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1 Úvod 
 

Bakalářskou práci na téma "Celní správa České republiky a změny jejích 

kompetencí po vstupu ČR do Evropské unie" jsem si vybrala z toho důvodu, ţe 

celní správa, jako orgán státní správy, prošla v novodobé historii mnoha změnami, 

kdy musela plnit různé politické a hospodářské úkoly, přičemţ si zachovala velmi 

vysokou odbornou úroveň. Cílem práce je i přiblíţit současné postavení a 

kompetence celní správy, které není laické veřejnosti vţdy dostatečně zřejmé a 

mnohdy zde přetrvávají mylné a historicky zakořeněné představy. Celní správa je 

zajímavá i různým postavením svých zaměstnanců – sluţební poměr u 

uniformované části vedle pracovního poměru u civilních zaměstnanců. Stěţejní 

část pak popisuje přerod celní správy po vstupu České republiky do EU v orgán 

státní správy, který musel najít své nové a smysluplné postavení v nových 

podmínkách.  

Dříve jsme se při cestování za hranice naší země běţně setkávali s 

celníkem na hranicích, toho tam jiţ v dnešní době nepotkáme, ale za to se s 

příslušníky Celní správy České republiky můţeme setkat na mnoha jiných 

místech, ať jiţ jako s nezvanými návštěvníky legálních i nelegálních lihovarů a 

pálenic, naše společnost také zaregistrovala celníky, kteří se podílejí na velkých 

dopravně bezpečnostních akcích, při nichţ na silnicích a dálnicích zastavují 

kamiony, osobní vozidla a autobusy a zajímají se o jejich náklad, kolečka 

tachografů, dálniční známky, hmotnost atp. Zaměstnance celní správy v dnešní 

době také můţeme potkat na trţnicích, kde chrání práva duševních vlastnictví, 

velmi zásadní je i jejich boj proti pašování drog a nelegálního pěstování 

marihuany na našem území. Zásadní je i jejich úkol při ochraně společnosti a 

ţivotního prostředí, kdy úzce spolupracují s Českou obchodní inspekcí a 

s Ministerstvem ţivotního prostředí. Domnívám se, ţe jen málo lidí ví o 

činnostech naší Celní správy a snad ještě méně o její historii, proto jsem část své 

práce věnovala také historii celní správy v českých zemích, kdy jsem se snaţila 

zmapovat nejdůleţitější body jejího vývoje v průběhu času.  
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1.1 Cíl a metodický přístup bakalářské práce 

 

Cílem mé bakalářské práce je zmapovat historický vývoj celních orgánů na 

území České republiky od prvních záznamů o nich aţ po vstup ČR do Evropské 

unie, zaměřím se především na změny kompetencí celní správy ČR, ke kterým 

došlo právě od dne 1. května 2004. Z celního hlediska tvoří státy EU celní unii, 

coţ znamená, ţe celní sazby i celní předpisy a jejich aplikace musí být shodné ve 

všech členských státech a musí být jednotně uplatňovány vůči třetím zemím. Mezi 

státy Evropské unie jsou pak veškerá cla zrušena. Kromě legislativních změn měl 

vstup Celní správy České republiky do EU i mnoho dalších dopadů, souviselo s 

ním zrušení pohraničních celních úřadů, ale relativní úbytek práce v jedné oblasti 

byl nahrazen získáním řady nových kompetencí.  

 Metodicky se bakalářská práce opírá zejména o analýzu periodika 

Celní správy České republiky CLO DOUANE, a to zejména z období let 2003 aţ 

2005. Dále jsou vyuţity právní předpisy, materiály Ministerstva financí ČR a 

Celní správy ČR a také různé internetové zdroje. Změnu kompetencí Celní správy 

České republiky jsem se snaţila také zachytit pomocí komparace celních zákonů. 

Při mapování historického vývoje celní správy v českých zemích je podkladem 

odborná literatura, které je však relativně značný nedostatek. 
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2 Historie celní správy na území českých zemí 
 

První záznamy o celnicích můţeme nalézt jiţ v Novém zákoně, kde se 

praví: „Kdyţ šel Jeţíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověk jménem Matouš a 

řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním. Kdyţ potom seděl u stolu 

v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Jeţíšem a jeho učedníky. 

Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům: „Jak to, ţe váš Mistr jí s celníky a 

hříšníky?“ On to uslyšel a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a 

učte se, co to je: ,Milosrdenství chci, a ne oběť´. Nepřišel jsem pozvat 

spravedlivé, ale hříšníky.“
1
 Svatý Matouš se stal patronem celníků. Jako svůj 

symbol si Celní správa České republiky zvolila znak Merkura.
2
 V řecké mytologii 

byl Merkur, Mercurius, bohem obchodu a cestování. Povolání celníka patří 

k nejstarším řemeslům vůbec. 

 

 

2.1 Celnictví v Čechách a na Moravě do třicetileté války 

 

 Dějiny celnictví jsou nerozlučně spojeny s dějinami obchodu. Jiţ ve 

starověkých říších mělo celnictví vysokou úroveň. Území dnešní České republiky, 

které se rozkládá ve středu Evropy, bylo díky této poloze předurčeno k tomu, aby 

se tak stalo územím, kterým procházely důleţité obchodní stezky. Po pádu 

římského impéria se zejména franská říše dostala do obchodních styků s novými 

obyvateli našich zemí, se Slovany. Podobně jako v Římské říši, tak také ve 

franské říši tvořila cla důleţitý panovníkův příjem. Celníci vybírali cla a mýta, 

která patřila ke kníţecím finančním zdrojům, cla byla vybírána od cizích kupců 

při zemských branách a jejich účelem bylo zajistit kníţecí ochranu kupci a jeho 

průvodu, proto se také výše poplatku stanovovala podle počtu kupcovo koní a 

                                                           
1
 Bible – Nový zákon, Matouš – kniha 9, Povolání celníka. 

2
 Podoba znaku viz. příloha 6. 
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vozů, později aţ s pokročilejším hospodářstvím, se výše poplatků určovala podle 

zboţí.
3
 Panovníci mohli udělovat právo výběru cel, a to jak klášterům, tak i 

církevním i světským feudálům.  

Prvním ze známých pramenů celního charakteru, který byl do značné míry 

také uţíván ve Velkomoravské říši, byl tzv. Raffelstettenský statut z let 903 – 904, 

který nám znázorňuje tehdejší celní praxi franských, ale i velkomoravských 

obchodníků při vývozu i dovozu výrobků. „Obchodní styky měla Velká Morava 

nejen s Východofranskou říší, Kyjevskou Rusí a Bulharskem, ale i s Byzantskou 

říší, Pobaltím, severní Itálií, Černomořím a Orientem (zejména s Araby).“
4
 Tento 

celní statut upravoval obchod se solí, která se na Velkou Moravu dováţela a byla 

velmi důleţitým a nezbytným zboţím ještě po mnoha další století.
5
 Všechny trţní 

a celní poplatky byly vybírány v podobě naturálií anebo v podobě peněţní.  

Po pádu Velké Moravy, díky nájezdům Maďarů, se střediskem obchodu 

v Přemyslovském státě stala Praha. Ve třináctém století, kdy začala vznikat nová 

města, začali panovníci městům poskytovat určitá privilegia, jedním z nich bylo 

právo na výběr cla nebo mýta, či byla města od nich osvobozena. Aţ za vlády 

Ferdinanda I. (Habsburský, 1503-1564) došlo k výrazné úpravě celní organizace. 

Velký zásah do celní politiky znamenal první celní mandát z roku 1528 a z roku 

1546, kdy bylo zavedeno vývozní clo, v našich zemích se toto clo týkalo hlavně 

cla za zemědělské výrobky. Byla také zřízena síť celních stanic, jejichţ úkolem 

bylo hlavně vybírat clo z vyváţeného zboţí. Od roku 1549 se cla, vývozní na 

hranicích a dovozní ungelt, uţ nevybírali jen v Praze, ale i v řadě dalších měst, 

směla se však vybírat jen s královským svolením; na Moravě zůstala cla v rukou 

                                                           
3
 Janák, Jan – Hledíková, Zdeňka: 1989. Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. Praha: 

Státní pedagogické nakladatelství, str. 43. 
4 Malý, Karel – Sivák, Florian: 1988. Dějiny státu a práva v Československu do r. 1918. Praha: 

Panorama, str. 39. 

5
 Čtrnáctideník Celní správy ČSSR CLO-DOUANE, č. 20/1989, vydává Ústřední celní správa, Praha, 

roč. XXIII, str. 13. 
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stavů a upravoval je sněm.
6
 Celní organizace byla do počátku sedmnáctého století 

zhruba dobudována.  

V období nastupujících kapitalistických vztahů, kdy se mnohé státy řídily 

merkantilistickými zásadami
7
, nebo v obdobích, po vítězných či prohraných 

válkách, nastávala změna v celní politice.  Hlavní náplní celnictví v minulosti 

bylo vybírání zvláštního druhu poplatků nebo-li cla. Co je to vlastně clo? Clo bylo 

na území českých zemí aţ do poloviny 18. století, velmi často spojováno s mýtem. 

Mýto bylo vybíráno z dopravního prostředku, z vozu, lodě, koně. Tedy to vlastně 

znamenalo, poplatek za pouţití cest, mostů, brodů i řek, ale mýto také znamenalo 

poplatek z vezeného, neseného nebo plaveného zboţí. Cla se dělila podle svého 

účelu do několika skupin: 

 1) berní clo – slouţilo účelům fiskálním a bylo jedním z důleţitých zdrojů 

státních příjmů 

 2) ochranné clo – v pozdějších etapách, na přechodu od feudalismu ke 

kapitalismu i v době moderní, mělo chránit některé výrobní odvětví před 

zahraniční konkurencí nebo mělo zabránit vývozu surovin, polotovarů nebo 

zemědělských produktů, např. obilí.  

 3) cla politického charakteru – účelem bylo vykonávat hospodářský a 

politický nátlak na vládu či na změnu politického nebo hospodářského zřízení 

Cla se v souvislosti s pohybem zboţí podléhajícího clo dělila na dovozní, vývozní 

a tranzitní.
8
 

 

 

                                                           
6
 Janák, Jan – Hledíková, Zdeňka: 1989. Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. Praha: 

Státní pedagogické nakladatelství, str. 127. 
7
 Merkantilizmus - ekonomická teorie považující za základ bohatství směnu výrobků a obchod. 

8
 Brodesser, Slavomír – Horváth, Vladimír – Janák, Jan – Mainuš, František – Pospíšilová, Milena – 

Watzka, Jozef: 1982. Celnictví v Československu minulost a přítomnost. Praha: Naše vojsko, str. 7-
22. 
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2.2 Od feudalismu ke kapitalismu  

 

 Běhen třicetileté války odumíral obchod a rozpadal se tehdejší chod 

státních orgánů, ale přeci jen se částečně podařilo konsolidovat proclívání 

dováţeného i vyváţeného zboţí, a to díky nařízení vydaná Ferdinandem III. roku 

1637 (Habsburský, 1608-1657). Česká komora byla hlavním orgánem při výběru 

cel v Čechách, jí byli podřízení krajští celní komisaři, jimţ podléhali celní 

výběrčí. V kaţdém kraji byl nadřízeným všech celnic celní komisař.
9
 Po třiceti 

leté válce se jen těţko znovu obnovoval obchod a výroba. Hlavní součást vývozu 

naší země tvořilo hlavně obilí, dobytek, ryby a kůţe, a zvláště vývoz plátna všeho 

druhu, na Moravě se k těmto druhům zboţí připojilo ještě víno.
10

  

 Vrchnost se samozřejmě snaţila vyuţít nelehkých válečných dob a 

osobovala si více a více práv vybírat od obchodníků nejen mýto v pravém slova 

smyslu, ale uvalovala i poplatky na vezené zboţí. Toto nemohlo zůstat bez 

povšimnutí, a tak se v Čechách a na Moravě věnovala velká pozornost 

odstraňování soukromých mýt, lépe řečeno celních poplatků. Dále se vyskytl 

velký problém s pašeráctvím, na jehoţ odstranění byla vyčleněna jistá částka 

peněţ, aby mohl být vytvořen zvláštní sbor 40 – 50 portašů na Moravě, kteří se 

měli zaměřit zejména na zabránění v pašování polské soli; toto byl zárodek 

pozdější pohraniční a nakonec finanční stráţe.  

