
VI. 

TEXT ČÁSTÍ ZÁKONŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

K části první návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky,  
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

§ 24 

Zákaz provedení služebního úkonu 
Celník neprovede služební úkon, jestliže  

a) tomu brání povinnost splnit jiný úkol, jehož nesplnění by způsobilo zřejmě závažnější 
následky než neprovedení služebního úkonu, zejména pokud 

1. plní služební úkony, při nichž používá operativně pátrací prostředky nebo podpůrné 
operativně pátrací prostředky, 

2. pronásleduje pachatele trestného činu, 
3. zakročuje pod jednotným velením, 
4. vykonává šifrovou nebo kurýrní službu, při níž by mohlo dojít k ohrožení včasného 

předání šifrovaných zpráv nebo k ohrožení přepravovaných věcí, 
5. zajišťuje bezpečnost osob, chráněných objektů nebo prostor, 
6. provádí výcvik a přípravu k použití operativně pátracího prostředku nebo podpůrného 

operativně pátracího prostředku, nebo 
7. získává poznatky z prostředí, v němž lze důvodně předpokládat získání poznatků 

důležitých pro zamezování, odhalování a dokumentování trestných jednání, 
ke zjišťování jejich pachatelů a k předcházení těmto trestným jednáním,  

7. získává poznatky ze zájmového prostředí,  
b) k jejich provedení nebyl odborně vyškolen nebo vycvičen, a jestliže povaha služebního 

úkonu takové odborné vyškolení nebo vycvičení vyžaduje, 
c) jsou jeho schopnosti sníženy v důsledku jeho zdravotního stavu nebo vlivem léků nebo 

jiných látek tak, že řádné provedení nebo dokončení služebního úkonu by bylo ohroženo, 
nebo 

d) je zřejmé, že nemůže služební úkon úspěšně dokončit. 

§ 27 

Povinnost mlčenlivosti 
(1) Celník je kromě mlčenlivosti stanovené daňovým řádem povinen zachovávat také 

v případech, na něž se nevztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu, povinen 
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámil při výkonu působnosti 
orgánů celní správy nebo v souvislosti s nimi a které v zájmu výkonu působnosti orgánů celní 
správy nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými osobami. 
Tato povinnost trvá i po skončení služebního poměru celníka. 

(2) Každý, koho orgány celní správy nebo celník požádají o poskytnutí pomoci, je 
povinen, byl-li řádně poučen, zachovat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti s požadovanou 
nebo poskytnutou pomocí dověděl. 

(3) Povinnosti mlčenlivosti se nemůže celník dovolávat vůči policejnímu orgánu, 
státnímu zástupci, soudu, jinému bezpečnostnímu sboru, zpravodajské službě, celnímu, 
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policejnímu nebo obdobnému orgánu členského státu nebo orgánu, který vykonává dozor 
nebo který vede řízení o přestupku v oblasti týkající se působnosti orgánů celní správy, 
pokud jde o informace potřebné k výkonu jejich působnosti. 

(4) Povinnosti mlčenlivosti uložené podle tohoto zákona je oprávněn zprostit celníka 
nebo osobu uvedenou v odstavci 2 generální ředitel nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec 
Generálního ředitelství cel. Generálního ředitele zprošťuje mlčenlivosti uložené podle tohoto 
zákona ministr nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec ministerstva. 

§ 28 

Oprávnění požadovat vysvětlení 
(1) Celník je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby a případně ji vyzvat, aby 

se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo, v případech, kdy tato osoba může přispět 
k objasnění skutečností důležitých pro 
a) odhalení trestného činu nebo přestupku souvisejícího s porušením právních předpisů 

v oboru působnosti orgánů celní správy, nebo 
b) odhalení trestného činu nebo přestupku souvisejícího s porušením právních předpisů 

v oboru působnosti orgánů celní správy, a jejich pachatele, k němuž došlo mimo území 
České republiky na území Evropské unie nebo státu, s nímž má Česká republika uzavřenu 
mezinárodní smlouvu o spolupráci a vzájemné pomoci v celní oblasti., nebo 

c) přípravu a výkon opatření k zajištění bezpečnosti osoby, u které je prováděna 
evidenční ochrana osobních údajů podle tohoto zákona. 

