákona o silniční dopravě kontrolují, zda jsou dodržovány doby řízení 

vozidla, bezpečnostní přestávky a doby odpočinku řidičů dle dohody AETR (Evropská 

dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě), které jsou povinni řidiči 

zaznamenávat. Tyto údaje jsou zaznamenávány kontrolním zařízením na záznamový 

list. Řidič vozidla je povinen tento záznamový list na výzvu předložit ke kontrole. 

V případě nedodržení stanovených dob řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a dob 

odpočinku řidičů dle zákona o silniční dopravě, jsou celní orgány oprávněny podávat 

dopravním úřadům návrhy na zahájení řízení a uložení sankce. V případě, že se jedná 

o dopravce, který má bydliště nebo sídlo mimo území České republiky, jsou oprávněny 

vybírat kauci a to v rozmezí podle závažnosti porušené povinnosti až do výše 

50 000 Kč. 

Oddělení mobilního dohledu celního úřadu kontroluje dle § 38 zákona o silniční 

dopravě, zda osádka vozidla zahraničního dopravce má platné předepsané doklady 

o oprávnění k mezinárodní silniční dopravě.  
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V souladu s nařízením Rady (EHS) č. 881/1992 o přístupu na trh silniční přepravy 

zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející 

územím jednoho nebo více členských států, kdo provozuje na území států Evropského 

společenství silniční motorovou dopravu zboží pro cizí potřebu nákladními 

mezinárodními vozidly, jejichž celková hmotnost přesahuje 6 tun nebo jejich užitečná 

hmotnost přesahuje 3,5 tuny, nebo v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 684/1992 

o společných pravidlech pro mezinárodní autobusovou přepravu cestujících, musí mít 

povolení Společenství („eurolicenci“). Pokud je řidič státním příslušníkem třetí země, 

musí mít také osvědčení řidiče. Povolení Společenství vydávají dopravní úřady podle  

místa sídla nebo trvalého bydliště žadatele každému provozovateli silniční přepravy 

zboží pro cizí potřebu. Pro příležitostnou dopravu cestujících není povolení třeba, 

je provozována na základě jízdního listu. Knihy jízdních listů vydává příslušný orgán 

členského státu.  

Celní úřad nedisponuje zákonným oprávněním provádět kontrolu povolení 

v mezinárodní autobusové linkové dopravě osob. K výkonu kontrolní činnosti 

je oprávněno pouze ministerstvo.  

Zahraniční dopravci, kteří nejsou členy Společenství, mohou uskutečnit dopravu 

z místa ležícího mimo území ČR do místa ležícího na  území ČR a z takového místa 

do místa ležícího mimo území ČR, jakož i přes území ČR v přímém tranzitu jen 

na základě uděleného vstupního povolení České republiky. Toto povolení se nevyžaduje 

pro dopravu vozidly registrovanými ve státech, s kterými má Česká republika uzavřeny 

bilaterální dohody. Dopravci členských zemí Evropské konference ministrů dopravy 

CEMT mohou překračovat státní hranice členských zemí CEMT na multilaterální 

povolení CEMT, které plně nahrazuje povolení pro mezinárodní přepravu věcí.  

Kontrolu předepsaných dokladů o oprávnění k mezinárodní silniční dopravě 

ve vztahu k třetím zemím provádějí celní úřady v rámci celního řízení v souvislosti 

s dovozem, vývozem nebo tranzitem zboží.  

Dle § 38 odst. 2 zákona o silniční dopravě celní úřady kontrolují u vozidel, která 

přepravují nebezpečné věci, zda osádka vozidla je podle Evropské dohody 

o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), uveřejněné ve vyhlášce 

č. 64/1987 Sb., vybavena předepsanými řádně vyplněnými doklady a zda tato vozidla 

jsou předepsaným způsobem označena a vybavena. 

Přílohy A a B dohody ADR stanovují nebezpečné věci, jejichž mezinárodní 

přeprava je zakázána a nebezpečné věci, jejichž mezinárodní přeprava je povolena 
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a podmínky, které musí být při této přepravě splněny. Dále stanovují požadavky 

na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a doklady, konstrukci a schvalování vozidel.  

