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Stanovisko OS státních orgánů a organizací k návrhu zákona o Celní správě České republiky a k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky.

Obecně k návrhu zákona o Celní správě České republiky:

Z důvodové i předkládací zprávy k návrhu zákona jednoznačně vyplývá, že předložený návrh je úzce navázán na Program “Projekt vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů” (dále jen “Projekt JIM”). Tuto skutečnost přiznává v důvodové zprávě sám předkladatel, když konstatuje, že citujeme “Celní správa by měla být organizována obdobným principem (tzn. dvoustupňovým systémem řízení) jako správní úřady JIM, se kterými bude nutné zajišťovat operativní spolupráci při výkonu řady procesů …” V této souvislosti odkazujeme na stanovisko OS státních orgánů a organizací, který k institucionální reformě v rámci reformy daňového systému v červnu roku 2008 vydal nesouhlasné stanovisko a následně i k později předloženému programu Projektu JIM. Na svých stanoviscích k oběma materiálům OS státních orgánů a organizací trvá. Negativní stanovisko  zaujal OS státních orgánů a organizací i k návrhu zákona o Celní správě České republiky v prosinci 2009. Z tohoto důvodu zásadně nesouhlasí s předloženým návrhem zákona. OS státních orgánů a organizací trvá na zachování stávající právní úpravy. Tato připomínka je zásadní. Další připomínky je nutné brát v kontextu s tímto výchozím stanoviskem OS státních orgánů a organizací.

Předkládací zpráva se opírá mimo jiné, citujeme “Nový zákon o celní správě vychází z mapování procesů činnosti celních orgánů a analýzy funkcionality organizačního uspořádání …”. Toto konstatování nemá v současné době žádné relevantní výstupy, které by zásadním způsobem dokládaly funkčnost a oprávněnost navrhovaného řešení. Náš názor podporuje i samotná důvodová zpráva, kterou považujeme v tomto smyslu za příliš obecnou a tudíž věcně nepřesvědčivou.

K bodu 1.1.2 důvodové zprávy

Zásadně nelze souhlasit s tvrzením, že třístupňový model řízení je v současných podmínkách nevyhovující, neboť celní správě neumožňuje pružně reagovat na situaci v jednotlivých regionech z hlediska vytváření / rušení pracovišť.  Stávající třístupňový model řízení je dle našeho přesvědčení dostatečně flexibilní. Umožňuje již ve stávající podobě pružně reagovat na řadu situací. Umožňuje rovněž centralizaci podpůrných procesů, což předkladatel  v důvodové zprávě  účelově zamlčuje. Samotný stávající model řízení umožňuje modernizaci Argumenty, které předkladatel používá proti stávajícímu modelu řízení, ve prospěch  dvoustupňového řízení jsou příliš obecné, věcně nepodložené a tudíž nepřesvědčivé. Pokládáme za nepřijatelné, aby bez hlubších analýz byl  zrušen stávající funkční třístupňový model řízení a nahrazen dvoustupňovým modelem řízení, aniž by bylo doloženo, že tento model je efektivnější a to jak z hlediska státní správy, tak z hlediska klientů. Model řízení celní správy , po změnách, kterými celní správa od roku 2004 prošla, je obecně pokládán za moderní ( což nevylučuje jeho další modernizaci). Není proto žádný věcný důvod pro změnu. Viz též naše připomínky v dalších částech  stanoviska. 


K bodu 1.1.3 důvodové zprávy

Na rozdíl od předkladatel se nedomníváme, že “Základním cílem úpravy, v návaznosti na identifikované problémy současné organizační struktury řízení celní správy, je změnou organizační struktury celní správy vytvořit takový systém řízení, který umožní pružně reagovat na požadavky a potřeby podnikatelského prostředí a zároveň zajistit průběžné zvyšování efektivnosti fungování celní správy”. Jsme přesvědčeni o tom, že současná struktura CS v podobě třístupňové soustavy orgánů umožňuje díky své značné flexibilitě další modernizaci CS ve smyslu jejího zefektivnění, včetně pružného reagování na požadavky a potřeby podnikatelského prostředí, což   se v praxi opakovaně potvrdilo. Výše uvedené tvrzení předkladatele pokládáme za účelové, nikoliv věcně podložené.