 Z roku 1669 se zachovala velmi cenná zpráva o organizaci tehdejší celní 

správy. Z té můţeme vyčíst, ţe vrchním orgánem, který řídil výběr cel, byli dva 

celní komisaři při české komoře. Úkolem jednoho bylo vybírání peněz, a druhý 

měl na starosti účetnictví. Dalším úkolem celních komisařů bylo také sledovat tzv. 

volné pasy, které dostávali k vývozu zboţí bez cla většinou příslušníci vrchnosti a 

někdy také obchodníci a jiné osoby; dále museli dohlíţet na to, zda nejsou 

zřizovány nové clení stanice, popř. mýtnice, zejména na panstvích vrchností. Celá 

                                                           
9
 Brodesser, Slavomír – Horváth, Vladimír – Janák, Jan – Mainuš, František – Pospíšilová, Milena – 

Watzka, Jozef: 1982. Celnictví v Československu minulost a přítomnost. Praha: Naše vojsko, str. 
35. 
10

 Tamtéž, str. 39. 
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země byla rozdělena na deset celních obvodů: jablonecký, chomutovský, 

přísečnický, chebský, tachovský, prachatický, českobudějovický, německo 

brodský, výsokomýtský a trutnovský. V kaţdém z těchto obvodů byl nadřízeným 

orgánem celní pojezdný, podle instrukcí měl na starosti kontrolu provozu na všech 

jemu podřízených stanicích, a jeho povinností bylo udrţovat styk s českou 

komorou prostřednictvím celních komisařů. Pro celního pojezdného byla velmi 

důleţitá celní mapa, první celní mapu v našich zemích zpracoval Jan Stich v roce 

1676, na které byly znázorněny cesty a stezky, které propojovaly a byly 

kontrolovány sítí celních stanic. Do soustavy organizace tehdejší celní správy 

patřila ještě skupina celních výběrčích celních prohlášení, pouţijeme-li dnešní 

terminologii, která byla umístěna zcela na hranicích. Výběrčí byl povinen po 

prohlídce vybrat clo podle platných tarifů a jeho pomocník – účetní – vedl účetní 

knihu, do které byly zaneseny všechny vybrané částky. A jelikoţ byl podloudný 

obchod rozšířen nejen na Moravě, kde mu měli zamezit sbor portašů, ale i 

v Čechách, proto byli do organizace tamější celní správy zahrnuti také dozorci, 

kteří procházeli nebo projíţděli pohraničním a kontrolovali osoby i povozy a 

sledovali, zda byly splněny všechny náleţitosti a zda se obchodníci i cestující 

nevyhnuli povinnosti nechat proclít vezené nebo nesené zboţí či jiné věci. Celní 

zřízenci taktéţ působili v městských branách.
11

 

 Je třeba podotknout, ţe v době pobělohorské se stále ještě nerozlišovalo 

clo dovozní a vývozní. Z dovozu se stále platil tzv. ungelt. Pokud někdo pouze 

převáţel přes Čechy zboţí, určené například pro Moravu nebo Slezsko, platil 

ungeltní poplatky a ještě poloviční clo vývozní. V roce 1669 bylo v Čechách 145 

celních a ungeltních stanic a 13 stanic filiálních. Ungelt v 25 královských městech 

vybírali královští rychtáři.
12

 

                                                           
11

 Brodesser, Slavomír – Horváth, Vladimír – Janák, Jan – Mainuš, František – Pospíšilová, Milena 
– Watzka, Jozef: 1982. Celnictví v Československu minulost a přítomnost. Praha: Naše vojsko, str. 
41-44. 
12

 Brodesser, Slavomír – Horváth, Vladimír – Janák, Jan – Mainuš, František – Pospíšilová, Milena 
– Watzka, Jozef: 1982. Celnictví v Československu minulost a přítomnost. Praha: Naše vojsko, str. 
43. 
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 Nikdy nebylo nebezpečí francouzské hospodářské i politické nadvlády 

větší neţ v druhé polovině 17. století. Tato doba, byla dobou colbertismu, jehoţ 

hlavní myšlenkou bylo, ţe hlavní úlohou státu je podpora domácí výroby a snaha 

najít výhodná odbytiště výrobků, aby státní pokladna z aktivního zahraničního 

obchodu měla co nejvyšší příjem. Na vídeňském dvoře se ozývaly podobné 

myšlenky od významných činitelů, merkantilisté. Tyto myšlenky ovlivnily i celní 

politiku, a tak se v nových celních patentech a tarifech objevily zákazy dováţet 

řadu zahraničních výrobků. Začaly se také objevovat ve větším měřítku 

manufaktury v našich zemích. Všem šlo o jediný a konečný cíl, který byl hlavní 

zásadou merkantilismu – aktivní zahraniční bilance, která zajistí státu blahobyt. 

Na zboţí, které se do našich zemí dováţelo zcela zbytečně, jako cizí sukna, 

punčochy a dokonce i lněná plátna, bylo v roce 1692 uloţeno vysoké clo.  

  V roce 1731 byl vydán pro Moravu nový celní řád a tarif, v roce 

1737 vyšel i pro Čechy. Nové tarify se snaţily zavést alespoň v rámci 

jednotlivých zemí společný pořádek a projevila se v nich snaha stanovit na 

výrobky dováţené ze zahraničí vyšší clo. Nové organizační uspořádání mělo 

kaţdou zemi monarchie obklopit celními závorami tak, aby v kaţdé ze zemí byl 

v platnosti jednotný clení řád, ale aby mezi sebou byly země odděleny celními 

předpisy. V nových předpisech bylo stanoveno, ţe na hraničních celnicích se 

proclívalo zpravidla pouze to, co podléhalo rychlé zkáze, ostatní dováţené zboţí, 

uloţené v balicích či sudech, bylo na hraniční celnici opatřeno pečetí a bylo 

povinností toho, kdo zboţí vezl, zajet na nejbliţší celnici vyššího stupně, tedy 

jednalo se o celnici se skladištěm, a tam se musel podrobit prohlídce a poté 

zaplatit příslušné clo. Pokud se jednalo o tranzit, tak předpisy stanovily, ţe 

cestující se přihlásí na první celní stanici, zaplatí poplatek, který byl samozřejmě 

mnohem niţší neţ při dovozu, a cestující také dostal na kaţdé prováţené 

zavazadlo tranzitní razítko. Celní řády stanovily, jakými druhy mincí se měly 

celní poplatky vyrovnávat, rovněţ byly ujednoceny míry a váhy. V celních řádech 

byly také přesně stanoveny povinnosti celních zaměstnanců, v ţádném případě 

nesměli přijímat pozornost nebo dar, nesměli se nechat při výkonu svých 
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povinností podplácet. Další merkantilistickou myšlenkou, která se objevila 

v nových celních řádech, bylo zavedení tranzitního cla, tímto odpadlo několikeré 

proclívání, kterému bylo podrobeno zboţí, které procházelo několika zeměmi.
13

 

  Za společné vlády císařovny Marie Terezie a Josefa II. začalo 

období, které se běţně označuje jako prohibiční systém. „Císař Josef II. byl toho 

názoru, ţe pouze přísnými zákazy dovozu některých produktů do monarchie a 

zostřením zákazu vyváţet některé domácí zboţí lze dosáhnout toho, ţe domácí 

výroba bude chráněna před neţádoucí konkurencí.“
14

 Dokladem tohoto názoru je 

celní tarif z roku 1788, který obsahoval seznam zboţí, jeţ bylo moţné dováţet i 

vyváţet, ale také obsahoval seznam zboţí, jehoţ vývoz a dovoz byl striktně 

zakázán, například zakázáno bylo dováţet zahraniční ocel, ţelezo, měď, sůl 

střelný prach a zrcadla. V této době také došlo ke změně v celní organizaci: 

v jednotlivých zemích byly zřízeny u tehdejších zemských orgánů úřady celní 

administrativy, jimţ podléhaly celní inspektoráty, které podléhaly ředitelství 

důchodkové daně ve Vídni.
15

 

  Po skončení napoleonských válek se do našich zemí a do celé 

rakouské monarchie dostávalo skrze podloudný obchod mnoho cizího zboţí, 

především šlo o anglické zboţí, které nepříznivě působilo na rozmach domácí 

výroby. V oboru celním se udrţoval nadále josefínský systém prohibitivní celní 

politiky; pod tlakem poţadavků obchodu a v důsledku rozsáhlého podloudnictví 

došlo roku 1835 ke kodifikaci celního práva a řízení v tzv. „celním a monopolním 

řádu“ zaloţeném na ostrém systému kontrolním.
16

 Určoval a vymezoval podél 

státních hranic prostor, který se nazýval celní pásmo; na hranicích byly úřady 

dvojího druhu: tzv. komerční, které byly s nepřetrţitým provozem a druhé, které 

                                                           
13

 Brodesser, Slavomír – Horváth, Vladimír – Janák, Jan – Mainuš, František – Pospíšilová, Milena 
– Watzka, Jozef: 1982. Celnictví v Československu minulost a přítomnost. Praha: Naše vojsko, str. 
58-59. 
14

 Brodesser, Slavomír – Horváth, Vladimír – Janák, Jan – Mainuš, František – Pospíšilová, Milena 
– Watzka, Jozef: 1982. Celnictví v Československu minulost a přítomnost. Praha: Naše vojsko, str. 
71. 
15

 Tamtéž. 
16

 Čtrnáctideník Celní správy ČSSR CLO-DOUANE, č. 20/1989, vydává Ústřední celní správa, Praha, 
roč. XXIII, str. 14. 
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byly určeny jen pro denní provoz, tzv. pomocné, také byly zřízeny ohlašovací 

stanice, a to v prostoru kde pohraniční celnice nebyla, dále se ve vnitrozemí 

nacházely celnice hlavní, coţ byly úřady s celními sklady; dále v řádu byla 

zakotvena i ustanovení, týkající se boje proti podloudnictví (§ 297); tento celní 

řád také zajišťoval státní monopol Rakousko-Uherské monarchii na výrobu 

některého druhu zboţí a obchod se solí, tabákem i střelným prachem.
17

 Jelikoţ 

podloudný obchod a pašeráctví vzkvétalo, tak se za logický krok povaţovalo 

zavést pohraniční stráţ, která měla posílit ostrahu hranic. „Výkonnými orgány 

okresních kamerálních správ se staly celní úřady, pohraniční stráţ byla zřízena 

v roce 1829 k obraně proti podloudnictví a neoprávněnému překračování hranic, a 

také k udrţení veřejného pořádku v pohraničních okresech, a dále vznikla v roce 

1835 důchodková stráţ k ochraně proti přestupkům důchodkových předpisů. Obě 

tyto stráţní sloţky byly v roce 1843 spojeny v jednotný sbor nazvaný finanční 

stráţ.“
18

 Nová finanční stráţ byla také pověřena povinností starat se o zachování 

předpisů o výběru spotřebních poplatků např. z vína, masa, o vybírání 

důchodkové daně, a také měla sledovat podomní obchod.
19

 

