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1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu vyhlášky:  
Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele 
Ministerstvo financí 

Generální ředitelství cel 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte 

1. července 2020 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu vyhlášky  

Vzhledem k postupující elektronizaci a snižování počtu systemizovaných míst v agendách 
celní a daňové je navrženo zrušení některých územních pracovišť. 

3. Agregované dopady návrhu vyhlášky 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

V dopadech na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty u rušených územních pracovišť lze 
již nyní předpokládat ušetřené prostředky ve výši cca 2 mil. Kč, a to v rámci ukončení 
provozu v budovách územního pracoviště Karviná, územního pracoviště Most, územního 
pracoviště Tachov a částečně územního pracoviště Cheb. U dalších rušených územních 
pracovišť se úspora při snížení využívaných prostor předpokládá, nicméně v tuto chvíli její 
přesný údaj není možné stanovit. Příslušníci ze zrušených územních pracovišť budou 
dislokováni v rámci stávajících prostor jiných pracovišť, a nebude tak nutné rozšiřovat 
prostory zachovaných územních pracovišť. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

                    

3.3 Dopady na podnikatelské subjekty: Ano 

Dopady na podnikatelské subjekty budou s ohledem na elektronizaci minimální a budou 
spočívat ve vyšší vzdálenosti od jiného územního pracoviště celního úřadu. 

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

 

3.5 Sociální dopady: Ano 

Sociální dopady na zaměstnance zařazené na územních pracovištích navrhovaných 
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ke zrušení budou minimální. Nedojde k žádnému propouštění ze strany zaměstnavatele. 

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: Ne 

 

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 

Optimalizace počtu územních pracovišť celních úřadů. 

1.2 Definice problému 

Vzhledem k potřebě zabezpečit odpovídající dostupnost služeb orgánů Celní správy České 
republiky v regionech, byla v rámci reorganizace v roce 2013 vytvořena síť územních 
pracovišť celních úřadů. Jedná se o model, kdy případnou další úpravou je možné reagovat 
na aktuální situaci v daném regionu. Organizační struktura územních pracovišť celních úřadů 
není předem pevně definována na zákonné úrovni, ale záměrem je její přizpůsobení 
v návaznosti na kompetence, které je třeba v působnosti celního úřadu v daném místě 
poskytovat. Rozsah vykonávaných činností se může pohybovat v rozmezí od veškerých 
kompetencí, které jsou v působnosti celního úřadu, až po variantu, kdy územní pracoviště 
může mít pouze roli podatelny, která bude od subjektů přebírat příslušné dokumenty a je 
případně schopna poskytnout základní informace. Současně s nastavením konkrétní 
organizační struktury jsou také vždy definovány provozní podmínky daného územního 
pracoviště. Při zřizování/rušení územních pracovišť je třeba vzít v úvahu nejen potřebu 
zajištění kompetencí v daném regionu, ale také provozní náklady, které jsou s tím spojeny.  
Celní správa České republiky v rámci svého výkonu působnosti zavádí technologie, které 
umožňují veřejnosti provádět převážnou část úkonů elektronicky. Jejich podíl se postupně 
zvyšuje a klesá tak potřeba veřejnosti navštěvovat osobně pracoviště celních úřadů. Dochází 
tím k administrativní, finanční i časové úspoře a stávající počet územních pracovišť celních 
úřadů je nadbytečný. Dlouhodobě je usilováno o další rozvoj elektronizace v podobě 
nahrazení listinných dokumentů dokumenty digitálními. Snahou je nabízet primárně digitální 
služby, tedy umožnit subjektům uskutečnit podání v elektronické podobě na úkor podání 
v listinné podobě s tím, že vždy bude umožněno uskutečnit i podání na přepážce úřadu, kde 
bude podání v listinné podobě z důvodu zajištění efektivní správy dokumentů digitalizováno.  

Tabulka 1: Počty celních prohlášení za rok 2018 

Režim Celkem Z toho elektronicky Z toho zjednodušeným 
postupem 

Počet % Počet % 
Dovozní celní 

prohlášení 1 348 104 1 314 141 97,5 892 761 66,2 

Vývozní celní 
prohlášení 1 484 719 1 484 544 100,0 1 303 895 87,8 

Tranzitní celní 
prohlášení 

podaná 
296 225 295 692 99,8 268 286 90,6 

Tranzitní celní 
prohlášení 
ukončená 

482 363 333 734 69,2 332 438 68,9 

V daňové oblasti se pak jedná o cca 60 % daňových podání elektronickou formou. 
V rámci zajištění optimálního výkonu činností v oblasti celního a daňového řízení je 
po několikaleté praxi vhodné provést revizi stávajícího využití jednotlivých územních 
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pracovišť celních úřadů za účelem efektivnějšího využití zaměstnanců na početnějších 
útvarech, s tím, že zároveň zůstane respektován důvodný požadavek dostupnosti 
poskytovaných činností. Nadto se předpokládá přesun systemizovaných míst z celního 
a daňového řízení na kontrolní a dohledové činnosti, čímž jsou minimalizovány sociální 
dopady změny aktuální struktury územních pracovišť. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Současná struktura Celní správy České republiky je dána zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní 
správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Celní správě České 
republiky“), který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2013. Tvoří ji Generální ředitelství cel 
a jemu podřízených 14 celních úřadů v sídlech krajů a Celní úřad Praha Ruzyně. 
V současnosti jsou územní pracoviště dislokována u 12 celních úřadů a jsou jejich vnitřními 
organizačními jednotkami (nesamostatnými vnitřními útvary).  
Územní pracoviště celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, jsou na základě 
zmocnění v § 6 odst. 6 zákona o Celní správě České republiky stanovena vyhláškou 
č. 285/2012 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech 
(dále jen „vyhláška“). 

Obrázek 1: Dislokace celních úřadů a územních pracovišť 

 
V současnosti existuje celkem 43 územních pracovišť celních úřadů, kde je na 25 pracovištích 
vykonávána agenda Celní a Daňová, na 7 pracovištích agenda Celní a na 10 pracovištích 
agenda Daňová. 
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Orgány Celní správy České republiky 
Dotčenými orgány jsou primárně územní pracoviště celních úřadů. Změny v počtu územních 
pracovišť by se projevily zejména z hlediska změny řídících procesů (větší centralizace), 
možného zvýšení zatížení jiného pracoviště a změny provozních nákladů (úbytek objektů, 
které je nutno provozovat). 
Hospodářské subjekty 
Úprava počtu územních pracovišť by se dotkla hospodářských subjektů v rámci výkonu celní 
a daňové agendy. Případná redukce územních pracovišť by pro některé hospodářské subjekty 
mohla znamenat nutnost dojíždět na jiný celní úřad nebo územní pracoviště, pokud z jejich 
strany není využívána elektronická forma komunikace, která již v současné době je používána 
v převážné většině případů. 