(2) O podaném vysvětlení podle odstavce 1 sepíše celník úřední záznam. 
(3) Vysvětlení může odepřít osoba, která by jím sobě nebo osobě blízké způsobila 

nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek. Vysvětlení nesmí být 
požadováno od osoby, která by jím porušila státem uloženou nebo uznanou povinnost 
mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti zproštěna příslušným orgánem nebo osobou, 
v jejímž zájmu tuto povinnost má. Celník je povinen osobu předem poučit o možnosti odepřít 
vysvětlení. 

(4) Při podání vysvětlení má každý právo na právní pomoc. 
(5) Kdo se dostaví na výzvu podle odstavce 1, má nárok na náhradu nutných výdajů 

a na náhradu ušlého výdělku. Náhradu poskytuje Generální ředitelství cel. Nárok na náhradu 
nemá ten, kdo se dostavil jen ve vlastním zájmu nebo pro své protiprávní jednání. Nárok 
na náhradu zaniká, jestliže jej osoba neuplatní do 8 dnů ode dne, kdy se na výzvu podle 
odstavce 1 dostavila. O tom musí být osoba předem poučena. 

(6) Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů výzvě podle 
odstavce 1, může být předvedena celníkem na nejbližší orgán celní správy k sepsání úředního 
záznamu o podání vysvětlení. Úřední záznam o podání vysvětlení musí být s osobou sepsán 
bez zbytečného odkladu po jejím předvedení; po jeho sepsání celník osobu propustí. 

(7) O předvedení sepíše celník úřední záznam. 
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§ 37a 

Získávání poznatků o trestné činnosti 
(1) Celník před zahájením úkonů trestního řízení z vlastní iniciativy nebo 

na základě podnětu jiné osoby anebo orgánu za účelem získání poznatků o trestné 
činnosti vyhledává, odhaluje, a je-li to třeba, i dokumentuje skutečnosti nasvědčující 
tomu, že byl spáchán trestný čin.  

(2) V rámci činnosti podle odstavce 1 je povinen předcházet trestné činnosti. 

§ 37b 

Získávání poznatků ze zájmového prostředí 
(1) Celník je oprávněn získávat poznatky ze zájmového prostředí. Tímto získáváním 

je činnost celníka, který se zastíráním skutečného účelu své činnosti aktivně vyhledává, 
dokumentuje a vyhodnocuje poznatky o zájmovém prostředí a osobách v něm se 
pohybujících. V rámci této činnosti je celník oprávněn využívat podpůrné operativně 
pátrací prostředky. 

(2) Zájmovým prostředím se pro účely tohoto zákona 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. 

§ 44 

Donucovací prostředky 
(1) Donucovacími prostředky jsou 

a) hmaty, chvaty, údery nebo kopy, 
b) slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek, 
c) obušek nebo jiný úderný prostředek, 
d) pouta, 
e) služební pes, 
f) technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla, 
g) zastavovací pás a jiné prostředky k nucenému zastavení vozidla, 
h) úder střelnou zbraní, 
i) hrozba namířenou střelnou zbraní, 
j) varovný výstřel, 
k) zásahová výbuška, 
l) prostředek k zamezení prostorové orientace, 
m) vytlačování vozidlem. 

(2) Donucovací prostředky je celník oprávněn použít v zájmu ochrany veřejného pořádku 
v místnostech nebo prostorech užívaných orgány celní správy, ministerstvem, orgány finanční 
správy nebo Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v nichž orgány celní 
správy zabezpečují dodržování veřejného pořádku, a dále v zájmu ochrany bezpečnosti osob, 
své vlastní a majetku, proti osobě, která tyto osoby a majetek ohrožuje. 

