
IV. 

Důvodová zpráva 

I. Obecná část 

1. Zhodnocení platného právního stavu 

1.1 Celní správa 
Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o Celní správě České republiky“), je kompetenční normou Celní správy České 
republiky, který ji definuje jednak jako soustavu správních orgánů tvořenou Generálním 
ředitelstvím cel a celními úřady a jednak jako ozbrojený bezpečnostní sbor. V rámci 
kompetencí Celní správy České republiky je kromě působnosti při výkonu správy cel, správy 
daní a řady dalších působností zejména v oblasti dohledu nad pohybem zboží upravena též 
působnost Generálního ředitelství cel jako tzv. pověřeného celního orgánu, tj. orgánu, který 
má ve věcech vymezených zákonem č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád“), postavení policejního orgánu. V tomto 
rozsahu má Generální ředitelství cel postavení orgánu činného v trestním řízení.  
Zákon o Celní správě České republiky vedle působnosti samotných orgánů Celní správě 
České republiky upravuje rovněž postavení, povinnosti a oprávnění celníka jako příslušníka 
bezpečnostního sboru včetně např. souvisejících pravidel použití podpůrných operativně 
pátracích prostředků a použití donucovacích prostředků a zbraně nebo včetně pravidel 
mezinárodní spolupráce zejména v podobě výměny údajů se zahraničními orgány činnými 
v trestním řízení. 
Celní správa České republiky tak stojí na pomezí orgánu státní správy a orgánu policejního 
typu, který je jedním z orgánů činných v trestním řízení. Řada obecných pravidel upravujících 
povinnosti a oprávnění celníka se přitom aplikují jak v rámci působnosti policejního orgánu, 
tak v rámci působností, které vykonávají orgány Celní správy České republiky v postavení 
správního orgánu. Řada dalších pravidel postupu těchto orgánů, resp. povinností a oprávnění 
celníka však nachází své uplatnění především při výkonu působnosti policejního orgánu. 
V těchto případech zachovává zákon o Celní správě České republiky jistou analogii 
s kompetenčními zákony jiných bezpečnostních sborů, které se nacházejí v postavení 
policejních orgánů, zejména se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o policii“), neboť postavení, povinnosti a oprávnění 
celníka jsou v oblasti činnosti policejního orgánu nutně obdobné jako v případě příslušníka 
Policie České republiky. 
Specifickým tématem v dané oblasti je rovněž otázka výměny informací s jinými orgány 
zejména v bezpečnostní oblasti, kdy je třeba zajistit nezbytnou míru kooperace všech 
dotčených orgánů a bezpečnostních sborů zejména tak, aby žádoucí výměně informací 
nebránily formální překážky.      
Zatímco zejména v oblasti celní a daňové dochází vzhledem k dynamičnosti těchto agend 
k pravidelné aktualizaci kompetenční legislativy orgánů Celní správy České republiky 
(viz např. nedávné přijetí nového celního zákona či změny v oblastech souvisejících se 
správou spotřebních daní a daně z přidané hodnoty), oblast úpravy povinností a oprávnění 
celníka a návazností na jiné předpisy z oblasti úpravy bezpečnostních sborů nebyla v nedávné 
době revidována. Potřeba některých dílčích změn v úpravě zákona o Celní správě České 
republiky vyvstává též v kontextu rozšíření pravomocí Generálního ředitelství cel jako 
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pověřeného celního orgánu, jak je v rámci tohoto návrhu zákona navrhováno změnou 
trestního řádu. 
1.1.1 Aktualizace úpravy postavení a činnosti celníka zejména v zájmu sjednocení 
s ostatními bezpečnostními sbory 
Stávající úprava zákona o Celní správě České republiky zejména: 

• na rozdíl od zákona o policii (§ 69 a 70) explicitně neupravuje problematiku 
získávání poznatků o trestné činnosti a získávání poznatků z tzv. zájmového 
prostředí, kterým se rozumí prostředí, v němž lze důvodně předpokládat získání 
poznatků důležitých pro zamezování, odhalování a dokumentování trestných činů, 
ke zjišťování jejich pachatelů a k předcházení těmto trestným činům. Skutečnost, že 
celník uvedené činnosti vykonává, je dovozována výkladem, resp. z logiky samotné 
působnosti policejního orgánu a sám zákon o Celní správě České republiky na tuto 
činnost zprostředkovaně odkazuje (viz § 24 písm. a) bod 7), nicméně dané téma 
není na rozdíl od zákona o policii řešeno samo o sobě,   

• v rámci definice oprávnění celníka požadovat od osob potřebná vysvětlení 
nepředpokládá využití tohoto vysvětlení pro přípravu a výkon opatření k zajištění 
bezpečnosti osoby, u které je prováděna evidenční ochrana osobních údajů podle 
zákona o Celní správě České republiky, 

• v rámci využití donucovacích prostředků celníkem neumožňuje podle současného 
znění § 44 zákona o Celní správě České republiky, aby celník použil pouta 
ke spoutání a prostředek k zamezení prostorové orientace také u osoby zajištěné 
nebo zadržené, je-li důvodná obava, že může být ohrožena bezpečnost osob, 
majetku anebo že se osoba pokusí o útěk, 

• na rozdíl od úpravy působnosti Policie České republiky neumožňuje použít v rámci 
výkonu působnosti orgánů Celní správy České republiky vyplývající 
z mezinárodních smluv institutu tzv. sledované zásilky, a to při provádění dohledu 
nad osobami, o kterých existují závažné důvody předpokládat, že porušují nebo 
porušily právní předpisy druhé smluvní strany.  

1.1.1 Revize institutu mlčenlivosti celníka   
Podle § 27 odst. 1 zákona o Celní správě České republiky je celník kromě mlčenlivosti 
stanovené zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„daňový řád“), povinen zachovávat také mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámil 
při výkonu působnosti orgánů Celní správy České republiky nebo v souvislosti s nimi a které 
v zájmu výkonu působnosti orgánů Celní správy České republiky nebo v zájmu jiných osob 
vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými osobami. Podle odstavce 3 téhož paragrafu 
se celník nemůže povinnosti mlčenlivosti dovolávat vůči policejnímu orgánu, státnímu 
zástupci, soudu, jinému bezpečnostnímu sboru, celnímu, policejnímu nebo obdobnému 
orgánu členského státu nebo orgánu, který vykonává dozor v oblasti týkající se působnosti 
orgánů Celní správy České republiky, pokud jde o informace potřebné k výkonu jejich 
působnosti. 

1.2 Trestní řád 
Policejním orgánem se podle trestního řádu rozumí nejen příslušné útvary Policie České 
republiky, ale i Generální inspekce bezpečnostních sborů a další pověřené orgány 
ozbrojených sil a bezpečnostních sborů v rozsahu vymezeném v § 12 odst. 2 trestního řádu. 
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Podle § 158 odst. 1 trestního řádu je policejní orgán povinen na základě vlastních poznatků, 
trestních oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž podkladě lze učinit závěr 
o podezření ze spáchání trestného činu, učinit všechna potřebná šetření a opatření k odhalení 
skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění jeho 
pachatele; je povinen činit též nezbytná opatření k předcházení trestné činnosti. Těžištěm 
působnosti policejního orgánu tak je prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl 
spáchán trestný čin (dále jen „prověřování“).  
Prověřování je podle trestního řádu součástí přípravného řízení, kterým je v duchu § 12 
odst. 10 trestního řádu úsek trestního řízení od sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního 
řízení nebo provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů, které mu bezprostředně 
předcházejí, a nebyly-li tyto úkony provedeny, od zahájení trestního stíhání do podání 
obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu, postoupení věci jinému orgánu, 
zastavení trestního stíhání, nebo do rozhodnutí či vzniku jiné skutečnosti, jež mají účinky 
zastavení trestního stíhání před podáním obžaloby, anebo do jiného rozhodnutí ukončujícího 
přípravné řízení. Prověřování přitom předchází zahájení trestního stíhání v dané věci. 
Prověřování je třeba odlišit od vyšetřování, kterým je podle § 161 odst. 1 trestního řádu úsek 
trestního stíhání před podáním obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu, 
postoupením věci jinému orgánu nebo zastavením trestního stíhání, včetně schválení 
narovnání a podmíněného zastavení trestního stíhání před podáním obžaloby, návrhu 
na schválení dohody o vině a trestu. Vyšetřování je spolu s prověřováním součástí 
přípravného řízení, avšak na rozdíl od něj následuje až po zahájení trestního stíhání. Přípravné 
řízení pak předchází podání obžaloby v dané věci.  
Popsanou terminologii a jednotlivé procesní fáze lze shrnout do následujícího schématu:      