Obce a kraje 
Ačkoli případné zrušení územních pracovišť celních úřadů nemá přímý vliv na obce a kraje, 
ve kterých se územní pracoviště nacházejí, dosavadní zkušenosti ukazují, že právě ze strany 
reprezentantů obcí a krajů je případné rušení územního pracoviště nejviditelněji kritizováno. 
Do jisté míry to lze připsat faktu, že v takové změně je spatřováno zhoršení postavení 
hospodářských subjektů, které jsou zároveň občané v dané obci nebo zde mají sídlo. Určitou 
roli může hrát i prestiž dané obce, pro kterou je přítomnost územního pracoviště celního 
úřadu jedním z prvků, které přispívají k většímu významu dané obce pro daný region. 

1.5 Popis cílového stavu 

Hlavním cílem je formou personálních a organizačních opatření provést snížení počtu 
územních pracovišť za účelem efektivnějšího využití zaměstnanců. Jedná se o územní 
pracoviště, která vykazují nízké zatížení v rámci celní a daňové agendy a jejich současný stav 
v počtu systemizovaných míst neodpovídá realitě výkonu dotčené agendy a při snížení 
na odpovídající počet služebních míst je zajištění chodu neproveditelné. Hlavním přínosem 
zvažovaného řešení by byl přesun systemizovaných míst příslušníků z rušených územních 
pracovišť do činností kontrolních a dohledových, kde dojde k jejich efektivnějšímu využití.  

1.6 Zhodnocení rizika 

Efektivní využití zaměstnanců 
Neprovedením snížení počtu územních pracovišť bude i nadále na dotčených územních 
pracovištích nízké zatížení v rámci celní a daňové agendy včetně neefektivního nakládání 
s prostředky vázanými na lidské a další zdroje. 

Celnictví a správa daní 
V rámci předmětného počtu snížení územních pracovišť lze identifikovat možné zvýšení 
zatížení jiného pracoviště v rámci daného celního úřadu nebo celního úřadu v jiném regionu. 
Dále může dojít ke zvýšení dojezdové vzdálenosti k daňovým subjektům při provádění 
kontrolní a dohledové činnosti. 
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Personální 
V předmětné oblasti se jedná zejména o riziko ukončení služebního poměru ze strany 
příslušných celníků z rušených územních pracovišť nebo nárůst nákladů na cestovní náhrady 
při změně služebního působiště. 

Hospodářské 
Při změně služebního místa u většího počtu příslušníků možnost překročení kapacity 
současných administrativních prostor a nutnost zajištění nových prostor. 

Ostatní 
Zrušení dotčených územních pracovišť by mohlo vyvolat nepříznivou reakci budoucích 
investorů v daném regionu. Zároveň je možná negativní reakce ze strany vedení obcí a krajů 
dotčených změnou. 

2 Návrh variant řešení 

2.1 Způsob stanovení jednotlivých variant 

Kritérium je koncipováno prostřednictvím kvantitativního či stavového vyjádření určitého 
ukazatele (posouzení efektivity ve vztahu k počtu zaměstnanců) a dále jsou užita podpůrná 
kritéria vzdálenost územního pracoviště a náklady na provoz. 
Následuje popis jednotlivých kritérií. 

2.1.1 Posouzení efektivity ve vztahu k počtu zaměstnanců 
Cílem tohoto kritéria je posoudit efektivitu ve vztahu k počtu zaměstnanců na daném 
územním pracovišti. Obecně platí, že čím méně zaměstnanců je na daném územním pracovišti 
přítomno, tím horší je zastoupení pro výkon odborné specializované činnosti. Nízký počet 
zaměstnanců sehrává roli při posuzování celkové hospodárnosti provozu. Zajišťování 
obslužných činností a provozního zabezpečení je pro malý počet zaměstnanců značně 
nákladné a tím neefektivní. 
2.1.1.1 Stanovení potřebného počtu systemizovaných míst pro oblast celní 
Pro posouzení efektivity jednotlivých územních pracovišť pro agendu celního řízení byl 
sestaven soubor 24 druhů ukazatelů (činností), které lze jednoznačně definovat v souboru 
zdrojových dat. K nim byl přiřazen koeficient jednotlivých ukazatelů označující podíl 
náročnosti dané agendy ve výši hodnot 1 až 800. Jednotlivé koeficienty byly vynásobeny 
počtem úkonů jednotlivých ukazatelů a výsledky sečteny pro jednotlivé útvary (viz Tabulka 
2: Celkový součet jednotlivých ukazatelů vynásobených koeficientem). 
Celkové součty byly vyděleny aktuálním počtem systemizovaných míst, čímž byl získán 
počet bodů na jedno systemizované místo pro každý útvar. Útvary byly seřazeny podle tohoto 
výsledku a z první třetiny nejzatíženějších útvarů byl vypočten průměrný počet bodů na jedno 
systemizované místo. Tím byl vydělen celkový počet bodů, které útvary získaly a byla tak 
stanovena personální potřebnost pro daný útvar (viz Tabulka 3: Vypočtená systemizace 
pro porovnání zatížení - clo). 
Výpočet byl proveden na datech za rok 2018. Do výpočtu nebyly zahrnuty specifické útvary, 
které nejsou dislokovány na všech celních úřadech. Jedná se například o oddělení 29 Letiště, 
která jsou umístěna pouze na Celních úřadech pro Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBPRKD71X)



9 
 

Karlovarský kraj, Pardubický kraj a Celní úřad Praha Ruzyně.  
Kritéria (ukazatele činnosti) použitá pro stanovení počtu systemizovaných míst v oblasti 
celního řízení 
Pro stanovení personální náročnosti byly použity následující kritéria: 

• dovoz bez zjednodušených postupů (dále jen „ZJP“) Zvláštní režimy - počet celních 
prohlášení 

• dovoz bez ZJP Volný oběh - počet celních prohlášení 
• dovoz se ZJP - počet celních prohlášení 
• vývoz bez ZJP - počet celních prohlášení 
• vývoz se ZJP - počet celních prohlášení 
• tranzit vydaný bez ZJP – vnější tranzit (T1), vnitřní tranzit (T2) 
• tranzit vydaný bez ZJP - TIR 
• tranzit vydaný se ZJP 
• tranzit přijatý bez ZJP – vnější tranzit (T1), vnitřní tranzit (T2) 
• tranzit přijatý bez ZJP - TIR 
• tranzit přijatý se ZJP 
• dovoz bez ZJP - počet položek 
• dovoz se ZJP - počet položek 
• vývoz bez ZJP - počet položek 
• vývoz se ZJP - počet položek 
• počet zapsaných celních prohlášení pro diplomaty 
• počet příkazů ke kontrole dle elektronické rizikové analýzy (ERIAN) 
• důkazy původu 
• počet sazebních zařazení v dovozu bez ZJP 
• počet sazebních zařazení ve vývozu bez ZJP 
• počet deklarantů v dovozu bez ZJP 
• počet deklarantů ve vývozu bez ZJP 
• ukončené vývozy 
• kontroly přepravních povolení 

