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Celní kontroly mají nedostatky a mezery, říkají auditoři 
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora vypovídají významné nedostatky a mezery 
o tom, že provádění celních kontrol EU není účinné. To má dle auditorů negativní dopad na 
finanční prostředky EU.  

Zboží dovážené do členských států EU ze zemí mimo Evropskou unii podléhá před propuštěním do volného 
oběhu v rámci EU celním kontrolám. Dovozci však mohou clo k úhradě záměrně snížit nebo se jeho platbě 
vyhnout, například podhodnocením zboží, vykázáním nesprávné země původu nebo přesunem produktu 
do třídy s nižší celní sazbou. 

Auditoři zkoumali, zda Evropská komise a členské státy zavedly spolehlivé kontroly dovozů. Navštívili celní 
orgány pěti členských států: Španělska, Itálie, Polska, Rumunska a Spojeného království. 

Odhalili závažné mezery, z nichž vyplývá, že příslušný právní rámec vykazuje nedostatky a že uplatňování 
celních kontrol dovozů je neúčinné. To má negativní dopad na finanční zájmy EU. 

„Cla přispívají do rozpočtu EU 14 %, tj. přibližně částkou 20 miliard EUR. Celní úniky zvyšují objem 
neuhrazeného cla a je nutno je kompenzovat vyššími příspěvky členských států, jež se odvozují od jejich 
HND. Tyto náklady nakonec nesou evropští daňoví poplatníci“, uvedl Pietro Russo, člen Evropského 
účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. 

Podle auditorů nejsou členské státy k provádění celních kontrol dostatečně finančně motivovány. Ty státy, 
které celní kontroly uplatňují, ale nejsou při zpětném získávání ztrát pro rozpočet EU úspěšné, riskují 
finanční postih, zatímco zemím, které kontroly neprovádějí, žádné riziko hrozit nemusí. V oblasti kontroly 
dovozů navíc existuje v členských státech řada nedostatků. Například: 

• Auditoři zjistili, že skutečnost, že Spojené království nevyžaduje zajištění, vede k tomu, že výrazně 
podhodnocené čínské zboží se proclívá ve Spojeném království a následně je odesíláno do kontinentální 
Evropy. Podhodnocený čínský textil a obuv byly odeslány z Hamburku do Doveru, kde byly bez kontroly při 
propuštění propuštěny do volného oběhu v EU, a následně dopraveny do Polska nebo na Slovensko. 
Společná operace francouzských celních orgánů a úřadu OLAF z roku 2016 potvrdila, že k podvodům 
souvisejícím s podhodnocováním celní hodnoty zboží docházelo především ve Spojeném království, a dále 
je zhoršoval fakt, že v členských státech určení nebyla hrazena DPH. Falešné faktury byly podhodnoceny 
5 až 10krát. Podle úřadu OLAF mělo Spojené království v období 2013–2016 odvést clo v hodnotě o téměř 
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2 miliardy EUR vyšší, než ve skutečnosti odvedlo. 

• Skutečný původ zboží může být maskován podvodnou překládkou v zemi jednající jako 
prostředník, kde je zboží dočasně uskladněno a posléze odesláno do EU s falešnou dokumentací. Auditoři 
nalezli několik společností, které organizaci těchto podvodů nabízejí na internetu.  

• Zboží, jehož hodnota nepřekračuje určitý práh, je osvobozeno od cla. Auditoři však zjistili, že 
v důsledku nedostatečných kontrol docházelo k nedoplatkům cla na zboží zakoupené na internetu mimo 
EU. Auditoři uvádějí, že několik zásilkových společností tuto výjimku zneužívá. 

Členské státy však podle nich pokročily k jednotnému uplatňování celních právních předpisů. Pokud jde 
o celní kontroly, jejich přístup k boji s podhodnocováním, závadným popisem původu zboží, chybným 
sazebním zařazením zboží a uvalováním celních sankcí se liší. Zatěžující celní kontroly mohou mít dopad na 
volbu hospodářského subjektu, pokud jde o celnici dovozu, a přístavy a letiště s menším počtem celních 
kontrol přitahují větší provoz. 

Auditoři doporučují, aby Evropská komise: 

• počínaje rokem 2019 prováděla pravidelné odhady nezaplaceného cla a využívala je ke stanovení 
cílů celních kontrol; 

• posílila podporu vnitrostátních orgánů celní správy, včetně přezkumu vhodné míry nákladů na 
výběr; 

• navrhla, aby budoucí akční programy EU v celní oblasti přispívaly k zajištění finanční udržitelnosti 
evropských informačních systémů; 

• byla v žádostech obsažených ve sděleních v rámci vzájemné pomoci přesnější; 

• navrhla změnit celní právní předpisy tak, aby bylo povinné uvádět odesilatele. 

Členské státy by měly: 

• podmínit anulování kontrol navržených konkrétním flitrem rizika předchozím nebo 
bezprostředním souhlasem nadřízených pracovníků;  

• zabudovat do svých elektronických systémů pro odbavování kontroly umožňující zablokovat celní 
prohlášení, jež žádá o osvobození od cla pro zboží, jehož deklarovaná vlastní hodnota přesahuje 150 EUR, 
nebo pro obchodní zásilky deklarované jako dary;  

• stanovit v rámci boje se zneužíváním osvobození od cla při elektronickém obchodu se zbožím 
s nečlenskými zeměmi EU plány vyšetřování. 

Zvláštní zpráva č. 19/2017: „Dovozní postupy: nedostatky v právním rámci a neúčinné provádění mají 
dopad na finanční zájmy EU“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. 

 

 

http://www.eca.europa.eu/�

