IV.
ČÁST PLATNÝCH ZNĚNÍ NOVELIZOVANÝCH PŘEDPISŮ
S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN
Část platného znění zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění
pozdějších předpisů
§4
Celní ředitelství
(1) Celní ředitelství řídí ředitel celního ředitelství, kterým může být pouze celník.
Ředitele celního ředitelství na toto služební místo ustanovuje, řídí ho a ze služebního místa
odvolává generální ředitel. Ředitele celního ředitelství zastupuje zástupce ředitele celního
ředitelství. Zástupcem ředitele celního ředitelství může být pouze celník. Zástupce ředitele
celního ředitelství na toto služební místo ustanovuje a z něj odvolává generální ředitel.
(2) Celní ředitelství má ve věcech hospodaření s peněžními prostředky a jiným
majetkem státu postavení vnitřní organizační jednotky Generálního ředitelství cel.
(3) Celní ředitelství je ve věcech, ve kterých nejde o případy celostátního nebo
mezinárodního významu, pověřeným celním orgánem.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
a)
b)
c)
d)

(4) Celní ředitelství
řídí celní úřady ve svém územním obvodu, s výjimkou případů, kdy je řídí Generální
ředitelství cel,
z důvodů rychlosti, hospodárnosti a efektivity správního řízení může pověřit provedením
úkonů jiný celní úřad ve svém územním obvodu, než který je místně příslušný, anebo tyto
úkony samo provést,
z důvodů hospodárnosti a rychlosti může rozhodnout o tom, že celní úřad plní úkoly
uvedené v § 5 odst. 3 písm. a) a v § 5 odst. 4 písm. e), i), j), k), l) a p) i mimo stanovenou
územní působnost, nebo může tyto úkoly samo plnit,
koordinuje provádění kontrolních a asistenčních činností, jejichž výkon spadá do věcné
působnosti celních úřadů ve svém územním obvodu,
zabezpečuje ve své územní působnosti 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,
spolupracuje s celními orgány jiných států v oblasti celnictví.
(5) Celní ředitelství dále
vydává na základě žádosti závazné informace o původu zboží24) a tyto závazné informace
zrušuje, pokud byly vydány na základě nepřesných, neúplných nebo nepravdivých údajů,
vydává stanoviska k osobám, které hodlají provozovat mezinárodní přepravu zboží na
podkladu karnetu TIR a rozhoduje o vyloučení osob z tohoto systému, stanoví-li tak
mezinárodní smlouva,
rozhoduje o povolení být ručitelem pro globální zajištění celního dluhu, o udělení
povolení nezajišťovat celní dluh v režimu tranzitu a o odnětí a prodloužení platnosti těchto
povolení,
provádí následnou kontrolu po propuštění zboží25) a analýzy rizik pro potřebu svou a
celních úřadů ve svém územním obvodu,
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e) rozhoduje na základě žádosti o povolení osvědčovat na faktuře nebo jiném obchodním
dokladu původ zboží,
f) spravuje cla v rozsahu a způsobem stanoveným právním předpisem upravujícím správu
daní,19) pokud zvláštní právní předpis20) nestanoví jinak,
g) spravuje daně v rozsahu a způsobem stanoveným právním předpisem upravujícím správu
daní,19)
h) přezkoumává podle zvláštních právních předpisů21) rozhodnutí vydaná celními úřady ve
svém územním obvodu.
(6) Celní ředitelství dále
a) pátrá po zboží uniklém nebo odňatém dohledu celních orgánů a zjišťuje osoby, které zboží
tomuto dohledu odňaly nebo se tohoto odnětí zúčastnily, anebo toto zboží získaly,
b) podle pokynů národní koordinační jednotky plní úkoly vyplývající z mezinárodních smluv
o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách s celními orgány smluvních států a
mezinárodními organizacemi a z dalších mezinárodních smluv, zejména po dohodě s
celními orgány jiných států přijímá nezbytná opatření umožňující, aby se s vědomím a
pod kontrolou celních orgánů nezákonné nebo podezřelé dodávky se zbožím, například s
omamnými nebo psychotropními látkami, prekurzory, pomocnými látkami nebo látkami
je nahrazujícími, dostaly na místo určení v neporušené formě nebo částečně nebo úplně
zaměněné,
c) shromažďuje, zpracovává a poskytuje osobám oprávněným podle zvláštního právního
předpisu23) informace nezbytné pro předcházení, odhalování a stíhání porušení celních
předpisů a přijímá další s tím spojená nezbytná opatření,
d) podle pokynů národní koordinační jednotky provádí způsobem stanoveným zvláštním
právním předpisem22) dohled nad osobami, o kterých existují závažné důvody pro
domněnku, že porušily celní předpisy druhé smluvní strany, a nad dopravními prostředky
a kontejnery, o kterých existují závažné důvody pro domněnku, že byly, jsou nebo mohou
být použity v rozporu s celními předpisy druhé smluvní strany, provádí dohled nad
pohybem zboží, o kterém je známo, že by mohlo způsobit podstatné porušení celních
předpisů druhé smluvní strany, a nad místem, o kterém je známo, že je spojeno s
porušováním celních předpisů druhé smluvní strany,
e) provádí kriminalisticko-technické zkoumání, kriminalistické analýzy a rozbory pro
potřeby celních orgánů,
f) drží, skladuje a používá nebezpečné látky a věci pro potřeby výuky, výcviku, zkoušek a
expertizní činnosti, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,17)
g) plní další úkoly, stanoví-li tak zvláštní právní předpisy.
(7) Celní ředitelství Praha vydává na základě žádosti závazné informace o sazebním
zařazení zboží a tyto závazné informace zrušuje, pokud byly vydány na základě
nepravdivých, nepřesných nebo neúplných údajů.
(8) Celní ředitelství České Budějovice vydává, pozastavuje a zrušuje osvědčení
oprávněného hospodářského subjektu25a) a kontroluje, zda podmínky, které musí
oprávněný hospodářský subjekt splňovat, trvají i po vydání osvědčení.
___________________
25a)