Kromě dokladů vyžadovaných jinými předpisy musí být dopravní jednotka 

vybavena, pro případ nehody nebo mimořádné události, k níž může dojít během 

přepravy, písemnými pokyny, které se vztahují na všechny přepravované nebezpečné 

věci. Řidiči vozidel přepravujících nebezpečné věci musí být držiteli osvědčení 

vydaného příslušným orgánem, jímž se osvědčuje, že absolvovali školení a prošli 

úspěšně zkouškou ze zvláštních požadavků, které musí být splněny při přepravě 

nebezpečných věcí. Každá dopravní jednotka musí být vybavena přenosným hasicím 

přístrojem, bezpečnostní výbavou pro všeobecné účely, osobními ochrannými 

pomůckami a výbavou, které jsou nezbytné pro dodatečná nebo zvláštní bezpečnostní 

opatření. Dopravní jednotky přepravující nebezpečné věci musí být podle dohody ADR 

označovány. 

Hlídky mobilního dohledu na silnicích zejména kontrolují nákladní list, písemný 

pokyn, kopie zvláštního textu dohody, osvědčení o schválení vozidel pro přepravu 

některých nebezpečných věcí, osvědčení o školení řidičů a povolení opravňující 

k provedení přepravy. V případě nesplnění výše stanovených podmínek jsou oprávněny 

vybírat kauci až do výše 50 000 Kč. 

Sankce při porušení tohoto zákona ukládá krajský úřad - dopravní úřad nebo 

Ministerstvo dopravy. 

 

Při kontrolách v oblasti  mezinárodní silniční dopravy by v souvislosti se vstupem 

České republiky do schengenského prostoru mělo být přehodnoceno provádění 

mobilního dohledu, kdy je nutné klást také důraz na kontrolu přepravovaného nákladu 

a na posádky dopravních prostředků (řidičů i ostatních osob). Každá kontrola by měla 

být zahájena lustrací osob a dopravního prostředku v systému SIS. Za tímto účelem 

je nutné vytvořit systém předávání informací příslušníkům provádějícím kontrolu přímo 

v terénu. 

 

4.5.4 Kontroly přepravy odpadů  

Oblast odpadů a jejich přepravy řeší Basilejská úmluva o kontrole pohybu 

nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování vyhlášená ve Sbírce 

zákonů pod č. 100/1994 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 

o přepravě odpadů a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  
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Odpady určené k využití jsou rozděleny do dvou seznamů, tzv. „zeleného“ 

a „žlutého“. K přepravě odpadů určených k využití uvedených v „zeleném“ seznamu 

v rámci EU nadále obecně není třeba písemného souhlasu, toto pravidlo má však 

několik výjimek. Před zahájením dopravy musí být uzavřena smlouva o využití 

příslušných odpadů „zeleného“ seznamu a o zajištění jejich zpětného převzetí 

pro případ, že přepravu odpadů nebo jejich využití nelze dokončit podle plánu. 

Na vyžádání musí být poskytnuta dotčeným příslušným úřadům. K přepravě odpadů 

určených k využití uvedených ve „žlutém“ seznamu je vždy třeba písemného souhlasu 

příslušných úřadů ve všech zemích, které jsou přepravou odpadů dotčeny (tzv. „tichý 

souhlas“ může udělit pouze země tranzitu). Vývoz odpadů považovaných 

za nebezpečné do třetích zemí je zakázán. Přeprava odpadů k odstranění do ČR 

je zakázána, z ČR do jiných členských zemí je možné přepravu odpadů k odstranění 

povolit jen v případě, že v ČR není k dispozici vhodné zařízení.  

Provádění kontrol 

Celní úřady podle § 77 zákona o odpadech kontrolují vnitrostátní i přeshraniční 

přepravu odpadů, dovoz baterií nebo akumulátorů ze států, které nejsou členskými státy 

Evropské unie, předávají podněty Ministerstvu životního prostředí k uplatnění vrchního 

státního dozoru, ukládají nápravná opatření při porušení povinností vztahujících se 

k přepravě odpadů. [12] 

Při vnitrostátní přepravě nebezpečných odpadů kontrolují, zda je odpad vybaven 

doklady podle zákona a zda odpad odpovídá údajům uvedeným v dokladech. V rámci 

provádění kontroly přeshraniční přepravy odpadů z členských států Evropské unie 

jsou celní úřady oprávněny: 

a) zastavovat vozidla, nařizovat odstavení vozidla na vhodné místo, kontrolovat 

doklady provázející odpad a zboží, doklady prokazující totožnost osoby přepravující 

odpad, provádět fyzickou kontrolu odpadů a zboží, odebírat a analyzovat vzorky 

a pořizovat fotodokumentaci,  

b) provádět šetření také na místě vzniku odpadů u původce, držitele nebo 

oznamovatele a na místě určení u konečného příjemce, avšak pouze v případě 

zjištění porušení právních předpisů při kontrole přepravy odpadů,  

c) nařídit přerušení přepravy a odstavení vozidla na místo k tomu určené, v případě 

zjištění nedovolené přepravy nebo přepravy prováděné v rozporu s povolením,  
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d) rozhodnout o stanovení kauce ve výši od 10 000 Kč do 50 000 Kč, pokud došlo 

k porušení právních předpisů,  

e) přikázat řidiči jízdu na nejbližší, z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu 

na komunikacích, vhodné místo k odstavení vozidla, zadržet řidiči doklady 

k vozidlu a k nákladu a zakázat pokračování v jízdě, nesloží- li požadovanou kauci,  

f) zrušit přerušení přepravy a vydat vozidlo po zaplacení kauce,  

g) vyžádat si při kontrole odbornou pomoc České inspekce životního prostředí,  

h) požádat o rozhodnutí krajský úřad v případě pochybností, zda přepravované zboží 

není odpadem. 

V souvislosti s přistoupením České republiky k Evropské unii a zavedením 

volného pohybu zboží uvnitř Společenství ukončily celní orgány v květnu 2004 svou 

dosavadní činnost na státních hranicích. Mimo jiné se právě následkem toho převážně 

v roce 2005 a 2006 České republiky začal přímo dotýkat problém s navážením 

komunálního odpadu pocházejícího ze sousední Spolkové republiky Německo 

do odlehlých nevyužívaných objektů. Tomuto nelegálnímu jednání nakonec zabránila 

opatření, která Celní správa České republiky spolu s dalšími orgány státní správy 

přijala. V součinnosti se Službou cizinecké a pohraniční policie bylo přijato opatření 

k neprodlenému informování nejbližšího celního úřadu v případě, kdy služba cizinecké 

policie na hraničních přechodech pojme podezření na dovoz odpadu do České 

republiky. Po vstupu České republiky do schengenského prostoru, bude volný pohyb 

zboží bez kontrolních mechanismů na hranicích jistě nahrávat subjektům, které budou 

chtít nelegálně přeshraničně přepravovat odpady ať už při pohybu do ČR, z ČR, nebo 

při tranzitu přes ČR, nebo se takové činnosti již v minulosti dopustily. Proto bude nutné 

přijmout další opatření, především zvýšením četnosti kontrol přepravy odpadů zejména 

v příhraničních oblastech.  
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5 Závěr 

 

Celní správa ČR prošla v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské 

unie významnými transformačními změnami. Získala také mnohé nové kompetence. 

Cílem této bakalářské práce bylo seznámit čtenáře s množstvím kontrolních činností, 

které v současné době Celní správa ČR vykonává.  

V první části práce jsem stručně vyjmenoval výčet kontrolních oprávnění, která 

provádějí specializované útvary celní správy. Tyto jsem pro větší přehlednost rozčlenil 

do jednotlivých oblastí. Celní správa již neprovádí pouze výběr cla a činnosti v oblasti 

dovozu a vývozu zboží, ale také kontrolní činnosti v dalších oblastech, které chrání 

zájmy státu, ale i výrobců a občanů. 