(3) Před použitím donucovacích prostředků je celník povinen vyzvat osobu, proti které 
zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání, s výstrahou, že bude použito některého 
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z donucovacích prostředků. To neplatí v případě donucovacích prostředků, jejichž povaha 
použití výzvy neumožňuje. Od výzvy s výstrahou může upustit jen v případě, že je ohrožen 
jeho život nebo zdraví nebo život nebo zdraví jiné osoby a věc nesnese odkladu. 

(4) O tom, který z donucovacích prostředků použije, rozhoduje celník podle konkrétní 
situace tak, aby dosáhl účelu sledovaného služebním zákrokem; přitom použije takového 
donucovacího prostředku, který je nezbytně nutný k překonání odporu osoby, která se 
dopouští protiprávního jednání. 

(5) Celník je povinen dbát, aby použitím donucovacího prostředku nezpůsobil osobě 
újmu zjevně nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti protiprávního jednání. 

(6) Celník je oprávněn 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. Celník je oprávněn 
použít pouta ke vzájemnému připoutání dvou nebo více osob. Prostředek k zamezení 
prostorové orientace je celník oprávněn použít pouze, nelze-li účelu úkonu dosáhnout 
jinak. 

§ 59 

Opatření k evidenční ochraně 
V souvislosti s výkonem své působnosti mohou orgány celní správy požadovat 

na Ministerstvu vnitra ohledně celníků nebo občanských zaměstnanců, u nichž lze důvodně 
předpokládat ohrožení jejich života nebo zdraví, opatření k evidenční ochraně osobních údajů 
celníka nebo občanského zaměstnance, jeho manžela, partnera, dítěte a rodičů, jejich 
soukromých vozidel, jakož i opatření k evidenční ochraně krycích dokladů a služebních 
vozidel. 

§ 63 

Základní podmínky použití 
(1) Orgány celní správy mohou Pověřený celní orgán může při výkonu své působnosti 

vyplývající z mezinárodních smluv používat operativně pátrací prostředky, sledování zásilky, 
odposlech a záznam telekomunikačního provozu stanovené trestním řádem (dále jen 
„operativně pátrací prostředky“) při provádění dohledu nad osobami, o kterých existují 
závažné důvody předpokládat, že porušují nebo porušily právní předpisy druhé smluvní 
strany. 

(2) Prováděním dohledu podle odstavce 1 nejsou dotčena práva a povinnosti orgánů celní 
správy pověřeného celního orgánu vyplývající z právních předpisů upravujících trestní 
řízení. 

(3) Operativně pátrací prostředky mohou být použity pouze, pokud by porušení právních 
předpisů druhé smluvní strany, v případě, že by k němu došlo na území České republiky, bylo 
posuzováno podle trestního zákona jako úmyslný trestný čin. 
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§ 64 

Zvláštní podmínky použití 
(1) Používáním operativně pátracích prostředků nesmí být sledován jiný účel, než který je 

uveden v příslušné mezinárodní smlouvě; práva a svobody osob lze omezit jen v míře 
nezbytně nutné. 

(2) Orgány celní správy jsou povinny Pověřený celní orgán je povinen zabezpečit 
ochranu operativně pátracích prostředků, jakož i informací získaných při provádění dohledu 
podle § 62 § 63 před vyzrazením, zneužitím, poškozením, odcizením, zničením nebo ztrátou. 
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K části druhé návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),  
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

§ 12 
Výklad některých pojmů 

(1) Orgány činnými v trestním řízení se rozumějí soud, státní zástupce a policejní orgán. 
(2) Policejními orgány se rozumějí 

a) útvary Policie České republiky, 
b) Generální inspekce bezpečnostních sborů v řízení o trestných činech příslušníků Policie 