 

 

2.3 Celnictví po roce 1848 až do vzniku Československa 

 

 Revoluce v letech 1848 – 1849 napomohla vstoupit habsburské monarchii 

do období kapitalismu. Jiţ v březnu roku 1848 vzniklo ministerstvo financí, to se 

také stalo i nejvyšším orgánem clení správy. Dále bylo císařským patentem 

Františkem Josefem I. stanoveno, ţe celá monarchie tvoří jeden clení a obchodní 

obvod. Nový celní tarif, který vstoupil v platnost dnem 1. února 1852, znamenal 

                                                           
17

 Čtrnáctideník Celní správy ČSSR CLO-DOUANE, č. 21/1989, vydává Ústřední celní správa, Praha, 
roč. XXIII, str. 13. 
18

 Janák, Jan – Hledíková, Zdeňka: 1989. Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. Praha: 
Státní pedagogické nakladatelství, str. 185. 
19

 Brodesser, Slavomír – Horváth, Vladimír – Janák, Jan – Mainuš, František – Pospíšilová, Milena 
– Watzka, Jozef: 1982. Celnictví v Československu minulost a přítomnost. Praha: Naše vojsko, str. 
86 – 96. 
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přechod od prohibitivního systému cel k celnímu ochranářství. Padesátá léta 19. 

století byla velmi důleţitá pro dobudování systému clení správy a pro prohloubení 

celního řízení: tak součástí clení správy byly jednak finanční úřady pomocné nebo 

výkonné, mezi které patřily celní úřady a finanční stráţ, a jednak nově také 

finanční úřady správní, těmi byly do poloviny padesátých let okresní kamerální 

správy, na jejichţ místo nastoupila okresní finanční ředitelství. Okresní finanční 

ředitelství (OFŘ) se stala I. instancemi pro správu cel, tudíţ jim byly celní úřady, 

podobně jako finanční stráţ, podřízeny; druhou instancí celní správy se stala 

zemská finanční ředitelství a nejvyšší instancí bylo ministerstvo financí ve 

Vídni.
20

  

 Ale liberalismu skončil krachem díky velké hospodářské krizi 

sedmdesátých let a Rakousko-Uhersko tak muselo změnit svou obchodní a celní 

politiku a přešlo od politiky volného obchodu k autonomním celním tarifům. 

Tento autonomní celní tarif byl přijat zákonem roku 1878. Postupně se rozšiřovala 

celní ochrana na téměř všechna průmyslová odvětví, významným opatřením bylo 

rovněţ zavedení agrárních cel.
21

  Samozřejmě existovala i opatření jak má 

například být ustrojen celní úředník ustanovený ve sluţbě na hranicích; jeden 

takový předpis byl vydán panovníkem roku 1886: „…smějí uţívat vojenského 

kabátce ze sukna barvy jako ocel do zelena kalená s límcem, výloţkami a 

výpustky ze sukna jako tráva zeleného, pak opasku se závěsníkem, jenţ pod 

kabátcem umístěn buď pro nošení kordu“.
22

Rok 1891 se tak ve vývoji celní 

politiky stal významným mezníkem, tímto rokem totiţ skončila v Rakousku-

Uhersku a i v Německu éra autonomních tarifů. Tímto rokem byla zahájena nová 

perioda obchodních smluv, v níţ byla celní ochrana částečně zmírněna. Ale tento 

liberalistický směr netrval příliš dlouho. Jiţ dne 13. února roku 1906 byl 
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 Brodesser, Slavomír – Horváth, Vladimír – Janák, Jan – Mainuš, František – Pospíšilová, Milena 
– Watzka, Jozef: 1982. Celnictví v Československu minulost a přítomnost. Praha: Naše vojsko, str. 
133. 
21

 Tamtéž, str. 145. 
22

 Brodesser, Slavomír – Horváth, Vladimír – Janák, Jan – Mainuš, František – Pospíšilová, Milena 
– Watzka, Jozef: 1982. Celnictví v Československu minulost a přítomnost. Praha: Naše vojsko, str. 
162. 
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v Rakousku-Uhersku vydán nový autonomní celní tarif, jehoţ znakem byla 

zostřená clení ochrana a stupňování agrární ochrany.
23

  

První světová válka se velmi projevila na zákazech dováţení a vyváţení 

zboţí, na výši poplatků. Do zemí Rakouska-Uherska bylo zakázáno dováţet určité 

druhy zboţí z nepřátelských zemí, a naopak byl vydán přísný zákaz vyváţet 

suroviny do zemí Dohody nebo zemí s nimi spřátelených.  Dokonce byl zřízen 

zvláštní výbor - Ústředna pro povolování dovozu, vývozu a průvozu, který byl 

v působnosti ministerstva financí. Neexistovala jen válka zbraní, ale téţ existovala 

„celní válka“.  

 

 

2.4 Celnictví od vzniku Československa až po vznik samostatné 

České republiky 

 

 Nezávislost Československé republiky byla vyhlášena 28. října 1918. ČSR 

spolu s celým právním řádem a správním systémem Rakouska-Uherska převzala 

také clení tarif z roku 1906. Dne 20. února 1919 byl vydán zákon o celním území 

a vybírání cla, území ČSR jím bylo prohlášeno za samostatné celní území, pro něţ 

bylo stanoveno výhradní právo československého státu vybírat clení dávky a 

podrobovat dováţené, vyváţené a prováţené zboţí celnímu řízení.
24

 V důsledku 

poválečného znehodnocení měn byly zeslabeny, dokonce i úplně odstraněny celní 

přehrady, z tohoto důvodu místo cel nastoupily administrativní zásahy formu 

udělování dovozních a vývozních povolení nebo vyhlašováním zákazu či vývozu 

určitého zboţí. Toto povolovací řízení od poloviny roku provádělo nově 

vytvořený Úřad pro zahraniční obchod, ale jiţ v únoru roku 1922 byl tento úřad 
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 Brodesser, Slavomír – Horváth, Vladimír – Janák, Jan – Mainuš, František – Pospíšilová, Milena 
– Watzka, Jozef: 1982. Celnictví v Československu minulost a přítomnost. Praha: Naše vojsko, str. 
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zrušen a jeho oprávnění a funkce byly přeneseny na ministerstvo průmyslu, 

obchodu a ţivností.
25

  

 Nejvyšší instancí celní správy zůstalo i nadále ministerstvo financí, kde 

vznikl v listopadu 1918 IV. Odbor pro nepřímé daně, cla a monopoly, uţ na 

počátku roku 1923 byl zřízen nový odbor IV B v čele s Emilem Martincem, tento 

odbor spravoval celní záleţitosti.
26

 Emil Martinec tak stál u zrodu velmi 

důleţitého mezníku pro celní správu. Do konce roku 1927 patřila do kompetence 

okresních finančních ředitelství i správa cla, ta ale byla novým clením zákon č. 

114/1927 Sb. z. a n. a jeho prováděcího nařízení č. 168/1927 Sb. přenesena zčásti 

na okrskové celní správy a zčásti na celní úřady; „ty se staly finančními správními 

úřady a vykonávaly v první stolici vyměřování cla a ostatní správní a kontrolní 

celní agendu, a to buď na hranicích (jako pohraniční clení úřady) nebo ve 

vnitrozemí (jako vnitrozemské clení úřady, které byly dále specifikovány jako 

nádraţní, přístavní nebo silniční celní úřady s odbočkami na letištích a 

poštách).“
27

 Jednalo se o poměrně rozsáhlou zákonnou normu, která kromě 

základních zásad a pojmů přesně popisovala organizaci celní správy a řízení 

celního dozoru, celní řízení, povinnosti platit clo, moţnost opravných prostředků 

(stíţností) a trestní ustanovení. Za nejvyšší úřad celní správy zákon stanovil 

ministerstvo financí, jemuţ byly podřízeny okrskové celní správy, celní úřady a 

finanční stráţ. Území republiky bylo rozděleno na čtyři celní okrsky a to dle zemí 

– první clení okrsek zaujímal Země české, druhý Země moravskoslezské, dále 

Země slovenské a nakonec Země podkarpatoruské. Okrsková celní správa byla 

nadřízeným orgánem pro clení úřady a pro finanční stráţ a řídila jejich činnost.
28

 

Nové ustanovení přinesl celní zákon i o celních trestných činech, které rozděloval 
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na celní přestupky a na celní nepořádnosti. Tento zákon se stal jedním 

z nejmodernějších své doby a překonal podobu mnohých zákonů jiných států.  

 Velká hospodářská krize se nutně projevila v celních 

nařízeních Československé republiky. Bylo zvýšeno clo na obilí, mouku a 

mlýnské výrobky a zavedení cel na maso a dobytek. Aby se v celé řadě změn a 

nařízení celní úředníci snáze vyznali, informoval je o nich Celní věstník, který od 

roku 1923 vydával Spolek československých celních úředníků, například přiráţky 

na mouku, obilí a mlýnské výrobky: „Počínajíc 10. únorem 1932 mění se u saz. 

čís. 26 oves, celní přiráţka na Kč 34.-. Jinak vyhláška uveřejněná v čís. I. 

„Celního Věstníků“, ročník 1932, zůstává beze změny. (Min. fin. č. j. 14.387/32 – 

IV B/12c ze dne 5. února 1932.)“
29

 

 Dne 15. března 1939 byly české země vojensky obsazeny a byl vytvořen 

protektorát Čechy a Morava. Ale jiţ v říjnu 1938 (v období tzv. „Druhé 

republiky“) byly postupně zavedeny říšskoněmecké daňové a celní předpisy a 

vybudována nová organizace finanční správy. K zásadní změně finanční správy 

došlo v souvislosti se zrušením celní hranice mezi protektorátem a říší od 1. října 

1940. Z území protektorátu byl vytvořen tzv. vrchní finanční okres Čechy a 

Morava a v Praze vznikl Úřad vrchního finančního prezidenta jako orgán říšské 

správy. Protektorátní finanční úřady byly po věcné stránce, pokud se týkalo 

správy cel, spotřebních daní a monopolů, podřízeny vrchnímu finančnímu 

prezidentovi. Celní úřady, které byly zřízené podle celního zákona z roku 1927, 

zastavily svou činnost k 30. září 1940, tímto dnem byla zrušena i finanční stráţ.
30

 

 Po skončení II. Světové války, na základě prezidentského dekretu ze 

dne 23. června 1945 byla od 16. července 1945 obnovena organizace celní správy. 

Touto zákonnou normou byla pro československé celní území stanovena platnost 

celního práva podle stavu k 29. září 1938. Nejdůleţitějším obecním smluvním 

dokumentem z tohoto období je Všeobecná dohoda o clech a obchodu (General 
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Agreement on Tariffs and Trade – GATT), tato dohoda byla uzavřená 30. října 

1947 v Ţenevě, a to mezi 23 smluvními stranami a jednou ze smluvních stran bylo 

i Československo, dohoda vstoupila v platnost dne 1. 1. 1948. Cílem GATT je 

podle zakládající dohody napomáhat zvyšování ţivotní úrovně, dosahovat plné 

zaměstnanosti, rozvíjet světové zdroje, rozšiřovat výměnu statků a podporovat 

hospodářský rozvoj. Ve skutečnosti se GATT zaměřil hlavně na sniţování cel, 

zajišťování doloţky nejvyšších výhod ve vztazích mezi smluvními stranami, 

hledání cest k odstraňování obchodních překáţek a na projednávání obchodních 

problémů rozvojových zemí. Toto uzavření Všeobecné dohody o clech a obchodu 

dokládá, ţe celní politika, která aţ doposud byla v pravomoci jednotlivých států, 

se po druhé světové válce stala předmětem mezinárodních jednání a úmluv. Další 

důleţitou mezinárodní organizací, která byla ustanovena 15. prosince 1950 

v Bruselu, se stala Rada pro celní spolupráci. Cílem Rady je studovat všechny 

otázky týkající se celní spolupráce: zkoumat technické aspekty i hospodářské 

faktory celních systémů za účelem jejich sladění a sjednocení: zjednodušit celní 

formality vyţadované při mezinárodním obchodu, připravovat návrhy úmluv a 

doporučení týkající se celní spolupráce; publikovat informace o celních 

předpisech a postupech; dohlíţet na plnění umluv a podnikat smírčí kroky 

v případě sporu. Sídlo Rady je v Bruselu.
31

 

 Únorový komunistický převratu v roce 1948 znamenal kvalitativní změnu 

pro československý zahraniční obchod a s ním spjaté československé celnictví. 

