
Místní příslušnost místa pěstování
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Místní příslušnost místa pěstování

 Pěstitel je podle § 29 zákona o návykových látkách
povinen předat hlášení o pěstování máku a konopí
místně příslušnému celnímu úřadu podle místa
pěstování.
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Právní předpisy týkající se stanovování 
místní příslušnosti místa pěstování

 Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky
(§ 6 – územní působnost CÚ),

 Ústavní zákon č. 347/1997, o vytvoření vyšších
územních samosprávných celků a o změně
ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších
předpisů,

 Vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů
České republiky a území obvodů hlavního města
Prahy. 3



Místní příslušnost místa pěstování

 Pro usnadnění identifikace místa pěstování ve vztahu k místní
příslušnosti lze též využít on-line aplikaci Veřejný dálkový 
přístup (VDP), která nahradila dříve používanou aplikaci
„Adresy v ČR a číselníky“.

 Podrobnější informace k aplikaci Veřejný dálkový přístup 
naleznete na adrese: https://www.mvcr. cz/clanek/databaze-
adres-v-cr-a-ciselniky-uzemnich-celku.aspx (sekce webových 
stránek MVČR „Služby pro veřejnost“)
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1. Umístění odkazu na aplikaci „Veřejný dálkový registr“. 
Protože „Veřejný dálkový registr“ nahrazuje „Adresy v ČR a číselníky“, informace o 

„Veřejném dálkovém registru jsou umístěny zde.
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Zde je umístěn přímý odkaz na aplikaci                     
„VEŘEJNÝ DÁLKOVÝ PŘÍSTUP“



2. Po kliknutí na odkaz uvedený na předchozí stránce 
(http://vdp.cuzk.cz/“)  dojde ke zobrazení této aplikace:
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Zvolte funkci „Ověření adresy“
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Zobrazí se zadávací menu „Ověření adresy“, 
ze sloupce vlevo vyberte požadovanou volbu 

– „Katastrální území“.
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Dojde ke zobrazení této nabídky
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Nezapomeňte zaškrtnout příslušnou volbu, kterou budete zadávat. 
Nejčastěji se může jednat o “Název katastrálního území“!
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Sem poté zadejte hledaný „Název katastrálního území“. Pokud se bude 
jednat o běžnější název (např. „Lhota“), aplikace ale nabídne všechny 

dostupné volby a bude třeba provést  ruční výběr, viz list č. 14.



Potvrďte volbu tlačítkem „Vyhledat“.
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Zobrazí se výsledek.
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Takto vypadá obrazovka při vyhledávání podle „Názvu katastrálního území“, kde se 
zobrazí více výsledků. Nutno provést ruční výběr kliknutím na správný odkaz.
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Klikněte na nalezený „Název obce“, který se ve výsledku vyhledávání 
zobrazil. Zde je vidět, pod jaký okres vybraná obec spadá.
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V dalším kroku uvidíte, kam hledané katastrální území spadá                                   
(pod jaký kraj, což odpovídá i celnímu úřadu).
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• V této chvíli tedy známe celní úřad, na který bude 
hlášení předáno.

• Pokud nemají být informace o pěstování máku či konopí 
odeslány prostřednictvím aplikace „Elektronické podání 
hlášení pěstitelů máku a konopí“, je možné podle názvu 
celního úřadu dohledat běžné kontaktní údaje (adresu, 
datovou schránku, email) a vyplněný formulář hlášení 
jiným zvoleným způsobem odeslat, viz následující 
stránka.
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• Kontaktní informace o celních úřadech naleznete na 
webových stránkách Celní správy České republiky:

• https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx

• https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/kontakty-na-celni-
urady.aspx

• V sekci „Celní úřady“.
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Pokud jste se rozhodli odeslat hlášení prostřednictvím 
aplikace „Elektronické podání hlášení pěstitelů máku a 

konopí“ (nebo jinak řečeno, pomocí „ON-LINE formuláře“), 
postupujte následovně:
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• Uvedenou aplikaci naleznete zde:

Aplikace hlášení o pěstování a likvidaci máku a konopí (celnisprava.cz)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Od 1. 1. 2021 hlášení pěstitelů máku a konopí eviduje na celních úřadech  

pouze oddělení Dohledu nad subjekty, s výjimkou Celního úřadu Praha Ruzyně 
oddělení, kde evidence hlášení probíhá na oddělení, je oddělení Dohledu a 
kontrol.



