
Informace o ukončení činností v agendě celního řízení na územním pracovišti 
Celního úřadu pro Ústecký kraj v Mostě ke dni 31.12.2019 

 

V měsíci červenec 2019 byla podnikatelským subjektům postoupena informace ředitele 
Celního úřadu pro Ústecký kraj o tom, že ze 43 územních pracovišť celních úřadů v celé ČR 
bude novelou vyhlášky č. 285/2012 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se 
nenacházejí v jejich sídlech, navrženo 10 územních pracovišť ke zrušení. Jedním 
z dotčených pracovišť je územní pracoviště v Mostě. Z hlediska legislativy je předpoklad této 
organizační změny druhá polovina roku 2020, přičemž s ohledem na personální vývoj a 
odchody zaměstnanců nebyla vyloučena možnost její dřívější realizace. 
 
Ke dni 30.11.2019 skončí služební poměr u většího počtu celníků vykonávajících činnosti 
v agendě celního řízení a vzniklá personální situace nadále neumožní u všech tří stávajících 
pracovišť Celního úřadu pro Ústecký kraj (tzn. v Ústí nad Labem, Mostě a Chomutově) 
zajistit pro deklarantskou veřejnost bezproblémový a plynulý průběh celního řízení, a to 
včetně veškerých vykonávaných podpůrných činností.  
 
Z tohoto důvodu dojde k ukončení činností v agendě celního řízení na územním pracovišti 
v Mostě ke dni 31.12.2019 a tato bude zajišťována na dvou zbylých pracovištích – v Ústí nad 
Labem, ulice Přístavní 8, a v Chomutově, ulice Na Moráni 4878. 
 
Uvolněná služební místa se nebudou obsazovat, protože v návaznosti na optimalizací 
stanovený počet systemizovaných míst na celních odděleních v celé Celní správě ČR budou 
u Celního úřadu pro Ústecký kraj zrušena.  
 
V návaznosti na výše uvedené proto v současnosti Celní úřad pro Ústecký kraj postupně 
informuje dotčené podnikatelské subjekty, provede úpravy příslušných vydaných povolení a 
je připraven ke spolupráci a zodpovězení případných otázek. 
 
Kontaktní osoby: 
Problematika povolení zjednodušených postupů v celním řízení: 
plk. Ing. Helena Nováková, mobil: 724 964 127 
 
Problematika celního řízení: 
mjr. Ing. Petra Pakandlová, mobil: 731 421 651 
 
V Ústí nad Labem, dne 16.10.2019 
 

 

plk. Ing. Kamil Lorenc 

1. zástupce ředitele celního úřadu 

Celní úřad pro Ústecký kraj 


