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Část materiálu: V. 

 
Návrh vyhlášky o územních pracovištích celních úřadů 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 19. května 2020, s termínem dodání 
stanovisek do 9. června 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Č. 

res. 
Resort Č. 

př. 
Z/D Připomínky Vypořádání 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

1. D K názvu vyhlášky 
V současnosti je předmětná materie upravena vyhláškou č. 285/2012 
Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí 
v jejich sídlech, a která bude novou vyhláškou zrušena. Podle 
odůvodnění navrhované vyhlášky je původní vyhláška nahrazena 
„novou vyhláškou shodného názvu“. Návrh tomu však neodpovídá a je 
označen jako „vyhláška o územních pracovištích celních úřadů“. 
Z celého materiálu není zřejmé, co vedlo předkladatele od odchýlení se 
od původního názvu. Zmocnění obsažené v § 6 odst. 6 zákona č. 
17/2012 Sb., o Celní správě České republiky se nezměnilo a podle něj 
platí, že „Územní pracoviště celního úřadu, které se nenachází v jeho 
sídle, stanoví ministerstvo vyhláškou“. Domníváme se, že by 
předkladatel měl setrvat u původního názvu, který výslovně odpovídá 
zmocnění. Jinak může být název vyhlášky zavádějící, navíc důvod 
změny není z předloženého materiálu zřejmý.   

Vyhověno částečně. 

Bude upravena důvodová zpráva v duchu připomínky. Obsah vyhlášky 
nadále odpovídá zákonnému zmocnění i dosavadní legislativní úpravě, 
nicméně záměrem bylo zkrátit název vyhlášky v duchu přípustného 
zjednodušení.      

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1. Z Vzhledem k tomu, že rušením územních pracovišť celních úřadů 
dochází ke zhoršení dostupnosti služeb veřejné správy, požadujeme v 
důvodové zprávě konkretizovat, které služby na jednotlivých územních 
pracovištích budou zrušeny. 
 
Tato připomínka je zásadní.   

Vysvětleno. 

Specifikace dostupnosti služeb veřejné správy je dostatečně obsažena 
v již aktuálním navrženém textu, kdy důvodová zpráva odkazuje 
v podrobnostech ve věci dosahu navrhované úpravy na Závěrečnou 
zprávu z hodnocení dopadů regulace. V této souvislosti je nutné uvést, 
že dostupnost služeb veřejné správy veřejnosti je vykonávána v rámci 
územních pracovišť především v celní a daňové agendě. Ostatní 
vykonávané agendy nemají přímý vliv na výkon služby pro veřejnost 
jako takové. Pokud je hlavním cílem navrhované legislativní změny 
formou personálních a organizačních opatření provést snížení počtu 
územních pracovišť za účelem efektivnějšího využití zaměstnanců 
především v rámci celní a daňové agendy, kdy současný stav v počtu 
systemizovaných míst neodpovídá realitě výkonu dotčené agendy, 
považuje se za nadbytečné uvádět v rámci důvodové zprávy výčet 
ostatních služeb, které byly vykonávány na daném územním pracovišti. 

Zrušení předmětných územních pracovišť bylo projednáváno s kladným 
výsledkem se zástupci místně příslušných významných regionálních 
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firem, se starosty obcí a hejtmany krajů a se zástupci Hospodářské 
komory. Při těchto jednáních byly ze strany celní správy objasněny 
možnosti použití zjednodušených postupů v rámci celního řízení, včetně 
uskutečnění workshopu na téma „Zjednodušený postup v celním 
řízení“, a nabídnuta optimalizace celních procedur ze strany celních 
úřadů. Jednání s hejtmany jednotlivých krajů byla s kladným výsledkem 
uskutečněna v průběhu ledna a února 2020. Výsledky jednání lze 
zhodnotit i na základě připomínkového řízení, kdy nebyly ze strany 
těchto připomínkových míst uplatněny k navrženému materiálu 
připomínky. Jednání s prezidentem Hospodářské komory proběhlo s 
kladným výsledkem v únoru 2020. Na základě výše uvedených 
skutečností se považuje požadavek Obecných zásad pro Hodnocení 
dopadu regulace (RIA) za zcela naplněný. 
 
Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 
2. D Doporučujeme v důvodové nebo v předkládací zprávě upřesnit, s 

jakými výsledky bylo navrhované rušení územních pracovišť celních 
úřadů projednáno se zástupci dotčených měst. 

