
Příloha č. 1 

 
CELNÍ ÚŘAD………………………………                                               
___________________________________________________________________ 
                   
Adresa : 
tel.  
  

P  R  O  T  O  K O  L 

o zjištěném podezření z  porušení právních předpisů 
  
  
  
Místo zjištění …………………………………………… 

Datum a čas zjištění : ………………………………… 

Datum a čas porušení povinnosti ………………….. 
  
Osoba 

  
Jméno, příjmení, titul: ………………………………. 
Rodné číslo : …………………………………………. 
Bydliště : ……………………………………………… 

Průkaz totožnosti : ………………………………….. 
             
  
Osoba jednající za fyzickou osobu 

Jméno, příjmení a titul: …………………………….. 
Datum narození : ……………………………………. 
Bydliště : ……………………………………………… 

Průkaz totožnosti: ………………………………….. 
  
Zboží 
  
Komodita : …………………………………………… 

Druh zboží :…………………………………………… 

Tarifní zařazení: ……………………………………… 

Celní/statistická hodnota skutečná : …………….. 
Celní/statistická hodnota deklarovaná : ………… 

Hodnota zboží : ……………………………………… 

Druh dokumentu : …………………………………… 

Číslo dokumentu : …………………………………… 

Země původu : ………………………………………. 
Země obchodu : …………………………………….. 
Množství : ……………………………………………. 
Únik na cle : …………………………………………. 
Únik na DPH : ……………………………………….. 
Únik na SPD : ……………………………………….. 
Celková výše úniku : ………………………………. 

 
Dopravní prostředek : 
  
Odesílatel : 
  
Příjemce : 
  
Přepravce : 
Popis jednání výše uvedené osoby a popis porušení předpisů 

  

  



Právní kvalifikace přestupku 

  
Je důvodné podezření, že výše popsaným jednáním fyzická osoba porušila právní povinnost danou 

ustanovením § (čl.)………….z.č. (CK, NK) ……………..., ve znění pozdějších předpisů a svým 

jednáním tak naplnila skutkovou podstatu celního přestupku / přestupku dle § ……….zákona č. 

……………..Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

  
Vyjádření výše uvedené osoby (zástupce)  
  
  
Zajištění zboží: 
  
  
Zadržení dokladů: 

  
Protože na základě provedeného zjištění je důvodné podezření, že výše uvedená osoba se svým 

jednáním dopustila celního přestupku / přestupku ve smyslu ustanovení §…………….písm…… 

zákona č. …………...., celní orgán ve smyslu ustanovení ………. zákona č. ………… postupuje věc 

k dalšímu řízení celnímu úřadu ……………………………………se sídlem v 

…………………………………………….. 

   
Protože na základě provedeného zjištění je důvodné podezření, že výše uvedená osoba se svým 

jednáním dopustila trestného činu ve smyslu ustanovení   §…………….. z.č. 40/2009 Sb., trestního 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, celní orgán věc oznamuje orgánu činnému v trestním řízení: 

……………………………………. ve smyslu ustanovení  § 8 odst.1 z.č.141/1961 Sb., trestního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů  a současně tento orgán žádá o písemné vyrozumění o učiněných 

opatřeních v souladu s ustanovením § 158  odst. 1 trestního řádu. 

  
Protože  jednání shora uvedené osoby má znaky celního přestupku/přestupku dle § …….. 

písm…………zákona č. ………/…………Sb. ve znění pozdějších předpisů a tato osoba je vyňatá 

z působnosti zákona o přestupcích, celní orgán věc postupuje v souladu s ustanovením § 71 písm. b) 

zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

………………………………………………………... k projednání podle zvláštních předpisů. 

  

Na základě provedeného zjištění je důvodné podezření, že výše uvedená osoba  porušila právní 

předpisy, jejichž provádění je ve věcné příslušnosti ……………………………………. Zjištěné 

skutečnosti celní orgán proto oznamuje tomuto orgánu jako podklad pro případné zahájení řízení o 

přestupku. 

                                                                                             
Přílohy :  
 
 

  
V ................  dne ........ 

………………………………………………….
 

(hodnost, titul, jméno, příjmení) 

    osobní razítko celníka,   který  

protokol zpracoval 
 

 

  
 
 

 
 

 

 



 

Příloha č. 2 
 
       
 
                                                                                                       
 
 

 
P  R  O  T  O  K O  L 

o zjištěném důvodném podezření z  porušení právních předpisů 
 
Místo zjištění: ………………………………………..……………………………………….…….. 
Datum a čas zjištění: ……………………………………………………………….……………...  
Osoba důvodně podezřelá z porušení právních předpisů 
…….…………………………………………………………………..………….. 
IČ / datum narození: ……………………………………………………………………………..... 
sídlo / bydliště: ……………………………………………………………………………………… 
 
Osoba jednající za osobu důvodně podezřelou z porušení právních předpisů :  
titul, jméno, příjmení: ………………………………………………………………………….…… 
vztah k účastníkovi řízení : ………………………………………………………………….……. 
(specifikovat, zda se jedná o zástupce, pověřenou osobu apod.) 
datum narození: ……………………………………………………………………………….……. 
místo trvalého pobytu: ……………………………………………………………………….……. 
průkaz totožnosti: ………………………………………………………………………………….. 
 
Zboží: (dle charakteru porušení - stručný popis, množství, hodnota, případně únik) 
 
……………………..…………………………………………………………………………… 
……………………..……………………………………….………………………………….. 
 
Popis případu: 

 
Podrobný popis případu, zejména uvést dobu, místo, druh kontroly, kontrolní zjištění, 

identifikace všech zúčastněných osob, jejich reakce, připomínky, námitky, návrh, zda bylo 
zboží zajištěno případně kde, zda byly zadrženy doklady a veškeré okolnosti případně 
mimořádné události atd. Podrobný popis případu je nutný pro objektivní posouzení věci 
projednávajícím celním úřadem. Nestačí pouhé konstatování porušení povinnosti.    
 

Je proto důvodné podezření, že výše  uvedením jednáním došlo k porušení právní 

povinnosti stanovené v ……………. (uvést konkrétní ustanovení porušeného právního 

předpisu) a že tedy došlo k porušení právních předpisů způsobem uvedeným v  

..……………(uvést konkrétní ustanovení porušeného právního předpisu).    

 
Vyjádření osoby důvodně podezřelé z porušení právních předpisů: 

Podrobně uvést co osoba ve správním  řízení k věci uvádí. 
 
 
podpis osoby důvodně podezřelé z porušení právních předpisů: ……………….…………….. 
………..…………………………………….. 
 
 

Celní úřad ……………….  
 

Adresa:………………………             Č.j.: ……………… 
tel.: …………………………..             spis. zn.: ….…….. 



 
Postoupení věci 
Případ se postupuje k dalšímu řízení místně příslušnému Celnímu úřadu ……..  

 
Přílohy pro celní úřad 

- fotodokumentace 
- listiny 
- rozhodnutí o zajištění zboží 
- potvrzení o zadržení dokladů  
- atd. 

 
V ………………….. dne …………………. 
 
 
 
                                                                         ………………………………….. 
  titul, jméno a příjmení 
 funkce nebo služební číslo 
 
 
 
 
 
 
Stejnopis protokolu převzal: 
(V případě, že je protokol předáván osobně, při odeslání protokolu poštou se zde uvede 
datum odeslání a převzetí dle doručenky.) 
 
 
V ………………….. dne …………………. 
 
 

……………………………………….. 
  titul, jméno a příjmení 
 oprávněné osoby 
 
 

 
 

 

 

osobní datové razítko 

celníka 


