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Českomoravská konfederace  

odborových svazů  
nám. W. Churchilla 2, 113 59 - Praha 3 

 

 

 

V Praze dne 19. 4. 2012 

Č. j.: ČMKOS-LR-060/2012/058/12 

Vaše č. j.: MF-25323/2012/32-323 

Vážený pane ministře, 

 

sděluji Vám, že Legislativní rada Českomoravské konfederace odborových svazů 

projednala na své schůzi dne 17. 4. 2012 návrh vyhlášky o územních pracovištích 

celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, návrh vyhlášky o stanovení 

minimální prahové hodnoty pro počet a objem dovozních operací, které jsou 

dostatečné pro vydání osvědčení schváleného hospodářského subjektu, a návrh 

vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona. 

 

K uvedeným návrhům v příloze zasílám stanovisko ČMKOS. 

 

Vážený pane ministře, očekávám, že námi uplatněné zásadní připomínky budou 

s námi projednány na poradě k vypořádání připomínek nebo bilaterálně, proto prosím o 

sdělení dne, času a místa konání této porady písemně nebo e-mail zprávou na adresy: 

Samek.Vit@cmkos.cz  a  pravni@cmkos.cz. Děkuji.  

 

S pozdravem 

Mgr. Václav Pícl v.r. 

1. místopředseda ČMKOS 

Příloha 

 

Vážený pan 

Ing. Miroslav Kalousek 

ministr financí  

Praha 
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STANOVISKO 
 

Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu vyhlášky o územních 

pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, k návrhu o 

stanovení minimální prahové hodnoty pro počet a objem dovozních operací, které 

jsou dostatečné pro vydání osvědčení schváleného hospodářského subjektu, a k 

návrhu vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení celního 

zákona 

 

Obecně k návrhu 

Legislativní rada Českomoravské konfederace odborových svazů projednala na svém 

zasedání dne 17. 4. 2012 Návrh vyhlášky o územních pracovištích celních úřadů, která se 

nenacházejí v jejich sídlech, návrh o stanovení minimální prahové hodnoty pro počet a objem 

dovozních operací, které jsou dostatečné pro vydání osvědčení schváleného hospodářského 

subjektu, a návrh vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a zasílá k němu 

následující stanovisko. 

            

ČMKOS nemá připomínky k návrhu vyhlášky o stanovení minimální prahové hodnoty 

pro počet a objem dovozních operací, které jsou dostatečné pro vydání osvědčení schváleného 

hospodářského subjektu. 

             

ČMKOS nemá připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení 

celního zákona. 

             

ČMKOS má následující  připomínky k návrhu vyhlášky o územních pracovištích celních 

úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech: 

ČMKOS s předloženým návrhem nesouhlasí a takto koncipovaný návrh vyhlášky o 

stanovení územních pracovišť jednoznačně odmítá.  

Již ve stanovisku k zákonu č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, jsme 

upozorňovali na snížení stávajícího komfortu pro hospodářské, respektive daňové subjekty, např. 

tím, že se celní správa od těchto subjektů výrazným způsobem vzdálí. 

Dalším důvodem nesouhlasu je rozpor s programem „Rámcový program 

konkurenceschopnosti a inovace 2007-2013“, kde jedním z hlavních úkolů programu je zlepšení 

přístupu podniků ke zdrojům financování a rozvoj služeb podporujících podnikání 

v jednotlivých evropských regionech. Tento program je dotován prostředky EU, je spravován 

Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Navrhovaná vyhláška tak naopak omezuje službu 

podporující podnikání. 

Z předkládací zprávy k vyhlášce jednoznačně vyplývá, že některá územní pracoviště 

nebudou plně funkčními útvary pro hospodářské subjekty, ale jak je uvedeno „územní 

pracoviště bude mít roli podatelny“. Při zřizování územních pracovišť je třeba vzít v úvahu 

potřebu zajištění kompetencí v daném regionu i po skončení hospodářské krize.  
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ČMKOS požaduje tyto změny: 

II. Územní pracoviště Celního úřadu pro Jihočeský kraj: 

     Doplnit - Územní pracoviště v Českém Krumlově  

III. Územní pracoviště Celního úřadu pro Plzeňský kraj: 

      Doplnit  - Územní pracoviště v Klatovech 

V. Územní pracoviště Celního úřadu pro Ústecký kraj: 

     Doplnit - Územní pracoviště v Děčíně 

VI. Územní pracoviště Celního úřadu pro Královéhradecký kraj: 

      Doplnit - Územní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou 

VII. Územní pracoviště Celního úřadu pro Pardubický kraj: 

       Doplnit - Územní pracoviště ve Svitavách 

X. Územní pracoviště Celního úřadu pro Olomoucký kraj: 

     Doplnit -  Územní pracoviště v Prostějově 

XI. Územní pracoviště Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj: 

      Doplnit – Územní pracoviště v Krnově 

Přidat bod: 

XIII. Územní pracoviště Celního úřadu pro Liberecký kraj: 

        Územní pracoviště v České Lípě. 

 

ČMKOS považuje uvedené připomínky za zásadní. 

  

 

V Praze dne 19. dubna 2012 

     

 

 

 

 