České republiky, příslušníků Vězeňské služby České republiky, celníků anebo 
zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v Policii České republiky, nebo 
o trestných činech zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce ve Vězeňské 
službě České republiky anebo v Celní správě České republiky, spáchaných v souvislosti 
s plněním jejich pracovních úkolů, 

c) pověřené orgány Vězeňské služby České republiky v řízení o trestných činech osob 
ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchaných ve vazební 
věznici, věznici nebo v ústavu pro výkon zabezpečovací detence, 

d) pověřené celní orgány v řízení o trestných činech spáchaných porušením 
1. 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, 
2. právních předpisů při umístění a pořízení zboží v členských státech Evropské unie, je-li 

toto zboží dopravováno přes státní hranice České republiky, 
3. daňových předpisů upravujících daň z přidané hodnoty, 
4. daňových předpisů v případech, kdy jsou celní orgány správcem daně podle jiných 

právních předpisů, 
d) pověřený celní orgán v řízení o trestných činech 

1.  spáchaných porušením právních předpisů o dovozu, vývozu nebo průvozu zboží, 
a to i v případech, kdy se jedná o trestné činy příslušníků ozbrojených sil nebo 
bezpečnostních sborů, 

2.  spáchaných porušením právních předpisů v oboru působnosti orgánů Celní 
správy České republiky, 

3.  spáchaných porušením právních předpisů upravujících daně, poplatky, veřejná 
pojistná nebo jiná obdobná peněžitá plnění nebo právních předpisů upravujících 
účetnictví, 

4.  legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 trestního zákoníku a legalizace 
výnosů z trestné činnosti z nedbalosti podle § 217 trestního zákoníku, jestliže 
zdrojovým trestným činem je některý z trestných činů uvedených v bodě 1 až 3, 

e) pověřené orgány Vojenské policie v řízení o trestných činech příslušníků ozbrojených sil 
a osob, které páchají trestnou činnost proti příslušníkům ozbrojených sil ve vojenských 
objektech anebo proti vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku 
státu, s nímž jsou příslušné hospodařit Ministerstvo obrany nebo jím zřízené organizační 
složky státu nebo s nímž jsou příslušné hospodařit anebo s nímž mají právo hospodařit 
státní organizace zřízené nebo založené Ministerstvem obrany, 
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f) pověřené orgány Bezpečnostní informační služby v řízení o trestných činech příslušníků 
Bezpečnostní informační služby, 

g) pověřené orgány Úřadu pro zahraniční styky a informace v řízení o trestných činech 
příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace, 

h) pověřené orgány Vojenského zpravodajství v řízení o trestných činech příslušníků 
Vojenského zpravodajství, 

i) pověřené orgány Generální inspekce bezpečnostních sborů v řízení o trestných činech 
příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo o trestných činech zaměstnanců 
České republiky, zařazených k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů.  

 Tím není dotčeno oprávnění státního zástupce podle § 157 odst. 2 písm. b). Není-li dále 
stanoveno jinak, jsou uvedené orgány oprávněny ke všem úkonům trestního řízení patřícím 
do působnosti policejního orgánu. 

(3) Kde tento zákon mluví o soudu, rozumí se tím podle povahy věci okresní soud, 
krajský soud, vrchní soud nebo Nejvyšší soud České republiky (dále jen "nejvyšší soud"). 

(4) Kde tento zákon mluví o okresním soudu, rozumí se tím i obvodní soud, popřípadě 
jiný soud se stejnou působností; kde tento zákon mluví o krajském soudu, rozumí se tím 
i městský soud v Praze. 

(5) Kde tento zákon mluví o okresním státním zástupci, rozumí se tím i obvodní státní 
zástupce, popřípadě jiný státní zástupce se stejnou působností; kde tento zákon mluví 
o krajském státním zástupci, rozumí se tím i městský státní zástupce v Praze. 

