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Shrnutí Závěrečné zprávy RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 
pozdějších předpisů 

Zpracovatel: 
Ministerstvo financí 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 

1. leden 2021 (novela trestního řádu) 
 první den druhého kalendářního měsíce 

po vyhlášení (ostatní) 

Implementace práva EU: Ne 
Nad rámec požadavků stanovených předpisem EU:   

2. Cíl návrhu zákona 

  
Rozšířením působnosti pověřeného celního orgánu v oblasti prověřování skutečností 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin (dále jen „prověřování“), a zakotvení jejich 
působnosti i v oblasti vyšetřování umožní využít jejich potenciál jako specializovaného orgánu 
a tím dosáhnout vyšší efektivity boje s daňovými úniky, lepšího odhalování a prokazování 
související kriminality, zrychlení trestního řízení a zlepšení a zintenzivnění spolupráce s ostatními 
správci daně. 
 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

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, o které se působnost pověřených celních orgánů navrhuje rozšířit, 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 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. 
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3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne  

  

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne 

  

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

 

3.5 Sociální dopady: Ne 

 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 

 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ano 

Navrhovaná úprava se pojí s nezbytným přizpůsobením statistik a výkaznictví. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), 
ve znění pozdějších předpisů. 

1.2 Definice problému 

Kompetence orgánů Celní správy České republiky v trestním řízení nejsou pojaty 
komplexním způsobem, což jim znemožňuje plně rozvinout svůj potenciál, které tyto orgány 
na poli trestního práva mají. V důsledku toho nedochází k natolik efektivnímu odhalování 
kriminality a boji s daňovými úniky, kterého by mohlo být za účasti orgánů Celní správy 
České republiky dosaženo. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

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. 
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 působnost 
omezenou pouze na určitý výsek kriminality.  
Všechny policejní orgány mají pravomoc, resp. povinnost konat prověřování, ne všechny však 
kromě prověřování mohou 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.   
Jedním z policejních orgánů je i pověřený celní orgán, jehož kompetence v trestním řízení 
vyplývají z ustanovení § 12 odst. 2 písm. d) trestního řádu. Podle něho plní roli policejního 
orgánu příslušného k prověřování spáchání vybraných trestných činů. Konkrétně se jedná 
o trestné činy spáchané porušením: 

• 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. 

Při vymezení okruhu trestných činů, které může pověřený celní orgán prověřovat, byla 
v ustanovení § 12 odst. 2 písm. d) trestního řádu zvolena obecnější formulace s tím, 
že konkrétní výčet trestných činů je závislý na výkladu pojmů: celní předpisy, předpisy 
o dovozu, vývozu nebo původu zboží, právní předpisy při umístění a pořízení zboží v členských 
státech Evropské unie a daňové předpisy.  
Seznam jednotlivých trestných činů, včetně uvedení souvisejících právních předpisů, je 
součástí přílohy č. 1. 
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Orgánům Celní správy České republiky je svěřena pouze pravomoc k prověřování trestných 
činů týkajících se výše uvedených oblastí. Pravomoc k jejich vyšetřování pak v souladu 
s § 161 trestního řádu náleží orgánům Policie České republiky. Pokud pověřený celní orgán 
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.   
Přehled působnosti celních orgánů v jednotlivých evropských zemích je součástí přílohy č. 2. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Orgány činné v trestním řízení (zejména státní zástupci, útvary Policie České republiky, 
pověřené celní orgány), fyzické a právnické osoby, které spáchají trestný čin. 

1.5 Popis cílového stavu 

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 (a to jak na poli 
trestněprávním, tak na poli daňovém), lepšímu odhalování související kriminality, zrychlení 
trestního řízení a zlepšení a zintenzivnění spolupráce s ostatními správci daně (zejména 
orgány Finanční správy České republiky). 

1.6 Zhodnocení rizika 

Pokud nedojde k řešení problému, nedojde k posílení efektivity boje s daňovými úniky, 
ani k navýšení objasněnosti daňové trestné činnosti a činností s ní souvisejících. Nebude 
využit potenciál Celní správy České republiky, zkušenosti celníků a jejich znalosti daňových 
předpisů, které by byly využitelné v rámci trestního řízení. Hlavní úlohu v přípravném řízení 
by tak i nadále měli příslušníci Policie České republiky, kteří nedisponují takovou mírou 
odbornosti a specializace v oblasti daní, což by omezovalo jak přínosy v trestní oblasti, tak 
synergické efekty pro správu daní. 

2. Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 - Zachování současného stavu 

Varianta 0 vychází ze současné právní úpravy. Současný stav je popsán v předchozích 
kapitolách a nejedná se o změnu v systému. 

