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Václav Adam,
ředitel Celního úřadu Prostějov 

Vstup České republiky do EU zname-
nal spoustu změn pro většinu obchodních 
fi rem i řadu úřadů a státních institucí. 
Nevyhnula se jim ani celní správa České 
republiky  a samozřejmě ani Celní úřad 
v Prostějově.

Mimo správu spotřebních daní  a další 
kompetence získala celní správa výkon 
„dělené správy“. To obnáší správu poplat-
ků a odvodů od státních institucí a jejich 
případné vymáhání. Patří sem i vymáhá-
ní úhrady blokových pokut, které nebyly 
uhrazeny  na místě. I když původní náplň 
celního řízení v souvislosti se vstupem 
České republiky  do Evropské unie mar-
kantně poklesla, může se celní správa, 
a tím i prostějovský celní úřad, vykázat 
dobrými pracovními výsledky.

Prostějovští celníci vybrali loni 
přes 40 milionů korun na cle a téměř 
půl miliardy na spotřebních daních 

V průběhu roku 2006 zpracoval pros-
tějovský celní úřad na 7 000 celních pro-
hlášení a na cle bylo vyměřeno a vybráno 
přes 40 milionů korun.

V oblasti spotřebních daní eviduje celní 
úřad sedm daňových skladů, 16 pěstitel-
ských pálenic a řadu zemědělců využí-
vajících tzv. zelenou naftu. Samozřejmě, 
že největším subjektem v této oblasti je 
prostějovská palírna „U Zeleného stromu“ 
– prostějovská likérka Starorežná, která je 
zřejmě druhou největší likérkou v České 
republice. 

V uplynulém roce bylo prostějovskými 
celníky zpracováno 1 224 daňových při-
znání. Na spotřebních daní bylo vybráno 
celkem  460 263 700 Kč.

Blokové pokuty na místě nezaplacené 
se daří vymáhat pouze ze 60 procent 

Nová kompetence, Dělená správa 
a exekuční činnost, kterou jsme převza-
li k l. lednu 2006, znamenala převzetí 
5 088 případů v celkové výši 19 974 389 

Kč. Úspěšně bylo vyřízeno 3 266 případů 
v celkové částce 17 823 858 Kč, což před-
stavuje ve fi nančním objemu 90procentní  
úspěšnost. 

Faktem je, že na těchto číslech se podílí 
ve 481 případech s částkou 15 005 737 Kč 
rozhodnutí o poplatcích, odvodech, které 
vyměřila zejména Česká inspekce životní-
ho prostředí a Krajský úřad Olomouckého 
kraje. 

Poněkud méně úspěšná je bilance v pří-
padě blokových pokut  na místě nezapla-
cených. Těch eviduje celní úřad za uply-
nulý rok 4 607 v celkové výši 4 742 500. 
Úspěšnost vymáhání je k 31. 12. 2006 
asi 60procentní. V případě neúspěšného 
vymáhání přistupujeme k exekučnímu 
řízení a řízení se tak značně protahuje.

Raritou byl řidič jedoucí 
nepřetržitě 19 hodin 

Celní správa se rovněž podílí na kon-
trolách v terénu. Jde například o kont-
roly zaměřené na prodej zboží označe-
ného ochrannou známkou a hlavně na 

prodej „vybraných výrobků“ – tzn. zboží  
zatíženého spotřební daní. Předmětem 
kontrol byla nejen tržiště, ale také obchody 
a obchodní řetězce. Pozornost je věnová-
na také přepravě těchto výrobků.  Těmito 
kontrolami napomáhá celní správa nema-
lou měrou k ochraně spotřebitele. 

Významnou činností je kontrola 
dodržování mezinárodní úmluvy AETR 
– dodržování bezpečnostních přestávek 
řidičů nákladní dopravy. Na kaucích za 
nedodržení tohoto nařízení bylo vybráno 
více než milion korun. Raritou bylo zjiš-
tění, že jeden zahraniční řidič vykazoval 
jízdu v délce 19 hodin!  Nezanedbatelná 
jsou i kontrolní vážení kamionů. 

V rámci kontrol na rychlostních komu-
nikacích bylo ve 48 případech zjištěno 
použití falsifi kátů ročních dálničních zná-
mek. Ve všech případech šlo o vozidla nad 
12 tun.   