Tabulka 2: Celkový součet jednotlivých ukazatelů vynásobených koeficientem 

Celní úřad Oddělení Počet bodů 

CÚ pro Hl. město Praha Odd. 21 Celní 5 527 123 

CÚ pro Hl. město Praha Odd. 22.1 Celní - Uhříněves 6 724 288 

CÚ pro Jihočeský kraj Odd. 21 Celní 1 369 434 

CÚ pro Jihočeský kraj Odd. 22.1 Celní - Strakonice 419 793 

CÚ pro Jihočeský kraj Odd. 22.2 Celní - Tábor 720 592 

CÚ pro Jihomoravský kraj Odd. 21 Celní 8 748 569 
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CÚ pro Jihomoravský kraj Odd. 22.1 Celní - Blansko 761 335 

CÚ pro Jihomoravský kraj Odd. 22.2 Celní - Hodonín 626 418 

CÚ pro Jihomoravský kraj Odd. 22.3 Celní - Lanžhot 1 832 542 

CÚ pro Karlovarský kraj Odd. 21 Celní 563 425 

CÚ pro Karlovarský kraj Odd. 22.1 Celní - Cheb 690 669 

CÚ pro Královehradecký 
kraj Odd. 21 Celní 1 195 182 

CÚ pro Královehradecký 
kraj Odd. 22.1 Celní - Jičín 533 816 

CÚ pro Královehradecký 
kraj Odd. 22.2 Celní - Náchod 1 602 031 

CÚ pro Liberecký kraj Odd. 21 Celní 3 452 191 

CÚ pro Moravskoslezský 
kraj Odd. 21 Celní 4 463 909 

CÚ pro Moravskoslezský 
kraj Odd. 22.1 Celní - Karviná 952 219 

CÚ pro Moravskoslezský 
kraj Odd. 22.2 Celní - Nošovice 2 716 532 

CÚ pro Moravskoslezský 
kraj Odd. 22.3 Celní - Opava 1 079 682 

CÚ pro Moravskoslezský 
kraj Odd. 22.4 Celní - Třinec 1 343 283 

CÚ pro Moravskoslezský 
kraj 

Odd. 29 Letiště Mošnov (ag. 
celního řízení) 4 060 934 

CÚ pro Olomoucký kraj Odd. 21 Celní 2 266 780 

CÚ pro Olomoucký kraj Odd. 22.1 Celní - Přerov 1 342 268 

CÚ pro Olomoucký kraj Odd. 22.2 Celní - Šumperk 830 580 

CÚ pro Pardubický kraj Odd. 21 Celní 5 694 288 

CÚ pro Pardubický kraj Odd. 22.1 Celní - Č. Třebová 1 668 507 

CÚ pro Plzeňský kraj Odd. 21 Celní 1 829 361 
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CÚ pro Plzeňský kraj Odd. 22.1 Celní - Draženov 387 182 

CÚ pro Plzeňský kraj Odd. 22.2 Celní - Tachov 409 360 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 21 Celní 6 356 426 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 22.1 Celní - Benešov 1 813 697 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 22.2 Celní - Kladno 3 311 884 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 22.3 Celní - Kolín 1 146 669 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 22.4 Celní - Kosmonosy 4 105 254 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 22.5 Celní - Mělník 2 332 370 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 22.6 Celní - Nupaky 2 654 453 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 22.7 Celní - Rudná 4 569 510 

CÚ pro Ústecký kraj Odd. 21 Celní 1 527 855 

CÚ pro Ústecký kraj Odd. 22.1 Celní - Chomutov 1 109 529 

CÚ pro Ústecký kraj Odd. 22.2 Celní - Most 1 247 791 

CÚ pro kraj Vysočina Odd. 21 Celní 1 749 189 

CÚ pro kraj Vysočina Odd. 22.1 Celní - Pelhřimov 804 717 

CÚ pro kraj Vysočina Odd. 22.2 Celní - Žďár n. Sáz. 680 020 

CÚ pro Zlínský kraj Odd. 21 Celní 1 723 539 

CÚ pro Zlínský kraj Odd. 22.1 Celní - Napajedla 1 513 625 

CÚ pro Zlínský kraj Odd. 22.2 Celní - Uh. Hradiště 1 225 076 

CÚ pro Zlínský kraj Odd. 22.3 Celní - V. Meziříčí 1 215 617 

CÚ Praha Ruzyně Odd. 21 Celní 16 234 485 

CÚ Praha Ruzyně Odd. 23 Celní - poštovní styk 12 619 351 

Tabulka 3: Vypočtená systemizace pro porovnání zatížení - clo 

CÚ Oddělení Výpočet 

CÚ Praha Ruzyně Odd. 21 Celní 66 
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CÚ Oddělení Výpočet 

CÚ Praha Ruzyně Odd. 23 Celní - poštovní styk 45 

CÚ pro Jihomoravský kraj Odd. 21 Celní 28 

CÚ pro Hl. město Praha Odd. 21 Celní 24 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 21 Celní 20 

CÚ pro Hl. město Praha Odd. 22.1 Celní - Uhříněves 17 

CÚ pro Pardubický kraj Odd. 21 Celní 17 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 22.7 Celní - Rudná 15 

CÚ pro Moravskoslezský 
kraj Odd. 21 Celní 12 

CÚ pro Liberecký kraj Odd. 21 Celní 11 

CÚ pro Moravskoslezský 
kraj 

Odd. 29 Letiště Mošnov (ag. 
celního řízení) 

11 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 22.2 Celní - Kladno 11 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 22.4 Celní - Kosmonosy 9 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 22.6 Celní - Nupaky 9 

CÚ pro Olomoucký kraj Odd. 21 Celní 8 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 22.5 Celní - Mělník 8 

CÚ pro Jihomoravský kraj Odd. 22.3 Celní - Lanžhot 6 

CÚ pro Pardubický kraj Odd. 22.1 Celní - Č. Třebová 6 

CÚ pro Plzeňský kraj Odd. 21 Celní 6 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 22.1 Celní - Benešov 6 

CÚ pro kraj Vysočina Odd. 21 Celní 6 

CÚ pro Zlínský kraj Odd. 21 Celní 6 

CÚ pro Jihočeský kraj Odd. 21 Celní 5 
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CÚ Oddělení Výpočet 

CÚ pro Královehradecký 
kraj Odd. 22.2 Celní - Náchod 5 

CÚ pro Moravskoslezský 
kraj Odd. 22.2 Celní - Nošovice 5 

CÚ pro Olomoucký kraj Odd. 22.1 Celní - Přerov 5 

CÚ pro Ústecký kraj Odd. 21 Celní 5 

CÚ pro Zlínský kraj Odd. 22.1 Celní - Napajedla 5 

CÚ pro Královehradecký 
kraj Odd. 21 Celní 4 

CÚ pro Moravskoslezský 
kraj Odd. 22.3 Celní - Opava 4 

CÚ pro Moravskoslezský 
kraj Odd. 22.4 Celní - Třinec 4 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 22.3 Celní - Kolín 4 

