Platné znění částí zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2013

§4
Věcná působnost
(1) Generální ředitelství cel
a) vykonává působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného celním úřadům,
b) převádí cla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1),
c) stanovuje, ve kterých věcech v oboru působnosti orgánů celní správy jde o případy
celostátního nebo mezinárodního významu,
d) je orgánem celní správy, který má ve věcech vymezených trestním řádem postavení
policejního orgánu (dále jen „pověřený celní orgán“), jde-li o případy celostátního nebo
mezinárodního významu,
e) plní funkci centrální analytické jednotky pro účely analýzy rizik.
(2) Generální ředitelství cel se podílí na
a) přípravě návrhů právních předpisů,
b) zabezpečování analytických a koncepčních úkolů,
c) zajišťování úkolů souvisejících se sjednáváním mezinárodních smluv, s rozvojem
mezistátních styků a mezinárodní spolupráce, jakož i úkolů, které vyplývají pro Českou
republiku z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích.
(3) Generální ředitelství cel v oblasti mezinárodní spolupráce
a) plní funkci
1. národní koordinační jednotky pro vzájemnou pomoc a spolupráci s orgány jiných
států a mezinárodními organizacemi v oblasti svých působností,
2. ústředního kontaktního orgánu odpovědného za spolupráci v oblasti spotřebních
daní2),
3. ústředního úřadu zajišťujícího výměnu informací mezi členskými státy Evropské
unie (dále jen „členský stát“) navzájem a mezi členskými státy a Evropskou komisí
v řízení o vydání jednotného povolení nebo integrovaného povolení,
4. orgánu odpovědného podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu
(dále jen „mezinárodní smlouva“), za doručování písemnosti nebo oznamování
rozhodnutí celních orgánů jiných států,
5. kontaktního orgánu při vymáhání některých finančních pohledávek a provádí
mezinárodní pomoc při správě daní, a to z pověření ministerstva,
b) provádí dohled nad
1. osobami, o kterých existuje důvodné podezření, že porušily právní předpisy státu,
který je druhou smluvní stranou mezinárodní smlouvy (dále jen „druhá smluvní
strana“),
2. dopravními prostředky a kontejnery, o kterých existuje důvodné podezření, že byly,
jsou nebo mohou být použity v rozporu s právními předpisy druhé smluvní strany,
3. pohybem zboží, o kterém je známo, že by mohlo způsobit podstatné porušení
právních předpisů druhé smluvní strany,
4. místem, o kterém je známo, že je spojeno s porušováním právních předpisů druhé
smluvní strany,
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s vědomím a pod kontrolou orgánů celní správy nezákonné nebo podezřelé dodávky
obsahující nebezpečné látky a věci dostaly na místo určení v neporušené formě nebo
úplně nebo částečně zaměněné.
(4) Generální ředitelství cel v oblasti evidence a statistiky
a) je správcem centrálního informačního systému orgánů celní správy,
b) vede centrální evidenci o kontrolovaném zboží a další evidence a registry nezbytné
pro výkon působnosti orgánů celní správy,
c) odpovídá za řádné fungování celního informačního systému v České republice a přijímá
opatření nezbytná pro zajištění dodržování příslušných právních předpisů při jeho využití
a pro zachování jeho bezpečnosti,
d) zabezpečuje sběr a zpracování informací o
1. zboží, kterému bylo přiděleno celně schválené určení,
2. obchodu uvnitř Evropské unie, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí obchod
se zbožím mezi Českou republikou a jiným členským státem Evropské unie (dále jen
„jiný členský stát“) za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem
Evropské unie3),
3. vybraných výrobcích, u kterých vznikla daňová povinnost ke spotřební dani.
(5) Generální ředitelství cel
a) zabezpečuje pro potřeby orgánů celní správy, orgánů Finanční správy České republiky
(dále jen „orgány finanční správy“) a ministerstva laboratorní zkoumání a analýzu vzorků
zboží, jeho kriminalisticko-technické zkoumání, kriminalistické analýzy a rozbory,
b) pro potřeby výuky, výcviku, zkoušek a expertizní činnosti nebo pro výkon jiné činnosti
v rámci výkonu svojí působnosti drží, skladuje a používá
1. vybrané výrobky,
2. látky a věci podléhající regulaci podle jiných právních předpisů, zejména výbušniny,
výbušné předměty, omamné a psychotropní látky, prekursory drog, jedy, padělky
peněz, cenin a cenných papírů (dále jen „nebezpečné látky a věci“),
3. zboží porušující práva k duševnímu vlastnictví,
c) v rámci spolupráce s orgány veřejné moci zejména technicky zabezpečuje použití
zpravodajské a zabezpečovací techniky nebo sledování osob a věcí, pokud příslušný
orgán veřejné moci doloží, že použití je povoleno podle jiného právního předpisu.,
d) při plnění svých úkolů spolupracuje s ozbrojenými silami a bezpečnostními sbory.
____________________
1)

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí
94/728/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství.
2)

Nařízení Rady (ES) č. 2073/2004 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní.