 
Z policejních orgánů uvedených v § 12 odst. 2 trestního řádu mají obecnou působnost pouze 
útvary Policie České republiky. U ostatních policejních orgánů se jedná o omezenou 
působnost vymezenou zpravidla na řízení o trestných činech určitých osob 
(viz např. vymezení působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů), 
event. v kombinaci s místem spáchání (působnost pověřených orgánů Vězeňské služby), 
předmětem útoku (působnost pověřených orgánů Vojenské policie) apod. 
Jedním z těchto orgánů s takovouto specifickou působností jsou i pověřené celní orgány. 
Kompetence orgánů Celní správy České republiky v trestním řízení vyplývají z ustanovení 
§ 12 odst. 2 písm. d) trestního řádu, podle něhož tzv. pověřené celní orgány plní roli 
policejních orgánů příslušných k prověřování spáchání vybraných trestných činů. Konkrétně 
se jedná o trestné činy spáchané porušením 
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• celních předpisů a předpisů o dovozu, vývozu nebo průvozu zboží, a to i v případech, kdy 
se jedná o trestné činy příslušníků ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů, 

• právních předpisů při umístění a pořízení zboží v členských státech Evropské unie, je-li 
toto zboží dopravováno přes státní hranice České republiky, 

• daňových předpisů upravujících daň z přidané hodnoty, 

• daňových předpisů v případech, kdy jsou celní orgány správcem daně podle jiných 
právních předpisů. 

Na rozdíl od úpravy účinné do 31. prosince 2001 se tak okruh případů, kdy pověřený celní 
orgán může vystupovat v roli policejního orgánu, odvíjí nikoli od taxativního výčtu trestných 
činů, nýbrž – díky obecnější formulaci – od mimotrestní úpravy (faktický rozsah kompetencí 
orgánů Celní správy České republiky se může měnit i bez úpravy trestního řádu, neboť 
k tomu postačí rozšíření či zúžení okruhu daňových a celních předpisů). 
Všechny policejní orgány mají pravomoc, resp. jsou povinny provádět ve stanoveném rozsahu 
prověřování. Ne všechny policejní orgány jsou však kromě prověřování oprávněny konat 
i vyšetřování – podle § 161 trestního řádu mohou z policejních orgánů konat vyšetřování 
pouze útvary Policie České republiky a za podmínek stanovených v § 161 trestního řádu 
Generální inspekce bezpečnostních sborů a pověřené orgány Vojenské policie. Pokud tedy 
pověřený celní orgán v rámci prověřování zjistí skutečnosti, které odůvodňují zahájení 
trestního stíhání, je povinen dle § 162 trestního řádu předat věc orgánu příslušnému konat 
vyšetřování. Určitou výjimku představuje tzv. zkrácené přípravné řízení dle § 179a  a násl. 
trestního řádu. V rámci vyšetřování mohou pověřené celní orgány konat toliko dílčí úkony 
na základě ad hoc dožádání podle § 161 odst. 8 trestního řádu.  
Pověřeným celním orgánem, který má ve věcech vymezených trestním řádem postavení 
policejního orgánu, je v rámci soustavy orgánů Celní správy České republiky od 1. srpna 
2016 výlučně Generální ředitelství cel (viz § 8 odst. 1 písm. d) zákona o Celní správě České 
republiky), které v rámci území České republiky působí prostřednictvím sekce Pátrání 
s celorepublikovou působnosti. Před 1. srpnem 2016 roli pověřeného celního orgánu plnily též 
celní úřady (rozdělení působnosti mezi Generálním ředitelstvím cel a celními úřady bylo 
postaveno na mezinárodním či celostátním významu dané kauzy). 

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 

2.1 Celní správa 
2.1.1 Aktualizace úpravy postavení a činnosti celníka zejména v zájmu sjednocení 
s ostatními bezpečnostními sbory 
Navrhuje se provést revizi stávající úpravy postavení a činnosti celníka v rámci zákona 
o Celní správě České republiky. V jejím rámci je třeba provést zejména tyto dílčí změny 

• explicitně v nových § 37a a 37b upravit problematiku získávání celníkem poznatků 
o trestné činnosti a získávání poznatků z tzv. zájmového prostředí (prostředí, 
v němž lze důvodně předpokládat získání poznatků důležitých pro zamezování, 
odhalování a dokumentování trestných činů, ke zjišťování jejich pachatelů 
a k předcházení těmto trestným činům),   

• v rámci definice oprávnění celníka požadovat od osob potřebná vysvětlení (§ 28 
odst. 1) doplnit možnost využití tohoto vysvětlení pro přípravu a výkon opatření 
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k zajištění bezpečnosti osoby, u které je prováděna evidenční ochrana osobních 
údajů podle zákona o Celní správě České republiky, 

• v rámci využití donucovacích prostředků celníkem (§ 44) umožnit, aby celník mohl 
použít pouta ke spoutání a prostředek k zamezení prostorové orientace také u osoby 
zajištěné nebo zadržené, je-li důvodná obava, že může být ohrožena bezpečnost 
osob, majetku anebo že se osoba pokusí o útěk, 

• umožnit použít v rámci výkonu působnosti orgánů Celní správy České republiky 
vyplývající z mezinárodních smluv institutu tzv. sledované zásilky, a to 
při provádění dohledu nad osobami, o kterých existují závažné důvody 
předpokládat, že porušují nebo porušily právní předpisy druhé smluvní strany. 

2.1.1 Revize institutu mlčenlivosti celníka   
V rámci stávající úpravy mlčenlivosti celníka v § 27 odst. 1 zákona o Celní správě České 
republiky se navrhuje stanovit, že tato mlčenlivost stojí vedle mlčenlivosti úřední osoby 
správce daně podle § 52 a násl. daňového řádu, tj. obě mlčenlivosti se nepřekrývají, 
ale doplňují. Dále se navrhuje do § 27 odst. 3 doplnit do výčtu orgánů, vůči nimž se celník 
nemůže povinnosti mlčenlivosti dovolávat, také zpravodajskou službu a orgán, který vede 
řízení o přestupku v oblasti týkající se působnosti orgánů Celní správy České republiky.   

2.2 Trestní řád 
Jak bylo uvedeno, Celní správa České republiky již dnes disponuje kompetencemi v oblasti 
trestního řízení a plní úlohu policejního orgánu. Vedle orgánů Policie České republiky působí 
v rámci potírání kriminality vznikající na úsecích, které úzce souvisí s činností Celní správy 
České republiky. Jde především o celní a daňovou problematiku. 
Kompetence orgánů Celní správy České republiky v této oblasti však nejsou pojaty 
komplexním způsobem, což orgánům Celní správy České republiky znemožňuje plně 
rozvinout potenciál, který umožňuje model, kdy prověřovací i vyšetřovací kompetence jsou 
vedle obecného (univerzálního) policejního orgánu (Policie České republiky) přiznány 
současně orgánu specializovanému. Specializovaný orgán totiž může díky pravomocem, 
kterými disponuje v jiné oblasti (v daném případě celnictví a správa daní), dosáhnout 
výsledků, které obecný policejní orgán z povahy věci dosáhnout nemůže. 
Cílovým stavem je takové pojetí kompetencí orgánů Celní správy České republiky, které 
umožní co nejefektivnější využití potenciálu, který tyto orgány na poli trestního řízení mají. 
V důsledku toho by mělo dojít k posílení efektivity boje s daňovými úniky, lepšímu 
odhalování související kriminality, zrychlení trestního řízení a zlepšení a zintenzivnění 
spolupráce s ostatními správci daně (zejména orgány Finanční správy České republiky). 
Cílovým stavem je komplexní a systémový přístup k vymezení kompetencí orgánů Celní 
správy České republiky v rámci trestního řízení, v jehož rámci je třeba přistoupit ke dvěma 
okruhům rozšíření kompetencí: 