CÚ pro Ústecký kraj Odd. 22.1 Celní - Chomutov 4 

CÚ pro Ústecký kraj Odd. 22.2 Celní - Most 4 

CÚ pro Zlínský kraj Odd. 22.2 Celní - Uh. Hradiště 4 

CÚ pro Zlínský kraj Odd. 22.3 Celní - V. Meziříčí 4 

CÚ pro Jihočeský kraj Odd. 22.2 Celní - Tábor 3 

CÚ pro Jihomoravský kraj Odd. 22.1 Celní - Blansko 3 

CÚ pro Karlovarský kraj Odd. 22.1 Celní - Cheb 3 

CÚ pro Moravskoslezský 
kraj Odd. 22.1 Celní - Karviná 3 

CÚ pro Olomoucký kraj Odd. 22.2 Celní - Šumperk 3 

CÚ pro kraj Vysočina Odd. 22.1 Celní - Pelhřimov 3 
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CÚ Oddělení Výpočet 

CÚ pro kraj Vysočina Odd. 22.2 Celní - Žďár n. Sáz. 3 

CÚ pro Jihočeský kraj Odd. 22.1 Celní - Strakonice 2 

CÚ pro Jihomoravský kraj Odd. 22.2 Celní - Hodonín 2 

CÚ pro Karlovarský kraj Odd. 21 Celní 2 

CÚ pro Královehradecký 
kraj Odd. 22.1 Celní - Jičín 2 

CÚ pro Plzeňský kraj Odd. 22.1 Celní - Draženov 2 

CÚ pro Plzeňský kraj Odd. 22.2 Celní - Tachov 2 

2.1.1.2 Stanovení potřebného počtu systemizovaných míst pro oblast daňovou  
Pro posouzení efektivity jednotlivých územních pracovišť pro agendu daňového řízení byl 
sestaven soubor 32 druhů ukazatelů (činností), které byly ohodnoceny časem, který je 
obvyklý pro jejich výkon. Vynásobením času a počtu úkonů na jednotlivých útvarech byla 
získána celková časová náročnost (viz Tabulka 4: Celková časová náročnost). Výsledek byl 
vydělen fondem pracovní doby, a tak byla získána personální potřebnost odpovídající danému 
útvaru (viz Tabulka 5: Vypočtená systemizace pro porovnání zatížení - daně). 
Kritéria (ukazatelé činnosti) použitá pro stanovení počtu systemizovaných míst v oblasti 
daní v rámci působnosti celních úřadů 
Pro stanovení personální náročnosti byly použity následující kritéria: 

• počet vydaných výzev 
• počet uložených pokuty 
• počet případů stanovení příslušenství daně 
• počet objednávek kontrolních pásek ke značení lihu 
• počet vrácení kontrolních pásek ke značení lihu 
• počet vrácených kontrolních pásek ke značení lihu 
• počet skartací kontrolních pásek ke značení lihu 
• počet skartovaných kontrolních pásek ke značení lihu 
• počet oznámení distributora pohonných hmot 
• počet odebraných vzorků 
• počet přijatých elektronických průvodních dokladů (dále jen „eAD“) 
• počet položek přijatých eAD 
• počet vydaných eAD (bez samoschválení) 
• počet položek vydaných eAD - (bez samoschválení) 
• počet oznámení – zvláštní minerální oleje 
• počet případů podle § 15 (Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit) zákona 

č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
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o spotřebních daních“) 
• počet případů podle § 15a (Vracení daně ozbrojeným silám cizích států) zákona 

o spotřebních daních 
• počet případů vyměřených konkludentně podle § 18 (Daňové přiznání a splatnost 

daně) zákona o spotřebních daních 
• počet případů vyměřených po kontrole podle § 18 (Daňové přiznání a splatnost daně) 

zákona o spotřebních daních 
• počet případů vyměřených správcem daně podle § 18 (Daňové přiznání a splatnost 

daně) zákona o spotřebních daních 
• počet případů vyměřených z pěstitelského pálení podle § 18 (Daňové přiznání 

a splatnost daně) zákona o spotřebních daních 
• počet případů daně z tabáku vyměřených podle § 18 (Daňové přiznání a splatnost 

daně) zákona o spotřebních daních 
• počet případů podle § 55 (Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto 

oleje v mineralogických postupech a metalurgických procesech) zákona o spotřebních 
daních 

• počet případů podle § 56 (Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto 
oleje pro výrobu tepla) zákona o spotřebních daních 

• počet případů podle § 56a (Vracení daně z ostatních benzinů) zákona o spotřebních 
daních 

• počet případů podle § 57 (Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto 
oleje pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese) zákona 
o spotřebních daních 

• počet případů – biopaliva 
• počet případů – ekologické daně 
• počet případů předepsáním doměrku správcem daně podle (§ 131g Daňové přiznání 

a dodatečné daňové přiznání k dani ze surového tabáku) 
• počet případů vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit – ekologické daně 
• počet hodin místních šetření 
• vyhodnocování záznamů z kamerových systémů podle zákona č. 307/2013 Sb., 

o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů 

Tabulka 4: Celková časová náročnost 

Celní úřad Oddělení Celkový počet minut 

CÚ pro Hl. město Praha Odd. 31 Daňové 575 864 

CÚ pro Hl. město Praha Odd. 32.1 Daňové 727 330 

CÚ pro Hl. město Praha Odd. 32.2 Daňové 900 222 

CÚ pro Jihočeský kraj Odd. 31 Daňové 720 210 

CÚ pro Jihočeský kraj Odd. 32.1 Daňové - J. Hradec 303 821 

CÚ pro Jihočeský kraj Odd. 32.2 Daňové - Strakonice 400 225 
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CÚ pro Jihočeský kraj Odd. 32.3 Daňové - Tábor 410 833 

CÚ pro Jihomoravský 
kraj 

Odd. 31 Daňové 818 790 

CÚ pro Jihomoravský 
kraj 

Odd. 32.1 Daňové - Blansko 261 404 

CÚ pro Jihomoravský 
kraj 

Odd. 32.2 Daňové - Břeclav 684 515 

CÚ pro Jihomoravský 
kraj 

Odd. 32.3 Daňové - Vyškov 174 837 

CÚ pro Jihomoravský 
kraj 

Odd. 32.4 Daňové - Hodonín 555 729 

CÚ pro Jihomoravský 
kraj 

Odd. 32.5 Daňové - Znojmo 289 759 

CÚ pro Jihomoravský 
kraj 

Odd. 32.6 - Daňové 283 461 

CÚ pro Karlovarský kraj Odd. 31 Daňové 516 888 

CÚ pro Karlovarský kraj Odd. 32.1 Daňové - Cheb 214 155 

CÚ pro Královehradecký 
kraj 

Odd. 31 Daňové 309 998 

CÚ pro Královehradecký 
kraj 

Odd. 32.1 Daňové - Jičín 143 460 

CÚ pro Královehradecký 
kraj 

Odd. 32.2 Daňové - Náchod 211 023 

CÚ pro Královehradecký 
kraj 

Odd. 32.3 Daňové - Trutnov 180 446 

CÚ pro Liberecký kraj Odd. 31 Daňové 953 420 

CÚ pro Moravskoslezský 
kraj 

ref. Vyhledávání 163 486 

CÚ pro Moravskoslezský 
kraj 

Odd. 31 Daňové 507 013 

CÚ pro Moravskoslezský 
kraj 

Odd. 32.1 Daň. - Frýdek-Místek 433 912 
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CÚ pro Moravskoslezský 
kraj 

