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PĚT RAD aneb Oprávnění příslušníků Celní správy ČR
Každý z nás čas od času řeší
nějakou právní otázku,
častokrát si však ani neuvědomujeme, že konkrétní záležitost v sobě skrývá mnohem
více právních problémů a její
řešení není tak jednoduché,
jak se mohlo zpočátku zdát.

P

řed vstupem České republiky do schengenského prostoru mezi
hlavní činnosti celníků náležely zejména kontroly osob
překračujících naše státní
hranice. Dnes je jejich úkolem
především dohled nad bezpečností přepravovaného
zboží a výběr cel. Celníci však
mají mimo jiné mnoho významných práv a oprávnění
srovnatelných v některých
případech s pravomocemi

žebního zákroku neumožňují
tuto příslušnost prokázat služebním stejnokrojem nebo
služebním průkazem. V takových případech se celník prokáže služebním průkazem
bezprostředně poté, kdy to
okolnosti služebního zákroku
dovolí. Povinnost prokázat
příslušnost k celní správě
však nemá celník, který tuto
příslušnost oprávněně zastírá.

příslušníků Policie ČR či
strážníků obecní policie.
V tomto článku uvedeme nejpodstatnější z nich.

Rada první
Celník musí při výkonu
služby prokázat svou
příslušnost k celní správě.
Celník je povinen při výkonu služby prokázat příslušnost k celní správě. Celník,
který nosí při výkonu služby
služební stejnokroj, prokazuje příslušnost k celní správě
služebním stejnokrojem, který je opatřen identifikačním
znakem celní správy. V případě, že celník nenosí při
výkonu služby služební stejnokroj, prokazuje příslušnost
k celní správě služebním průkazem a ústním prohlášením
„celní správa“. Pouze ústním
prohlášením „celní správa“
prokazuje celník příslušnost
k celní správě ve výjimečných
případech, kdy okolnosti slu-

Rada druhá
Celník může v případě odhalení protiprávního jednání v oboru působnosti
orgánů celní správy požadovat vysvětlení od osob,
které mohou přispět k objasnění důležitých skutečností.
Celník je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od
osoby a případně ji vyzvat,
aby se ve stanovenou dobu
dostavila na určené místo,
v případech, kdy tato osoba
může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení trestného činu nebo
správního deliktu souvisejícího s porušením právních
předpisů v oboru působnosti
orgánů celní správy, nebo odhalení trestného činu nebo
správního deliktu souvisejícího s porušením právních
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předpisů v oboru působnosti
orgánů celní správy, a jejich
pachatele, k němuž došlo mimo území České republiky na
území Evropské unie nebo
státu, s nímž má Česká republika uzavřenu mezinárodní
smlouvu o spolupráci a vzájemné pomoci v celní oblasti.

Rada třetí
V zákonem stanovených
případech může celník požadovat prokázání totožnosti.
Celník je oprávněn požadovat v zákonem vymezených
případech prokázání totožnosti osob. Prokázáním totožnosti se rozumí zejména prokázání jména, popřípadě
jmen, příjmení, data narození
a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti. Rozsah a způsob zjišťování
osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti.

Rada čtvrtá
Celníkovi přísluší i oprávnění omezení svobody jiných osob.
Celník je oprávněn zajistit osobu, která:

• svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život
anebo život nebo zdraví jiných osob
• má být předvedena podle
jiného právního předpisu
• v místnostech nebo prostorech určených k užívání
orgány celní správy, ministerstvem, orgány finanční
správy nebo Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, v nichž orgány
celní správy zabezpečují dodržování veřejného pořádku,
se chová násilně nebo slovně
uráží celníka nebo jinou osobu, anebo úmyslně znečišťuje
či poškozuje zařízení nebo
majetek státu
• je podezřelá ze spáchání
trestného činu nebo správního deliktu, je-li důvodná obava, že bude v protiprávním
jednání pokračovat nebo bude
mařit řádné objasnění věci
• odpovídá popisu hledané
osoby

Rada pátá
Celník má další řadu oprávnění, která může během výkonu služby uplatnit.
Mezi další oprávnění celníka patří například odebrání
zbraně v odůvodněných případech, oprávnění použít donucovací prostředky a zbraň,
oprávnění zakázat vstup na
určená místa, vyžaduje-li to

splnění konkrétního úkolu,
oprávnění zastavovat osoby
a dopravní prostředky či provádět kontrolu osob, zavazadel, dopravních prostředků,
jejich nákladů, přepravních
a průvodních dokumentů
a poštovních a jiných zásilek,
oprávnění k pořizování zvukových, obrazových nebo jiných záznamů osob a věcí nacházejících se na místech veřejně přístupných či oprávnění pořizovat záznamy o
průběhu úkonu nebo oprávnění k plnění úkolů na území
jiného státu atd.
V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů: Zákon
č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR
Rubrika 5 rad zdarma je společným
projektem Deníku a internetové
právní poradny Právní linka –
www.pravnilinka.cz.

Nepřehlédněte
Deník se po krátké pauze vrací
k oblíbené rubrice Pět rad.
V pondělí se v právní poradně
dozvíte, jak postupovat
v konkrétních situacích a čeho
se naopak vyvarovat.
NEPŘEHLÉDNĚTE:
Příští téma: Co už je nebezpečným pronásledování – stalking

Nehoda v Čeladné:
jeden mrtvý

Neznámý žhář zapálil kontejnery

Čeladná – Tragicky skončila v
noci z pátku na sobotu dopravní nehoda vlaku a osobního
automobilu v Čeladné. Osobní
vlak po nárazu hrnul automobil několik desítek metrů.
Pětatřicetiletý řidič zůstal zaklíněn ve vraku zdemolovaného vozidla a nejevil známky
života. „Utrpěl mnohočetná
poranění, kterým na místě
podlehl ještě před příjezdem
záchranářů,“ řekl mluvčí
zdravotníků Lukáš Humpl.
Záchranná služba ošetřovala
také devětatřicetiletou ženu,
která však ve vozidle ani vlaku
necestovala. „Nejevila známky poranění, ale akutní stresové reakce. Posádka záchranné služby jí poskytla
první psychickou podporu a
zajistila kontakt s rodinou.
Transport ženy do zdravotnického zařízení nebyl potřebný,“uzavřel Humpl.
(mach)

Ostrava – V Ostravě v noci z
pátku na sobotu řádil neznámý žhář. Krátce po půlnoci zapálil kontejner na odpadky v
Alšově ulici v Ostravě-Porubě.
Plameny přeskočily i na vedlejší popelnici.
Zhruba o dvacet minut později začal hořet další kontejner v ulici Komenského ve
stejné městské části. I v tomto
případě oheň poničil také sousední popelnici. Celková škoda činí šestnáct tisíc korun.
Po žháři či žhářích nyní pátrá policie. Podle jedné z vyšetřovacích verzí oba činy
spolu souvisejí. Pachatele po
dopadení čeká obvinění z
trestného činu poškození cizí
věci, za který hrozí až rok vězení.
(per)

POŽÁR. Jeden ze žhářských útoků se odehrál v Alšově ulici
v Ostravě-Porubě. Foto: Deník/Martin Pleva

můžete se stát fanouškem Deníku
www.facebook.com/msdenik.cz
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