
Záznam z jednání k vyšetřovacím kompetencím Celní správy ČR 

ze dne 24. ledna 2017 

Účastníci: 

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. – náměstkyně ministra financí 

plk. Mgr. Milan Poulíček – generální ředitel Generálního ředitelství cel 

JUDr. Jiří Pavlík – náměstek nejvyššího státního zástupce 

PhDr. Ivan Gabal – poslanec PSP 

plk. Ing. Mgr. Jaroslav Vild – náměstek policejního prezidenta 

Mgr. Karel Bačkovský – Ministerstvo vnitra 

 

 Jednání vedla NMF Alena Schillerová, účastníci zpracovali, na základě zadání 

z minulého jednání, statistický přehled trestních případů předávaných celní zprávou 

do vyšetřování policii, a to za rok 2014. 

 

 Z přehledu vyplynulo, že se jednalo o cca 300 předaných spisů, z nichž velká většina 

(více než dvě třetiny) byla úspěšně vyřešena ještě v témže roce, zbylé pokračovaly 

v dalším období a pouhých pět (necelá dvě procenta) skončilo neúspěchem. 

 

 Náměstek nejvyššího státního zástupce Jiří Pavlík konstatoval, že jde až o 

překvapivě dobré výsledky. 

 

 Zástupci resortu MF se tyto výsledky pokoušeli interpretovat jako důkaz kompetencí 

Celní správy ČR s tím, že získání pravomoci vyšetřovat veškerou trestnou činnost, 

kterou celní zpráva prověřuje, povede k dalšímu zefektivnění systému. 

 

 Zástupci resortu MV označili takovou argumentaci za absurdní a nelogickou – z čísel 

jasně vyplývá, že stávající systém je efektivní (drtivá většina případů úspěšně 

ukončena v témže roce), nepotvrzují se žádné průtahy a zdržení. Návrh MF chce 

vylepšit to, co funguje, za cenu cca 150 mil. Kč ročně a 115 nových tabulkových míst 

u celníků. Ze statistických údajů neplyne žádný problém, který by se tím mohl vyřešit. 

Navrhuje se tedy dražší systém, který při nejlepším povede ke stejným výsledkům. 

 

 Obě strany zopakovaly svoje argumenty z několika minulých jednání:  

o MF – systém bude efektivnější, odpadne předávání, těsnější spolupráce 

s daňovou správou; 

o MV – překrývání kompetencí, paralelní práce na totožných kauzách, horší 

sdílení informací, přetahování policistů k celníkům, ohrožení skvělé práce 

Kobry (odpadnou důvody resortu MF spolupracovat, když budou mít pocit, že 

kauzy mohou dotáhnout sami), nulová schopnost celníků řešit související 

trestnou činnost (násilnou např.), velmi malé zkušenosti celní zprávy 

s finančním šetřením a vyhledáváním výnosů. 

 

 Náměstek NSZ zopakoval, že záměru Celní správy ČR získat vyšetřování neoponují, 

je však z jejich pohledu nezbytná dostatečná lhůta, aby se na novou kompetenci 

mohla celní správa dostatečně připravit. 



 Poslanec Ivan Gabal konstatoval, že se jedná o legitimní spor, upozornil na nechuť 

Poslanecké sněmovny rozšiřovat vyšetřovací kompetence mimo policii a také označil 

za problém personální nároky plánovaného systému. 

 

 Účastníci se shodli, že další jednání nemá smysl, MF zřejmě plánuje celou věc 

předložit koaliční radě, do 15. února oba resorty zpracují svou argumentaci 

k navrhované změně. 

 

 

Zpracoval Mgr. Bačkovský 