Odd. 32.2 Daňové - Karviná 167 079 

CÚ pro Moravskoslezský 
kraj 

Odd. 32.3 Daňové - Mošnov 195 680 

CÚ pro Moravskoslezský 
kraj 

Odd. 32.4 Daňové - Opava 398 599 

CÚ pro Olomoucký kraj Odd. 31 Daňové 879 681 

CÚ pro Olomoucký kraj Odd. 32.1 Daňové - Přerov 311 095 

CÚ pro Olomoucký kraj Odd. 32.2 Daňové - Šumperk 292 952 

CÚ pro Pardubický kraj Odd. 31 Daňové 641 577 

CÚ pro Pardubický kraj Odd. 32.1 Daňové - Č. Třebová 397 951 

CÚ pro Plzeňský kraj Odd. 31 Daňové 1 134 447 

CÚ pro Plzeňský kraj Odd. 32.1 Daňové - Draženov 406 316 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 31 Daňové 1 871 346 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 32.1 Daňové - Benešov 1 178 652 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 32.2 Daňové - Kolín 772 504 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 32.3 Daňové - Kosmonosy 496 578 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 32.4 Daňové - Kutná Hora 401 171 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 32.5 Daňové - Mělník 417 368 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 30 Podpory daň. říz. a vyhl. 116 920 

CÚ pro Ústecký kraj Odd. 31 Daňové 470 351 

CÚ pro Ústecký kraj Odd. 32.1 Daňové - Chomutov 346 701 

CÚ pro Ústecký kraj Odd. 32.2 Daňové - Most 293 127 

CÚ pro kraj Vysočina Odd. 31 Daňové 279 215 

CÚ pro kraj Vysočina Odd. 32.1 Daňové - Pelhřimov 246 902 

CÚ pro kraj Vysočina Odd. 32.2 Daňové - Třebíč 295 310 

CÚ pro kraj Vysočina Odd. 32.3 Daňové - Žďár n. Sáz. 450 747 
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CÚ pro Zlínský kraj Odd. 31 Daňové 651 996 

CÚ pro Zlínský kraj Odd. 32.1 Daň. - Uh. Hradiště 487 549 

CÚ pro Zlínský kraj Odd. 32.2 Daňové - V. Meziříčí 265 977 

CÚ Praha Ruzyně Odd. 31 Daňové 270 274 

Tabulka 5: Vypočtená systemizace pro porovnání zatížení - daně 

Celní úřad Oddělení Výpočet 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 31 Daňové 33 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 32.1 Daňové - Benešov 21 

CÚ pro Plzeňský kraj Odd. 31 Daňové 20 

CÚ pro Liberecký kraj Odd. 31 Daňové 17 

CÚ pro Hl. město Praha Odd. 32.2 Daňové 16 

CÚ pro Olomoucký kraj Odd. 31 Daňové 16 

CÚ pro Jihomoravský kraj Odd. 31 Daňové 15 

CÚ pro Hl. město Praha Odd. 32.1 Daňové 14 

CÚ pro Jihočeský kraj Odd. 31 Daňové 14 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 32.2 Daňové - Kolín 14 

CÚ pro Jihomoravský kraj Odd. 32.2 Daňové - Břeclav 12 

CÚ pro Pardubický kraj Odd. 31 Daňové 12 

CÚ pro Zlínský kraj Odd. 31 Daňové 12 

CÚ pro Hl. město Praha Odd. 31 Daňové 10 

CÚ pro Jihomoravský kraj Odd. 32.4 Daňové - Hodonín 10 

CÚ pro Karlovarský kraj Odd. 31 Daňové 10 

CÚ pro Moravskoslezský kraj Odd. 31 Daňové 10 

CÚ pro Moravskoslezský kraj Odd. 32.1 Daň. - Frýdek-Místek 9 
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Celní úřad Oddělení Výpočet 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 32.3 Daňové - Kosmonosy 9 

CÚ pro Ústecký kraj Odd. 31 Daňové 9 

CÚ pro kraj Vysočina Odd. 32.3 Daňové - Žďár n. Sáz. 9 

CÚ pro Zlínský kraj Odd. 32.1 Daň. - Uh. Hradiště 9 

CÚ pro Jihočeský kraj Odd. 32.2 Daňové - Strakonice 8 

CÚ pro Jihočeský kraj Odd. 32.3 Daňové - Tábor 8 

CÚ pro Moravskoslezský kraj Odd. 32.4 Daňové - Opava 8 

CÚ pro Pardubický kraj Odd. 32.1 Daňové - Č. Třebová 8 

CÚ pro Plzeňský kraj Odd. 32.1 Daňové - Draženov 8 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 32.4 Daňové - Kutná Hora 8 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 32.5 Daňové - Mělník 8 

CÚ pro Jihočeský kraj Odd. 32.1 Daňové - J. Hradec 6 

CÚ pro Jihomoravský kraj Odd. 32.5 Daňové - Znojmo 6 

CÚ pro Královehradecký kraj Odd. 31 Daňové 6 

CÚ pro Olomoucký kraj Odd. 32.1 Daňové - Přerov 6 

CÚ pro Olomoucký kraj Odd. 32.2 Daňové - Šumperk 6 

CÚ pro Ústecký kraj Odd. 32.1 Daňové - Chomutov 6 

CÚ pro Ústecký kraj Odd. 32.2 Daňové - Most 6 

CÚ pro kraj Vysočina Odd. 31 Daňové 6 

CÚ pro kraj Vysočina Odd. 32.2 Daňové - Třebíč 6 

CÚ pro Jihomoravský kraj Odd. 32.1 Daňové - Blansko 5 

CÚ pro Jihomoravský kraj Odd. 32.6 Daňové 5 

CÚ pro Královehradecký kraj Odd. 32.2 Daňové - Náchod 5 
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Celní úřad Oddělení Výpočet 

CÚ pro kraj Vysočina Odd. 32.1 Daňové - Pelhřimov 5 

CÚ pro Zlínský kraj Odd. 32.2 Daňové - V. Meziříčí 5 

CÚ Praha Ruzyně Odd. 31 Daňové 5 

CÚ pro Jihomoravský kraj Odd. 32.3 Daňové - Vyškov 4 

CÚ pro Karlovarský kraj Odd. 32.1 Daňové - Cheb 4 

CÚ pro Královehradecký kraj Odd. 32.1 Daňové - Jičín 4 

CÚ pro Královehradecký kraj Odd. 32.3 Daňové - Trutnov 4 

CÚ pro Moravskoslezský kraj ref. Vyhledávání 4 

CÚ pro Moravskoslezský kraj Odd. 32.2 Daňové - Karviná 4 

CÚ pro Moravskoslezský kraj Odd. 32.3 Daňové - Mošnov 4 

CÚ pro Středočeský kraj Odd. 30 Podpory daň. říz. a vyhl. 3 

2.1.2 Vzdálenost územních pracovišť 
Cílem tohoto kritéria je posoudit vzdálenost daného územního pracoviště od územního 
pracoviště, které by v případě jeho zrušení převzalo jeho úlohu. Obecně platí, že čím menší je 
tato vzdálenost, tím přijatelnější je zrušení daného pracoviště pro hospodářské subjekty, jakož 
i pro zaměstnance, kteří zde působí a kteří by byli nuceni nově dojíždět do jiného místa. 
V praxi samozřejmě hraje roli i množství a četnost dopravních spojů (vlaky, autobusy). Toto 
kritérium bylo použito pouze jako pomocné, a to zejména pro oblast daňovou. 