Vysvětleno. 

Zrušení předmětných územních pracovišť bylo projednáváno s kladným 
výsledkem se zástupci místně příslušných významných regionálních 
firem, se starosty obcí a hejtmany krajů a se zástupci Hospodářské 
komory. Důvodová zpráva v podrobnostech věcných důvodů změny 
odkazuje na Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace, kde je 
toto uvedeno. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

1. D K důvodové zprávě a závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace: Doporučujeme dopracování RIA a důvodové zprávy a 
v návaznosti na to eventuálně i změnu vyhlášky. Metoda výběru 
územních pracovišť celních úřadů, která mají být zrušena, se fakticky 
omezuje pouze na test efektivity a reálně nijak konkrétně nezohledňuje 
možné negativní dopady na zaměstnance a podniky (větší vzdálenost 
dojíždění). Zároveň není zohledněn možný negativní dopad na 
municipality (riziko ztráty atraktivity pro usazování investorů a s tím 
související negativní sociální dopady u měst, v nichž mají být 
pracoviště zrušena). Metoda výběru zároveň nebere nijak do úvahy 
závazky vlády v oblasti regionálního rozvoje, viz Strategii regionálního 
rozvoje ČR 2021+ schválenou usnesením vlády č. 775 ze dne 4. 
listopadu 2019, která si v rámci strategického cíle 3 stanovuje 
specifické cíle vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické 
základny regionálních center (3.1) a zlepšit dostupnost služeb v 
regionálních centrech (3.3). Nadto metoda výběru opomíjí i negativní 
dopady na specifická hospodářsky a sociálně ohrožená území (viz str. 
12-13 Strategie 2021+). Rovněž je opominut i specifický negativní 
dopad na regiony, kterých se týká Strategický rámec hospodářské 

Vysvětleno. 

V již stávajícím znění Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 
ve svém celém obsahu dostatečně uvádí náklady a přínosy navrhované 
právní úpravy, zejména v kapitole vyhodnocení, a to včetně efektivity 
přijímaných opatření ve vazbě na postavení zaměstnanců a podniků. 
Hlavním cílem navrhované legislativní změny je formou personálních a 
organizačních opatření provést snížení počtu územních pracovišť za 
účelem efektivnějšího využití zaměstnanců především v rámci celní a 
daňové agendy, kdy současný stav v počtu systemizovaných míst 
neodpovídá realitě výkonu dotčené agendy a přesun těchto zaměstnanců 
do činností kontrolních a dohledových, kde dojde k jejich 
efektivnějšímu využití. Celní správa České republiky v rámci svého 
výkonu působnosti zavádí technologie, které umožňují veřejnosti 
provádět převážnou část úkonů elektronicky, a 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 
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restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského 
kraje schválený usnesením vlády č. 3. ze dne 9. ledna 2017 a zde 
uvedené cíle zejm. ohledně podpory podnikání dle pilíře A: Podnikání 
a inovace a pilíře B: Přímé zahraniční investice. 

nahrazení listinných dokumentů dokumenty digitálními. 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. Za takového stavu je na místě, aby došlo po sedmi 
letech od vytvoření sítě územních pracovišť celních úřadů k analýze 
stávajícího stavu a k úpravě dle aktuální situace v daných regionech. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

2. D K důvodové zprávě a závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace: Doporučujeme vyjasnit, zda rušená pracoviště skutečně 
vykonávají pouze celní a daňovou agendu, a nevykonávají zároveň jiné 
úkony v působnosti Celní správy ČR. 

Vysvětleno. 

Dostupnost služeb veřejnosti je vykonávána v rámci územních 
pracovišť především v celní a daňové agendě. Ostatní vykonávané 
agendy nemají přímý vliv na výkon služby pro veřejnost jako takové a 
mohou být vykonávány nezávisle na existenci územního pracoviště. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

3. D K důvodové zprávě a závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace: Doporučujeme vyjasnit, v jaké míře by mělo dojít k přesunu 
systemizovaných míst z celního a daňového řízení na kontrolní a 
dohledové činnosti a zda tento přesun negativně neovlivní výkon celní 
a daňové agendy. 

Vysvětleno. 