• rozšíření pravomoci k prověřování veškerých daňových trestných činů a trestných činů 
souvisejících, 

• zavedení pravomoci k vyšetřování těchto trestných činů. 
Pověřenému celnímu orgánu by tak měla být svěřena pravomoc k prověřování veškeré trestné 
činnosti, která souvisí s agendou, ke které mají orgány Celní správy České republiky díky své 
kompetenci a odbornosti určitý vztah. Oproti současnému stavu by tak mělo dojít k odstranění 
nesystémové selekce mezi jednotlivými druhy povinných peněžitých plnění (např. daň 
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z přidané hodnoty vs. daně z příjmů). Tímto způsobem bude respektován smysl a účel 
stávající koncepce, která vedle Policie České republiky přiznává roli policejního orgánu 
i vybraným specializovaným policejním orgánům, včetně pověřeného celního orgánu 
(viz § 12 odst. 2 trestního řádu).  
Nezbytným krokem k realizaci výše uvedeného cíle je umožnit pověřenému celnímu orgánu 
prověřovat další daňovou trestnou činnost, spočívající zejména v krácení daní, poplatků, 
veřejných pojistných a jiných obdobných peněžitých plnění – viz § 240 zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“). 
Hlavní těžiště rozšíření se přitom předpokládá na poli příjmových daní largo sensu, tj. daní 
z příjmů, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. 
Současně je třeba umožnit pověřenému celnímu orgánu prověřovat navazující či související 
trestnou činnost. Tuto kategorii trestných činů lze rozdělit do dvou oblastí: 

• trestné činy, k jejichž prověřování má pověřený celní orgán již dnes částečnou působnost 
(např. trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění – v návaznosti na oblast 
daní z příjmů by měla být možnost postihovat trestnou činnost související s porušením 
nejen daňových, ale též účetních předpisů, nebo trestný čin poškození věřitele, který 
může být spáchán v souběhu s porušováním daňových předpisů),    

• trestné činy navazující na predikativní (zdrojovou) trestnou činnost (např. trestný čin 
legalizace výnosů z trestné činnosti, který pro futuro bude zahrnovat i někdejší trestný čin 
podílnictví). 

Dále by měla být přiznána orgánům Celní správy České republiky také pravomoc 
k vyšetřování trestných činů, k jejichž prověřování mají, resp. budou mít pravomoc podle § 12 
trestního řádu. V důsledku toho bude moci pověřený celní orgán provádět zároveň 
prověřování i vyšetřování trestných činů, ohledně kterých mu byla přiznána pravomoc 
policejního orgánu. 
Pravomoci Policie České republiky v těchto oblastech zůstanou zachovány. Z pohledu Celní 
správy České republiky tak nepůjde o výlučnou pravomoc (bude zachován stávající model 
podle § 12 odst. 2 písm. d) trestního řádu). Autoritou, která v konkrétním případě určí, jaká 
složka se bude na úkonech v trestním řízení podílet, bude dozorující státní zástupce 
(viz § 158 odst. 11 trestního řádu, podle kterého „provádí-li opatření nebo úkony podle 
předchozích odstavců jiný policejní orgán než útvar Policie České republiky, vyrozumí 
o předmětu šetření neprodleně útvar Policie České republiky, který by jinak byl příslušný 
k řízení. Vznikne-li mezi útvarem Policie České republiky a jiným policejním orgánem spor 
o příslušnost, předloží věc k posouzení státnímu zástupci. Jeho stanovisko je závazné.“). 
Rozšíření kompetencí Celní správy České republiky bude realizováno v rámci její stávající 
zákonné organizační struktury, aniž by došlo k vytvoření nového správního úřadu nebo 
nového bezpečnostního sboru.  

3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

3.1 Celní správa 
3.1.1 Aktualizace úpravy postavení a činnosti celníka zejména v zájmu sjednocení 
s ostatními bezpečnostními sbory 
Navržená revize stávající úpravy postavení a činnosti celníka v rámci zákona o Celní správě 
České republiky sleduje zejména její aktuální přiblížení analogické úpravě zákona o policii, 
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resp. trestního řádu, jakož i odstranění některých praktických nedostatků, které se 
nesystémově projevují v činnosti, resp. pravomocích a povinnostech orgánů Celní správy 
České republiky. 
Analogicky k § 69 a 70 zákona o policii se navrhuje v nových § 37a a 37b zákona o Celní 
správě České republiky upravit problematiku získávání celníkem poznatků o trestné činnosti 
a získávání poznatků z tzv. zájmového prostředí. Tato pravomoc tedy nebude nadále 
dovozována pouze výkladově z logiky a konstrukce působnosti policejního orgánu, ale bude 
v zájmu právní jistoty a jednoty a bezrozpornosti právního řádu výslovně upravena v zákoně 
o Celní správě České republiky. 
Inspirace zákonem o policii (§ 61 odst. 1 písm. c)) je dána též v případě oprávnění celníka 
požadovat od osob potřebná vysvětlení (§ 28 odst. 1 zákona o Celní správě České republiky) 
též pro přípravu a výkon opatření k zajištění bezpečnosti osoby, u které je prováděna 
evidenční ochrana osobních údajů podle zákona o Celní správě České republiky, jakož 
i doplnění možnosti v rámci využití donucovacích prostředků (§ 44 zákona o Celní správě 
České republiky), aby celník mohl použít pouta ke spoutání a prostředek k zamezení 
prostorové orientace také u osoby zajištěné nebo zadržené, je-li důvodná obava, že může být 
ohrožena bezpečnost osob, majetku anebo že se osoba pokusí o útěk (analogie s § 54 zákona 
o policii). Tyto změny lze považovat za dílčí úpravy praxe orgánů Celní správy České 
republiky, jakkoliv se z povahy věci nebude jednat o pravidla každodenního užití.  
Návrh na umožnění použít v rámci výkonu působnosti orgánů Celní správy České republiky 
vyplývající z mezinárodních smluv institutu tzv. sledované zásilky (viz § 87b trestního řádu), 
a to při provádění dohledu nad osobami, o kterých existují závažné důvody předpokládat, že 
porušují nebo porušily právní předpisy druhé smluvní strany, sleduje jednak plnohodnotnější 
naplnění mezinárodních závazků České republiky v policejní oblasti, neboť využití tohoto 
institutu je předjímáno např. ustanovením čl. 21 Úmluvy Neapol II (sdělení 
č. 50/2009 Sb. m. s.). Vzhledem k obsahu čl. 2 Úmluvy Neapol II, kde je stanoveno, že tato 
Úmluva nerozšiřuje pravomoci Celní správy České republiky v rámci vnitrostátních právních 
předpisů, je pro možnost použití sledované zásilky nutné ji zahrnout mezi uvedené prostředky 
podle vnitrostátního předpisu. Skutečnost, že na rozdíl od zákona o policii není využití tohoto 
institutu v případě orgánů Celní správy České republiky upraveno, lze vnímat spíše jako 
historický nedostatek, a to zvláště s ohledem na působnost Celní správy České republiky 
v oblasti dohledu nad pohybem zboží včetně zboží v zásilkách. 
3.1.1 Revize institutu mlčenlivosti celníka   
V rámci stávající úpravy mlčenlivosti celníka v § 27 odst. 1 zákona o Celní správě České 
republiky je nezbytné vyřešit vzájemný vztah mezi touto povinností mlčenlivosti a povinností 
mlčenlivosti podle § 52 a násl. daňového řádu. Souvisí to zejména se skutečností, že zákonem 
stanovené průlomy do daňové mlčenlivosti celníka explicitně nehovoří o současném průlomu 
do mlčenlivosti celníka podle § 27 odst. 1 zákona o Celní správě České republiky. S ohledem 
na věcný překryv obou mlčenlivostí je proto otázkou, do jaké míry je mlčenlivost celníka 
současně prolomena v případě, kdy zákon prolamuje jeho mlčenlivost daňovou. Stávající 
chápání tohoto vztahu je nicméně dlouhodobě takové, že prolomení daňové mlčenlivosti jako 
povinnosti striktnější, s menším okruhem restriktivně vykládaných průlomů a přísněji 
sankcionované v sobě v souladu s logikou věci a zjevnou vůlí zákonodárce nese také 
implicitní průlom do povinnosti mlčenlivosti celníka. Tuto skutečnost je však v zájmu právní 
jistoty a zamezení výkladovým sporům třeba postavit najisto, a to stanovením v § 27 odst. 1 
zákona o Celní správě České republiky. Tím bude explicitně stanoveno, že mlčenlivost 
celníka stojí vedle mlčenlivosti úřední osoby správce daně, tj. obě mlčenlivosti se 
nepřekrývají, ale doplňují. Z historického a účelového hlediska pak mlčenlivost celníka cílila 
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a cílí především na oblast působnosti orgánů Celní správy České republiky jako orgánů 
činných v trestním řízení, a nikoliv do daňové oblasti, která je více než dostatečně ošetřena 
institutem daňové mlčenlivosti. Navržená změna proto lépe reflektuje smysl a účel dotčených 
povinností mlčenlivosti. 
Dále se navrhuje do § 27 odst. 3 doplnit do výčtu orgánů, vůči nimž se celník nemůže 
povinnosti mlčenlivosti dovolávat, také zpravodajskou službu a orgán, který vede řízení 
o přestupku v oblasti týkající se působnosti orgánů Celní správy České republiky. Tímto 
způsobem bude na jisto postaveno, že vůči těmto orgánům, resp. službám je povinnost 
mlčenlivosti celníka prolomena, což odpovídá stávající praxi. Ta byla dosud dovozována 
z ustanovení § 57 odst. 1 zákona o Celní správě České republiky, kde jsou uvedené orgány 
výslovně zmíněny jako ty, jimž orgány Celní správy České republiky předávají nezbytné 
údaje. Vztah uvedeného ustanovení k mlčenlivosti celníka je však systematicky i legislativně 
technicky nešťastný a výkladově ne zcela jednoznačný, navíc uvedené ustanovení § 57, které 
je v jiných svých částech nadbytečné (dubluje pravidla upravená již jinými normami) bude 
pro futuro vypuštěno v rámci novely zákona o Celní správě České republiky reagující 
na novou evropskou úpravu zpracování osobních údajů (tzv. nařízení GDPR).   