2.1.3 Náklady na provoz 
Cílem tohoto kritéria je posoudit hospodárnost nákladů vynakládaných na provoz daného 
územního pracoviště. Toto kritérium bylo použito pouze jako pomocné v případě, že nebylo 
možné rozhodnutí na základě kritéria efektivity (výkonnosti). Jedná se o údaje za rok 2018.  

Tabulka 6: Výdaje za provoz a údržbu územního pracoviště 

Územní pracoviště Výdaje za provoz 
a údržbu v Kč 

(včetně oprav nad 40 
tis.) 

Částka za úplatný 
vztah v Kč 

Celkem v Kč 

ÚP v Benešově 1 384 941 1 840 020 3 224 961 

ÚP v Blansku 203 662 0 203 662 
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ÚP v Břeclavi 439 190 0 439 190 

ÚP v České Třebové 655 300 0 655 300 

ÚP v Draženově 184 608 472 231 656 839 

ÚP ve Frýdku-Místku 1 049 550 0 1 049 550 

ÚP v Hodoníně 273 964 359 184 633 148 

ÚP v Chebu 933 398 69 252 1 002 650 

ÚP v Chomutově 108 297 0 108 297 

ÚP v Jičíně 98 786 0 98 786 

ÚP v Jindřichově Hradci 1 086 744 0 1 086 744 

ÚP v Karviné 493 290 309 894 803 184 

ÚP v Kladně 1 156 379 0 1 156 379 

ÚP v Kolíně 905 107 0 905 107 

ÚP v Kosmonosích 695 055 1 255 560 1 950 615 

ÚP v Kutné Hoře 984 895 0 984 895 

ÚP v Lanžhotě 962 246 0 962 246 

ÚP v Lípě 291 956 217 667 509 623 

ÚP v Mělníce 2 779 973 0 2 779 973 

ÚP v Mostě 628 779 363 940 992 719 

ÚP v Mošnově 298 576 1 315 685 1 614 261 

ÚP v Náchodě 1 062 607 546 154 1 608 761 

ÚP v Napajedlech 173 782 78 660 252 442 

ÚP v Nošovicích 105 242 0 105 242 

ÚP v Nupakách 1 095 101 2 138 410 3 233 511 

ÚP v Opavě 313 945 0 313 945 

ÚP v Paskově 294 058 607 978 902 036 

ÚP v Pelhřimově 430 630 375 204 805 834 
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ÚP v Přerově 900 628 0 900 628 

ÚP v Rudné 1 647 178 3 746 880 5 394 058 

ÚP v Šumperku 528 186 0 528 186 

ÚP v Táboře 294 557 491 880 786 437 

ÚP v Tachově 81 007 14 520 95 527 

ÚP v Trutnově 592 907 0 592 907 

ÚP v Třebíči 400 474 215 466 615 940 

ÚP v Třinci 0 215 700 215 700 

ÚP v Uherském Hradišti 663 534 118 800 782 334 

ÚP ve Valašském 
Meziříčí 214 846 398 142 612 988 

ÚP ve Znojmě 471 640 0 471 640 

ÚP ve Strakonicích 309 497 748 860 1 058 357 

ÚP ve Vyškově 344 472 126 504 470 976 

ÚP ve Zdibech 490 512 4 835 518 5 326 030 

ÚP ve Žďáru nad 
Sázavou 399 092 2 028 401 120 

Celkový součet 26 428 593 20 864 137 47 292 731 

2.2 Výčet jednotlivých variant 

Varianta 0 – ponechání stávajícího počtu územních pracovišť celních úřadů 
Tato varianta nepřináší žádnou změnu oproti stávajícímu stavu. Ten je popsán v kapitole 1.2. 
Nulová varianta neznamená rezignaci na provedení analýzy efektivity jednotlivých územních 
pracovišť, nicméně nenavrhuje se zrušení územního pracoviště bez ohledu na výsledek 
v dotčené analýze. 

Varianta 1 – zrušení územních pracovišť, která dle analýzy nenaplňují znaky pro zajištění 
plnohodnotného chodu pracoviště 
Dojde ke zrušení těch územních pracovišť, která naplňují dle provedené analýzy znaky, kdy je 
obtížné zajistit plnohodnotný chod pracoviště ve vztahu k počtu systemizovaných míst, které 
odpovídají množství vykonávané agendy. V této variantě se jedná o územní pracoviště, kdy 
množství agendy odpovídá 3 systemizovaným místům pro agendu celní a 4 systemizovaným 
místům pro agendu daňovou. Nad uvedené kritérium je navrženo zrušení územního pracoviště 
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Most, které sice splňuje kritérium efektivnosti ve vztahu k systemizovaným místům v celní 
a daňové oblasti, nicméně jeho zrušení se navrhuje z hlediska kritéria vzdálenosti 
a nákladovosti, kdy agenda může být zcela zajištěna územním pracovištěm v Chomutově. 
Nadto se navrhuje zrušení územního pracoviště v Pelhřimově, které sice splňuje kritérium 
efektivnosti v rámci daňové oblasti, nicméně jeho zrušení se navrhuje z hlediska kritéria 
vzdálenosti a nákladovosti, kdy agenda může být zcela zajištěna územním pracovištěm 
v Táboře. Ze 43 analyzovaných územních pracovišť by mělo být zrušeno 10 územních 
pracovišť: 
I. Územní pracoviště Celního úřadu pro Jihočeský kraj: 

• Územní pracoviště ve Strakonicích,   
II. Územní pracoviště Celního úřadu pro Plzeňský kraj: 

• Územní pracoviště v Tachově, 
III. Územní pracoviště Celního úřadu pro Karlovarský kraj: 

• Územní pracoviště v Chebu, 
IV. Územní pracoviště Celního úřadu pro Ústecký kraj: 

• Územní pracoviště v Mostě, 
V. Územní pracoviště Celního úřadu pro Královéhradecký kraj: 