Přesun dotčených míst byl podroben důkladné analýze, která je popsána 
v rámci Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace. Obdobně jako 
je uvedeno u připomínky č. 1 Ministerstva průmyslu a obchodu, je nutné 
přihlédnout k tomu, že Celní správa České republiky v rámci svého 
výkonu působnosti zavádí technologie, které umožňují veřejnosti 
provádět převážnou část úkonů elektronicky, a 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. 
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. 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. 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. Přesun systemizovaných míst z celního a daňového řízení 
na kontrolní a dohledové činnosti v praxi nebude mít negativní vliv na 
výkon celní a daňové agendy. 

9. Ministerstvo vnitra 1. D Doporučující připomínky: 
K názvu právního předpisu: 
Doporučujeme ponechat stávající název vyhlášky, tedy „vyhláška o 
územních pracovištích celních úřadu, která se nenacházejí v jejich 
sídlech“, který více odpovídá obsahu právního předpisu a zákonnému 
zmocnění obsaženému v § 6 odst. 6 zákona o Celní správě České 
republiky. 

Nevyhověno. 

Obsah vyhlášky nadále odpovídá zákonnému zmocnění i dosavadní 
legislativní úpravě, nicméně záměrem bylo zkrátit název vyhlášky 
v duchu přípustného zjednodušení.      
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9. Ministerstvo vnitra 2. D Doporučující připomínky: 
K příloze bodu VIII.: 
Doporučujeme přehodnotit nutnost zrušení územních pracovišť celního 
úřadu ve Vyškově a Hodoníně, jelikož jejich zrušení bude mít negativní 
vliv na činnost místně příslušných útvarů Policie České republiky, které 
běžně spolupracují s celními úřady např. v oblasti odhalování nelegální 
výroby a distribuce nezdaněného lihu, využívají konzultace v oblasti 
daňové problematiky a součinnosti celníků na konkrétních akcích 
a kontrolách. Policie dále předává územnímu pracovišti celního úřadu 
nezdaněné výrobky zajištěné policií a podléhající spotřební dani 
k propadnutí či zabrání a také neuhrazené pokuty k vymáhání. 
Navrhované zrušení územních pracovišť učiní spolupráci časově 
a ekonomicky náročnější. Alternativní možností ke zrušení pracoviště, 
pokud je tedy hlavním důvodem úspora v nákladech na prostory pro 
dislokované pracoviště, by mohlo být umístění celní správy do prostor 
jiného orgánu státní správy. 

Vysvětleno. 

Hlavním cílem navrhované legislativní změny je formou personálních 
a organizačních opatření provést snížení počtu územních pracovišť za 
účelem efektivnějšího využití zaměstnanců především v rámci celní 
a daňové agendy, kdy současný stav v počtu systemizovaných míst 
neodpovídá realitě výkonu dotčené agendy a přesun těchto zaměstnanců 
do činností kontrolních a dohledových, kde dojde k jejich 
efektivnějšímu využití. 

Celní správa České republiky v rámci svého výkonu působnosti zavádí 
technologie, které umožňují veřejnosti provádět převážnou část úkonů 
elektronicky, a 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. Za takového stavu je na místě, aby došlo po 
sedmi letech od vytvoření sítě územních pracovišť celních úřadů 
k analýze stávajícího stavu a k úpravě dle aktuální situace v daných 
regionech.  

Úspora v nákladech na prostory pro dislokované pracoviště zcela jistě 
není hlavním důvodem navržených změn, což lze ukázat i na samotném 
vyhodnocení nákladů a přínosů. Primárním hlediskem je test efektivity. 

9. Ministerstvo vnitra 3. D Připomínka legislativně technická: 
K nadpisu: 
S odkazem na čl. 33 odst. 1 písm. a) Legislativních pravidel vlády 
navrhuje odstranit nadbytečnou čárku za slovy „ze dne ……… 2020“. 

Vyhověno. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

1. D K navrhovanému názvu vyhlášky 

Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen „MZV“) doporučuje uvést 
název návrhu vyhlášky do podoby identické s názvem stávající 
vyhlášky č. 285/2012 Sb., tj. o územních pracovištích celních úřadů, 
která se nenacházejí v jejich sídlech“. Název navrhované vyhlášky dle 
názoru MZV neodpovídá zákonnému zmocnění uvedenému v § 6 odst. 
6 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, a nenaplňuje 
předpoklad uvedený v čl. 30 legislativních pravidel vlády, podle něhož 
má název právního předpisu výstižně vyjádřit jeho obsah. 