Článek 5a nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává
celní kodex Společenství, v platném znění.
Hlava IIA nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se
provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex
Společenství, v platném znění.
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Část platného znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
§ 320
(1) Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon nebo přímo použitelný předpis
Evropských společenství jinak, platí pro řízení před celními orgány
a) ve věcech přestupků obecné předpisy o přestupcích,5d)
b) obecné předpisy o správním řízení,5c) jde-li o řízení ve věcech:
1. celních a jiných správních deliktů,
2. zajištění zboží a věcí pro řízení o přestupcích a deliktech,
3. povolení nebo odnětí povolení být ručitelem a vydávat celní a ručící dokumenty podle
mezinárodní smlouvy,
4. vyloučení osob z provozování přepravy na podkladě karnetu TIR,
5. povolení nebo odnětí povolení k zajištění celního dluhu,
6. povolení nebo odnětí povolení nezajišťovat celní dluh,
7. vydání osvědčení o původu zboží a povolení schváleného vývozce při osvědčování
původu zboží a zrušení těchto povolení a osvědčení,
8. vydání závazných informací a zrušení jejich platnosti,
9. povolení nebo odnětí povolení k použití režimu s ekonomickými účinky a k
provozování celního skladu, povolení změn v těchto povoleních a prodloužení jejich
platnosti,
10. schválení dočasného skladu a stanovení podmínek k dočasnému uskladnění zboží,
11. povolení zjednodušeného postupu včetně místního řízení a odnětí tohoto povolení,
12. vydání, pozastavení a zrušení osvědčení oprávněného hospodářského subjektu10c),
c) v ostatních věcech obecné předpisy o správě daní a poplatků.11)
(2) Vznikla-li povinnost zaplatit clo nebo daň jinak než propuštěním zboží do
příslušného celního režimu, je místně příslušným k vyměření cla a daně celní úřad, který
rozhodné skutečnosti zjistil jako první.
(3) Celní prohlášení na propuštění zboží do režimu volného oběhu nebo režimu
vývozu lze podat u kteréhokoliv celního úřadu, nestanoví-li zvláštní právní předpis nebo
mezinárodní smlouva jinak.
(4) K vyřízení žádosti o zničení zboží pod dohledem celních orgánů nebo žádosti o
přenechání zboží ve prospěch státu je místně příslušný celní úřad, u něhož byla žádost podána
a zboží předloženo. K vyřízení žádosti o umístění zboží do svobodného celního pásma nebo
svobodného celního skladu je místně příslušný celní úřad, v jehož územním obvodu se
nachází svobodné celní pásmo nebo svobodný celní sklad.
(5) K vyřízení žádosti o prominutí nebo vrácení cla je místně příslušný celní úřad,
který clo vyměřil nebo vybral, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
(6) K vyřízení žádosti o povolení odkladu platby cla, posečkání nebo splátek cla je
místně příslušný celní úřad, který clo vyměřil.
(7) K propuštění zboží do režimu s ekonomickým účinkem je místně příslušný celní
úřad, který je uveden v povolení k použití tohoto režimu nebo je v tomto povolení označen
jako propouštějící celní úřad.
(8) K vyřízení žádosti o udělení povolení na globální zajištění celního dluhu pro režim
tranzitu a žádosti o udělení povolení nezajišťovat celní dluh v režimu tranzitu je příslušné
kterékoliv celní ředitelství.
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(9) Nelze-li určit místní příslušnost celního úřadu podle jiných ustanovení tohoto
zákona nebo podle zvláštního zákona,11) je místně příslušný Celní úřad Praha 1.
(10) Odvolací orgán v rozhodnutí, kterým se zamítá odvolání proti rozhodnutí, uvede
také lhůtu, ve které je možno podat soudu žalobu o přezkoumání tohoto rozhodnutí.
___________________
10c)

Článek 5a nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává
celní kodex Společenství, v platném znění.
Hlava IIA nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se
provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex
Společenství, v platném znění.
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