Pracovníci Celního úřadu v Prostějově 
by tímto chtěli poděkovat všem subjektům 
spolupracujícím v loňském roce a popřát 
hodně pracovních úspěchů v letošním 
roce.                                         

Bilance loňského roku z pohledu 
prostějovského celního úřadu

 Ilustrační foto: archiv Celního úřadu Prostějov     

Vážení přátelé, milí frek-
ventanti naší Akademie třetí-
ho věku, zveme vás srdečně 
do naší pomyslné posluchár-
ny. V průběhu našich  setká-
vání  vám budeme přinášet 
poznatky z mnoha vědecko-
populárních oborů, kterými 
si obohatíte svůj seniorský 
život. Byla by přece škoda 
uzavřít se před světem, před 
mnoha často velmi zajíma-
vými poznatky a informacemi, které nám 
dnešní doba přináší. 

Proto jsme tady  - v příjemných prosto-
rách, které mnozí z vás dobře znají třeba 
z Bia Senior, a přinášíme řadu zajímavých 
přednášek.

Naše Akademie třetího věku 
bude ve svém řazení kopírovat 
školní rok – to znamená obdo-
bí od září do června. V letoš-
ním roce netradičně začínáme 
druhým pololetím. Budeme se 
setkávat jedenkrát do měsíce 
– vždy třetí čtvrtek v měsíci. 
Jistou, avšak jinde ověřenou, 
novinkou je čas konání – a sice 
v dopoledních hodinách – vždy 
od 9.30 do 11.30 hodin.

V tomto pololetí je vydána průkazka 
mimořádně na jedno pololetí, a to za 50 
Kč. Jednotlivé vstupné je 20 Kč. Součástí 
setkání bude i možnost občerstvení.  

  Za organizátory 
  Věra Hegerová, Ivan Čech 

Akademie třetího věku 
se vrací v nové podobě 

Akademie třetího věku
Duha – kulturní klub u hradeb

Program na II. pololetí školního roku 2006/2007

Přednášky se konají každý třetí čtvrtek v měsíci 
v sále Kulturního klubu Duha vždy od 9.30 do 11.30  hodin. 

15. února Žít a nechat žít 
   Projekce hraného dokumentu + přednáška na téma bezpeč-

nost seniorů. 
   Přednáší: Zdeněk Riedinger, ředitel Policie ČR v Prostějově, 

a Anna Slavotínková, tisková mluvčí Policie ČR.

15. března      Srdeční infarkt. Co teď a co potom...? 
  Přednáší: MUDr. Martin Kaláb z kardiochirurgické 
  kliniky FN Olomouc.

19. dubna      Gemmoterapie – jen záhadné slovo?
   Přednáška spojená s praktickými ukázkami  produktů a pro-

jekcí dokumentárního fi lmu. 
  Přednáší: Mgr. Jarmila Podhorná.

17. května      Můj (ne)přítel mobil! 
   Aneb jak úspěšně vyhrát boj s tímto potřebným pomocníkem 

nám poradí a předvede odborník na slovo vzatý….

14. června Překvapení před prázdninami 
   Zde si ponecháváme program zatím ukrytý takříkajíc pod 

pokličkou. Uvidíte, čím vás překvapíme….

Připravujeme

Mongolsko - země kočovníků, koní a volnosti
Tváře současného divadla

Historie módy – pohledem milovnice starých dobrých časů
a další zajímavé přednášky
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Vyplněný dotazník odevzdejte v kulturním klubu DUHA 
ve Školní ulici č. 4, 796 01 Prostějov nebo odešlete na stejnou adresu.

Na základě povětrnostních podmínek, které panovaly 
na území České republiky, Prostějov nevyjímaje, rozho-
dl v pátek 19. ledna správce hřbitova v Brněnské ulici 
o krátkodobém uzavření hřbitova. Ten byl veřejnosti 
nepřístupný v pátek odpoledne a po celou sobotu. Od 
nedělního rána (21. ledna) je hlavní prostějovský hřbitov 
opět přístupný. 