Tato změna vedla ke zcela novému pojetí cla; po plném znárodněné obchodu 

ztrácela cla ochrannou funkci jako zdroj státních příjmů. Prvořadým úkolem celní 

správy v novém pojetí se stala ochrana národního hospodářství ve styku s cizinou, 

a to zejména formou ochrany státního monopolu zahraničního obchodu. Úloha 

zabezpečení a ochrany monopolu zahraničního obchodu byla přiřčena celní 

správě, to také vedlo k jejímu zařazení do resortu ministerstva zahraničního 

obchodu, tak se stalo vládním nařízením č. 27 z 8. července 1952, které poloţilo 

základ samostatné celní správy. Ústřední celní správa měla převzít plnění 

                                                           
31

 Měsíčník Celní správy ČSSR CLO-DOUANE, č. 11/1979, vydává Ústřední celní správa, Praha, roč. 
XIII, str. 10. 
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dosavadních úkolů ministerstva financí, pověřenectva financí a krajských 

národních výborů v celních věcech a dosavadních úkolů ministerstva financí 

v devizových věcech podle zákona o vázaném devizovém hospodářství.
32

 

Organizace celní správy se tímto vládním nařízením velmi zjednodušila, neboť 

zůstaly pouze dva stupně: Ústřední celní správa a celnice. Nové funkce a s tím 

spojené úkoly celní správy byly zakotveny v celním zákonu z roku 1953, tento 

zákon platil aţ do konce roku 1974. Podle tohoto zákona bylo důleţitou 

povinností celní správy vyměřovat a vybírat clo a náhradní dávky, dále také 

zjišťovat a shromaţďovat podklady pro celní statistiku a zpracovávat ji, základní 

funkce celní správy spočívala převáţně v činnosti kontrolní.
33

  

V šedesátých letech, kdy se začalo zrychlovat tempo rozvoje 

mezinárodního obchodu, a kdy se rozšířil cestovní ruch a byla vybudována nová 

mezinárodní komunikační spojní, vzrůstal význam celnictví. Dnem 27. října 1968 

byl vydán Ústavní zákon o československé federaci, tento zákon stanovil, ţe 

federální ministerstvo zahraničního obchodu vykonává působnost ve věcech 

celnictví, celní politiky a celních tarifů, a potvrdil Ústřední celní správu jako 

zvláštní sloţku ministerstva zahraničního obchodu. Zároveň stanovil, ţe jako její 

orgány pro území republik působí Celní ředitelství pro ČSR v Praze a Celní 

ředitelství pro SSR v Bratislavě (zákon o čs. Federaci 143/68 Sb. ve znění 

ústavního zákona č. 125/70 Sb.); těmto ředitelstvím jsou přímo podřízeny 

celnice.
34

 Nový celní zákon č. 44/1974 Sb. byl připravován v první polovině 

sedmdesátých let a Federální shromáţdění ČSSR jej přijalo v roce 1974 s platností 

od 1. ledna 1975. Tento zákon vznikl na základě rozvíjející se hospodářské 

spolupráce, zejména spolupráce mezi socialistickými zeměmi, které mezi sebou 

uzavřely různé dohody. Jedním z dalších důleţitých důvodu byl nárůst osob a 

dopravních prostředků přes státní hranice. Hlavní činností celnic bylo: provádění 

                                                           
32

  Brodesser, Slavomír – Horváth, Vladimír – Janák, Jan – Mainuš, František – Pospíšilová, Milena 
– Watzka, Jozef: 1982. Celnictví v Československu minulost a přítomnost. Praha: Naše vojsko, str. 
258. 
33

 Tamtéž, str. 260. 
34

 Čtrnáctideník Celní správy ČSSR CLO-DOUANE, č. 21/1988, vydává Ústřední celní správa, Praha, 
roč. XXII, str. 16. 
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celní kontroly při dovozu, průvozu a vývozu zboţí; rozhodování o propuštění 

dováţeného, vyváţeného a prováţeného zboţí; vyměřování a vybírání cla; 

projednávání celních přestupků; rozhodování o ukládání pokut právnickým 

osobám za porušení celních předpisů; vydávání osvědčení o původu zboţí; 

provádění dohledu a ostrahy nad pohybem fyzických osob, zboţí a dopravních 

prostředků v celním pohraničním pásmu; pátrání po zboţí, které uniklo celní 

kontrole; plnění úkolů v oblasti boje proti podloudnictví. Zákon také stanovoval 

podmínku vykovávat sluţbu ve stejnokroji a nošení a pouţití zbraně.
35

 Tento celní 

zákon byl zpracován na lepší úrovni neţ ten předešlý, ke kterému musela být 

vydána řada dalších vyhlášek a prováděcích předpisů. Tento zákon platil aţ do 1. 

ledna 1993, mezitím byl třikrát novelizován. Nová politická situace po listopadu 

1989 si vyţádala změny v celém správním aparátu našeho státu. 

 

 

2.5 Celní správa České republiky do roku 2004 

 

 Situace, která nastala po revoluci v listopadu 1989, měla jistý vliv na vznik 

České republiky a samozřejmě také způsobila změnu v celní správě. Po revoluci 

začaly vrcholit česko - slovenské spory vedoucí k rozpadu federace a vzniku dvou 

samostatných státu k 1. lednu 1993, ke stejnému datu nabyla účinnosti také 

současná Ústava České republiky (č. 1/1993 Sb.). Základním úkolem Ministerstva 

financí v polistopadovém období bylo přeorientování dosavadního plánovaného 

hospodářství socialistické ekonomiky na ekonomiku trţní neboli tzv. ekonomická 

transformace. Po 40 letech se do resortu financí v roce 1993 opět vrátila celní 

správa.
36

  

                                                           
35

 Zákon č. 44/1974 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
36

 In:http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Publikace__Historie_MF_1918-2004.pdf, (citováno: 
28. 4. 2011). 
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 Nový celní zákon č. 13/1993 Sb. nahradil původní celní zákon z roku 

1974. Tento nový zákon plně odpovídal novému trţnímu hospodářství, oproti 

původně hospodářství plánovaného, také tento zákon velmi přiblíţil právní rámec 

činnosti české celní správy právním podmínkám v Evropské unii. Tímto zákonem 

bylo zřízeno Generální ředitelství cel, jemuţ bylo podřízeno 21 oblastních celních 

úřadů a jim dále 136 celních úřadů. Celní orgány podle zákona vykonávaly také 

správu spotřebních daní a daně z přidané hodnoty v rozsahu stanoveném 

zvláštním zákonem, poplatků spojených s dovozem a vývozem a silniční daně u 

zahraničních osob. Celní správa také úzce spolupracovala s mezinárodními 

organizacemi a celními správami jiných států, zejména si vzájemně předávaly své 

zkušenosti a postřehy a také byla velmi důleţitá společná spolupráce proti 

podloudnému obchodu a v boji proti pašování omamných látek.  

S rozvojem společnosti a se snahou našeho státu vstoupit do Evropské 

unie, musela přijít i novela celního zákona z roku 1993. Novela celní zákona č. 

113/1997 byla schválena v dubnu roku 1997, která nabyla účinnosti dne 1. 

července 1997. „Po reorganizaci v roce 1997 byly oblastní celní úřady nahrazeny 

8 celními ředitelstvími (v Praze, v Českých Budějovicích, v Plzni, v Ústí nad 

Labem, v Hradci Králové, v Brně, v Olomouci a v Ostravě), jimţ bylo podřízeno 

91 celních úřadů s řadou poboček.“
37

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
37

 In:http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Publikace__Historie_MF_1918-2004.pdf, (citováno: 
28. 4. 2011). 
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3 Vstup České republiky do Evropské unie 
 

 Se vstupem České republiky do Evropské unie dne 1. května 2004, Celní 

správa České republiky prodělala nejvýznamnější proměnu ve svých novodobých 

dějinách. Nové zákonné úpravy ve svých důsledcích a velikosti znamenaly novou 

modifikaci poslání a podoby celní sluţby. Příprava celní správy na vstup České 

republiky do EU, tedy aby mohla fungovat v podmínkách jednotného vnitřního 

trhu EU, vyţadovala legislativní úpravu v organizaci, působnosti a vzájemné 

provázanosti s dalšími státními orgány. Přijetím zákona č.185/2004 Sb., o Celní 

správě ČR, zákona č. 187/2004 Sb., kterým se mění celní zákon č. 13/1993 Sb., a 

zákona č. 186/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o Celní správě ČR, byla transformace legislativně definována. 

 

 

3.1 Krátce historie Evropské unie 

 

 Současný stav evropského společenství a práva je výsledkem více neţ 

padesáti let vývoje, který vedl od ekonomicky orientovaných Společenství šesti 

západoevropských států k dále se rozšiřující Evropské unii. Věcná působnost 

Evropské unie se ovšem neomezuje pouze na ekonomiku, ale také zahrnuje 

aspekty politické i právní. 

Po skončení 2. světové války stály vítězné mocnosti před politickými i 

ekonomickými problémy, které byla snaha řešit uţ na konci 1. Světové války: mír 

v Evropě, zejména francouzsko-německé narovnání; poválečná obnova 

hospodářského a sociálního ţivota s cílem konkurenceschopnosti evropského 

hospodářství; prevence sociálních nepokojů a revolucí; existence ţelezné opony; 

obnova předválečného mocenského postavení evropských států ve světě; vztahy 
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s USA. Z těchto důvodů Winston Churchill volal v roce 1946 po vytvoření 

sjednocené Evropy.
38  

 První pokusy o vznik Evropského společenství přišly od francouzské 

vlády, která v roce 1950, tzv. Schumanovou deklarací, předloţila návrh na 

vytvoření organizace, která by koordinovala uhelný a ocelářský průmysl v širším 

geografickém prostoru. Tato výzva byla vyslyšena a 18. dubna 1951 byla Belgií, 

Francií, Itálií, Lucemburskem, Nizozemím a Spolkovou republikou Německo 

podepsána tzv. Paříţská smlouva o zaloţení Evropského společenství uhlí a oceli 

(ESUO). Mezivládní jednání států ESUO vyústilo v roce 1957 v přijetí dvou tzv. 