• Územní pracoviště v Jičíně, 
• Územní pracoviště v Trutnově, 

VI. Územní pracoviště Celního úřadu pro Kraj Vysočina: 
• Územní pracoviště v Pelhřimově,   

VII. Územní pracoviště Celního úřadu pro Jihomoravský kraj: 
• Územní pracoviště v Hodoníně, 
• Územní pracoviště ve Vyškově, 

VIII. Územní pracoviště Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj: 
• Územní pracoviště v Karviné. 

Varianta 2 – zrušení územních pracovišť, která dle analýzy nenaplnila podmínky efektivnosti 
Dojde ke zrušení těch územních pracovišť, která dle provedené analýzy nenaplňují 
dostatečnou efektivnost výkonu agendy. Hlediskem byl počet systemizovaných míst, která 
odpovídají množství vykonávané agendy. V této variantě se jedná o územní pracoviště, kdy 
množství agendy odpovídá 5 systemizovaným místům pro agendu celní a 5 systemizovaným 
místům pro agendu daňovou. Ze 43 analyzovaných územních pracovišť by mělo být zrušeno 
22 územních pracovišť: 
I. Územní pracoviště Celního úřadu pro Středočeský kraj: 

• Územní pracoviště v Kolíně, 
II. Územní pracoviště Celního úřadu pro Jihočeský kraj: 

• Územní pracoviště ve Strakonicích, 
• Územní pracoviště v Táboře, 

III. Územní pracoviště Celního úřadu pro Plzeňský kraj: 
• Územní pracoviště v Tachově, 

IV. Územní pracoviště Celního úřadu pro Karlovarský kraj: 
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• Územní pracoviště v Chebu, 
V. Územní pracoviště Celního úřadu pro Ústecký kraj: 

• Územní pracoviště v Mostě, 
• Územní pracoviště v Chomutově, 

VI. Územní pracoviště Celního úřadu pro Královéhradecký kraj: 
• Územní pracoviště v Jičíně, 
• Územní pracoviště v Trutnově, 
• Územní pracoviště v Náchodě, 

VII. Územní pracoviště Celního úřadu pro Kraj Vysočina: 
• Územní pracoviště v Pelhřimově, 
• Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou, 
• Územní pracoviště v Třebíči,   

VIII. Územní pracoviště Celního úřadu pro Jihomoravský kraj: 
• Územní pracoviště v Hodoníně, 
• Územní pracoviště ve Vyškově, 
• Územní pracoviště v Blansku, 

IX. Územní pracoviště Celního úřadu pro Olomoucký kraj: 
• Územní pracoviště v Šumperku, 

X. Územní pracoviště Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj: 
• Územní pracoviště v Karviné, 
• Územní pracoviště v Opavě, 
• Územní pracoviště v Třinci, 

XI. Územní pracoviště Celního úřadu pro Zlínský kraj: 
• Územní pracoviště v Uherském Hradišti, 
• Územní pracoviště ve Valašském Meziříčí. 

2.3 Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování 

Všechny varianty splňují základní funkci existence Celní správy České republiky, tedy 
zejména v daném případě výkon správy cel a daní a s tím související kontakt s veřejností. 
Žádnou z variant nelze dopředu vyloučit, proto budou dále posuzovány. 

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 navržených variant. 
Jako hodnotící kritéria byla identifikována: 

• náklady na straně hospodářských subjektů (pomocné kritérium), 
• úspory na straně státu (pomocné kritérium), 
• efektivní využití lidských zdrojů (hlavní kritérium). 
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3.2 Náklady  

Náklady na straně hospodářských subjektů 
Jedná se o náklady, které musí být vynaloženy ze strany hospodářských subjektů 
zúčastněných na správě cel a daní při komunikaci s celním úřadem, resp. jeho územním 
pracovištěm. Primárně půjde o náklady spojené s osobní návštěvou daného územního 
pracoviště. Zrušení územního pracoviště tak může pro část hospodářských subjektů znamenat 
větší časovou dotaci na takovou návštěvu, jakož i náklady spojené s cestováním.  
S ohledem na to, že se daná agenda přesouvá do spádových měst pro ostatní orgány státní 
správy, jako jsou orgány sociálního zabezpečení, úřady práce či zdravotní pojišťovny, lze 
očekávat, že náklady spojené s cestováním lze umenšit tím, že návštěva daného města bude 
spojena s jinými záležitostmi, které je zde možné obstarat.  
S ohledem na skutečnost, že v současné době se již převážná většina veškeré komunikace 
a výměny informací mezi hospodářskými subjekty a celními orgány uskutečňuje 
prostřednictvím elektronického zpracování dat, která nevyžaduje osobní návštěvu, lze 
považovat toto kritérium za méně významné než hlavní kritérium efektivnosti výkonu 
dotčených agend v souvislosti s počtem systemizovaných míst. Je však zřejmé, že část 
hospodářských subjektů volí osobní návštěvu daného územního pracoviště z důvodu, že je 
zde v duchu zásady vstřícnosti a dobré správy poskytována pomoc při vyplnění digitálních 
dokumentů a inteligentních formulářů, popřípadě zde může proběhnout neformální odstranění 
vad ještě před samotným podáním. 
Faktor nákladů na straně osob zúčastněných na správě daní úzce souvisí s rizikem 
nespokojenosti těchto osob, které je popsáno v kapitole 1.6. Toto riziko je nutné v rámci 
těchto nákladů zohlednit.  

3.3 Přínosy  

Úspory na straně státu 
Úspory na straně státu spočívají v ušetřených prostředcích, pokud provoz v budovách, 
ve kterých jsou umístěna územní pracoviště navržená ke zrušení, nebude zabezpečován. 
Každá budova vyžaduje značné provozní prostředky zejména na energie, ale i například další 
náklady na úklid, ostrahu nebo odvoz odpadů. Proto je vyžadován obdobný obslužný systém 
při malém i při velkém počtu zaměstnanců. Přestěhováním zaměstnanců do budov jiných 
(větších) územních pracovišť tyto náklady odpadnou. Přesné vyčíslení ušetřených prostředků 
v rámci varianty 2 (270 zaměstnanců) není zcela možné, lze pouze použít hrubý odhad. 
V rámci varianty 1 (107 zaměstnanců) vedle budov, které budou opuštěny a dojde k finanční 
úspoře ve výši cca 2 mil. Kč (ÚP Karviná, ÚP Most, ÚP Tachov, ÚP Strakonice a částečně 
ÚP Cheb), dojde buď k omezení využívaných prostor a následné úpravě výše nájmu 
(ÚP Hodonín, ÚP Pelhřimov a ÚP Vyškov) nebo k využití jinými útvary CS (ÚP Jičín, 
ÚP Trutnov a částečně ÚP Cheb).   
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Tabulka 7: Výdaje za provoz a údržbu celního úřadu varianta 1 

Celní úřad Územní pracoviště 

Výdaje za 
provoz 

a údržbu v Kč 
(včetně oprav 

do 40 tis.) 
2018 

Částka za 
úplatný 

vztah v Kč 
za rok 2018 

Celkem 
v Kč 2018 

CÚ pro Jihočeský 
kraj 

ÚP Strakonice 
(dojde 

k přestěhování do 
objektu ÚZSVM) 