3.2 Trestní řád 
Návrhy na rozšíření kompetencí Celní správy České republiky nejsou nijak nové. Tyto 
záměry jsou v rámci resortu Ministerstva financí diskutovány dlouhodobě (od roku 2007), a to 
v rámci různých širších projektů (např. projekty sloučení daňové a celní správy, Kontrolního 
integrovaného místa či Reformy kontrolních a dohledových procesů). Z pozdější doby lze 
zmínit např. diskuzi v rámci kolokvia „Kompetence a činnost Celní správy ČR, celnictví 
v Evropské unii“ na půdě Senátu v březnu 2014. Dlouhodobý záměr na rozšíření kompetencí 
Celní správy České republiky získal konkrétní podobu na počátku roku 2015, kdy byla 
zahájena jeho první etapa. Jejím výsledkem se s účinností od 1. srpna 2016 stalo rozšíření 
pravomoci Celní správy České republiky k prověřování trestných činů souvisejících 
s porušením daňových předpisů upravujících daň z přidané hodnoty (viz zákon 
č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona). 
Současně došlo změnou zákonné organizační struktury Celní správy České republiky 
k centralizaci útvarů Pátrání, a to ze stávající dvoustupňové a decentralizované struktury 
(Generální ředitelství cel, celní úřady) na úroveň centralizovaného modelu v rámci 
Generálního ředitelství cel, tvořeného deseti odbory pátrání s celorepublikovou působností 
aktuálně podřazenými pod nově vytvořenou sekci Pátrání.  
Předkládaný návrh zákona představuje druhou etapu rozšíření pravomoci pověřených celních 
orgánů, v rámci které se navrhuje rozšíření pravomoci k prověřování veškerých daňových 
trestných činů a trestných činů souvisejících a zároveň i zavedení pravomoci k vyšetřování 
těchto trestných činů. 
Rozšířením kompetence pověřeného celního orgánu z hlediska rozsahu trestných činů, které 
má pravomoc prověřovat, a získáním kompetence pověřeného celního orgánu k samostatnému 
postupu i po zahájení trestního stíhání (vyšetřování trestné činnosti) dojde k následujícím 
pozitivním efektům: 

• Zjednodušení, zrychlení i zefektivnění průběhu trestního řízení díky větší specializaci 
a odbornosti v daňové oblasti 

− bude možné využití zkušeností celníků v oblasti daňového řízení a znalosti daňových 
předpisů, a rovněž spřízněnosti celníků a pracovníků Finanční správy České republiky 
(zejména společná školení, společné porady či společná metodika), 
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− odpadne doba, kdy se policista musí po předložení věci s případem seznamovat, 
příslušný vyšetřovatel bude moci být součástí případů hned od počátku, 

− odpadne nutnost doplňovat jednotlivé úkony poté, co se se spisem seznámí příslušný 
vyšetřovatel. 

• Komplexní přístup k prověřování ze strany pověřeného celního orgánu – možnost 
zadokumentování uceleného jednání pachatele bez nutnosti omezovat se pouze 
na vybraná peněžitá plnění. V oblasti daňové trestné činnosti je takřka pravidlem, 
že v případě zkrácení např. daně z přidané hodnoty dochází současně ke zkrácení daně 
z příjmů, případně též pojistného na sociální zabezpečení atd. Má-li tedy být kompletně 
zadokumentováno protiprávní jednání pachatele daňové trestné činnosti, měl by policejní 
orgán (v tomto případě pověřený celní orgán) ve vztahu k této trestné činnosti systémově 
disponovat příslušnou a nezpochybnitelně určenou věcnou příslušností. 

• Pozitivní dopad na státní rozpočet – krácení daní je latentní trestnou činností a zvýšení 
počtu osob, které se zabývají odhalováním tohoto druhu trestné činnosti, v sobě nese 
potenciál zvýšení počtu odhalených a úspěšně dokumentovaných trestných činů. 

• Odstranění prvku jednostrannosti ve stávajícím přístupu Policie České republiky – 
policisté se z povahy věci zaměřují především na aspekt trestněprávní – zkoumají 
skutkové jednání a trestní odpovědnost pachatelů (a to i přes výrazný posun díky metodě 
práce KOBRA). Využitelnost jejich práce pro správu daní je však výrazně omezená. 
Specialisté, kteří by na problém nahlíželi souběžně v rovině daňové a trestněprávní, 
přispějí k efektivnějším výsledkům v obou oblastech.  

• Synergický efekt na další zákonné kompetence Celní správy České republiky – 
zejména oblast kontrolně dohledových činností, vč. nových kontrolních kompetencí 
s dopadem na inkaso daní (evidence tržeb, hazard), ale i prevence a odhalování trestných 
činů v aktuálně eskalujících oblastech hrozeb nelegální migrace, terorismu a extremismu. 

• Uvolnění kapacit Policie České republiky pro prověřování a vyšetřování dalších 
celospolečenských forem závažné trestné činnosti, např. korupce, dotačních podvodů 
nebo finanční kriminality, kde je její úloha nezastupitelná. 