Ve výše uvedeném kontextu MZV poukazuje i na bod 1. obecné části 
důvodové zprávy, kde předkladatel v souvislosti se stávající právní 
úpravou hovoří o „nahrazení novou vyhláškou shodného názvu“. 

Vyhověno částečně. 

Bude upravena důvodová zpráva v duchu připomínky. Obsah vyhlášky 
nadále odpovídá zákonnému zmocnění i dosavadní legislativní úpravě, 
nicméně záměrem bylo zkrátit název vyhlášky v duchu přípustného 
zjednodušení.      

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

2. D K číslování stránek důvodové zprávy Nevyhověno. 
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MZV upozorňuje, že číslování stránek důvodové zprávy v rozporu 
s přílohou č.  1  legislativních pravidel vlády nenavazuje na 
stránkování návrhu vyhlášky. 

V daném případě se nepoužije příloha č. 1 Legislativních pravidel 
vlády, ale příloha č. 3, která uvedené pravidlo neobsahuje. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

1. D Doporučující připomínky k předkládací a důvodové zprávě 

Navrhujeme doplnit kompletní výčet deseti rušených celních úřadů. 
V současné podobě materiál zmiňuje jmenovitě pouze čtyři z nich.  

Vysvětleno. 

Vzhledem ke skutečnosti, že pro adresáty normy je přehlednější 
a srozumitelnější vydání vyhlášky nové s aktuálním seznamem 
územních pracovišť celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, 
pokládá se za nadbytečné doplnit kompletní výčet rušených celních 
úřadů do důvodové zprávy. Nadto samotná důvodová zpráva v 
podrobnostech věcných důvodů změny odkazuje na Závěrečnou zprávu 
z hodnocení dopadů regulace (kde je výčet rušených územních 
pracovišť obsažen). 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

2. D Doporučující připomínky k předkládací a důvodové zprávě 

Kromě plného výčtu rušených konkrétních celních úřadů (připomínka 
č. 1) navrhujeme vypsat počty zaměstnanců, jednotlivých pracovišť a 
jejich celkový součet, jichž se změna dotkne a kteří mají být převádění 
na jiná pracovní místa ve státní správě.  

Vysvětleno. 

Již stávající znění Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 
uvádí, že v rámci varianty 1, která byla vyhodnocena jako nejvhodnější, 
se v rámci zrušení 10 územních pracovišť jedná o celkový převod 107 
zaměstnanců. Organizační struktura územních pracovišť celních úřadů 
není předem pevně definována na zákonné úrovni, ale záměrem je její 
interní přizpůsobení v návaznosti na kompetence, které je třeba 
v působnosti celního úřadu v daném místě poskytovat. Považujeme 
proto za zcela nadbytečné uvádět v rámci důvodové zprávy výčet 
jednotlivých pracovišť, které byly na daném územním pracovišti.  
Převod na jiná místa v rámci organizace bude řešen definitivně po 
nabytí účinnosti vyhlášky, s ohledem na aktuální organizační a 
personální situaci.  

12. Ministerstvo 
zemědělství 

3. D Doporučující připomínky k předkládací a důvodové zprávě 

Dáváme na zvážení přeformulování věty „Navrhuje se zrušení 10 
územních pracovišť celních úřadů, která se nenacházejí v jejich 
sídlech,…“ 

Věta je nesrozumitelná. Má předkladatel na mysli sídla úřadů a jejich 
pobočky mimo tato sídla? Pokud ano, bylo by uvedené vhodné 
vysvětlit.  

Vysvětleno. 

Uvedená formulace odpovídá přesnému znění zákonné úpravy, resp. 
zmocnění k vydání vyhlášky. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

4. D Doporučující připomínky k předkládací a důvodové zprávě 

Uvádí se, že lze předpokládat vznik určitých nákladů, které musí být 
vynaloženy ze strany hospodářských subjektů v souvislosti s nutností 
dojíždět na jiný celní úřad.  

Dáváme na zvážení, zda nenahradit hospodářské subjekty slovy 
„fyzických a právnických osob“ případně „povinných osob“, aby bylo 

Nevyhověno. 

Pojem „hospodářské subjekty“ z principu nezahrnuje vlastní příslušníky 
a zaměstnance Celní správy ČR, ale subjekty, vůči nimž je ze strany 
celních úřadů vykonávána působnost. Odkaz na „fyzické a právnické 
osoby“ by zde byl v uvedeném duchu naopak zavádějící. 
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jasné, že se jedná o veřejnost nebo klienty, nikoliv o vlastní 
zaměstnance, jak by se z předchozího textu mohlo zdát.  