Odeslání hlášení prostřednictvím aplikace                    
„Elektronické podání hlášení pěstitelů máku a konopí“ 

(nebo jinak řečeno, pomocí „ON-LINE formuláře“)
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• Pro odeslání „on-line formuláře“ je v menu „Výběr celního úřadu“ 
zapotřebí zadat přesné pracoviště (např. CZ510601 – Dohled nad
subjekty)místně příslušného celního úřadu, název a pouhé číslo celního 
úřadu (např. CZ510000) nestačí!

• Pro zjištění informací o přesném čísle pracoviště, které hlášení zaeviduje, 
je zapotřebí postupovat následovně.



Jak přesně určit pracoviště celního úřadu?
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Pokud máte k dispozici starší hlášení opatřené evidenčním číslem celního 
úřadu a pozemek, kde je mák nebo konopí, spadá do jeho působnosti, číslo 
celního úřadu, které potřebujete, naleznete v evidenčním čísle:

MB20CZ51060100022



Jak přesně určit pracoviště celního úřadu?
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• Jestliže nemáte k dispozici starší hlášení, konečná volba závisí na tom, o 
jaký celní úřad půjde. Níže jsou uvedeny konkrétní celní úřady a jejich 
pracoviště určená pro příjem hlášení.

• Pokud si nebudete jisti, na které konkrétní pracoviště hlášení zaslat, 
kontaktujte prosím daný celní úřad (kontakty na ně získáte po kliknutí pravým 
tlačítkem myši v místě, kde je odkaz umístěn a potvrzením volby „Otevřít 
odkaz“ levým tlačítkem myši).

Celní úřad pro Jihočeský kraj
https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-jihocesky-kraj/Stranky/default.aspx

CZ520601 - Dohled nad subjekty.

Celní úřad pro Jihomoravský kraj
   https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-jihomoravsky-kraj/Stranky/default.aspx

CZ530601 - Dohled nad subjekty.
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Jak přesně určit pracoviště celního úřadu?
Celní úřad pro Karlovarský kraj
https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-karlovarsky-kraj/Stranky/default.aspx

CZ540601 Dohledu nad subjekty.

Celní úřad pro Královehradecký kraj
https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-kralovehradecky-kraj/Stranky/default.aspx

CZ550601 Dohledu nad subjekty.

Celní úřad pro Liberecký kraj 
https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-liberecky-kraj/Stranky/default.aspx

CZ560601 Dohledu nad subjekty.

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj
https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-moravskoslezsky-kraj/Stranky/default.aspx

CZ570601 Dohledu nad subjekty.
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Jak přesně určit pracoviště celního úřadu?

Celní úřad pro Olomoucký kraj
https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-olomoucky-kraj/Stranky/default.aspx

CZ580601 Dohledu nad subjekty.

Celní úřad pro Pardubický kraj
https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-pardubicky-kraj/Stranky/default.aspx

CZ590601 Dohledu nad subjekty.

Celní úřad pro Plzeňský kraj
https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-plzensky-kraj/Stranky/default.aspx

CZ600601 Dohledu nad subjekty.

Celní úřad pro hl. m. Praha
https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-hlavni-mesto-prahu/Stranky/default.aspx

CZ510601 Celní, Praha
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Jak přesně určit pracoviště celního úřadu?

Celní úřad pro Středočeský kraj
https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-stredocesky-kraj/Stranky/default.aspx

CZ610601 Dohledu nad subjekty.

Celní úřad pro Ústecký kraj 
https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-ustecky-kraj/Stranky/default.aspx

CZ620601 Dohledu nad subjekty.

Celní úřad pro kraj Vysočina
https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-kraj-vysocina/Stranky/default.aspx

CZ630601 Dohledu nad subjekty.

Celní úřad pro Zlínský kraj
https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-zlinsky-kraj/Stranky/default.aspx
CZ640601 Dohledu nad subjekty.



Kontaktní emailová adresa pro hlášení 
neplatných odkazů či  nefunkčnosti 

webových stránek agendy Mák a konopí

Bc. Jitka Hadravová, 

metodik agendy Mák a konopí

Odbor Dohledu Generálního ředitelství cel

j.hadravova@cs.mfcr.cz

posta9330@cs.mfcr.cz - obecná emailová schránka odboru Dohledu GŘC, použijte 
pouze v případě nefunkčnosti uvedené osobní emailové schránky, prosím.
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