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Předložená publikace je publikací z oblasti celního práva a jde o praktický komentář aktuálně 
platného a účinného celního zákona. 

Tento komentář si klade za cíl „poskytnout co nejstručnější výklad oproštěný od zbytečných 
teoretických či historických exkurzů“, tj. publikace je zaměřena primárně na praxi a na 
aplikaci celního zákona při dovozu zboží ze třetích zemí a související činnosti. Proto také 
primární cílovou skupinou publikace jsou celní deklaranti, dovozci, vývozci a pracovníci 
orgánů Celní správy České republiky. Neznamená to však, že by komentář nebyl užitečný 
i pro právní teoretiky nebo studenty vysokých škol, ba naopak, protože i pro tyto skupiny 
osob mohou být informace v něm uvedené velmi přínosné. 

Domnívám se, že deklarovaný cíl, jak jsem ho uvedl výše, byl naplněn. Text k jednotlivým 
komentovaným ustanovením celního zákona je výstižný, zaměřený na praktické otázky, ale 
zároveň velmi kvalifikovaný, odborný a vhodně provázaný s jinými právními předpisy. Je 
třeba si totiž uvědomit, že problematika celního práva není vůbec jednoduchou právní 
oblastí, neboť zde platí nejenom tuzemský celní zákon, ale také přímo aplikovaný celní kodex 
Evropské unie, a dále jen třeba subsidiárně používat daňový řád a rovněž správní řád. Tato 
mnohost pramenů způsobuje složitost pozitivního celního práva a autoři komentáře se snaží 
právě tuto složitost ve svém výkladu jednotlivých ustanovení překlenout a jednotlivá 
ustanovení jasně a srozumitelně čtenáři vysvětlit a poukázat na vazby na jiné právní 
předpisy. 

Dále bych vyzdvihl přehlednost textu, čemuž napomáhá vhodná volba nadpisů a používání 
tučného písma pro zdůraznění důležitých skutečností. 

Autory publikaci je šest osob, které mají bohaté zkušenosti v oblasti celního práva. Jde 
o osoby, které dlouhodobě působí v orgánech celní správy a mají bohaté zkušenosti s aplikací 
celních předpisů, doplněné o akademičku, která se primárně celnímu právu věnuje. Tento 
autorský kolektiv je zárukou vysoké odborné úrovně komentáře a text jednotlivých 
komentovaných ustanovení tomu odpovídá.  

Jistě je možné namítnout, že v komentáři něco chybí, určitý problém není řešen, ale to je 
znak každého komentáře, neboť není možné postihnout zcela vše. Jsem však přesvědčen, že 
autoři to podstatné vystihli a do komentáře uvedli.  

Celkově považuji komentář za kvalitně zpracovaný a s ohledem na výše uvedené ho 
doporučuji k vydání. 

 
 V Praze dne 7. května 2021 