12. Ministerstvo 
zemědělství 

5. D Doporučující připomínky k předkládací a důvodové zprávě 

Úspora za 10 rušených celních úřadů má být jen 2 mil. Kč. Navrhujeme 
obsáhleji popsat strukturu úspory (vypovězené nájemní smlouvy?) a 
doplnit zdůvodnění, proč se jedná o tak relativně nízkou částku.  

Vysvětleno. 

Hlavním cílem navrhované legislativní změny je formou personálních 
a organizačních opatření provést snížení počtu územních pracovišť za 
účelem efektivnějšího využití zaměstnanců především v rámci celní 
a daňové agendy, kdy současný stav v počtu systemizovaných míst 
neodpovídá realitě výkonu dotčené agendy a přesun těchto zaměstnanců 
do činností kontrolních a dohledových, kde dojde k jejich 
efektivnějšímu využití. Úspora ve výši 2 mil. Kč spočívá pouze 
v ušetřených prostředcích za provoz budov a je detailně popsána v rámci 
Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace v rámci dostupných 
aktuálních informací. 

23. Českomoravská 
konfederace 

odborových svazů 

1. Z Obecně k návrhu 

Českomoravská konfederace odborových svazů projednala návrh 
vyhlášky o územních pracovištích celních úřadů a zasílá k němu 
následující stanovisko. 

Předmětem navrhované právní úpravy je formou personálních a 
organizačních opatření provést zrušení 10 územních pracovišť celních 
úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, podle navrhovatele, 
zejména za účelem efektivnějšího využití zaměstnanců. Hlavním 
přínosem zvažovaného řešení by byl dle navrhovatele přesun 
systemizovaných míst příslušníků Celní správy České republiky z 
rušených územních pracovišť do činností kontrolních a dohledových, 
kde dojde k jejich efektivnějšímu využití. Celní správa má v 
současnosti patnáct celních úřadů a 43 územních pracovišť. 
Navrhovatel má záměr v letošním roce zrušit územní pracoviště v 
Hodoníně, Chebu, Jičíně, Karviné, Mostě, Pelhřimově, Strakonicích, 
Tachově, Trutnově a Vyškově. Od počátku roku přitom již byla zrušena 
na územním pracovišti v Mostě celní agenda, zůstala jen agenda 
týkající se daní. Navrhovatel nepředpokládá propouštění zaměstnanců, 
nicméně toto je, jak se jeví z návrhu, jen jeho předpoklad bez dalších 
upřesněných opatření. 

Navrhovatel sám připouští vznik určitých nákladů, které musí být 
vynaloženy ze strany hospodářských subjektů v souvislosti s nutností 
dojíždět na jiný celní úřad, resp. jeho územní pracoviště, pokud z jejich 
strany není využívána elektronická forma komunikace (což je většinový 
model), firmy se tak celkem důvodně obávají komplikací a 
argumentují, že když by bylo potřeba získat povolení tzv. 
zjednodušených postupů, ty lze však použít jen na část zboží. Pro 

Vysvětleno. 

Již samotné vypracování Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace ve svém celém obsahu dostatečně vyhodnocuje náklady 
a přínosy navrhované právní úpravy, zejména v kapitole vyhodnocení, 
a to včetně efektivity přijímaných opatření ve vazbě na postavení 
zaměstnanců. Konzultace k navrženým personálním a organizačním 
opatřením probíhaly kontinuálně v celém průběhu zpracování materiálu 
s řediteli dotčených celních úřadů, se zástupci Generálního ředitelství 
cel a zároveň zrušení předmětných územních pracovišť bylo 
projednáváno s pozitivním výsledkem se zástupci místně příslušných 
významných regionálních firem, s představiteli obcí a krajů a zástupci 
regionálních Hospodářských komor. Považuje se tedy posouzení 
efektivity přijímaných opatření ze strany navrhovatele za zcela 
přiměřené a dostačující.  