Ve prospěch rozšíření trestních pravomocí celní správy hovoří také judikatorní vývoj 
v problematice zásady zákazu dvojího trestání (tzv. zásada ne bis in idem). Podle zásady 
ne bis in idem nikdo nemůže být stíhán nebo potrestán v trestním řízení za trestný čin, 
za který byl již odsouzen nebo za který byl již osvobozen. V posledních letech se vedou 
výkladové spory v judikatuře i doktríně napříč celou Evropou, zda daňové sankce mají 
povahu trestu (resp. trestního obvinění ve smyslu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod, dále jen jako „Úmluva“) a v důsledku toho se na ně mají uplatňovat 
zásady trestního práva, včetně zásady ne bis in idem. Evropský soud pro lidská práva 
při posuzování toho, zda národní úprava jednotlivých smluvních států není v rozporu 
s Úmluvou, rozhoduje tak, že sankce ukládané při správě daní jsou trestem (resp. trestním 
obviněním) a je potřeba na ně aplikovat zásady trestního práva, včetně zásady ne bis in idem. 
Naproti tomu Soudní dvůr Evropské unie rozhoduje tak, že je na vnitrostátním soudu, aby 
vyslovil, jestli má konkrétní daňová sankce trestní povahu. Judikatura formulovala teze, které 
musí vnitrostátní právní úprava splňovat, aby kumulace trestní a daňové sankce byla 
přípustná. Jednou z nich je i vzájemná koordinace trestního a daňového řízení s cílem snížit 
na nezbytné minimum zátěž, kterou souběh řízení pro daňové subjekty přináší. Navrhované 
rozšíření trestních pravomocí orgánů Celní správy České republiky tuto tezi respektuje, neboť 
je zárukou posílení úzké spojitosti mezi daňovým a trestním řízením prostřednictvím vyššího 
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stupně koncentrace řízení u orgánů Celní správy České republiky při současné užší spolupráci 
s Finanční správou České republiky 

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním 
pořádkem České republiky 
Navrhovaná změna působnosti celních orgánů v rámci trestního řízení je v souladu s ústavním 
pořádkem České republiky. V souladu s čl. 2 odst. 2 Listiny je zákonem stanoveno, v jakých 
případech, mezích a způsobem lze uplatňovat státní moc, prezentovanou v daném případě 
celními orgány. Současně dochází k zakotvení působnosti správních orgánů, které je 
v souladu s čl. 79 odst. 1 Ústavy vyhrazeno výlučně zákonu. Předmětná působnost celních 
orgánů jako orgánů činných v trestním řízení nebyla v minulosti předmětem zpochybnění 
z pohledu ústavněprávní konformity.   

5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy se závazky 
vyplívajícími pro Českou republiku z jejího členství v Evropské 
unii 
Problematika kompetenční legislativy, do níž spadají navržené změny zákona o Celní správě 
České republiky a trestního řádu, není regulována právními předpisy Evropské unie. 
Navrhovaná právní úprava je tedy plně slučitelná s právem Evropské unie a ustanovení 
navrhované právní úpravy nezakládají rozpor s primárním právem Evropské unie ve světle 
ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie.    

6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy 
s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 
Návrhem zákona nejsou do právního řádu České republiky zapracovávány mezinárodní 
smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, a návrh není s těmito smlouvami v rozporu. 

7. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované 
právní úpravy 

7.1 Celní správa 
Navržené změny zákona o Celní správě České republiky představují pouze dílčí úpravy 
právního stavu, které nevyžadují specifickou implementaci. V souvislosti s těmito změnami se 
nepředpokládají kvantifikovatelné hospodářské, finanční či jiné dopady. 

7.2 Trestní řád 
Z pohledu rozšíření kompetence Celní správy České republiky v rámci prověřování nevznikne 
v rámci Celní správy České republiky potřeba dalších systemizovaných míst, a to z toho 
důvodu, že většina trestných činů je spáchána v souběhu se zkrácením těch daní, u nichž již 
dnes Celní správa České republiky kompetenci má.   
Pro zabezpečení kompetence vyšetřování bude v rámci Celní správy České republiky třeba 
navýšení o 115 systemizovaných míst. V souvislosti s tím vzniknou mzdové náklady ve výši 
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117 milionů Kč. Očekává se, že jednorázově bude třeba pro vytvoření podmínek 
na zabezpečení vyšetřování vynaložit 41 milionů Kč (např. náklady na služební motorová 
vozidla, výpočetní techniku a výstroj) a každý rok vynakládat na provozních nákladech 
a na obnovu technického vybavení 27 milionů Kč. Uvedené odhadované náklady 
pro vytvoření podmínek na zabezpečení vyšetřování nezahrnují např. náklady na zřízení cel 
předběžného zadržení (v současné době řešeno formou součinnosti s Policií České republiky), 
a především investiční náklady související s dislokacemi útvarů pátrání, které by nutně 
spočívaly ve zřízení oddělených prostorů pro zabezpečení operativní části výkonu a prostorů 
pro vyšetřování (výslechové místnosti, oddělené vstupy pro veřejnost atd.) v sídlech 
jednotlivých odborů pátrání. Tato částka však vzhledem k nemožnosti aktuálního určení 
rozsahu uvedených úprav není v současnosti vyčíslitelná. 
Na druhou stranu ale nelze přehlédnout předpokládaný pozitivní dopad na státní rozpočet – 
krácení daní je latentní trestnou činností a zvýšení počtu osob, které se zabývají odhalováním 
tohoto druhu trestné činnosti, v sobě nese potenciál zvýšení počtu odhalených a úspěšně 
dokumentovaných trestných činů. Přestože nelze dopad přesně kvantifikovat, je nesporné, 
že dojde k odčerpání většího množství finančních prostředků a jiných hodnot získaných 
daňovou trestnou činností a k jejich zajištění. Účinným odhalováním trestné činnosti bude 
zabráněno i dalšímu krácení daní. Sekundárně bude tento fakt působit preventivně, budou-li 
výsledky činnosti vhodně prezentovány. 
Sociální dopady ani dopady na životní prostředí se nepředpokládají. 

8. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů 
Pokud jde o ochranu osobních údajů a rovněž o ochranu před zasahováním do soukromého 
života, způsob nakládání s nimi v rámci trestního řízení není nijak měněn; tj. pravidla 
pro zacházení s osobními údaji ze strany policejních orgánů jsou shodná, ať je policejním 
orgánem útvar Policie České republiky nebo jím nově bude pověřený celní orgán.  Předložený 
návrh v této oblasti tedy stávající úpravu nikterak nemění, orgány činné v trestním řízení 
budou postupovat podle dosavadních procesních pravidel, které jim nyní umožňují nakládat 
pro potřeby trestního řízení s osobními údaji osob. Nové pravomoci orgánům činným 
v trestním řízení návrh nepřiznává. Obdobně platí též pro dílčí změny v rámci zákona o Celní 
správě České republiky. Navrhovaná právní úprava je tedy v souladu s právní úpravou 
zpracování osobních údajů.     

9. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA) 
V souvislosti s předkládaným návrhem se nepředpokládá zvýšení korupčních rizik.  

9.1 Přiměřenost 
Rozsah návrhu je přiměřený množině vztahů, které má upravovat. Zároveň předpis neúměrně 
nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy, rozšíření působnosti Celní správy České 
republiky je v souladu se zamýšleným cílem.  

9.2 Efektivita 
Návrh zákona vychází z praktických poznatků aplikační praxe, a proto lze očekávat, že dojde 
k efektivní implementaci právních norem obsažených v tomto návrhu. 
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9.3 Odpovědnost 
Pokud jde o změnu trestního řádu, zásady, na kterých je trestní řád vystavěn a které zůstávají 
zachovány i v předkládaném návrhu, zabezpečují rozdělení pravomocí mezi jednotlivé orgány 
činné v trestním řízení. Toto rozdělení není neúčelné a vždy je možné určit osobu, která dané 
rozhodnutí učinila. Návrh novely trestního řádu stávající právní úpravu nemění, pokud jde 
o orgány, jež jsou příslušné k přijetí jednotlivých rozhodnutí. Uvedené skutečnosti s ohledem 
na dílčí charakter změn platí i pro navrženou novelu zákona o Celní správě České republiky. 