2.2 Varianta 1 - Rozšíření působnosti pověřených celních orgánů v oblasti 
prověřování a vyšetřování 

Varianta 1 spočívá v rozšíření pravomoci pověřených celních orgánů na prověřování 
veškerých daňových trestných činů a trestných činů souvisejících a zavedení pravomoci 
k vyšetřování těchto trestných činů. 
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. 
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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. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Výše uvedené varianty byly vyhodnoceny podle několika kritérií, která pokrývají klady 
a zápory (resp. přínosy a náklady) jednotlivých řešení. Hlavními hodnotícími kritérii jsou: 

• jednoduchost, rychlost a efektivita průběhu trestního řízení, 

• odbornost a specializace policejního orgánu, 

• míra objasněnosti trestné činnosti a zajištění výnosů ze spáchané trestné činnosti, 

• preventivní účinek ve vztahu k páchání trestné činnosti, 

• koordinace při ukládání sankcí, 

• náklady na implementaci na straně státu. 

3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta 0 - Zachování současného stavu 
Varianta 0 zachovává stávající právní stav a neumožňuje tak využití potenciálu Celní správy 
České republiky v plném jejím rozsahu. Pokud pověřený celní orgán zjistí skutečnosti, které 
odůvodňují zahájení trestního stíhání, je povinen dle § 162 trestního řádu předat věc orgánu 
příslušnému konat vyšetřování. Tím dochází k prodloužení trestního řízení, neboť příslušný 
vyšetřovatel se po předložení věci musí s případem nejdříve důkladně seznámit. V rámci 
vyšetřování trestné činnosti pak nelze ani využít zkušeností a znalostí daňových předpisů, 
kterými celníci disponují. Z tohoto pohledu lze stávající systém považovat za neefektivní. 
Ačkoliv v oblasti daňové trestné činnosti dochází zpravidla ke krácení více druhů daní, 
v současné právní úpravě absentuje nezpochybnitelně určená věcná příslušnost pověřeného 
celního orgánu k prověřování kompletního protiprávního jednání pachatele, které by 
se neomezovalo pouze na určitá peněžitá plnění. 
Příslušníci Policie České republiky 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 
kvůli nižší míře odbornosti a specializace v oblasti daní výrazně omezená.  
Varianta 0 nepředpokládá rozšíření okruhu kompetentních orgánů a navýšení počtu osob, 
které se budou zabývat odhalováním daňové trestné činnosti a činnosti s ní související. Lze se 
tedy domnívat, že nedojde k navýšení objasněnosti daňové trestné činnosti, stejně tak, 
že nedojde k navýšení zajištění výnosů ze spáchané trestné činnosti. Vzhledem k této 
skutečnosti nelze očekávat ani preventivní účinek ve vztahu k páchání trestné činnosti. 
Varianta 0 nepřináší pozitivní posun ve vztahu možných kolizí při ukládání sankcí. 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 
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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. Evropská 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. Varianta 0 
dále neposune vztah daňových a trestních sankcí směrem k užší spojitosti prostřednictvím 
vyššího stupně koncentrace řízení u orgánů Celní správy České republiky při současné užší 
spolupráci s Finanční správou České republiky. 
Vzhledem k zachování současného stavu nevzniknou žádné implementační náklady 
na straně státu. 

Varianta 1 - Rozšíření působnosti pověřených celních orgánů v oblasti 
prověřování a vyšetřování 
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 ke 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 (např. společná školení, společné porady a společná metodika). Dále odpadne doba, 
kdy se policista musí po předložení věci s případem seznamovat, neboť příslušný vyšetřovatel 
bude moci být součástí případů hned od počátku. Rovněž odpadne nutnost doplňovat 
jednotlivé úkony poté, co se se spisem seznámí příslušný vyšetřovatel. Varianta 1 umožní 
komplexní přístup k prověřování ze strany pověřených celních orgánů, umožní 
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. 
Zavedením varianty 1 lze očekávat vyšší odbornost a specializaci policejního orgánu, 
na kterou se váže potenciál pro lepší kooperaci se správcem daně. Stávající přístup Policie 
České republiky vykazuje z povahy věci prvek jednostrannosti. Policisté se zaměřují pouze 
na aspekt trestněprávní (zkoumají skutkové jednání a trestní odpovědnost pachatelů). 
Využitelnost jejich práce pro správu daní je však výrazně omezená. Specialisté, kteří by 
problém nazírali současně pohledem daňovým a trestněprávním, by mohli přispět 
k efektivnějším výsledkům v obou oblastech. Konečným efektem by tak bylo lepší odhalování 
daňových úniků a efektivnější řešení zabránění čerpání neoprávněných nadměrných odpočtů 
DPH. 
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. Tento potenciál v sobě skrývá rovněž metoda práce 
pověřených celních orgánů, která čerpá ze synergie a odbornosti z jiných oblastí výkonu 
činnosti orgánů Celní správy České republiky. 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. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAY7KPXBX)