Ve věci požadavku na podrobnější zpracování nákladů, které vzniknou 
hospodářským subjektům, kdy primárně půjde o náklady spojené 
s osobní návštěvou daného územního pracoviště, je podstatné uvést, že 
v současné době se již opravdu naprostá většina veškeré komunikace 
a výměny informací mezi hospodářskými subjekty a celními orgány 
uskutečňuje prostřednictvím elektronického zpracování dat (97 % 
celních prohlášení pro dovoz a 100 % celních prohlášení pro vývoz), 
která nevyžaduje osobní návštěvu. Podrobné zpracování nákladů, které 
vzniknou zbylé části hospodářským subjektům (cca 3 % celních 
prohlášení pro dovoz), však není možné z praktických důvodů v praxi 
vyčíslit, neboť by to byl pouhý odhad budoucích možných situací 
a nadto není zcela jasný jeho přínos pro navrhovanou úpravu. Zde je 
vhodné uvést, že daná agenda se přesouvá do spádových měst pro 
ostatní orgány státní správy, jako jsou orgány sociálního zabezpečení, 
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ostatní zboží, stejně jako pro případnou celní kontrolu, musí dovozci i 
vývozci počítat se zajížďkou na krajský celní úřad a tam fyzicky 
předložit zboží společně s doklady.  

Českomoravská konfederace odborových svazů důrazně žádá 
navrhovatele, aby dobře zvážil efektivitu přijímaného opatření ve 
vazbě na postavení zaměstnanců a komplikace, které toto opatření 
způsobí v oblasti jejich zaměstnanosti. Dále požadujeme, aby 
navrhovatel podrobněji rozpracoval náklady, které vzniknou 
hospodářským subjektům. Navrhované řešení není dostatečně 
odůvodněno. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

úřady práce či zdravotní pojišťovny a lze očekávat, že finanční a časové 
náklady spojené s cestováním je možné umenšit tím, že návštěva daného 
města bude spojena s jinými záležitostmi, které je zde možné obstarat. 
V rámci samotného praktického výkonu působnosti Celní správy České 
republiky není zcela jistě nutné se obávat komplikací při získání 
povolení tzv. zjednodušených postupů, neboť tato činnost není na straně 
hospodářských subjektů každodenní záležitostí a provádí se s platností 
pro delší časové období. Ve věci povinnosti osoby předložit nebo zajistit 
předložení zboží společně s doklady se taktéž jedná spíše o výjimečnou 
záležitost. 
 
Vyjádření k vypořádání: 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 
Připomínky neuplatnila tato připomínková místa: 

Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního 
prostředí, Úřad vlády České republiky - Kabinet vedoucího Úřadu vlády, Úřad vlády České republiky - Ministr a předseda Legislativní rady vlády, Úřad vlády České republiky - Odbor 
kompatibility, Agrární komora České republiky, Asociace krajů České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace samostatných odborů, Česká advokátní 
komora, Česká národní banka, Český statistický úřad, Družstevní asociace, Hospodářská komora České republiky, Kancelář prezidenta republiky, Kancelář veřejného ochránce práv, Komora 
daňových poradců, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Krajský úřad Jihočeského kraje, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Krajský úřad Karlovarského kraje, Krajský 
úřad kraje Vysočina, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Krajský úřad Libereckého kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje, Krajský úřad 
Pardubického kraje, Krajský úřad Plzeňského kraje, Krajský úřad Středočeského kraje, Krajský úřad Ústeckého kraje, Krajský úřad Zlínského kraje, Nejvyšší kontrolní úřad, Nejvyšší soud, 
Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Sdružení místních samospráv ČR, Svaz měst a obcí ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, 
Ústavní soud, Asociace exportérů, Česká asociace mezinárodních expresních přepravců, České sdružení pro značkové výrobky, Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování 
a nákupu, Katedra finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 
Odborné sdružení likérek a pálenic, Rada hospodářské a sociální dohody ČR, Sdružení obchodníků s hutními materiály, Svaz lihovarů České republiky, Svaz spedice a logistiky České republiky, 
Unie destilatérů, Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky, Americká obchodní komora v České republice, Asociace českého tradičního obchodu, Asociace direct marketingu, e-commerce 
a zásilkového obchodu, Asociace soukromého zemědělství ČR, CzechInvest, Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Český 
plynárenský svaz, Český svaz pivovarů a sladoven, Český svaz zaměstnavatelů v energetice, INTER EXPRES servis, s.r.o., Potravinářská komora České republiky, SČS - Unie nezávislých 
petrolejářů ČR, z. s., Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, Sdružení dovozců a výrobců tabákových výrobků, Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, Svaz českých 
a moravských výrobních družstev, Svaz chemického průmyslu, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Teplárenské sdružení ČR, Zemědělský svaz ČR 
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