9.4 Opravné prostředky 
Předkládaný návrh nijak nemění či neomezuje opravné prostředky v trestním či jiném řízení. 

9.5 Kontrolní mechanismy 
Návrh zákona nevytváří žádnou novou organizační strukturu, která by vyžadovala vytvoření 
nových kontrolních mechanismů. Kontrola je zajištěna systémem řádných a mimořádných 
opravných prostředků, formou dozoru státního zástupce nad zákonností postupu policejního 
orgánu a formou dohledu vyššího státního zastupitelství nad nižším státním zastupitelstvím. 
Vedle toho se uplatní i principy odpovědnosti podle zákona o Celní správě České republiky 
a podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 
ve znění pozdějších předpisů.  

10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Nepředpokládá se žádný dopad navrhované právní úpravy na bezpečnost nebo obranu státu.
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II. Zvláštní část 
K části první – změna zákona o Celní správě České republiky 
K čl. I 
K bodu 1 (§ 24 písm. a) bod 7) 
Jedná se o provedení úpravy textu v návaznosti na vložení nových ustanovení § 37a a 37b, 
kterými se upravuje postup celníka před zahájením úkonů trestního řízení, tj. celníka 
pověřeného k plnění úkolů pověřeného celního orgánu. 
K bodu 2 (§ 27 odst. 1) 
Ustanovením § 27 je upravena obecná povinnost mlčenlivosti celníka. Navrhovaná úprava 
spočívá v jednoznačném oddělení mlčenlivosti celníka upravené tímto ustanovením zákona 
o Celní správě České republiky od daňové mlčenlivostí upravené § 52 a násl. daňového řádu. 
Mlčenlivost podle daňového řádu je komplexně upravena v této právní úpravě a ustanovení 
§ 27 zákona o Celní správě České republiky na ni nedopadá. Původní znění ustanovení 
v tomto ohledu připouštělo různé možnosti výkladu.  
K bodu 3 (§ 27 odst. 3) 
Navrhuje se mezi orgány, vůči nimž se celník nemůže dovolat povinnosti mlčenlivosti podle 
§ 27 zákona o Celní správě České republiky, doplnit zpravodajskou službu a orgán, který 
vede řízení o přestupku v oblasti týkající se působnosti orgánů Celní správy České republiky. 
Předávání informací těmto orgánům je již historicky upraveno v § 57 odst. 1 tohoto zákona, 
přičemž je třeba vyřešit ne zcela určitý výkladový vztah těchto ustanovení tak, aby byla 
potvrzena stávající praxe. 
K bodu 4 (§ 28 odst. 1 písm. a)) 
Jedná se o legislativně technickou úpravu spojenou s vložením nového písmene do § 28 
odstavec 1. 
K bodu 5 (§ 28 odst. 1 písm. c)) 
Úprava problematiky podání vysvětlení je nově rozšířena o možnost požadovat vysvětlení 
i od osoby v zájmu objasnění skutečností důležitých pro přípravu a výkon opatření k zajištění 
bezpečnosti evidenčně chráněných osob. V současné době je toto možné pouze 
prostřednictvím orgánů Policie České republiky (viz § 61 odst. 1 písm. c) zákona o policii), 
což bývá v praxi, s ohledem na sledovaný účel a operativnost, zdlouhavé, a tudíž 
nevyhovující. 
K bodu 6 (§ 37a a § 37b) 
K § 37a: 
Jedná se o institut, který upravuje postup celníka před zahájením úkonů trestního řízení 
v souladu s ustanovením § 158 odst. 1 trestního řádu (tzv. šetření). Smyslem je upravit tento 
postup přímo v zákoně o Celní správě České republiky v zájmu právní jistoty a vyloučení 
sporů o tom, zda, jakým způsobem a za využití jakých oprávnění toho kterého zákona celník 
v těchto situacích postupuje. Přitom se má na mysli celník, který je zařazený na útvaru, jenž 
plní úkoly pověřeného celního orgánu, tj. úkoly policejního orgánu právě ve smyslu § 158 
odst. 1 trestního řádu. Uvedené oprávnění vychází z obdobně koncipovaného oprávnění 
pro policisty stanovené v § 69 zákona o policii. Dosavadní oprávnění těchto celníků k této 
činnosti se dovozovalo z ustanovení § 158 odst. 1 trestního řádu a jeho výkladu, nicméně 
i v současné době se vyskytují případy, kdy takový výklad a z něho vyplývající používané 
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postupy jsou rozporované, a tímto vloženým ustanovením se postupům těchto celníků 
přiznává větší právní jistota. Přitom se jedná mnohdy o postupy (někdy označované 
za postupy policejního orgánu v rámci tzv. „předprocesního stádia“), při kterých jsou prvotně 
získávány informace, na základě kterých jsou zahájeny úkony trestního řízení, kterými je 
nadto zahájeno celé přípravné řízení trestní a policejní orgán na nich staví odůvodnění 
(objektivní podezření) pro splnění zákonných požadavků pro postup dle § 158 odst. 3 
trestního řádu, tj. formální zahájení trestního řízení (byť bez požadavků kladených jinak 
na popis skutku jako v případě usnesení o zahájení trestního stíhání), a právní jistota 
kompetence k provádění takové činnosti jako prvotního zdroje informací pro možné pozdější 
zahájení trestního stíhání je tak nadmíru žádoucí. Nadto v případě nově uzavíraných 
mezinárodních smluv o policejní spolupráci (např. mezi Českou republikou a Slovenskou 
republikou) se o spolupráci při získávání informací za účelem zamezení nebo odhalení trestné 
činnosti výslovně hovoří a Celní správa České republiky by v takovém případě měla mít toto 
oprávnění i z tohoto důvodu v zákoně výslovně uvedené.  
K § 37b:  
Ustanovení o získávání poznatků o trestné činnosti ze zájmového prostředí upravuje působení 
celníka v prostředí, v němž lze důvodně předpokládat získání poznatků důležitých 
pro předcházení a odhalování trestných činů a k předcházení těmto trestným činům. Toto 
ustanovení by mělo přispět k aktivnímu předcházení trestným činům a současně nahrazuje 
výkladem pojmu „zájmové prostředí“ obsahově shodný text uvedený v současném § 24 
písm. a) bodu 7, které stanoví jeden z důvodu zákazu provedení služebního úkonu. Uvedené 
oprávnění vychází z obdobně koncipovaného oprávnění pro policisty stanovené v § 70 zákona 
o policii. 
K bodu 7  (§ 44 odst. 6) 
Stanovené podmínky pro použití donucovacích prostředků celníkem se nově rozšiřují 
o pravidla pro použití pout ke spoutání v kombinaci s prostředkem k zamezení prostorové 
orientace a ke vzájemnému připoutání dvou nebo více osob. Tato pravidla v současné době 
nejsou upravena. I v případě těchto prostředků zůstávají v platnosti obecné zásady úkonu, 
zejména princip proporcionality (viz § 44 odst. 5 zákona). Využívány mohou být pouze, 
pokud může dojít k ohrožení bezpečnosti osob, majetku anebo když hrozí, že se zadržená 
osoba (nebo osoby) pokusí o útěk. Nejčastější využití bude zejména při transportu zadržených 
nebezpečných osob. 
K bodu 8  (§ 59)  
Vzhledem ke skutečnosti, že působnost orgánů Celní správy České republiky vykonávají 
nejen celníci, ale též občanští zaměstnanci, rozšiřuje se okruh osob, které mohou být 
evidenčně chráněny, také o občanské zaměstnance. Tato změna je provedena nahrazením 
pojmu celník obecným označením osoba. Další změny vyplývají z obecných legislativních 
principů (formát jednotného čísla). 
K bodu 9  (§ 63 odst. 1)  
Oprávnění používat operativně pátrací prostředky, odposlech a záznam telekomunikačního 
provozu stanovené trestním řádem mohou v souladu s trestním řádem pouze policejní orgány, 
tzn. ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 písm. d) trestního řádu i pověřený celní orgán. V rámci 
zpřesnění se tedy navrhuje při výkonu působnosti vyplývající z mezinárodních smluv nahradit 
pojem „orgány celní správy“ pojmem „pověřený celní orgán“.  
Mezi tyto prostředky se nově zařazuje i tzv. „sledovaná zásilka“. Možnost jejího použití 
vyplývá např. z čl. 21 Úmluvy Neapol II (sdělení č. 50/2009 Sb. m. s.). Vzhledem k obsahu 
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čl. 2 Úmluvy Neapol II, kde je stanoveno, že tato Úmluva nerozšiřuje pravomoci Celní správy 
České republiky v rámci vnitrostátních právních předpisů, je pro možnost použití sledované 
zásilky nutné ji zahrnout mezi uvedené prostředky podle vnitrostátního předpisu. 
K bodu 10 (§ 63 odst. 2) 
Oprávnění používat operativně pátrací prostředky, resp. další obdobné prostředky v rozsahu 
stanoveném v § 63 odst. 1 mohou v souladu s trestním řádem pouze policejní orgány, 
tzn. ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 písm. d) trestního řádu i pověřený celní orgán. V rámci 
zpřesnění se tedy navrhuje při výkonu působnosti vyplývající z mezinárodních smluv nahradit 
pojem „orgány celní správy“ pojmem „pověřený celní orgán“. 
Mezi tyto prostředky se nově zařazuje i tzv. „sledovaná zásilka“. Možnost jejího použití 
vyplývá např. z čl. 21 Úmluvy Neapol II (sdělení č. 50/2009 Sb. m. s.). Vzhledem k obsahu 
čl. 2 Úmluvy Neapol II, kde je stanoveno, že tato Úmluva nerozšiřuje pravomoci Celní správy 
České republiky v rámci vnitrostátních právních předpisů, je pro možnost použití sledované 
zásilky nutné ji zahrnout mezi uvedené prostředky podle vnitrostátního předpisu. 
K bodu 11 (§ 64 odst. 2) 
Jedná se o zpřesnění pojmu, kdy je oprávnění používat „operativně pátrací prostředky“ 
přiznáno pouze pověřenému celnímu orgánu (viz odůvodnění vztahující se k § 63 zákona). 
V odstavci 2 je nahrazen chybný odkaz odkazem na správné ustanovení zákona. 