(6) Stranou se rozumí ten, proti němuž se vede trestní řízení, zúčastněná osoba 
a poškozený a v řízení před soudem též státní zástupce a společenský zástupce; stejné 
postavení jako strana má i jiná osoba, na jejíž návrh nebo žádost se řízení vede nebo která 
podala opravný prostředek. 

(7) Pokud z povahy věci nevyplývá něco jiného, rozumí se obviněným též obžalovaný 
a odsouzený. 

(8) Po nařízení hlavního líčení se obviněný označuje jako obžalovaný. 
(9) Odsouzeným je ten, proti němuž byl vydán odsuzující rozsudek, který již nabyl právní 

moci. 
(10) Trestním řízením se rozumí řízení podle tohoto zákona a zákona o mezinárodní 

justiční spolupráci ve věcech trestních, trestním stíháním pak úsek řízení od zahájení trestního 
stíhání až do právní moci rozsudku, případně jiného rozhodnutí orgánu činného v trestním 
řízení ve věci samé a přípravným řízením úsek řízení podle tohoto zákona 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, zahrnující objasňování a prověřování skutečností 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a vyšetřování. 

(11) Pokračuje-li obviněný v jednání, pro které je stíhán, i po sdělení obvinění, posuzuje 
se takové jednání od tohoto úkonu jako nový skutek. 
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(12) Skutkem podle tohoto zákona se rozumí též dílčí útok pokračujícího trestného činu, 
není-li výslovně stanoveno jinak. 

§ 161 
Vyšetřovací orgány 

(1) Vyšetřováním se označuje 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. 

(2) Nestanoví-li zákon jinak, vyšetřování konají útvary Policie České republiky. 
(3) Vyšetřování o trestných činech spáchaných příslušníky Policie České republiky, 

příslušníky Vězeňské služby České republiky, celníky anebo zaměstnanci České republiky 
zařazenými k výkonu práce v Policii České republiky a o trestných činech spáchaných 
zaměstnanci České republiky zařazenými k výkonu práce ve Vězeňské službě České 
republiky anebo v Celní správě České republiky v souvislosti s plněním jejich pracovních 
úkolů, koná Generální inspekce bezpečnostních sborů. 

(3) Vyšetřování o trestných činech uvedených v § 12 odst. 2 písm. b) koná Generální 
inspekce bezpečnostních sborů. 

(4) Vyšetřování o trestných činech spáchaných příslušníky Generální inspekce 
bezpečnostních sborů, příslušníky Bezpečnostní informační služby, příslušníky Úřadu 
pro zahraniční styky a informace, příslušníky Vojenského zpravodajství anebo příslušníky 
Vojenské policie a vyšetřování o trestných činech zaměstnanců České republiky, zařazených 
k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů, koná státní zástupce; přitom 
postupuje přiměřeně podle ustanovení upravujících postup policejního orgánu konajícího 
vyšetřování. Ustanovení o souhlasu státního zástupce, který je třeba k provedení úkonu 
policejním orgánem, se neužijí. Při vyšetřování trestných činů spáchaných příslušníky 
Generální inspekce bezpečnostních sborů, příslušníky Bezpečnostní informační služby, 
příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a informace, příslušníky Vojenského zpravodajství 
anebo příslušníky Vojenské policie a při vyšetřování trestných činů zaměstnanců České 
republiky, zařazených k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů, může státní 
zástupce požádat orgány uvedené v § 12 odst. 2 v rámci jejich působnosti o opatření 
jednotlivého důkazu nebo provedení jednotlivého úkonu vyšetřování, o součinnost 
při opatřování důkazu nebo provádění úkonu vyšetřování, o předvedení osoby nebo 
za podmínek podle § 62 odst. 1 o doručení písemnosti. Tento orgán je povinen státnímu 
zástupci urychleně vyhovět. 