Římských smluv, zakládajících Evropské hospodářské společenství (EHS) a 

Evropské společenství atomové energie (Euratom). Pro tyto tři samostatná 

společenství se později vţil výraz Evropské společenství (ES). K 8. dubnu 1965 

byla podepsána tzv. Slučovací smlouva, která zaloţila jednotné orgány pro 

všechna Evropská společenství, dne 1. července 1968 byla dobudována tzv. celní 

unie, která zrušila cla na dovoz průmyslových výrobků. První rozšíření 

Evropského společenství nastalo 1. ledna 1973. Na konferenci v Maastrichtu ve 

dnech 9. a 10. prosince 1991 hlavy států a vlád členských zemí přijaly návrh 

Smlouvy o Evropské unii, který byl podepsán 7. února 1992. Po dokončení 

jednotného vnitřního trhu se EU soustředila na realizaci projektu hospodářské a 

měnové unie. Madridské zasedání Evropské rady v prosinci 1995 rozhodlo o 

zavedení jednotné měny Euro k 1. lednu 1999. V řadě několikáté, ale dosud 

největší a nejkomplikovanější rozšíření v dějinách Evropské unie se uskutečnilo 

dne 1. května 2005, kdy se členy stalo najednou 10 nových států a mezi nimi také 

Česká republika. Nedlouho po tom byl na zasedání v Bruselu dne 19. 6. 2004 

slavnostně schválen konečný text nové Evropské ústavní smlouvy představiteli 

členských států. Ve dnech 10. – 13. června 2004 proběhly ve všech 25 členských 

státech volby do Evropského parlamentu a nově přistoupivší státy se staly 

                                                           
38 Svoboda, Pavel: 2004. Úvod do evropského práva. Praha: C. H. Beck, str. 3-4. 
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„plnohodnotnými“ členy Evropské unie. Dne 29. října 2004 došlo k slavnostnímu 

podpisu Evropské ústavní smlouvy v Římě.
39

 

Evropská unie má od roku 2007 celkem 27 členských států. Jak jiţ bylo 

řečeno, zakládajícími členy EU byly v roce 1952 Belgie, Francie, Itálie, 

Lucembursko, SRN a Nizozemsko. K prvnímu rozšíření došlo v roce 1973, kdy za 

členy bylo přijato Dánsko, Irsko a Spojené království. V roce 1981 se Evropské 

společenství rozšířilo o Řecko, a v roce 1986 se přidalo Portugalsko a Španělsko. 

Dalšími členy Unie se staly v roce 1995 tyto státy: Finsko, Rakousko a Švédsko. 

K největšímu rozšiřování Evropské unie došlo v roce 2004, kdy se k EU připojila 

Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, 

Slovensko a Slovinsko. Prozatím poslední rozšíření proběhlo v roce 2007, kdy se 

členy Evropské unie stalo Rumunsko a Bulharsko.
40

 

Evropská unie si ve Smlouvě o Evropské unii stanovila tyto cíle:
41

 

- Podporovat hospodářský a sociální pokrok a vysokou úroveň 

zaměstnanosti a dosahovat vyváţeného a udrţitelného rozvoje, 

zejména vytvořením prostoru bez vnitřních hranic, posilováním 

hospodářské a sociální soudrţnosti a zavedením hospodářské a 

měnové unie. 

- Potvrzovat svou identitu na mezinárodní scéně, zejména 

prováděním společné zahraniční a bezpečností politiky včetně 

postupného vymezení společné obranné politiky. 

- Upevňovat ochranu práv a zájmů státních příslušníků svých 

členských států zavedením občanství Unie. 

- Zachovávat a rozvíjet Unii jako prostor svobody, bezpečnosti a 

práva, ve kterém je zaručen volný pohyb osob ve spojení 

s vhodnými opatřeními týkajícími se kontroly na vnějších 

                                                           
39 Outlá, Veronika – Hamerník, Pavel a kol.: 2005. Práva Evropské unie. Plzeň: Aleš Čeněk, s. r. o., 

str. 14-15. 

40
 In: http://europa.eu/about-eu/member-countries/index_cs.htm, (citováno 7. 5. 2011). 

41
 Evropské právo základní dokumenty, Smlouva o založení Evropské unie, Část první, článek 2. 

http://europa.eu/about-eu/member-countries/index_cs.htm
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hranicích, práva azylu, přistěhovalectví a předcházení a potírání 

zločinnosti. 

 

 

 

3.2 Celní správa v období příprav k zásadní transformaci 

 

 Transformace Celní správy ČR se začala připravovat jiţ od roku 2002. 

V materiálu nazvaném „Dopady vstupu České republiky do Evropské unie na 

celní orgány“ projednaném vládou dne 19. Června 2002 byla uvedena základní 

charakteristika jejich nezbytné transformace. Hlavními charakteristikami procesu 

transformace celních orgánů jsou:  

- zrušení pravidelných celních kontrol na hranicích státu a s tím 

spojený pokles zahraničního obchodu (volný trh a volný pohyb 

zboţí) 

- změna charakteru celních orgánů po vstupu do EU – přechod 

od převáţně fiskální úlohy k nutnosti zajistit ekonomickou a 

společenskou ochranu státu a tím i ochranu zájmů celého 

Společenství 

- nutnost zajistit ve větší míře komplexnost kontrolních procedur 

vyplývajících z platné legislativy Evropské unie 

- zajistit nové kompetence celních orgánů  - zejména správu 

spotřebních daní, statistiku intrakomunitárního obchodu, systém 

kontroly obchodních mechanismů společné zemědělské politiky 

EU apod. 

- postupná redukce počtu zaměstnanců celní správy, změna gesce 

v oblasti hraničních přechodů. 

V komunitárním právu je celně právní problematika obsaţena v nařízení 

Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex 
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Společenství a v nařízení Komise (EHK) č.2454/93 ze dne 2. července 1993, 

kterým se provádí celní kodex Společenství. Komunitární právní předpisy 

neupravují věcnou působnost celních orgánů, z těchto právních předpisů pouze 

vyplývá, jaké úkoly a činnosti je nutno plnit s tím, ţe stanovení, jaké konkrétní 

orgány mají tyto úkoly plnit, je ponecháno národní právní úpravě.
42

 Mezi další 

hlavní dokumenty Evropské unie z  hlediska celní problematiky patří zejména 

tyto:
43

  

- Nařízení Rady (EHS) č. 918/83 ze dne 28. března 1983 o 

systému Společenství pro osvobození od cla v platném znění. 

- Nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 ze dne 7. listopadu 1991 o 

statistice obchodu se zboţím mezi členskými státy v platném 

znění, 

- Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o 

sazební a statistické nomenklatuře a o společném celním 

sazebníku v platném znění. 

 

 

3.2.1 Hraniční přechody 

 Při transformaci celní správy hrály také důleţitou roly hraniční přechody, 

kdy se všechny musely z důvodu přechodu České republiky do Evropské unie 

uzavřít. V lednu 2003 schválila vláda svým usnesením č. 56 změnu příslušnosti 

hospodaření s majetkem státu na silničních hraničních přechodech z Generálního 

ředitelství cel na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), 

včetně delimitace obsluţného personálu a delimitace finančních prostředků na 

provoz převáděných hraničních přechodů z roku 2004. 

                                                           
42

 Měsíčník Celní správy ČR CLO-DOUANE, prosinec 2002, pro MF – Generální ředitelství cel ČR 
vydal VLTAVA-LABE-PRESS, Praha, roč. XXXVI, str. 12. 
43

Info: Celní ředitelství Praha – Pojďme společně do Evropské unie, dne 6. května 2004. 
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 Předmětem převodu byl veškerý nemovitý majetek na silničních 

hraničních přechodech a pro clení správu nepotřebný movitý majetek nacházející 

se na převáděných hraničních přechodech. Převod se týkal 66 hraničních 

přechodů. Jednalo se o převod jedné čtvrtiny veškerého majetku Celní správy 

České republiky.
44

 

 

3.2.2 Personální změny 

 Personální změny vycházely především ze skutečnosti, ţe celní úřady od 1. 

5. 2004 nebudou vykonávat pravidelní hraniční kontroly zboţí na hraničních 

přechodech. Vláda schválila usnesení č. 1079/2003 návrh zákona o Celní správě 

České republiky o změně dalších zákonů. Zdůvodnění návrhu tohoto zákona 

obsahuje rozpracování sníţení početních stavů Celní správy ČR o 2344 funkčních 

míst, a to v návaznosti na usnesení vlády č. 662/2003, o návrhu výdajových limitů 

kapitol státního rozpočtu České republiky na rok 2004 a usnesení vlády č. 

808/2003, k redukci počtu systemizovaných míst v ústředních orgánech státní 

správy a jimi řízených či financovaných organizacích. Ministr financí 

rozhodnutím č. 23/2003 rozepsal zrušení 2344 funkčních míst celníků a 

zaměstnanců celní správy v pracovním poměru v období do 31. prosince 2005.
45

 

Výchozí počty funkčních míst pro celní ředitelství včetně celních úřadů 

k 1. 1. 2004, k 31. 12. 2004  a pro 1. etapu transformace celních ředitelství a 

celních úřadů pro jejich nový územní obvod a organizační strukturu počtu 

funkčních míst k 1. 5. 2004:
46

 

 

                                                           
44

 Měsíčník Celní správy ČR CLO-DOUANE, červen 2004, pro MF – Generální ředitelství cel ČR 
vydal VLTAVA-LABE-PRESS, Praha, roč. XXXVIII, str. 9. 
45

 MF-Generální ředitelství cel – Metodický pokyn č. 1/2004, Věc: zásady postupu při 
organizačních a personálních změnách souvisejících s transformací celních orgánů, v Praze dne 
22. ledna 2004. 
46

 MF-Generální ředitelství cel – Rozhodnutí č. 4/2004, Věc: Redukce funkčních míst v Celní 
správě České republiky v roce 2004 v návaznosti na organizační změny transformace celních 
orgánů v souvislosti s přijetím České republiky do EU, v Praze dne 16. ledna 2004. 
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Celní ředitelství 
Počet funkčních 

míst k 1.1.2004 

Počet funkčních 

míst k 31.12.2004 

Počet funkčních 

míst k 1.5.2004 

Brno 1292 944 1081 

České Budějovice 686,41 571 616 

Hradec Králové 830,14 794 794 

Olomouc 718,46 772 772 

Ostrava 1282 729 803 

Plzeň 1478,21 783 1006 

Praha  1345 1469 1469 

Ústní nad Labem 1229,55 820 974 

 

 

 

3.3 Organizační struktura Celní správy České republiky
47

 

 

 „§1 (1) Zřizuje se Generální ředitelství cel se sídlem v Praze jako správní 

úřad pro oblast celnictví s celostátní územní působností; je podřízeno Ministerstvu 

financí. (2) Dalšími správními úřady pro oblast celnictví jsou celní ředitelství a 

celní úřady….(7) Generální ředitelství cel, celní ředitelství a celní úřady tvoří 

Celní správu České republiky (dále jen „celní správa“) jako soustavu celních 

orgánů. Celní správa je bezpečnostním sborem. V čele celní správy je generální 

ředitel Generálního ředitelství cel…“
48

 

 Celní správu České republiky tedy tvoří Generální ředitelství cel, celní 

ředitelství (8 správních úřadů – Brno, České Budějovice, Hradec Králové, 

Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem) a celní úřady (54 správních 

                                                           
47

 V příloze č. 1 uvedeno základní schéma Celní správy České republiky. 
48

 §1 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky. 
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úřadů
49

). Generální ředitelství cel řídí celní ředitelství, celní ředitelství řídí celní 

úřady ve svém obvodu. Celnictvím se pro účely zákona č. 185/2004 Sb., o Celní 

správě České republiky a zvláštních právních předpisů, rozumí plnění úkolů při 

správě daní a poplatků podle zvláštních právních předpisů a při správě cel.
50

  

 

 

3.3.1 Generální ředitelství cel (GŘC)
51

 