Stránka 9 z 10 
 

Účinným odhalováním trestné činnosti, jež umožní varianta 1, bude rovněž zabráněno 
i dalšímu krácení daní. Sekundárně bude mít tato skutečnost preventivní účinek ve vztahu 
k páchání trestné činnosti, budou-li výsledky činnosti vhodně prezentovány.  
Varianta 1 vytváří lepší možnosti pro předcházení kolizi dané zásadou „ne bis in idem“ – 
orgány Celní správy České republiky vykonávají správu části daní a úzce spolupracují 
s orgány Finanční správy České republiky. Navrhované rozšíření trestních pravomocí orgánů 
Celní správy České republiky je zárukou posílení úzké spojitosti mezi daňovým a trestním 
řízením prostřednictvím vyššího stupně koncentrace řízení u orgánů Celní správy České 
republiky při současné užší spolupráci s Finanční správou České republiky. 
Zavedením varianty 1 vzniknou náklady na straně státu, a to z především ve vztahu 
k organizační proveditelnosti a materiálnímu zabezpečení. Pro zabezpečení kompetence 
vyšetřování bude Celní správa České republiky potřebovat 115 systemizovaných míst. 
V souvislosti s tím vzniknou mzdové náklady ve výši 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. 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Následující tabulka je grafickým přehledem vyhodnocení variant. Nejde o snahu kvantifikovat 
kvalitativní hodnocení podle jednotlivých kritérií, ale zpřehlednit vyhodnocení variant. 
Hodnotitel řadí varianty podle vhodnosti číslicemi od lepší (číslo 1) po horší (číslo 0). 

Tabulka 1: Vyhodnocení kritérií 

 Jednoduchost, 
rychlost a efektivita 

trestního řízení 

Odbornost 
a specializace 

policejního orgánu 

Míra objasněnosti 
trestné činnosti 

a zajištění výnosů 
ze spáchané trestné 

činnosti 

Preventivní účinek 
ve vztahu k páchání 

trestné činnosti 

Koordinace 
při ukládání sankcí 

Náklady 
na implementaci na 

straně státu 

V0 0 0 0 0 0 1 

V1 1 1 1 1 1 0 

Na základě vzájemného porovnání jednotlivých variant optikou zvolených kritérií vyplynula 
jako nejvhodnější varianta 1. Tato varianta bude dále předložena k rozpracování do návrhu 
právního předpisu. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Navrhované změny budou provedeny formou novelizace trestního řádu. Orgánem 
odpovědným za implementaci bude Ministerstvo financí a orgány Celní správy České 
republiky. 
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6. Přezkum účinnosti regulace 

Průběžně přezkoumávat účinnost navrhované právní regulace budou zejména subjekty, které 
s ní budou přicházet přímo do styku v rámci běžné činnosti, tedy orgány činné v trestním 
řízení, event. Institut pro kriminologii a sociální prevenci.  
Účinnost přijatých změn obsažených v nové právní úpravě bude ověřována v praxi s tím, 
že fungování nové právní úpravy bude dozorována ze strany státního zastupitelství. Současně 
bude předmětem dohledu ze strany Ministerstva financí jako nadřízeného orgánu ve vztahu 
ke Generálnímu ředitelství cel. Změny budou vyhodnocovány i samotným útvarem Pátrání 
Generálního ředitelství cel. S postupujícím časem budou také k dispozici statistická data. 
K následnému přezkumu budou využity statistiky dotčených subjektů, ze kterých bude patrné, 
kolik trestných činů, u kterých byla rozšířena působnost pověřených celních orgánů v rámci 
prověřování a u kterých byla nově založena působnost tyto trestné činy vyšetřovat, bylo 
odhaleno, stíháno, obžalováno a odsouzeno a jaké byly uloženy tresty. Jako období, které je 
vhodné pro přezkum účinnosti implementovaných opatření a pro zhodnocení novelizace, 
se doporučuje doba minimálně pěti let. Tato doba by měla být dostatečně dlouhá 
pro shromáždění dat potřebných pro zhodnocení účinnosti přijaté úpravy a případných 
podnětů od dotčených subjektů, tedy dat s dostačující vypovídající hodnotou.  

7. Konzultace a zdroje dat 

Problematika byla primárně konzultována s Ministerstvem spravedlnosti a Generálním 
ředitelstvím cel. Vzhledem k šíři problematiky byla problematika konzultována též s Nejvyšší 
státním zastupitelstvím, Ministerstvem vnitra a Policií České republiky.  

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

plk. Mgr. Michal Šimůnek 
Generální ředitelství cel, Samostatné oddělení 711 – Metodiky trestního řízení 
tel.: +420 261 332 961, e-mail: m.simunek@cs.mfcr.cz 
 
JUDr. Jiří Kroupa 
Ministerstvo financí, odbor 32 – Daňová legislativa 
tel.: +420 257 044 015, e-mail: jiri.kroupa@mfcr.cz 
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