3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice
Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91.

§9
Věcná působnost vybraných celních úřadů
(1) Celní úřad pro Olomoucký kraj vydává na základě žádosti závazné informace
o sazebním zařazení zboží a tyto závazné informace zrušuje.
(2) Celní úřad pro Jihomoravský kraj
a) vydává, mění nebo zrušuje rozhodnutí
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2. o zřízení svobodného skladu,
b) je při umísťování a povolování staveb budov ve svobodném pásmu dotčeným orgánem
příslušným k vydání závazného stanoviska,
c) rozhoduje o udělení povolení být ručitelem a vydávat celní doklady pro určitý celní
režim nebo druh přepravy zboží podle mezinárodní smlouvy.
(3) Celní úřad pro Jihočeský kraj
a) vydává, pozastavuje nebo zrušuje
1. osvědčení oprávněného hospodářského subjektu podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie6),
2. osvědčení schváleného hospodářského subjektu podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie7),
b) kontroluje, zda podmínky, které musí oprávněný hospodářský subjekt nebo schválený
hospodářský subjekt splňovat, trvají i po vydání osvědčení,
c) rozhoduje o povolení nezajišťovat celní dluh v režimu tranzitu a o odnětí a prodloužení
platnosti těchto povolení8). rozhoduje o zproštění povinnosti poskytnout jistotu
v režimu tranzitu8) a o prodloužení, změně nebo odnětí tohoto zproštění povinnosti.,
d) rozhoduje o povolení ručitele a užívání souborné jistoty a o prodloužení, změně
nebo odnětí tohoto povolení.
(4) Celní úřad pro hlavní město Prahu rozhoduje o schválení ručitele pro poskytnutí
jednotlivé jistoty s použitím záručního dokladu.
(5) (4) Ministerstvo stanoví vyhláškou minimální prahovou hodnotu pro počet a objem
dovozních operací, které jsou dostatečné pro vydání osvědčení schváleného hospodářského
subjektu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie9).
____________________
6)

Čl. 5a nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

7)

Čl. 16 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008.

8)

Čl. 372 odst. 1 písm. a) 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.
9)

Čl. 16 odst. 3 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1005/2008.