309 497 748 860 1 058 357 

CÚ pro 
Karlovarský kraj 

ÚP Cheb (částečně 
opuštění budov)  933 398 69 252 1 002 650 

CÚ pro Ústecký 
kraj 

ÚP Most (opuštění 
budovy) 628 779 363 940 992 719 

CÚ pro kraj 
Vysočina 

ÚP Pelhřimov 
(omezení 

pronajatých prostor) 
430 630 375 204 805 834 

CÚ pro 
Moravskoslezský 

kraj 

ÚP Karviná 
(opuštění budovy) 493 290 309 894 803 184 

CÚ pro 
Jihomoravský kraj 

ÚP Hodonín 
(omezení 

pronajatých prostor) 
273 964 359 184 633 148 

CÚ pro 
Královéhradecký 

kraj 

ÚP Trutnov 
(využití budovy 
jinými útvary) 

592 907 0 592 907 

CÚ pro 
Královéhradecký 

kraj 

ÚP Jičín 
(využití budovy 
jinými útvary) 

98 786 0 98 786 

CÚ pro 
Jihomoravský kraj 

ÚP Vyškov 
(omezení 

pronajatých prostor) 
344 472 126 504 470 976 

CU pro Plzeňský 
kraj 

ÚP Tachov (opuštění 
budovy) 81 007 14520 95 527 

Celkem  4 186 730 2 367 358 6 554 088 
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Efektivní využití lidských zdrojů 
Na základě tohoto kritéria jsou jednotlivé hodnocené varianty posuzovány v rámci efektivity 
využití lidských zdrojů, které má Celní správa České republiky k dispozici pro zajištění 
výkonu svých kompetencí v agendě celní a daňové. Obecně lze říci, že efektivnější využití 
zaměstnanců je vyšší na početnějších útvarech. Zároveň je nutné uvést, že současný stav 
počtu systemizovaných míst na některých územních pracovištích neodpovídá realitě zatížení 
a při snížení na odpovídající počet služebních míst je zajištění chodu například celní agendy 
neproveditelné. V rámci agendy daňové se jedná spíše v rámci efektivního využití lidských 
zdrojů o „prodloužené“ ruce úřadu do vzdálenějších částí regionu, kdy při trendu co nejvyšší 
elektronizace podání, a tedy minimalizace osobních podání na podatelně vystupuje do popředí 
zejména terénní výkon kontrolních a dohledových činností. 
V rámci tohoto kritéria je zohledněno obecné riziko neefektivního výkonu činnosti popsané 
v kapitole 1.6. 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.4.1 Vyhodnocení variant z hlediska nákladů na straně hospodářských 
subjektů 

Nejpříznivější je varianta 0, tedy situace, kdy nedojde ke zrušení žádného územního 
pracoviště. Tím nedojde ke vzniku nákladů hospodářských subjektů. Další v pořadí je 
varianta 1, která znamená menší počet rušených územních pracovišť. Poslední v pořadí je 
varianta 2, která znamená zrušení nejvyššího počtu územních pracovišť, kdy by však 
v některých lokalitách došlo k téměř fyzické nedostupnosti služeb poskytovaných ze strany 
Celní správy České republiky. 

3.4.2 Vyhodnocení variant z hlediska úspor na straně státu 
Nejpříznivější je varianta 1, znamenající sice menší objem úspor ve vztahu k nákladům 
na budovy samotných zrušených územních pracovišť než ve variantě 2, ale nedojde zde 
k překročení kapacity současných administrativních prostor a nebude nutné zajistit nové 
prostory. Varianta 1 rovněž oproti variantě 2 minimalizuje případná personální rizika 
a rizika spojená s náklady souvisejícími s výkonem působnosti orgánů Celní správy České 
republiky v území. Následuje varianta 2, která má díky zrušení nejvyššího množství 
územních pracovišť největší potenciál pro úspory ve vztahu k nákladům na budovy, nicméně 
prostory zachovaných územních pracovišť by byly zcela jistě kapacitně nedostatečné 
a dotčená varianta by způsobila nutnost umístit převedené zaměstnance do nových nájemních 
prostor. Nejvíce zatěžující pro státní rozpočet je varianta 0, která nepřináší žádné úspory. 

3.4.3 Vyhodnocení variant z hlediska efektivního využití lidských zdrojů 
Nejpříznivější je varianta 2, která přináší největší objem změn směřujících k efektivnímu 
využití lidských zdrojů, jejichž přínos je však snížen tím, že tuto variantu je nutno považovat 
v tuto chvíli za příliš zatěžující, neboť by došlo ke zrušení více než poloviny stávajících 
územních pracovišť. Následuje varianta 1, znamenající menší objem těchto změn. Nejméně 
vhodná z tohoto pohledu je varianta 0, která nepřináší žádné změny. 

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

 Na základě vzájemného porovnání jednotlivých variant optikou zvolených kritérií 
a identifikovaných rizik vyplynula jako nejvhodnější varianta 1. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBPRKD71X)



28 
 

Tabulka 8: Vyhodnocení navržených variant 

 Náklady na straně 
hospodářských subjektů Úspory na straně státu Efektivní využití lidských 

zdrojů 

Varianta 0 1 3 3 

Varianta 1 2 1 2 

Varianta 2 3 2 1 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Navrhované změny budou provedeny nahrazením vyhlášky č. 285/2012 Sb., o územních 
pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, novou vyhláškou. 

6 Přezkum účinnosti regulace  

Primárně odpovědným za přezkum účinnosti je předkladatel návrhu vyhlášky, tj. Ministerstvo 
financí, přičemž fungování zavedených opatření bude průběžně ověřováno zejména orgány 
Celní správy České republiky. 

7 Konzultace a zdroje dat 

Výše uvedené podklady vychází zejména z materiálů Generálního ředitelství cel 
„Optimalizace zajištění podpory výkonu činností v oblasti celního a daňového řízení v CS 
ČR“ a „Změna sítě pracovišť celních úřadů“. Data uvedená v jednotlivých tabulkách byla 
získána z informací evidovaných Generálním ředitelstvím cel a na základě dotazů 
na jednotlivá územní pracoviště. 

Konzultace probíhaly kontinuálně v průběhu zpracování materiálu s řediteli dotčených celních 
úřadů a se zástupci Generálního ředitelství cel. Zrušení předmětných územních pracovišť bylo 
projednáváno se zástupci místně příslušných významných regionálních firem, s představiteli 
obcí a krajů a zástupci regionálních Hospodářských komor.  

8 Kontakty na zpracovatele RIA 

Bc. Petr Hercík 
Generální ředitelství cel, odbor 10 – Kanceláře GŘ 
tel.: +420 261 331 912, e-mail: p.hercik@cs.mfcr.cz 
 
Mgr. František Berka 
Generální ředitelství cel, odbor 30 – Právní 
tel.: +420 261 332 114, e-mail: berka@cs.mfcr.cz 
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