 

K části druhé – změna zákona o trestním řízení soudním (trestní 
řád) 
K čl. II 
K bodu 1 (§ 12 odst. 2 písm. d)) 
Navrhuje se nově formulovat ustanovení § 12 odst. 2 písm. d) trestního řádu, které upravuje 
působnost pověřených celních orgánů jako policejních orgánů, resp. již pouze jednoho 
pověřeného celního orgánu, kterým je od 1. srpna 2016 Generální ředitelství cel.  Tím dojde 
jednak k rozšíření jeho kompetence a jednak k legislativně technickému zpřesnění celého 
ustanovení. V rámci tohoto zpřesnění se navrhuje opustit pojmy „daňové předpisy“ a „celní 
předpisy“, jejichž přesný význam není zcela jednoznačný a může vyvolávat výkladové 
diskuze. Tyto pojmy by měly být nahrazeny jednoznačným odkazem na okruhy předpisů 
upravující určitou věcně definovanou materii nebo upravující oblast působnosti orgánů Celní 
správy České republiky. 
V rámci jednotlivých bodů předmětného ustanovení se stejně jako dosud navrhuje vymezit 
jednotlivé okruhy trestných činů, u nichž je dána působnost pověřeného celního orgánu. 
S ohledem na obecné vymezení těchto množin postavené pokud možno na materiálním 
chápaní daných trestných činů a nikoliv na jejich kazuistickém výčtu, je třeba zdůraznit, 
že mezi uvedenými množinami může docházet k částečnému překryvu. Pro založení 
kompetence pověřeného celního orgánu postačí, že daný trestný čin spadá do některé 
z uvedených množin, avšak může nastat situace, kdy současně spadá do více z nich.   
K § 12 odst. 2 písm. d) bodu 1: 
Výčet trestných činů, v jejichž případě plní pověřený celní orgán roli policejního orgánu, by 
měl nadále začínat trestnými činy spáchanými porušením právních předpisů o dovozu, vývozu 
nebo průvozu zboží. Tato působnost by měla být stejně jako dosud dána i v případech, kdy se 
jedná o trestné činy příslušníků ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů (v těchto 
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případech není dán monopol Generální inspekce bezpečnostních sborů, resp. Vojenské policie 
s ohledem na specifický charakter těchto trestných činů vázaných na pohyb zboží přes státní 
hranici, resp. přes hranici Evropské unie). V rámci tohoto bodu jsou v současnosti zahrnuty 
též trestné činy spáchané porušením celních předpisů. Tento okruh by měl být nicméně 
přesunut do nového bodu 2 při současné změně terminologie (k opuštění pojmu „celní 
předpisy“ – viz výše). Současně tím dojde ke zpřesnění právní úpravy v tom smyslu, že bude 
z textu bodu nesporně vyplývat, že v těchto případech není dána působnost pověřených 
celních orgánů za situace, kdy se jedná o trestné činy příslušníků ozbrojených sil nebo 
bezpečnostních sborů (stávající znění bodu bylo v tomto ohledu v důsledku kumulace dvou 
skupin trestných činů jazykově ne zcela jednoznačné).  
K § 12 odst. 2 písm. d) bodu 2: 
Druhou množinou trestných činů, v jejichž případě bude dána působnost pověřeného celního 
orgánu v roli policejního orgánu, bude okruh trestných činů spáchaných porušením právních 
předpisů v oboru působnosti orgánů Celní správy České republiky. Označení tohoto okruhu 
předpisů je převzato ze stávající úpravy zákona o Celní správě České republiky, kde je tento 
pojem používán a v praxi nevzbuzuje výkladové nejasnosti (viz např. § 28 odst. 1, § 29 odst. 2 
nebo § 41 tohoto zákona). Navržené ustanovení přitom cílí zejména na oblasti působnosti 
celních orgánů, které nespadají do oblasti uvedené v bodě 1, resp. nespadající do daňové 
oblasti. Rovněž v těchto případech jsou dány obecné důvody pro to, aby v roli policejního 
orgánu vystupoval celní orgán vedle dalších celních orgánů, které v těchto oblastech plní roli 
správních orgánů vybavených mimo jiné kontrolními kompetencemi a kompetencemi 
k výkonu správního trestání. V konkrétní rovině se jedná zejména o působnost celních orgánů 
v oblasti: vymáhání práv duševního vlastnictví na vnitrostátním trhu (zákon č. 355/2014 Sb.), 
regulace nakládání s pohonnými hmotami či lihem (zákon č. 311/2006 Sb. a zákon 
č. 61/1997 Sb.), regulace hazardu (zákon č. 186/2016 Sb.), regulace provozu na pozemních 
komunikacích (zákon č. 13/1997 Sb.). 
Tento bod dopadá i na okruh trestných činů spáchaných porušením právních předpisů 
při umístění a pořízení zboží v členských státech Evropské unie, je-li toto zboží dopravováno 
přes státní hranice České republiky. V dosavadní právní úpravě § 12 odst. 2 písm. d) je tato 
oblast výslovně zmíněna v rámci samostatného bodu, nicméně pro futuro postačí obecnější 
vyjádření navržené v novém znění bodu 2. Na rozdíl od navrhovaného bodu 1, který by 
rovněž bylo možné subsumovat pod obecný pojem „porušení právních předpisů v oboru 
působnosti orgánů Celní správy České republiky“, zde není důvod pro odlišení této skupiny 
(navrhovaný bod 1 je v tomto ohledu nutné odlišit s ohledem na to, že dopadá navíc 
i na situace, kdy se jedná o trestné činy příslušníků ozbrojených sil nebo bezpečnostních 
sborů). 
K § 12 odst. 2 písm. d) bodu 3: 
V rámci bodu 3 se navrhuje rozšířit kompetenci pověřeného celního orgánu tak, aby nově 
pokrývala případy všech trestných činů spáchaných porušením právních předpisů upravujících 
daně, poplatky, veřejná pojistná nebo jiná obdobná peněžitá plnění, jakož i porušením 
právních předpisů upravujících účetnictví. Ze strany pověřeného celního orgánu by mělo 
docházet k zadokumentování uceleného jednání pachatele bez nutnosti omezovat se pouze 
na vybraná peněžitá plnění. V oblasti daňové trestné činnosti je takřka pravidlem, že v případě 
zkrácení např. daně z přidané hodnoty dochází současně nejen ke zkrácení daně z příjmů, ale 
též i pojistného na sociální zabezpečení atd. Má-li tedy být kompletně zadokumentováno 
protiprávní jednání pachatele daňové trestné činnosti, měl by policejní orgán (v tomto případě 
pověřený celní orgán) ve vztahu k této trestné činnosti systémově disponovat příslušnou 
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věcnou příslušností. Další argumenty odůvodňující tuto změnu lze nalézt v obecné části 
důvodové zprávy.  
V konkrétní rovině se bude jednat zejména o trestné činy zkrácení daně, poplatku a podobné 
povinné platby (§ 240 trestního zákoníku), neodvedení daně, pojistného na sociální 
