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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 

 stanovení celních prostorů u Celního úřadu pro Zlínský kraj 
 

Celní úřad pro Zlínský kraj příslušný podle § 8 odst. 6, písm. a) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní 

správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle § 171 a následujících zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále pak v souladu s Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (dále 

jen ,,celní kodex Unie‘‘), Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se 

doplňuje celní kodex Unie a prováděcím Nařízením komise (EU) 2015/2447, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie a dále pak podle § 13 zákona 

č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů vydává toto opatření obecné povahy: 

 

Za účelem provádění řízení o propuštění zboží do celního režimu u Celního úřadu pro Zlínský kraj 

se stanovuje celní prostor pro jednotlivá územní pracoviště (dále jen „ÚP“) celního úřadu 

následujícím způsobem 

 

 

Celní prostor – ÚP Lípa 

 

Celní prostor je stanoven v objektu společnosti, právnické osoby, LADOS, a.s., Lípa 276, 763 11 

Zlín 11, IČ 25501640, na pozemku obce Lípa nad Dřevnicí, vedeném Katastrálním úřadem 

pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín pro katastrální území Lípa na Dřevnicí, zapsaného 

na LV č. 1724 na základě Smlouvy o nájmu ostatní plochy účinné od 1.1.2011, ve znění 

pozdějších dodatků a změn. Celní prostor je obdélníkového tvaru o celkové výměře 400m2 a tvoří 

jej plocha o rozměrech 100 x 4m na parcelách č. 531/11, 532/27, 532/30 a 532/80. 

 

 

Celní prostor – ÚP Napajedla 

 

Celní prostor je stanoven v objektu společnosti, právnické osoby, Agropodnik, a.s., Zlín, 

Kvítkovická 1386, 763 61 Napajedla, IČ 47908912, na pozemku obce Napajedla vedeném 

Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín pro katastrální území Napajedla, 

zapsaného na LV č. 3687 na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor Čj. 27/2006  účinné 

od 11.1.2006, ve znění pozdějších dodatků a změn. Celní prostor je obdélníkového tvaru o celkové 

výměře 600m2. 
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Celní prostor – ÚP Uherské Hradiště 

 

Celní prostor je stanoven v objektu společnosti, právnické osoby, ČSAD Uherské Hradiště a.s., 

Maršála Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 49445910, na pozemku obce Uherské 

Hradiště vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště 

pro katastrální území Uherské Hradiště, zapsaného na LV č. 775 na základě Smlouvy o nájmu 

nebytových prostor uzavřenou dne 3. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků a změn. Celní prostor 

je nepravidelného tvaru o celkové výměře 1200m2 na parcele číslo 893/3. 

 

 

Celní prostor – letiště Kunovice 

 

Celní prostor je stanoven v objektu Letiště Kunovice, 686 04 provozovaném společností, 

právnickou osobou, Aircraft Industries, a.s., Na Záhonech, 686 04 Kunovice, IČO 27174841 

v souladu s Rozhodnutím Úřadu pro civilní letectví č.j. 1437/07-720/B ze dne 15.1.2008 

a s Dohodou o spolupráci při provádění pohraničního celního odbavování (dále jen „Dohoda“) 

účinnou od 1. 3. 2013, ve znění pozdějších dodatků a změn. Prostory letiště určené 

provozovatelem letiště k odbavování letadel se považují ve smyslu odbavení letadla celními 

orgány za celní prostor. Jedná se o část odbavovací plochy (cca 50 x 100m) před odbavovací 

budovou. Dále se za celní prostor považuje prostor odbavovací haly s přístupem na letištní plochu. 

Nebude-li vzhledem k technickému stavu letadla možné přistavit toto do celního prostoru, je celní 

prostor vymezen polohou letadla a pozemními přístupy k němu. 

 

 

Celní prostor – ÚP Valašské Meziříčí 

 

Celní prostor je stanoven v objektu společnosti, právnické osoby, RENO spol. s r.o., Hranická 93, 

757 01 Valašské Meziříčí, IČ 14612224, na pozemku obce Valašské Meziříčí, vedeném 

Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské Meziříčí pro katastrální 

území Krásno nad Bečvou, zapsaného na LV č. 1381 na základě Smlouvy o nájmu nebytových 

prostor, pozemků a zajištění služeb v souvislosti s užíváním nemovitosti uzavřenou dne 21.2.2013 

účinnou ode dne 1.3.2013, ve znění pozdějších dodatků a změn. Celní prostor je obdélníkového 

tvaru o celkové výměře 408m2 na parcele číslo 1505/1. 

 

 

 

 

Režimová opatření 

 

(1) Pohyb osob a dopravních prostředků v celním prostoru celního úřadu usměrňuje na základě 

svého zákonného zmocnění celní úřad. 

(2) Využití celního prostoru pro deklarantskou veřejnost je bezplatné. 

(3) Vjezd vozidel do celního prostoru je možný pouze na pokyn nebo se svolením službu 

konajícího celníka. 
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O d ů v o d n ě n í 

 

Podle článku 5 odst. 33 celního kodexu Unie se předložením zboží celnímu úřadu rozumí 

oznámení celním orgánům o tom, že zboží bylo přepraveno na celní úřad nebo jiné místo určené 

nebo schválené celními orgány a že je k dispozici pro účely celní kontroly. Podle článku 140 

odst. 1 celního kodexu Unie lze zboží vykládat a překládat z dopravních prostředků, kterými 

je přepravováno, pouze s povolením celních orgánů a na místech, která k tomu tyto orgány určí 

nebo schválí. Podle § 12 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

je vedeno celní řízení, které vede k rozhodnutí o propuštění zboží do navrženého režimu, nebo 

o vyřízení celního režimu, do něhož bylo zboží propuštěno, popřípadě také za účelem stanovení 

cla. Dle § 13 celního zákona jsou celní prostory stanovena taková místa (prostory), kde 

je prováděno celní řízení. S odvoláním na uvedená ustanovení právních předpisů, dále pak na 

platné smlouvy o nájmu nebytových prostor a na základě Dohody o stanovení vzájemných 

podmínek režimu provádění kontroly přepravy zboží, uzavřenou s provozovatelem letiště 

v Kunovicích, byly stanoveny celní prostory celního úřadu tak, jak je výše uvedeno. 

 

 

 

 

 

    

                                                                          plk. Ing. Martin Kočica, MBA 

                                                                        ředitel   

                                                                          Celní úřad pro Zlínský kraj  

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 

 

Sejmuto: 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

Obdrží příslušná obec Lípa nad Dřevnicí 

Obdrží příslušné město Napajedla 

Obdrží příslušné město Uherské Hradiště 

Obdrží příslušné město Kunovice 

Obdrží příslušné město Valašské Meziříčí 
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