§ 11
Zvláštní ustanovení o nahlížení do spisu při správě daní
(1) Oprávnění daňového subjektu nahlížet do spisu lze vykonávat v sídle příslušného
orgánu celní správy nebo na jeho územním pracovišti, kde je umístěn spis nebo jeho příslušná
část buď v sídle příslušného orgánu celní správy, anebo na jeho územním pracovišti, a to
podle toho, kde je spis nebo jeho příslušná část umístěna.
(2) Příslušný orgán celní správy na požádání bezodkladně informuje daňový subjekt, na
jakém místě je umístěn jeho spis nebo jeho příslušná část.
(3) Příslušný orgán celní správy při umístění spisu nebo jeho příslušné části přihlédne
zejména k dostupnosti spisu pro daňový subjekt a k hospodárnosti výkonu správy daní.
§ 35
Oprávnění ke kontrole osob a dopravních prostředků
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(1) Při výkonu působnosti orgánu celní správy je celník oprávněn
a) zastavovat osoby a dopravní prostředky,
b) provádět kontrolu osob, zavazadel, dopravních prostředků, jejich nákladů, přepravních
a průvodních dokumentů a poštovních a jiných zásilek.
(2) Při kontrole osob, dopravních prostředků a jejich nákladů a poštovních a jiných
zásilek je celník oprávněn
a) použít speciální rentgenovou nebo jinou detekční techniku,
b) provádět osobní prohlídku; osobní prohlídku vykoná u osoby, u které má být tato
prohlídka provedena, celník stejného pohlaví, ledaže jde o nutný okamžitý zákrok
pro hledání zbraně,
c) provádět orientační vyšetření odběrem potu.
(3) Celník je dále oprávněn vyžadovat odborné lékařské vyšetření ke zjištění protiprávně
přepravované návykové látky včetně odběru krve, moči, slin nebo potu, a to i v případě, že
osobu nelze předem pro její zdravotní stav ke strpění příslušných úkonů vyzvat.
(4) Úkonům uvedeným v odstavci 2 písm. c) nebo odstavci 3 je osoba povinna
se podrobit, není-li to spojeno s nebezpečím pro její zdraví.
(5) Při zastavování dopravních prostředků postupuje celník obdobně jako příslušník
policie.
(6) Vyžadují-li to provozní podmínky nebo potřeba účelného provedení kontroly
silničního dopravního prostředku a jeho nákladu podle odstavce 1, jsou osoby, u nichž se
kontrola provádí, povinny se na vlastní náklady a nebezpečí odebrat se silničním dopravním
prostředkem na nejbližší vhodné místo stanovené celníkem, kde lze kontrolu dopravního
prostředku a jeho nákladu účelně provést.
(7) Stát neodpovídá za škodu, ke které došlo zdržením dopravního prostředku nebo
poštovní nebo jiné zásilky v důsledku kontroly podle odstavců 1 a 6; ustanovení zákona
o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem tím nejsou dotčena.
(8) Oprávnění celníka ke kontrole poštovních a jiných zásilek podle odstavce 1 se
nevztahuje na poštovní a jiné zásilky, na jejichž obsah se vztahuje listovní tajemství.
§ 40
Krycí doklad
(1) Krycím dokladem se rozumí listina, popřípadě jiný dokument sloužící k zastírání
skutečné totožnosti osoby, k zabránění vyzrazení činnosti, krycího prostředku nebo
zabezpečovací techniky, k zastírání činnosti orgánu celní správy anebo k jinému podobnému
účelu.
(2) Krycím dokladem nesmí být průkaz poslance nebo senátora, člena vlády, členů
bankovní rady České národní banky, člena kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu a soudce
Ústavního soudu, služební průkaz soudce a státního zástupce a doklad osoby žijící nebo
zemřelé.
(3) Krycí doklad opatřuje nebo vydává Ministerstvo vnitra na základě rozhodnutí
ministra vnitra. O vydání krycího dokladu rozhoduje ministr; toto vydání technicky
zabezpečuje Ministerstvo vnitra.
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při opatřování nebo vydávání krycího dokladu v nezbytné míře zajistit v informačních
systémech vedených podle jiných právních předpisů vložení, změnu nebo vymazání
potřebných informací a v odůvodněných případech blokování těchto informací. Tyto
informace se zvlášť neoznačují a vedou se společně s ostatními osobními údaji, pokud
Ministerstvo vnitra nestanoví jinak.
(5) Orgány veřejné správy na žádost Ministerstva vnitra vydají krycí doklad
a v souvislosti s jeho opatřováním, používáním a ukončením jeho používání provedou
potřebná opatření. Přitom postupují tak, aby nedošlo k vyzrazení činnosti Ministerstva vnitra
nebo orgánu celní správy.
§ 82
(1) Spisy Generálního ředitelství cel, celních ředitelství a celních úřadů příslušných do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona převezmou orgány celní správy příslušné ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
(2) Jsou-li v rozhodnutích nebo osvědčeních vydaných při správě daní nebo ve správním
řízení do dne nabytí účinnosti tohoto zákona uvedeny Generální ředitelství cel, celní
ředitelství nebo celní úřady, rozumí se jimi orgány celní správy příslušné ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
(3) Jsou-li v rozhodnutích o delegaci vydaných při správě daní nebo ve správním řízení
uvedeny celní úřady zřízené podle dosavadních právních předpisů, rozumí se jimi celní úřady
zřízené podle tohoto zákona, součástí jejichž správních obvodů jsou správní obvody v
rozhodnutích uvedených celních úřadů zřízených podle dosavadních právních předpisů.
(4) Je-li v pověřeních vydaných při správě daní nebo ve správním řízení do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona uvedeno Generální ředitelství cel, rozumí se jím Generální ředitelství
cel zřízené podle tohoto zákona.
(5) Jsou-li v pověřeních vydaných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona při správě daní
nebo ve správním řízení uvedeny celní úřady zřízené podle dosavadních právních předpisů,
rozumí se jimi celní úřady zřízené podle tohoto zákona, součástí jejichž správních obvodů
jsou správní obvody v pověření uvedených celních úřadů zřízených podle dosavadních
právních předpisů.
(6) Jsou-li v plných mocech nebo pověřeních uplatněných u Generálního ředitelství
cel, celních ředitelství nebo celních úřadů zřízených podle dosavadních právních
předpisů uvedeny Generální ředitelství cel, celní ředitelství nebo celní úřady zřízené
podle dosavadních právních předpisů, rozumí se jimi orgány celní správy příslušné ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(7) (6) Fyzické a právnické osoby jsou povinny uvést označení používané při své činnosti
do souladu s ustanovením § 13 tohoto zákona do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