(5) Za splnění podmínek uvedených v § 20 odst. 1 koná 
 a) Generální inspekce bezpečnostních sborů vyšetřování podle odstavce 3 i proti těm 

spoluobviněným, kteří nejsou příslušníky Policie České republiky, příslušníky Vězeňské 
služby České republiky anebo celníky nebo zaměstnanci České republiky, zařazenými 
k výkonu práce v Policii České republiky, Vězeňské službě České republiky anebo v Celní 
správě České republiky, 

 b) státní zástupce vyšetřování podle odstavce 4 i proti těm spoluobviněným, kteří nejsou 
příslušníky Generální inspekce bezpečnostních sborů, příslušníky Bezpečnostní informační 
služby, příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a informace anebo příslušníky Vojenského 
zpravodajství anebo příslušníky Vojenské policie nebo zaměstnanci České republiky, 
zařazenými k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů. 
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Ustanovení § 23 tím není dotčeno. 
(6) Vyšetřování může konat i kapitán lodi při dálkových plavbách o trestných činech 

spáchaných na této lodi; přitom postupuje přiměřeně podle ustanovení upravujících postup 
policejního orgánu konajícího vyšetřování. 

(7) Vyšetřování o trestných činech příslušníků ozbrojených sil a osob, které páchají 
trestnou činnost proti příslušníkům ozbrojených sil ve vojenských objektech anebo proti 
vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž jsou 
příslušné hospodařit Ministerstvo obrany nebo jím zřízené organizační složky státu nebo 
s nímž jsou příslušné hospodařit anebo s nímž mají právo hospodařit státní organizace zřízené 
nebo založené Ministerstvem obrany, koná pověřený orgán Vojenské policie. 

(7) Vyšetřování o trestných činech uvedených v § 12 odst. 2 písm. d) může konat 
pověřený celní orgán. 

(8) Vyšetřování o trestných činech uvedených v § 12 odst. 2 písm. e) může konat 
pověřený orgán Vojenské policie. 

(8) (9) Jednotlivé úkony vyšetřování mohou na základě dožádání provést i jiné policejní 
orgány. 
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	K části první návrhu zákona
	§ 24
	Zákaz provedení služebního úkonu
	Celník neprovede služební úkon, jestliže
	a) tomu brání povinnost splnit jiný úkol, jehož nesplnění by způsobilo zřejmě závažnější následky než neprovedení služebního úkonu, zejména pokud
	1. plní služební úkony, při nichž používá operativně pátrací prostředky nebo podpůrné operativně pátrací prostředky,
	2. pronásleduje pachatele trestného činu,
	3. zakročuje pod jednotným velením,
	4. vykonává šifrovou nebo kurýrní službu, při níž by mohlo dojít k ohrožení včasného předání šifrovaných zpráv nebo k ohrožení přepravovaných věcí,
	5. zajišťuje bezpečnost osob, chráněných objektů nebo prostor,
	6. provádí výcvik a přípravu k použití operativně pátracího prostředku nebo podpůrného operativně pátracího prostředku, nebo
	S7. získává poznatky z prostředí, v němž lze důvodně předpokládat získání poznatků důležitých pro zamezování, odhalování a dokumentování trestných jednání, ke zjišťování jejich pachatelů a k předcházení těmto trestným jednáním,
	7. získává poznatky ze zájmového prostředí,

	b) k jejich provedení nebyl odborně vyškolen nebo vycvičen, a jestliže povaha služebního úkonu takové odborné vyškolení nebo vycvičení vyžaduje,
	c) jsou jeho schopnosti sníženy v důsledku jeho zdravotního stavu nebo vlivem léků nebo jiných látek tak, že řádné provedení nebo dokončení služebního úkonu by bylo ohroženo, nebo
	d) je zřejmé, že nemůže služební úkon úspěšně dokončit.