Silná vichřice tentokrát naštěstí nenadělala na hřbito-
vě takové škody jako na přelomu let 2005 a 2006. Přesto 
vyvrátila dva stromy, z nichž jeden poničil starý dětský hrob 
a druhý se opřel o náhrobek opuštěného hrobu. Škoda se 
vyčísluje. 

Smrková alej, která byla poškozena vichrem po Vánocích 
roku 2005, zatím poslednímu silnému větru odolala.   (jg) 

Smrková alej, která byla poškozena vichrem po 
Vánocích roku 2005, poslednímu silnému větru odo-
lala.  Foto: Y. Kadlecová 

Důsledky větrné smršti

Proč byl uzavřen hlavní městský hřbitov

Informační středisko Měst-
ského úřadu v Prostějově má 
k dispozici 15 speciálních slu-
chátek, v nichž je v anglickém 
jazyce nahrána prohlídka rad-
nice. 

„Zatím sluchátka testujeme, 
zda fungují tak, jak mají, zda 
jsou pod jednotlivými čísly 
správně popsána všechna místa 
na radnici, kterými turisté pro-
jdou,“ uvedla vedoucí informač-
ního střediska Soňa Provazová. 

Pro veřejnost by měla být 
sluchátka připravena začátkem 
února letošního roku. „Cho-
dí k nám spousta zahraničních 
turistů a průvodce v angličtině 
nám určitě přijde vhod. Zájem-
ce si zapůjčí sluchátko, stiskne 
například tlačítko číslo jedna 
a dozví se něco o historii radni-
ce. Stisknutím dalších tlačítek 

se turisté seznámí s interiérem, 
zasedací místností, obřadní síní 
apod. Takto máme jednotlivé 
úseky prohlídky rozčleněny pod 
12 tlačítek, respektive do 12 
zastavení,“ popsala Provazová. 

„Zatím jsme zvolili pouze prů-
vodce v angličtině, ale počítáme 
i s rozšířením na další jazyky, 
zejména na němčinu, případně 
francouzštinu a italštinu,“ dopl-
nila vedoucí kanceláře starosty 
Jaroslava Tatarkovičová. 

Sluchátka nejsou zatím majet-
kem města, to si je zapůjčilo od 
specializované fi rmy. „Uhradili 
jsme pouze náklady na výro-
bu nahrávky, tedy překlad do 
angličtiny, namluvení rodilým 
mluvčím a digitální zpracová-
ní. Vše přišlo na zhruba 70 tisíc 
korun,“ uzavřela Jaroslava Tat-
arkovičová.      (jg)

Sluchátka pro anglicky mluvící návštěvníky radnice

Bc. Jiří Kratochvíl, 
vedoucí oddělení registrace,
 odbor obecní živnostenský úřad Městského úřadu 
v Prostějově

Dne 3. 7. 2006 nabyl účinnosti zákon 
č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé 
zákony související s oblastí evidence oby-
vatel a některé další zákony. 

Tímto zákonem došlo v části třicáté páté 
i ke změně § 6 odst. 4 zákona o sdružo-
vání občanů, který nyní zní takto: Název 
sdružení se musí výrazně lišit od názvu 
právnické osoby, která již vyvíjí činnost na 
území České republiky, od názvu orgánu 
veřejné moci České republiky, od názvu 
mezinárodní organizace, jejího orgánu 

nebo její instituce a od názvu Evropské 
unie a jejích orgánů; název sdružení musí 
obsahovat označení „občanské sdružení“ 
nebo zkratku „o. s.“.

Přechodné ustanovení ukládají 
sdružením registrovaným podle zákona 
č. 83/1990 Sb., ve znění účinném do dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, uvést svůj 
název do tří let ode dne nabytí účinnos-
ti tohoto zákona do souladu se zákonem 
č. 83/1990 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona.

Změna názvu sdružení podle výše uve-
dených ustanovení je při řízení před živ-
nostenským úřadem osvobozena od správ-
ního poplatku.

Změny v zákonech

Co musí obsahovat názvy 
občanských sdružení 

Vedoucí informačního střediska Městského úřadu v Pro-
stějově Soňa Provazová předvádí speciální sluchátko, ve 
kterém je v angličtině nahrána prohlídka radnice. Infor-
mační středisko má takových sluchátek k dispozici pat-
náct.  Foto: J. Gáborová


