
Etický kodex celníka 

Celní správa České republiky chrání ekonomické a bezpečnostní zájmy České republiky 

a Evropské unie a jejích občanů, aktivně podporuje obchod a důsledně bojuje proti podvodům, 

prosazuje zákonnost a dodržování zákonů. Každý příslušník Celní správy České republiky 

(dále jen „celník“) přispívá k plnění stanovených úkolů respektováním níže uvedených 

principů, které se zavazuje dodržovat a hájit. 

Tento etický kodex poskytuje přehled základních principů jednání a očekávaného chování 

celníků vůči široké veřejnosti, úředníkům státní správy, kolegům a nadřízeným i podřízeným. 

Základní hodnoty celníka: 

1. Prosazuje zákonnost a dodržování zákonů a vykonává službu ve shodě se zásadami 

legality, objektivity, odpovědnosti, účinnosti, efektivity a spravedlnosti. 

2. Vystupuje profesionálně, čestně, rozhodně, na vysoké odborné úrovni a za své jednání 

je připraven přijmout osobní odpovědnost. 

3. Respektuje důstojnost osob a uplatňuje rovný a korektní přístup k nim. 

4. V době služby se věnuje výlučně plnění služebních povinností, které řeší bez 

zbytečných průtahů. 

5. Svěřené prostředky, majetek a zařízení Celní správy České republiky využívá 

efektivně, s náležitou péčí a pouze v souvislosti s plněním služebních povinností. 

6. Nepřijímá dary a pohoštění, ani žádná jiná zvýhodnění, jejichž přijetí by mohlo ovlivnit 

jeho rozhodování při plnění služebních povinností. 

7. Nezneužije svého postavení pro získání neoprávněné výhody nebo prospěchu 

a nedovolí, aby se dostal do postavení se střetem zájmů. 

8. Při výkonu služby i v soukromém životě zachovává dobrou pověst Celní správy České 

republiky a zdržuje se jednání, které by mohlo mít nepříznivý vliv na dobrou pověst 

Celní správy České republiky. 

9. Uvědomuje si, že vykonává službu ve prospěch veřejnosti, je si vědom, že jeho vzhled 

a chování má zásadní vliv na vnímání Celní správy České republiky v očích veřejnosti.  

10. Netoleruje jakékoliv podezření z protiprávního jednání celníka a takovéto jednání 

neprodleně oznámí. 

Dodržováním pravidel jednání a chování stanovených tímto etickým kodexem přispívají celníci 

k posílení důležitosti a dobré pověsti Celní správy České republiky. Celník, který jedná 

v souladu s tímto etickým kodexem a v souladu a mezích platných právních předpisů, si plně 

zaslouží respekt a důvěru společnosti, jejíž zájmy chrání. 

 