V druhé části práce jsem uvedl organizační strukturu Celní správy ČR. K velké 

změně došlo právě po vstupu České republiky do Evropské unie, kdy byly zrušeny 

útvary na hraničních celních přechodech. V souvislosti s novými kompetencemi došlo 

k novému organizačnímu uspořádání útvarů celní správy. Podrobněji jsem popsal 

strukturu celních úřadů, které provádějí přímý výkon jednotlivých kompetencí 

a kontrolních činností. Další snad největší organizační změnu je možné očekávat 

v souvislosti s chystanou integrací daňové a celní správy.  

Ve třetí části práce jsem se zaměřil na stěžejní kontrolní činnosti prováděné 

celními úřady. Tyto provádějí podle specifik jednotlivých kontrol oddělení mobilního 

dohledu a oddělení kontrol. Oddělení mobilního dohledu se zabývá kontrolami hlavně 

v terénu, tzn. na silnici, na tržnicích a provozovnách. Provádí kontroly související 

se správou spotřební daně. Dále veškeré kontrolní činnosti v rámci získaných 

kompetencí na silnici, tzn. kontroly výkonového i časového zpoplatnění, kontroly 

dodržování povinných bezpečnostních přestávek v mezinárodní silniční dopravě 

dle dohody AETR, přepravy nebezpečných věcí dle dohody ADR a další. Jednou 

z významných činností oddělení mobilního dohledu jsou kontroly v oblasti duševního 

vlastnictví a ochrany spotřebitele. Oddělení kontrol je zaměřené na kontroly prováděné 

převážně u daňových subjektů, tj. následné kontroly po propuštění zboží do celního 

režimu, daňové kontroly u plátců spotřební daně a integrované kontroly plateb 

v hotovosti. Provádí také kontroly na úseku zaměstnanosti cizinců. Obě oddělení konají 

ještě další kontrolní činnosti zmiňované v úvodní části práce. U jednotlivých kontrol 

jsem stručně uvedl postupy a problémy, s kterými se celní správa při provádění těchto 
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kontrol potýkala nebo i nadále potýká. Uvedl jsem zde i některé návrhy na zlepšení 

účinnosti těchto kontrol, které by měly přispět k efektivnějšímu výkonu získaných 

kompetencí. 

Podle mého názoru by se celní správa měla vzdát výkonu kompetencí v oblasti 

kontrol reprodukčního materiálu lesních dřevin a evidenční činnosti související 

s pěstováním máku setého a konopí, které v současné době celní úřady provádí fakticky 

okrajově, pokud vůbec.  Myslím, že tyto kontrolní činnosti přímo nesouvisí s hlavními 

úkoly celní správy a svým charakterem nesplňují vymezení funkcí celní správy 

zaměřené na činnosti spojené s oběhem zboží a fiskální funkcí.  

Navrhuji rozšířit kompetence celní správy v oblasti kontrol zaměstnanosti cizinců, 

kdy celní správa neprovádí celé řízení, pouze případ zdokumentuje a tento předává 

úřadům práce. Nelegální zaměstnanost ohrožuje fiskální zájmy státu a její sledování 

spadá do činností ochrany vnitřního trhu.  

Role celní správy by měla především spočívat v ochraně fiskálních zájmů státu 

resp. zájmů Společenství ve vztahu ke správě a výběru cel, daní, a poplatků. Dále 

v ochraně zájmů výrobců vyplývajících ze správy a výběru cel a daní a ze záva zků 

dle mezinárodních dohod, v oblasti prevence, sankce a represe (odhalování trestných 

činů) a ochraně vnitřního trhu (pracovní trh, spotřebitelé, životní prostředí, průnik 

nebezpečného zboží, zákazy a omezení v odvozu a vývozu, práva duševního 

vlastnictví). 

Celní správa ČR se stala kontrolním a dohledovým orgánem státní správy. 

Je moderní složkou, která je schopna velice pružně reagovat na nově kladené 

požadavky, o čemž svědčí samotné výsledky, kterých celní správa dosahuje. K  těmto 

přispívá i důsledné provádění kontrol jednotlivými kontrolními složkami Celní 

správy ČR.  
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resp. respektive 
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tzv. tak zvaný 
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