zabezpečení a podobné povinné platby (§ 241 trestního zákoníku), nesplnění oznamovací 
povinnosti v daňovém řízení (§ 243 trestního zákoníku) a další trestné činy v rámci hlavy VI, 
dílu 2 trestního zákoníku.  
Z obdobných důvodů se navrhuje rozšíření i na další navazující trestnou činnost v oblasti 
účetnictví, která je s daňovými trestnými činy zpravidla úzce spojena. S ohledem 
na skutečnost, že porušení předpisů v oblasti účetnictví při své činnosti zpravidla identifikují 
právě orgány Celní, popřípadě Finanční správy České republiky, je i v těchto případech dán 
potenciál pro synergické efekty obdobně jako v případě porušení předpisů o daních, 
poplatcích, veřejných pojistných a jiných obdobných peněžitých plněních. Fakticky tak bude 
založena kompetence pověřených celních orgánů především v souvislosti s trestným činem 
zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 254 trestního zákoníku). 
Dále bude založena působnost pověřeného celního orgánu ve vztahu k některým dalším 
trestným činům v těch případech, kdy naplnění jejich skutkové podstaty bude spočívat 
v porušení právních předpisů upravujících daně, poplatky, veřejná pojistná nebo jiná obdobná 
peněžitá plnění (byť se nebude jednat o všechny případy naplnění dané skutkové podstaty). 
Půjde např. o trestné činy porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227 
trestního zákoníku) nebo poškození věřitele (§ 222 trestního zákoníku). Druhý z těchto 
případů nastane tehdy, kdy je v postavení věřitele správce daně, poplatku, veřejného 
pojistného nebo jiného obdobného peněžitého plnění.  
K § 12 odst. 2 písm. d) bodu 4: 
Rozšíření působnosti pověřeného celního orgánu by se konečně mělo týkat i oblasti praní 
špinavých peněz (legalizace výnosů z trestné činnosti v úmyslné i nedbalostní formě podle 
§ 216 a 217 trestního zákoníku), což lze odůvodnit tím, že tyto trestné činy neexistují 
„osamoceně“, musí jim předcházet zdrojový (predikativní) trestný čin. V případě, že tímto 
trestným činem je některý z trestných činů, který může nebo bude moci pověřený celní orgán 
prověřovat (či v návaznosti na změny § 161 trestního řádu i vyšetřovat), je více než důvodné 
získávat a prověřovat poznatky k osobám, které tuto těsně související trestnou činnost páchají 
(zvláště markantní je to v případě tzv. samopraní). Jinými slovy – nejeví se jako racionální, 
aby v případech, kdy v souvislosti s prověřováním (či vyšetřováním) určitého predikativního 
trestného činu jsou zjištěny poznatky o spáchání některého z trestných činů podle § 216 a 217 
trestního zákoníku, musely být tyto poznatky předávány příslušnému útvaru Policie České 
republiky a řízení se takto štěpilo. 
K bodům 2 až 4 (§ 161 odst. 3, 7 a 8) 
Cílem navrhované změny je přiznat orgánům Celní správy České republiky pravomoc 
k vyšetřování trestných činů, k jejichž prověřování mají pravomoc podle § 12 trestního řádu. 
Jinými slovy, aby pověřený celní orgán mohl provádět současně prověřování i vyšetřování 
trestných činů, ohledně kterých mu je přiznána pravomoc policejního orgánu. Obdobná změna 
ve vztahu k pověřeným orgánům Vojenské policie byla provedena zákonem č. 150/2016 Sb. 
Tato změna by měla vést ke zjednodušení, zrychlení i zefektivnění průběhu trestního řízení 
díky větší specializaci a odbornosti v daňové oblasti, kdy bude možné využití zkušeností 
celníků v oblasti daňového řízení a znalosti daňových předpisů, a rovněž spřízněnosti celníků 
a pracovníků Finanční správy České republiky. Současně odpadne doba, kdy se policista musí 
po předložení věci s případem seznamovat, neboť příslušný vyšetřovatel bude moci být 
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součástí případů hned od počátku a odpadne nutnost doplňovat jednotlivé úkony poté, co se 
se spisem seznámí „vyšetřovatel“. Další argumenty odůvodňující tuto změnu lze nalézt 
v obecné části důvodové zprávy. 
Kompetence orgánů Celní správy České republiky v trestním řízení nejsou pojímány jako 
výlučná pravomoc (viz „…vyšetřování …může konat“), tj. je třeba ji pojímat jako kompetenci 
sdílenou, která formálně svědčí více orgánům, které mají striktně vzato pravomoc ji 
vykonávat. Těžiště výkonu dané kompetence nicméně zpravidla leží u toho orgánu, který je 
k jejímu výkonu určen primárně a který k němu také disponuje příslušnými personálními, 
materiálními a časovými kapacitami; roli zde hraje i vzájemná spolupráce a koordinace těchto 
orgánů.  
Vzhledem k této skutečnosti není třeba stanovit k navržené změně přechodné ustanovení, 
které by cílilo na to, aby započaté prověřování, v jehož případě je nově dána pravomoc 
pověřeného celního orgánu, bylo dokončeno v souladu s dosavadní právní úpravou působnosti 
policejních orgánů (tj. příslušným útvarem Policie České republiky). I bez úpravy 
přechodným ustanovením je možnost dokončení započatých kauz příslušným útvarem Policie 
České republiky dána. To jednak eliminuje nutnost předávání rozpracovaných kauz mezi 
jednotlivými policejními orgány, která je nevhodná jak z pohledu věcné diskontinuity jejich 
řešení, tak z pohledu administrativního, jednak umožní zachovat zpětnou kontinuitu 
policejního orgánu v případech, které již postoupily do pozdějších fází trestního řízení.     
Ve vztahu ke Generální inspekci bezpečnostních sborů (§ 161 odst. 3 trestního řádu) 
a Vojenské policii (nový § 161 odst. 8 trestního řádu) nedochází k žádné věcné změně, 
navržená změna je pouze legislativně technická, kdy místo opakování textu se volí odkaz 
na příslušné ustanovení zákona, aby bylo ukotveno pravidlo o shodném okruhu trestných 
činů, které jsou jednotlivými policejními orgány prověřovány a vyšetřovány. 

K části třetí – účinnost 
K čl. III 
Navrhovaná změna působností pověřeného celního orgánu musí být, má-li být úpravou 
funkční a nemá-li dojít ke snížení kvality přípravného řízení, zabezpečena personálně (včetně 
zajištění systemizovaných míst) i materiálně. Z tohoto důvodu se navrhuje delší doba 
legisvakance s účinností od 1. ledna 2021. Zbývající části zákona nabydou účinnosti prvním 
dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. 
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