	§ 27
	Povinnost mlčenlivosti
	(1) Celník je Skromě mlčenlivosti stanovené daňovým řádem povinen zachovávat takéS v případech, na něž se nevztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu, povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámil při výkonu působnos...
	(2) Každý, koho orgány celní správy nebo celník požádají o poskytnutí pomoci, je povinen, byl-li řádně poučen, zachovat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti s požadovanou nebo poskytnutou pomocí dověděl.
	(3) Povinnosti mlčenlivosti se nemůže celník dovolávat vůči policejnímu orgánu, státnímu zástupci, soudu, jinému bezpečnostnímu sboru, zpravodajské službě, celnímu, policejnímu nebo obdobnému orgánu členského státu nebo orgánu, který vykonává dozor ne...
	(4) Povinnosti mlčenlivosti uložené podle tohoto zákona je oprávněn zprostit celníka nebo osobu uvedenou v odstavci 2 generální ředitel nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec Generálního ředitelství cel. Generálního ředitele zprošťuje mlčenlivosti ulož...

	§ 28
	Oprávnění požadovat vysvětlení
	(1) Celník je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby a případně ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo, v případech, kdy tato osoba může přispět k objasnění skutečností důležitých pro
	a) odhalení trestného činu nebo přestupku souvisejícího s porušením právních předpisů v oboru působnosti orgánů celní správy, Snebo
	b) odhalení trestného činu nebo přestupku souvisejícího s porušením právních předpisů v oboru působnosti orgánů celní správy, a jejich pachatele, k němuž došlo mimo území České republiky na území Evropské unie nebo státu, s nímž má Česká republika uza...
	c) přípravu a výkon opatření k zajištění bezpečnosti osoby, u které je prováděna evidenční ochrana osobních údajů podle tohoto zákona.

	(2) O podaném vysvětlení podle odstavce 1 sepíše celník úřední záznam.
	(3) Vysvětlení může odepřít osoba, která by jím sobě nebo osobě blízké způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek. Vysvětlení nesmí být požadováno od osoby, která by jím porušila státem uloženou nebo uznanou povinnost ml...
	(4) Při podání vysvětlení má každý právo na právní pomoc.
	(5) Kdo se dostaví na výzvu podle odstavce 1, má nárok na náhradu nutných výdajů a na náhradu ušlého výdělku. Náhradu poskytuje Generální ředitelství cel. Nárok na náhradu nemá ten, kdo se dostavil jen ve vlastním zájmu nebo pro své protiprávní jednán...
	(6) Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů výzvě podle odstavce 1, může být předvedena celníkem na nejbližší orgán celní správy k sepsání úředního záznamu o podání vysvětlení. Úřední záznam o podání vysvětlení musí být s oso...
	(7) O předvedení sepíše celník úřední záznam.

	§ 37a
	Získávání poznatků o trestné činnosti
	(1) Celník před zahájením úkonů trestního řízení z vlastní iniciativy nebo na základě podnětu jiné osoby anebo orgánu za účelem získání poznatků o trestné činnosti vyhledává, odhaluje, a je-li to třeba, i dokumentuje skutečnosti nasvědčující tomu, že ...
	(2) V rámci činnosti podle odstavce 1 je povinen předcházet trestné činnosti.

	§ 37b
	Získávání poznatků ze zájmového prostředí
	(1) Celník je oprávněn získávat poznatky ze zájmového prostředí. Tímto získáváním je činnost celníka, který se zastíráním skutečného účelu své činnosti aktivně vyhledává, dokumentuje a vyhodnocuje poznatky o zájmovém prostředí a osobách v něm se pohyb...
	(2) Zájmovým prostředím se pro účely tohoto zákona 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 č...

	§ 44
	Donucovací prostředky
	(1) Donucovacími prostředky jsou
	a) hmaty, chvaty, údery nebo kopy,
	b) slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek,
	c) obušek nebo jiný úderný prostředek,
	d) pouta,
	e) služební pes,
	f) technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla,
	g) zastavovací pás a jiné prostředky k nucenému zastavení vozidla,
	h) úder střelnou zbraní,
	i) hrozba namířenou střelnou zbraní,
	j) varovný výstřel,
	k) zásahová výbuška,
	l) prostředek k zamezení prostorové orientace,
	m) vytlačování vozidlem.