Nesouhlasíme s tvrzením předkladatele, že “Nová organizační struktura musí také zajistit … podporu zájmů hospodářských subjektů, resp. daňových subjektů a zajistit, aby kvalita výkonu správy cel a daní, jakož i dalších kompetencí nebyla snížena”. Jsme přesvědčeni o tom, že předložené varianty 1a a 1b dvoustupňové struktury zapříčiní snížení stávajícího komfortu pro hospodářské, resp. daňové subjekty např. tím, že se celní správa od těchto subjektů výrazným způsobem vzdálí.

Souhlasíme s názorem, že do organizační struktury celní správy je nutné promítnout následující východiska a principy: “…rozsah stávajících kompetencí vykonávaných v rámci celní správy se v rámci přechodu na dvoustupňové organizační uspořádání nemění…, flexibilní řízení…, zachování celní správy v postavení ozbrojeného bezpečnostního sboru, určení postavení policejního orgánu podle trestního řádu pro všechny stupně řízení, vytvoření podmínek pro implementaci procesního řízení…, ” a v neposlední řadě “optimalizace počtu řídících úrovní…”.  Jsme však přesvědčeni o tom,, že tato citovaná východiska a principy lze uplatňovat a realizovat i při současném třístupňovém organizačním uspořádání CS. V této souvislosti upozorňujeme, že zcela chybí třetí stupeň pro rozhodování o opravných prostředcích, dle návrhu předkladatele bude zastoupen rozkladovou komisí generálního ředitele GŘC, což je dle našeho názoru nedostatečné s ohledem na správní řád.
 
K bodu 1.1.4 důvodové zprávy
Nesouhlasíme s názorem předkladatele, tak, jak jej uvedl, že mezi další rizika patří “Demotivace zaměstnanců celní správy opakovanou přípravou změn bez jejich realizace.” Argumentaci předkladatele pokládáme za věcně nesprávnou, tudíž zcela účelovou, která má zdůvodnit a podpořit realizaci navrhované organizační změny a to za každou cenu.
Jsme toho názoru, že zaměstnanci, kteří sledují několikaletou přípravu této změny, která během svého vývoje nedoznala výraznějších změn, nejsou stále o základních aspektech této navrhované změny dostatečně, detailně a především relevantně informováni a díky tomu jsou “drženi” v permanentní nejistotě. Tím, že nejsou dostatečně s touto změnou srozuměni, dochází k jejich demotivaci.

Opakovaně zdůrazňujeme, že pro úspěšnost tak zásadní organizační změny je podstatné, aby se většina zaměstnanců celní správy s připravovanými změnami ztotožnila. Obecně platí, že jakákoliv organizační změna, provedená bez podpory většiny zaměstnanců je předem určena k neúspěchu. V případě této navrhované organizační změny není OS státních orgánů a organizací přesvědčen, že tato zásadní organizační změna je dostatečně odpovědně promyšlena a připravena. Náš názor podporuje i  samotná důvodová zpráva, která je v mnoha ohledech příliš obecná a to zejména    v částech týkajících se zdůvodnění opodstatněnosti navrhovaných změn včetně jejich dopadů.    

K bodu 3.2 důvodové zprávy
Nemůžeme akceptovat tvrzení předkladatele, že “Přechodem na dvoustupňovou strukturu a zavedením dalších navrhovaných organizačních změn spočívajících zejména v centralizaci výkonu podpůrných procesů dosáhne celní správa přínosů, které se pozitivně projeví nejen ve vnitřním fungování celní správy, ale zároveň i ve vztahu k hospodářským subjektům, resp. daňovým subjektům.” Přechod na dvoustupňovou strukturu považujeme za účelový, nikoliv věcně opodstatněný. Za zcela účelové pokládáme například tvrzení týkající se centralizace podpůrných procesů, kterou lze provést i v rámci třístupňové organizační struktury Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb musí být prioritou dostupnost pro klienty, nikoliv úspora provozních finančních prostředků státu za cenu snížení komfortu pro klienty včetně případného zvýšení nákladů pro klienty.

