
ZMĚNA V SÍTI ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ CELNÍCH ÚŘADŮ 

Územní pracoviště celních úřadů jsou na základě zmocnění v zákoně č. 17/2012 Sb., o Celní správě 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, stanovena vyhláškou č. 285/2012 Sb., o územních 
pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. Ze 43 územních pracovišť v celé ČR 
bude novelou výše uvedené vyhlášky navrženo 10 územních pracovišť ke zrušení. Jedná se o územní 
pracoviště v 

• Hodoníně, 

• Chebu, 

• Jičíně, 

• Karviné, 

• Mostě, 

• Pelhřimově, 

• Táboře, 

• Tachově, 

• Trutnově, 

• Vyškově. 

 

Hlavním kritériem pro výběr byla výkonnost jednotlivých útvarů v celní a daňové agendě na všech 
útvarech Celní správy ČR, částečně byly zohledněny i náklady na provoz útvarů a jejich dislokace.  

Po provedeném výpočtu výkonnosti jednotlivých útvarů (tj. potřebného počtu pracovníků ve vztahu 

k zatížení a zohlednění jejich nepřítomnosti - řádná dovolená, nemoc, ošetřování člena rodiny, studium 

apod., pro zajištění chodu útvaru) je jednoznačně vhodnější a efektivnější netříštit celkový počet 

pracovníků v daných agendách do tří útvarů v Ústeckém kraji (Ústí nad Labem, Most, Chomutov), ale 

pouze do dvou útvarů, při zachování útvaru v místě krajského sídla celního úřadu, a sloučení dvou 

územních pracovišť do jednoho pracoviště.  

Při přibližně stejném zatížení útvarů v Mostě a Chomutově bylo rozhodnuto ponechat územní 

pracoviště v Chomutově z důvodu 

• optimálnějšího pokrytí regionu Ústeckého kraje, kdy mostecký region je v podstatě pomyslným 

průsečíkem chomutovského a ústeckého regionu, a lze jej pokrýt z obou stran, 

• určité nejistoty dalšího působení ve stávajících prostorech ÚP v Mostě ve střednědobém  

a dlouhodobém výhledu, 

• využití stávajících prostor ÚP v Chomutově, kdy v letošním roce dojde k jejich částečnému 

uvolnění po vlastních vnitřních organizačních změnách, 

• lepších pracovních podmínek pro zaměstnance v nově zrekonstruovaných prostorách dle 

požadavků celního úřadu. 

 

Nezanedbatelná je úspora nákladů za pronajaté prostory na ÚP v Mostě, které jsou financovány ze 

státního rozpočtu. V našem případě budou využity současné prostory v Chomutově a Ústí nad Labem. 

Z pohledu legislativy je předpoklad této organizační změny cca druhá polovina roku 2020, popřípadě 

začátek roku 2021, přičemž s ohledem na současný personální vývoj a odchody zaměstnanců nelze 

vyloučit její dřívější realizaci. 



Jsme si vědomi narušení letitých zvyklostí a určitých počátečních komplikací, ale v době, kdy je většina 

řízení prováděna elektronicky, a za využití institutu různých povolení a zjednodušení, by neměl být 

dopad na vaše obchodní společnosti a jejich činnost zásadní, natož katastrofický. Při nastalé změně 

jsme připraveni být vám nápomocni pro zvládnutí přechodu na jiné pracoviště. O konkrétním termínu 

budete včas s předstihem informováni.  

Případné již dnes vzniklé dotazy, adresujte na 

 

Celní úřad pro Ústecký kraj 

Hoření 3540/7A 

400 11 ÚSTÍ NAD LABEM 11 

e-mail: podatelna620000@cs.mfcr.cz   

ID datové schránky: gabny7s 

 

Za Celní úřad pro Ústecký kraj, dne 27.06.2019 

plk. Mgr. Jiří Marbach, ředitel celního úřadu 
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