 Generálním ředitelem se můţe stát pouze celník. Generálního ředitele na 

toto sluţební místo ustanovuje, řídí ho a odvolává ministr financí. GŘC je 

pověřeným celním orgánem, který ve věcech vymezených právním předpisem 

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

případy celostátního nebo mezinárodního významu. Generální ředitelství cel se 

mimo jiné: podílí na přípravě návrhů právních předpisů v oblasti celnictví; řídí 

celní ředitelství; metodicky řídí i celní úřady v oblasti výkonu dohledu a kontroly 

celního hodnocení, zajišťování celního dluhu, celní politiky, správního trestání 

atd.; vede centrální evidenci o kontrolovaném zboţí, další evidence a statistiky 

nezbytné pro plnění úkolů celní správy; zabezpečuje laboratorní zkoumání a 

analýzu vzorku zboţí pro celní a daňové účely; zajišťuje speciální vzdělávání 

v oblasti celnictví pro potřeby celních orgánů a také vytváří podmínky pro 

zajištění závodní zdravotní preventivní péče pro celníky a občanské zaměstnance 

v celní správě; také plní funkci národní koordinační jednotky pro vzájemnou 

pomoc a spolupráci se státními orgány jiných států a mezinárodními organizacemi 

v celních věcech.
52

 

 

                                                           
49

 Mapa celních úřadů viz. příloha 5.  
50

 In: http://old.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Celni-sprava-CR/Organizacni-
struktura/zrizen%C3%AD+cs.htm, (citováno 4. 5. 2011). 
51

 V příloze č. 2 uvedena Struktura Generálního ředitelství cel České republiky. 
52

 §3 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky. 

http://old.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Celni-sprava-CR/Organizacni-struktura/zrizen%C3%AD+cs.htm
http://old.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Celni-sprava-CR/Organizacni-struktura/zrizen%C3%AD+cs.htm
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3.3.2 Celní ředitelství (CŘ)
53

 

 Celní ředitelství řídí ředitel celního ředitelství, kterým můţe být pouze 

celník. Ředitele CŘ na toto sluţební místo ustanovuje, řídí ho a odvolává 

generální ředitel. Celní ředitelství má ve věcech hospodaření s peněţními 

prostředky a jiným majetkem státu postavení vnitřní organizační jednotky 

Generálního ředitelství cel. Celní ředitelství mimo jiné: řídí clení úřady ve svém 

územním obvodu; koordinuje provádění kontrolních a asistenčních činností, 

jejichţ výkon spadá do věcné působnosti celních úřadů ve svém územním 

obvodu; spolupracuje s celními orgány jiných států v oblasti celnictví; vydává na 

základě ţádosti závazné informace o původu zboţí anebo tyto informace zrušuje; 

provádí následnou kontrolu po propuštění zboţí; spravuje cla a daně v rozsahu a 

způsobem stanoveným právním předpisem upravujícím správu daní; pátrá po 

zboţí uniklém nebo odňatém dohledu celních orgánů; provádí kriminalisticko-

technické zkoumání, kriminalistické analýzy a rozbory pro potřeby celních orgánů 

atd.
54

 

 

3.3.3 Celní úřady (CÚ)
55

 

 Celní úřad řídí ředitel CÚ. Ředitelem celního úřadu a jeho zástupcem 

mohou být pouze celníci. Ředitele CÚ a jeho zástupce na toto sluţební místo 

ustanovuje a odvolává generální ředitel na návrh ředitele příslušného celního 

ředitelství. CÚ má ve věcech hospodaření s peněţními prostředky a jiným 

majetkem státu postavení vnitřní organizační jednotky GŘC. Celní úřad mimo 

jiné: provádí dohled a kontrolu; rozhoduje o zničení nebo znehodnocení zboţí, 

které by mohlo ohrozit ţivot nebo zdraví osob, anebo znehodnotit nebo zničit jiné 

zboţí; spravuje cla a daně v rozsahu a způsobem stanoveným právním předpisem; 

vydává osvědčení o původu zboţí a ověřuje původ zboţí i po vydání osvědčení; 

kontroluje doklady potřebné k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboţí vydávané 

podle zvláštních právních předpisů; rozhoduje o zajištění zboţí pro řízení o 

                                                           
53

 V příloze č. 3 uvedeno Organizační schéma celního ředitelství. 
54

 §4 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky. 
55

 V příloze č. 4 uvedeno Organizační schéma celního úřadu ČR. 
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porušení celních předpisů; vymáhá pokuty, které uloţil, a předepsané náklady 

řízení, které nebyly zaplaceny ve lhůtě splatnosti; a také kontroluje největší 

povolenou hmotnost silničního vozidla, také na nápravu a skupinu náprav vozidla, 

další hmotnostní poměry vozidla a největší povolené rozměry vozidel a jízdních 

souprav atd.
56

 

 Z výše popsané třístupňové organizační struktury je patrné, ţe základní 

výkonnou sloţkou je celní úřad, který ve svém územním obvodu zabezpečuje 

přímý výkon kompetencí celní správy. Celní ředitelství pak plní především 

koordinační úkoly ve směru k celním úkolům a to v teritoriu jednoho, případně 

dvou krajů. Jako vrcholový orgán pro styk s ministerstvem financí, ostatními 

ústředními správními orgány a mezinárodními kontakty pak působí Generální 

ředitelství cel.  

  

 

3.4 Co se změnilo po vstupu ČR do EU 

 

3.4.1 Z pohledu Celní správy 

Správa cel a některých daní, včetně komplexní správy spotřebních daní 

 Celní orgány musely i po vstupu ČR do EU zajistit výběr cla a daní ze 

zboţí ze třetích zemí a dále zcela nový systém správy spotřebních daní v souladu 

se standardy Evropské unie. Důvodem, proč byla správa spotřební daně v celém 

rozsahu svěřena Celní správě, je značná podobnost tohoto systému se systémem 

celních skladů, který clení orgány jiţ řadu let prováděly v souladu se standardem 

EU. Před vstupem do Evropské unie vykonával správu spotřebních daní Finanční 

úřad. 

                                                           
56

 §5 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky. 
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Společná zemědělská politika EU 

 Společná zemědělská politika (SZP) představuje sloţitou problematiku 

spojenou s podporou zemědělců majících bydliště nebo sídlo v Evropské unii, ve 

které celní orgány plní úkoly v oblasti kontroly dovozu a vývozu zemědělských 

produktů za účelem zajištění správného uplatňování systému exportní refundace. 

 

Ochrana vnitřního trhu 

 V oblasti zákazů a omezení a ochrany vnitřního trhu, včetně boje proti 

celním a daňovým podvodům, se významným způsobem zvýšila kontrolní činnost 

celních orgánů na úroveň kontrolní činnosti celních orgánů členských států EU. 

Do této kategorie činností patří rovněţ zajištění ochrany práv duševního 

vlastnictví, ţivotního prostředí a přírody, včetně ohroţených druhů ţivočichů a 

rostlin dle mezinárodní úmluvy CITES
57

, a ochrana společnosti před nelegálními 

dovozy drog, zbraní, nebezpečných odpadů. 

 

Zajištění vlastních zdrojů EU 

 Celní orgány po vstupu ČR do EU musely zajistit také ochranu finančních 

a ekonomických zájmů Evropské unie, jedná se mimo jiné o odvod 75% 

vyměřeného cla do společného rozpočtu EU jako tradičního vlastního zdroje ES. 

Povinnost zajišťovat vlastní zdroje Evropského společenství vyplývá z ustanovení 

čl. 269 Smlouvy o zaloţení ES. Přes sniţující se výši celních sazeb uplatňovaných 

při dovozu zboţí tvoří příjmy z cla stále významnou část příjmů rozpočtu 

Evropské unie.  

 

 

                                                           
57

 CITES - Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin. 
Smlouva nabyla v platnosti v červenci roku 1975. 
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Statistická registrace intrakomunitárního obchodu (Intrastat) 

 Ve spolupráci s Českým statistickým úřadem byl připravován systém 

statistické registrace obchodu mezi členskými zeměmi unie. Celní orgány 

přijímají a zpracovávají hlášení o provedeném zboţovém obchodu se subjekty 

registrovanými v jiné členské zemi. Nedílnou součástí této činnosti je i následná 

kontrola úplnosti a přesnosti těchto hlášení u subjektů registrovaných v České 

republice. 

 

Celní pátrací sluţba 

 Pro posílení boje proti organizovanému zločinu a v oblasti celní a daňové 

kriminality bylo navrhnuto po vzoru některých členských zemí Evropské unie 

(SRN, Francie), zřídit ve struktuře celních orgánů specializovanou celní pátrací 

(kriminální) sluţbu. Tento útvar s celostátní působností a s odpovídající vnitřní 

organizační strukturou působí v trestním řízení ve spolupráci s Policií ČR a 

státními zastupitelstvími při odhalování a prověřování trestné činnosti spáchané 

porušováním celních a daňových předpisů. Současně musí zajišťovat pátrání po 

zboţí uniklém celnímu dohledu a objasňování správních deliktů. Na základě 

závazků z mezinárodních smluv spolupracuje v celních otázkách s orgány 

smluvních států a mezinárodních organizací. Tato sluţba má rovněţ významnější 

postavení v rámci efektivního boje proti „praní špinavých peněz“. 

 

Následné kontroly 

 Významnou činností celních orgánů je následná kontrola po propuštění 

zboţí do navrţeného reţimu (audit), která je v souladu se standardy EU a byla jiţ 

před vstupem prováděna, plně se ale rozvinula aţ po vstupu České republiky do 

Evropské unie. 
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Kontrolní a asistenční sluţby 

 Další nedostatečně pokrytou činností před vstupem do Unie, přestoţe byla 

tato kompetence jiţ obsaţena v bývalém celním zákoně, je asistenční činnost 

zajišťovaná ve prospěch dalších rezortních orgánů, zejména Územních finančních 

orgánů (ÚFO). Po vstupu od Evropské unie bylo moţno uvolnit dostatečný počet 

pracovníků pro tyto činnosti a oblast asistenčních sluţeb v poţadovaném rozsahu 

pokrýt. Mezi okruhy činností patřila i moţnost posílení nebo převzetí některých 

činností ÚFO, např. vymáhání daňových nedoplatků, exekučního řízení, draţeb. 
58

 

 

 

3.5 Nové kompetence Celní správy 

 

 Od vstupu České republiky do Evropské unie dne 1. května 2004 se mnohé 

změnilo pro celou Celní správu ČR, ale také pro veřejnost. Tento den vstoupil 

v platnost tzv. změnový zákon, ve kterém byla „nová“ Celní správa České 

republiky pověřena působením v oblastech, ve kterých dosud neměla ţádné 

kompetence. Důvodem pro takovýto postup bylo smysluplně vyuţít volný 

personální potenciál odborně zdatných příslušníku, kteří zrušením hraničních 

přechodů ztratili své původní uplatnění a zároveň vyuţít vysokou mobilitu celní 

správy při výkonu tzv. dynamických kontrol. Podle tohoto zákona začali 

příslušníci celní správy zabezpečovat činnosti buď zcela samostatně, nebo jako 

sdílenou kompetenci společně s orgánem, který ji zabezpečoval jiţ před vstupem 

ČR do EU (např. Česká obchodní inspekce, cizinecká policie, úřady práce, Policie 

ČR). Jednalo se především o následující činnosti:
59

 

                                                           
58

 Měsíčník Celní správy ČR CLO-DOUANE, listopad 2002, pro MF – Generální ředitelství cel ČR 
vydal VLTAVA-LABE-PRESS, Praha, roč. XXXVI, str. 10-11. 
59

 Info: Celní ředitelství Praha – Pojďme společně do Evropské unie, dne 6. května 2004. 
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- Kontrola dálničních známek a provádění kontrolního 

vážení a měření nákladních vozidel (změna zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění). 