K bodu 3.9 důvodové zprávy
Postrádáme jakoukoli odpověď ze strany předkladatele na připomínku a případnou podporu Hospodářské komory České republiky k původnímu návrhu zákona z konce roku 2009, že “…to nebude mít pro hospodářské subjekty negativní dopad na dostupnost služeb celní správy v jednotlivých regionech.” Dle našeho mínění tato obava ze strany Hospodářské komory České republiky nebyla rozptýlena a vyvrácena a potvrzuje tím obavy a náš názor, že předložené varianty 1a a 1b dvoustupňové struktury pro významnou část klientské veřejnosti bude znamenat velké problémy pro řádné plnění svých povinností vůči CS a že dosavadní komfort poskytovaných služeb se dramaticky sníží!

V důvodové zprávě není dále řešeno, ani naznačeno, jaké činnosti budou vykonávat pobočky a jiné organizační útvary (např. pracoviště); v sídlech možných poboček budou dislokovány též jiné agendy, které budou řízeny přímo GŘC nebo CÚ. Lze důvodně předpokládat, že řídící činnost bude velmi složitá a nebude odpovídat moderním trendům řízení. Jednoznačně chybí seriozní popis návrhu organizační struktury, jak bude nová CS personálně zajištěna. Požadujeme uvést, jak bude řešen přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Dá se očekávat, že s přechodem ze třístupňové na dvoustupňovou soustavu řízení dojde ke změně místa výkonu práce i druhu práce. Podle § 338 odst. 1 zákoníku práce k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může dojít jen v případech stanovených zákoníkem práce nebo zvláštním právním předpisem. Protože lze předpokládat, že v důsledku navrhovaných změn v Celní správě ČR dojde k přesunu zaměstnanců, je nezbytné, aby tento navrhovaný zákon tuto otázku řešil (přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích). Dále, vzhledem k tomu, že lze rovněž předpokládat, že dojde ke snížení počtu zaměstnanců, požadujeme také uvést, jaké finanční náklady si přechod ze třístupňové na dvoustupňovou soustavu řízení vyžádá, včetně odstupného, které se bude muset vyplatit propuštěným zaměstnancům Požadujeme rovněž, aby byly uvedeny všechny relevantní informace týkající se uvolňovaných příslušníků celní správy včetně finančních dopadů Je zřejmé, že pokud by došlo k uvolnění příslušníků celní správy, nelze předpokládat jejich uplatnění v Polici ČR (předpokládá se snižování počtu funkčních míst) a ve Vězeňské službě ČR ( zmrazení počtu funkčních míst). Přičemž  všechny výše uvedené zásadní informace by měly být předkladateli známy ještě před definitivním rozhodnutím jaká organizační struktura, tzn. dvoustupňová nebo třístupňová bude zvolena.


K bodu 4. Důvodové zprávy
Vzhledem k odmítavému stanovisku OS státních orgánů a organizací k předloženému návrhu zákona trváme na variantě 2, která navrhuje zachování stávající třístupňové struktury. Zásadně nesouhlasíme s tvrzením předkladatele “… že zachování stávající organizační struktury řízení celní správy skýtá převážně nevýhody a neslučuje se s dalším předpokládaným směřováním ostatních orgánů státní správy, zejména těch, jejichž restrukturalizace bude také provedena v rámci implementace projektu JIM”. Opakovaně zdůrazňujeme, že předkladatel nedoložil oprávněnost svého tvrzení. Přesvědčivé nejsou ani závěry “Studie proveditelnosti modernizace celní správy ČR a tvorba nového procesního modelu” ze dne 15.11.2010. Není nám známo, ani nebylo nikde zveřejněno, jaké bude další předpokládané směřování ostatních orgánů státní správy ve smyslu jejich organizačních struktur. Vzhledem k tomu, že ani předkladateli není tato informace známa, pokládáme toto tvrzení za účelové. K tomu dodáváme, že není dokonce ani známo jaká bude definitivní organizační struktura orgánů daňové správy, neboť návrh zákona je v současné době v připomínkovém řízení. Rovněž tak není známa organizační struktura dalších správních orgánů JIM.  

Všechny připomínky jsou zásadní.




V Praze dne 21.2.2011					Alena Vondrová
								předsedkyně OS
							  státních orgánů a organizací