	(2) Donucovací prostředky je celník oprávněn použít v zájmu ochrany veřejného pořádku v místnostech nebo prostorech užívaných orgány celní správy, ministerstvem, orgány finanční správy nebo Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v nichž o...
	(3) Před použitím donucovacích prostředků je celník povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání, s výstrahou, že bude použito některého z donucovacích prostředků. To neplatí v případě donucovacích prostředků, jej...
	(4) O tom, který z donucovacích prostředků použije, rozhoduje celník podle konkrétní situace tak, aby dosáhl účelu sledovaného služebním zákrokem; přitom použije takového donucovacího prostředku, který je nezbytně nutný k překonání odporu osoby, která...
	(5) Celník je povinen dbát, aby použitím donucovacího prostředku nezpůsobil osobě újmu zjevně nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti protiprávního jednání.
	(6) Celník je oprávněn 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. Celník je oprávněn p...

	§ 59
	Opatření k evidenční ochraně
	V souvislosti s výkonem své působnosti mohou orgány celní správy požadovat na Ministerstvu vnitra ohledně celníků nebo občanských zaměstnanců, u nichž lze důvodně předpokládat ohrožení jejich života nebo zdraví, opatření k evidenční ochraně osobních ú...

	§ 63
	Základní podmínky použití
	(1) SOrgány celní správy mohouS Pověřený celní orgán může při výkonu své působnosti vyplývající z mezinárodních smluv používat operativně pátrací prostředky, sledování zásilky, odposlech a záznam telekomunikačního provozu stanovené trestním řádem (dál...
	(2) Prováděním dohledu podle odstavce 1 nejsou dotčena práva a povinnosti Sorgánů celní správyS pověřeného celního orgánu vyplývající z právních předpisů upravujících trestní řízení.
	(3) Operativně pátrací prostředky mohou být použity pouze, pokud by porušení právních předpisů druhé smluvní strany, v případě, že by k němu došlo na území České republiky, bylo posuzováno podle trestního zákona jako úmyslný trestný čin.

	§ 64
	Zvláštní podmínky použití
	(1) Používáním operativně pátracích prostředků nesmí být sledován jiný účel, než který je uveden v příslušné mezinárodní smlouvě; práva a svobody osob lze omezit jen v míře nezbytně nutné.
	(2) SOrgány celní správy jsou povinnyS Pověřený celní orgán je povinen zabezpečit ochranu operativně pátracích prostředků, jakož i informací získaných při provádění dohledu podle S§ 62S § 63 před vyzrazením, zneužitím, poškozením, odcizením, zničením ...
	K části druhé návrhu zákona
	S1. 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,
	S2. právních předpisů při umístění a pořízení zboží v členských státech Evropské unie, je-li toto zboží dopravováno přes státní hranice České republiky,
	S3. daňových předpisů upravujících daň z přidané hodnoty,
	S4. daňových předpisů v případech, kdy jsou celní orgány správcem daně podle jiných právních předpisů,
	1.  spáchaných porušením právních předpisů o dovozu, vývozu nebo průvozu zboží, a to i v případech, kdy se jedná o trestné činy příslušníků ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů,
	2.  spáchaných porušením právních předpisů v oboru působnosti orgánů Celní správy České republiky,
	3.  spáchaných porušením právních předpisů upravujících daně, poplatky, veřejná pojistná nebo jiná obdobná peněžitá plnění nebo právních předpisů upravujících účetnictví,
	4.  legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 trestního zákoníku a legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti podle § 217 trestního zákoníku, jestliže zdrojovým trestným činem je některý z trestných činů uvedených v bodě 1 až 3,