 

- Státní odborný dozor nad prací osádek vozidel 

v mezinárodní silniční nákladní dopravě a ve věcech 

mezinárodní dopravy osob (změna zákona č. 111/1994 Sb., o 

silniční dopravě, v platném znění). 

 

 

- Rozšíření činnosti v rámci kontroly nakládání s kulturními 

památkami (změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči). Celní úřady kontrolují, zda kulturní památka nebo 

národní kulturní památka vystavovaná, zapůjčená nebo pro jiné 

účely vyvezená do zahraničí byla ze zahraničí vrácena zpět v 

dobrém stavu. Dále kontrolují u věcí, které vykazují znaky 

kulturní památky a mají být trvale převezeny ze zahraničí do 

České republiky, zda se jejich převoz provádí s předchozím 

souhlasem příslušného orgánu státu, z něhoţ mají být 

odvezeny, je-li zaručena vzájemnost. Celní úřady se také 

podílejí na dokumentaci, výzkumech a průzkumech zejména 

movitých kulturních památek.
60

 

 

- Kontrola vývozu sbírek muzejní povahy (změna zákona č. 

122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, atd.). 

 

 

- Dozor nad ochranou spotřebitele (změna zákona č. 634/1992 

Sb., o ochraně spotřebitele). Jedná se především o ochranu 

duševního vlastnictví, kontrolu bezpečnosti výrobků včetně 

                                                           
60

§27a zákona č. 186/2004 Sb., 
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb04186&cd=76&typ=r, (citováno: 3. 5. 2011). 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb04186&cd=76&typ=r
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potravin a i o kontrolu stánkového prodeje na trţnicích.
61

 Celně 

technická laboratoř ověřuje i deklarované údaje a odhaluje 

falšované zboţí, např. prodej falešného výrobku za stejnou cenu 

jako originálu, nebo náhradu draţší suroviny levnější. Tím tedy 

kontroluje, zda nedochází ke klamání spotřebitele.
62

  

 

- Kontrola dopravy jaderných položek, materiálů, 

radioaktivních látek a odpadů (změna zákona č. 18/1997 Sb., 

o mírovém vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(atomový zákon), atd.). 

 

 

- Kontrola dopravy vysoce rizikových biologických agens 

nebo toxinů (změna zákona č. 281/2002 Sb., o některých 

opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických 

(biologických) a toxinových zbraní a o změně ţivnostenského 

zákona). 

 

- Kontrola dopravy vysoce nebezpečných látek (změna zákona 

č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se 

zákazem chemických zbraní, atd.). 

 

 

- Kontrola obalů při dovozu biocidních přípravků (změna 

zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních 

přípravků a účinných látek na trh, atd.). 

 

                                                           
61

 Měsíčník Celní správy ČR CLO-DOUANE, březen 2003, pro MF – Generální ředitelství cel ČR 
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- Kontrola při prodeji regulovaných látek a výrobků (změna 

zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, atd.). 

 

 

- Kontrola balení a označování látek a přípravků při dovozu, 

kontrola bezpečnostního listu (změna zákona č. 356/2003 Sb., 

o chemických látkách a chemických přípravcích, atd.). 

 

- Kontrola nelegální zaměstnanosti cizinců – čeští celníci na 

základě zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jsou pověřeni 

spolu s ostatními zaměstnanci příslušných orgánů, kontrolou 

nelegální zaměstnanosti cizinců. Celní úřady prověřují, zda 

zaměstnavatelé zaměstnávají cizince v souladu s obecně 

závaznými právními normami, zejména v souladu se zákonem 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, tj. zda cizinci vykonávají 

práce pro právnické nebo fyzické osoby na základě pracovně 

právního vztahu nebo jiné smlouvy a zda je vykonávají 

v souladu s vydanými povoleními k zaměstnanosti, jsou-li 

podle zákona o zaměstnanosti vyţadována.
63

 

 

- Kontrola povinného značení lihu - zavedeno zákonem č. 

676/2004 Sb., o povinném značení lihu a změna zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

Tato kompetence zahrnuje kontrolu o značení spotřebitelských 

balení lihu, komplexní systém objednávání, distribuce, výdeje a 

vracení kontrolních pásek včetně finančních operací s tím 

spojených.
64
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3.6 Hlavní činnosti Celní správy České republiky 

 

3.6.1 Mobilní dohled 

 V rámci „Plánu transformace Celní správy České republiky“ byl 

zpracován projekt „Kontrolní činnosti a kompetence vyplývající ze zvláštních 

právních předpisů“. V rámci tohoto projektu byl rozpracován způsob provádění 

nových kontrolních činností, které bylo nutno vykonávat celoplošně v příslušném 

regionu. Z tohoto důvodu bylo nezbytné koncipovat oblast provádění dohledu tak, 

aby výkon kontrolních činností měl v naprosté většině případů formu mobilního 

dohledu. Ani celní dohled jiţ nebylo moţné pravidelně provádět v místech, kde 

zboţí přestupuje státní hranice, proto je provádění mobilního dohledu zároveň 

nejvýznamnější formou celního dohledu.
65

 Základní skupiny mobilního dohledu 

byly vybaveny odpovídajícími dopravními prostředky a technikou tak, aby mohly 

vykonávat zejména tyto činnosti:
66

 

- provádění celního dohledu 

- pátrání po zboţí uniklém celnímu dohledu 

- objasňování přestupků a deliktů 

- provádění doprovodu zboţí přepravovaného v silniční dopravě 

od celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení 

- asistenční činnosti 

- kontrola plnění, resp. dodrţování podmínek a povinností 

stanovených celním úřadem deklarantům a jejich zástupcům, 

dalším fyzickým a právnickým osobám v různých druzích 

povolení 

- kontrola v oblasti vývozu předmětů kulturní hodnoty, 

kulturních památek a sbírek muzejní povahy 

- kontrola přepravy odpadů  
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- kontrola dovozu, vývozu a průvozu látek poškozujících 

ozónovou vrstvu Země 

- kontrola povolení k obchodu s vojenským materiálem 

- kontrola v oblasti obecné bezpečnosti výrobků 

- kontrola dodrţování předpisů v oblasti ochrany duševního 

vlastnictví a ochrany spotřebitele 

- kontrola dálničních kuponů 

- ověřování údajů a plnění povinností osob pěstujících mák setý 

nebo konopí 

- kontrola prodeje kolkovaných cigaret (alkoholických nápojů 

opatřených kontrolní páskou) 

- kontrola certifikátu při přepravě a prodeji mořských ryb a 

produktů akvakultury 

- v případě mimořádných událostí a katastrof zajišťování 

veřejného pořádku jako sloţka integrovaného záchranného 

systému 

- kontrola zaměstnanosti cizinců 

 

 

3.6.2 Exekuční činnosti  

 

 Jednou z oblastí, která byla zahrnuta do plánu transformace celní správy a 

zároveň jednou z nových kompetencí obsaţených v návrhu zákona o Celní správě 

České republiky jsou exekuční činnosti. Ty jsou definovány v ustanovení § 1 

písm. d) tohoto návrhu, podle něhoţ se placením peněţitých plnění pro účely 

zákona o Celní správě České republiky rozumí vybírání a vymáhání peněţitých 

plnění. Jedná se o ta, jeţ vznikla bez vydání správního aktu ze zákona, anebo která 

byla uloţena jinými orgány státní správy v řízení podle správního řádu, a která 

jsou příjmem státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo rezervního fondu 

organizační sloţky státu, státních fondů nebo národního fondu a rozpočtů 
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územních samosprávných celků, a to za předpokladu, ţe není zvláštním předpisem 

stanoveno jinak.  

 Metodické řízení oblasti vymáhání celních a daňových nedoplatků včetně 

exekucí a draţeb je pak podle organizačního řádu v kompetenci samostatného 

oddělení 110 – Správy celních a daňových příjmů. Exekuční činnosti v sobě 

zahrnují vymáhání uloţených a v zákonných lhůtách neuhrazených peněţitých 

plnění, která uloţily celní orgány, vybírat a vymáhat odvody, poplatky, úhrady, 

úplaty, pokuty, penále apod., které jsou uloţeny jinými státními orgány. 
67

 

 

 

3.6.3 Ochrana společnosti a životního prostředí 

 

 Ochrana společnosti a ţivotního prostředí je velmi důleţitou úlohou celní 

správy. Ochrana společnosti nabývá čím dál tím více na významu. V dnešní době 

se velmi ukazuje, jak je důleţitá kontrolovat mezinárodní pohyb zbraní a 

vojenského materiálu, rizikových biologických látek, radioaktivních materiálů atp. 

Celní orgány mají oprávnění kontrolovat i přenos softwaru a technologie dvojího 

pouţití elektronickými prostředky aţ do místa určení mimo území Společenství. 

Do kompetencí celní správy také spadá zajišťování činnosti stálých a 

pohotovostních sloţek celostátní radiační monitorovací sítě spočívající zejména v 

měření radionuklidové kontaminace osob, dopravních prostředků, zboţí, předmětů 

a materiálů pomocí stacionárních detekčních zařízení na vybraných měřících 

místech na pozemních hraničních přechodech. V těchto oblastech celní orgány 

spolupracují samozřejmě s dalšími orgány státní správy.  

Celní správa ČR rovněţ plní významné úkoly v oblasti duševního 

vlastnictví. Často se sami můţeme přesvědčit na trţnicích o prodeji padělků. V 
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rámci těchto kontrol na trţnicích i jinde celní orgány úzce spolupracují s 

pracovníky České obchodní inspekce (ČOI), při těchto akcích dochází k zabavení 

velkého mnoţství nedovolených napodobenin a padělků, jejichţ prodej značně 

poškozuje drţitele ochranných práv. Celní správa se rovněţ zaměřuje na oblast 

ochrany spotřebitele, která spočívá v kontrole obecné bezpečnosti výrobků, v 

tomto případě se celní orgány zaměřují u výrobků navrţených k propuštění do 

reţimu volného oběhu na to, zda výrobek nebo série výrobků nevykazuje znaky, 

které by mohly představovat váţné a bezprostřední ohroţení zdraví spotřebitele 

(např. se jedná zejména o hračky, léčiva, potraviny) 

Do této oblastí, kde se celní správa zabývá ochranou společnosti, spadají i 

její kompetence, které souvisejí s ochranou národního kulturního dědictví, a to 

zejména pokud se jedná o kontrolu vývozu kulturních památek, sbírkových 

předmětů, předmětů kulturní hodnoty a archiválií.  

Další velmi důleţitá úloha Celní správy České republiky souvisí s 

celosvětovým rozměrem dohledu celních orgánů na dodrţování tzv. 

Washingtonské úmluvy CITES o ochraně druhů volně ţijících ţivočichů a planě 

rostoucích rostlin, v té to oblasti naše celní správa úzce spolupracuje s 

Ministerstvem ţivotního prostředí.
68

 

 

 

3.6.4 Boj proti porušování celních předpisů 

 

Neméně významnou oblastí činností Celní správy České republiky je 

problematika pátrání, která se zaměřuje na odhalování případů, kdy byly porušeny 

celní a daňové předpisy v souvislosti s dovozem, vývozem nebo tranzitem zboţí, 

toto porušování se nejčastěji dotýkají textilního zboţí, elektroniky, motorových 

vozidel, zemědělských a potravinářských výrobků a samozřejmě také zboţí 
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zatíţeného spotřební daní (alkohol, tabák apod.) Při odhalování a šetření trestné 

činnosti mohou útvary pátrání pouţívat tzv. operativně pátrací prostředky, včetně 

podpůrných, jako například sledování osob a věcí, sledování zásilky, vyuţití 

informátorů. Činnost útvaru pátrání směřuje i proti pachatelům závaţných 

trestných činů i organizovaného zločinu. Všechny tyto aktivity jsou prováděny za 

úzké spolupráce s Policií ČR, státními zástupci a soudci.  

Celní orgány dosáhly velmi dobrých výsledků v boji proti drogám. 

Samozřejmě je v tomto směru zapojena celní správa do celé řady mezinárodních 

organizací, informačních systémů a pracovních skupin, v tomto ohledu je naše 

celní správa hodnocena velmi kladně a váţí si jejich spolupráce, která je na 

vysoké profesionální úrovni.  

Aby výsledky v tomto boji proti porušování celních předpisů byly ještě 

uspokojivější, byl proto zřízen zvláštní útvar Skupina operativního nasazení, která 

je určena k mimořádným činnostem při zajišťování pachatelů trestné činnosti. 

Tato skupina, aby mohlo fungovat na tak profesionální úrovni, je samozřejmě 

vybavena vycvičenými a vybranými specialisty pro zvlášť nebezpečné a krizové 

situace. K efektivnímu zajišťování úkolů v oblasti mezinárodní spolupráce byla 

zřízena Národní koordinační jednotka, která na základě mezinárodních smluv 

vyřizuje ţádosti o pomoc při šetření případů porušení vnitrostátních 

komunitárních celních předpisů. K realizaci všech těchto činností je velmi 

nezbytné centrální shromaţďování informací a zajištění informační podpory 

výkonným útvarům, tento úkol zabezpečuje Operační centrum Generálního 

ředitelství cel svou nepřetrţitou sluţbou. 

Dalším nezbytným pomocníkem v oblasti protidrogové problematiky a 

samozřejmě také v zajištění bezpečnosti celních orgánů jsou sluţební psi. K 

výcviku těchto sluţebních psů má Celní správa České republiky k dispozici 

vlastní výcvikové středisko v Heřmanicích, které získalo statut evropského 

výcvikového centra. Polovina sluţebních psů je určena pro detekci drog nebo 

cigaret. Česká celní kynologie je na velmi vysoké úrovni v porovnání s ostatními 
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evropskými celními útvary, dokazuje to nejenom řada velmi dobrých výsledků na 

Mistrostvích Evropy psovodů celních správ, jako např. při 4. Mistrovství Evropy, 

které se konalo 5. - 11. září 2004 u nás v Liberci, kdy se mistryní Evropy stala 

Pavla Rybová, ale i v poslední době Celní správa ČR zaznamenala velmi dobré 

výsledky.
69
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4 Závěr  

 

Celnictví má na území České republiky, jako ostatně i v jiných zemích, 

prastarou tradici. Přesto, ţe s ohledem na měnící se historicko – politické 

okolnosti se měnilo i jeho změření, hlavní úkol, tj. ochrana a regulace trhu, 

zůstával stabilní. Teprve ve 20. a ještě zřetelněji ve 21. století nabývá na významu 

ochrana obyvatelstva a to jak z hlediska zdravotního, tak i spotřebitelského. 

Vstupem České republiky do Evropské unie započala pro Celní správu České 

republiky nová etapa v jejím vývoji. „Nová“ celní správa se stává prostřednictvím 

Celního kodexu EU součástí celoevropského celního prostoru a za svojí činnost a 

výsledky není odpovědna pouze vládě ČR, ale i Evropské komisi. Tento fakt dává 

Celní správě ČR vskutku celoevropský rozměr. V předchozích kapitolách jsou 

popsány organizační i kompetenční změny v celní správě, které souvisely se 

vstupem České republiky do Evropské unie. Především v důsledku zodpovědného 

přístupu tehdejšího vedení celní správy, kterému se podařilo formou projektového 

řízení připravit se s dostatečným předstihem na tento krok, nedošlo k fatálnímu 

selhání při plnění základních úkolů a kompetencí celní správy. Poněkud v pozadí 

zůstává lidský rozměr, který tyto změny vyvolaly. Celní správu muselo postupně 

opustit přes 2000 zaměstnanců, přičemţ pro mnohé bylo toto povolání i 

celoţivotním posláním, další, kteří dostali moţnost v celní správě setrvat, museli 

absolvovat rekvalifikační kurzy, aby byli schopni plnit úkoly v nových agendách. 

Pro mnohé to znamenalo i změnu místa výkonu sluţby, včetně celotýdenního 

odloučení od rodiny. 

 Od vstupu České republiky do Evropské unie uplynulo 6 let a celní správa 

se v tomto období neustále vyvíjela, nedochází jiţ k tak podstatným změnám 

v kompetencích, spíše dochází k zefektivnění jejich provádění a zvyšování 

elektronizace tak, aby většina agend měla centralizovanou aplikaci s on-line 

přístupem. Před dalšími a zásadními změnami se však Celní správa České 

republiky právě nachází. Změny souvisí s projekty Ministerstva financí ČR, které 
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se nachází ve fázi zpracování studie proveditelnosti. Konkrétně se jedná o projekt 

vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (JIM) a projekt 

reformy kontrolních a dohledových procesů ministerstva financí (RKDP). Oba 

projekty jsou financovány z prostředků Evropské unie, pro celní správu znamenají 

v případě JIM předání některých ryze fiskálních kompetencí na nově vzniklý 

orgán, jehoţ základ by měly tvořit současné daňové orgány. Naopak projekt 

RKDP je zaměřen na nefiskální kompetence, to je především kontrolní a 

dohledové činnosti, které by měly zabezpečovat celní orgány, fakticky by mělo 

dojít i k rozšíření jeho kompetencí například o kontroly heren a kasin, cenové 

kontroly, včetně vyšetřování všech daňových trestných činů. Vedle těchto 

projektů Ministerstvo financí České republiky realizuje clení správa svůj 

samostatný projekt modernizace, který je zaloţen na návrhu zcela nového zákona 

o celní správě, momentálně se nacházejícího v připomínkovém legislativním 

procesu s předpokladem nabytí účinnosti ode dne 1. ledna 2012. Největší změnu 

by měl znamenat přechod z třístupňového organizačního uspořádání na 

dvoustupňové, coţ v praxi znamená zrušení současných celních ředitelství a 

celních úřadů a vznik čtrnácti krajských celních úřadů při zachování Generálního 

ředitelství cel.  

 Všechny tyto projekty jsou pro Celní správu České republiky výzvou 

znovu prokázat, ţe je moderní a flexibilním státním orgánem, který je schopen 

přizpůsobit se novým poţadavkům naší společnosti. S ohledem na zkušenosti ze 

vstupu České republiky do Evropské unie se lze oprávněně domnívat, ţe se jí to 

podaří.  
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Ústřední celní správa  

 

Čtrnáctideník Celní správy ČSSR CLO-DOUANE, č. 21/1988, roč. XXII. Praha: 

Ústřední celní správa  

 

Čtrnáctideník Celní správy ČSSR CLO-DOUANE, č. 22/1988, roč. XXII. Praha: 

Ústřední celní správa  
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Čtrnáctideník Celní správy ČSSR CLO-DOUANE, č. 20/1989, roč. XXIII. Praha: 

Ústřední celní správa  

Čtrnáctideník Celní správy ČSSR CLO-DOUANE, č. 21/1989, roč. XXIII. Praha: 

Ústřední celní správa 

Měsíčník Celní správy ČR CLO-DOUANE, listopad 2002, roč. XXXVI, pro MF 

– Generální ředitelství cel ČR. Praha: VLTAVA-LABE-PRESS, Praha 

Měsíčník Celní správy ČR CLO-DOUANE, prosinec 2002, roč. XXXVI, pro MF 

– Generální ředitelství cel ČR. Praha: VLTAVA-LABE-PRESS 

Měsíčník Celní správy ČR CLO-DOUANE, březen 2003, roč. XXXVII, pro MF – 

Generální ředitelství cel ČR. Praha: VLTAVA-LABE-PRESS 

Měsíčník Celní správy ČR CLO-DOUANE, prosinec 2003, roč. XXXVII, pro MF 

– Generální ředitelství cel ČR. Praha: VLTAVA-LABE-PRESS 

Měsíčník Celní správy ČR CLO-DOUANE, březen 2004, roč. XXXVIII, pro MF 

– Generální ředitelství cel ČR. Praha: VLTAVA-LABE-PRESS 

Měsíčník Celní správy ČR CLO-DOUANE, červen 2004, roč. XXXVIII, pro MF 

– Generální ředitelství cel ČR. Praha: VLTAVA-LABE-PRESS, Praha 

Měsíčník Celní správy ČR CLO-DOUANE, září 2004, roč. XXXVIII, pro MF – 

Generální ředitelství cel ČR. Praha: VLTAVA-LABE-PRESS, Praha 

Měsíčník Celní správy ČR CLO-DOUANE, říjen 2004, roč. XXXVIII, pro MF – 

Generální ředitelství cel ČR. Praha: VLTAVA-LABE-PRESS, Praha 

 

 

Zákony: 

 

Zákon č. 44/1974 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů 

§1 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky 

§3 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky 

§4 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky 

§5 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky 

§27a zákona č. 186/2004 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o 

Celní správě ČR 
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Ostatní zdroje: 

In:http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Publikace__Historie_MF_1918-

2004.pdf 

In:http://old.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Celni-sprava-CR/Organizacni 

struktura/zrizen%C3%AD+cs.htm 

 

In: http://old.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Celni-sprava-CR/Nase-ukoly/ochrana.htm 

 

In:http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb04186&cd=76&typ=r 

 

In: http://europa.eu/about-eu/member-countries/index_cs.htm 

 

MF-Generální ředitelství cel – Rozhodnutí č. 4/2004, Věc: Redukce funkčních 

míst v Celní správě České republiky v roce 2004 v návaznosti na organizační 

změny transformace celních orgánů v souvislosti s přijetím České republiky do 

EU, v Praze dne 16. ledna 2004 

 

MF-Generální ředitelství cel – Metodický pokyn č. 1/2004, Věc: zásady postupu 

při organizačních a personálních změnách souvisejících s transformací celních 

orgánů, v Praze dne 22. ledna 2004 

 

Info: Celní ředitelství Praha – Pojďme společně do Evropské unie, dne 6. května 

2004 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://old.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Celni-sprava-CR/Organizacni%20struktura/zrizen%C3%AD+cs.htm
http://old.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Celni-sprava-CR/Organizacni%20struktura/zrizen%C3%AD+cs.htm
http://old.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Celni-sprava-CR/Nase-ukoly/ochrana.htm
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb04186&cd=76&typ=r
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6 Seznam příloh: 
 

Příloha č. 1 

Základní schéma organizačního uspořádání Celní správy České republiky k 1. 3. 

2004. 

 

 

 

MINISTERSTVO FINANCÍ - GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL 

 

      

      

    
 

 

      

 

CELNÍ ŘEDITELSTVÍ 

 

      

      

      

      

 

CELNÍ ÚŘADY 
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Příloha č. 2 

Organizační struktura Generálního ředitelství cel České republiky k 1. 1. 2005. 
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Příloha č. 3 

Organizační struktura celního ředitelství České republiky k 1. 1. 2005. 
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Příloha č. 4 

Organizační uspořádání celního úřadu České republiky k 1. 1. 2005. 
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Příloha č. 5 

Mapa celních úřadů. 
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Příloha č. 6 

Merkur se stal symbolem Celní správy České republiky. V římské mytologii byl 

Merkur bohem obchodu a cestování. 

 

 

 

 


