
III. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

 

I. Obecná část 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Předkládaná vyhláška je prováděcím právním předpisem k novému celnímu zákonu, 

který v současné době prochází schvalováním v legislativním procesu (sněmovní tisk č. 716). 

Zmocnění k vydání této vyhlášky je dáno samotným celním zákonem v jeho ustanovení § 70, 

které v odstavci 1 zmocňuje Ministerstvo financí ke stanovení: 

 doplňujících náležitostí celního prohlášení pro celní, daňové a statistické účely,  

 náležitostí a vzoru celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit podle 

mezinárodní smlouvy, 

 náležitostí a vzoru záruční listiny a záručního dokladu pro zajištění cla mimo celní 

režim tranzit, 

 náležitostí a vzoru záruční listiny pro účely zajištění cla celním zástupcem, který jedná 

na základě přímého zastoupení, 

 náležitostí a vzoru osvědčení uživatele souborné jistoty,  

 paušálních nákladů řízení ve věci závazné informace podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie a  

 podmínek, za kterých se celní řízení provádí mimo prostor správce cla nebo celní 

prostor anebo mimo úřední hodiny správce cla pro veřejnost, a ke způsobu určení výše 

nákladů za toto provedení. 

Navrhovaná vyhláška nahradí současnou vyhlášku č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 35/2015 Sb. Návrh vyhlášky svým 

věcným obsahem převážně vychází ze stávající právní úpravy. Oproti stávající vyhlášce 

dochází především k legislativně-technickým změnám spojeným s novým celním zákonem.  

Novou materií, která je upravena vyhláškou, je stanovení náležitostí a vzoru záruční listiny 

pro účely zajištění cla celním zástupcem, který jedná na základě přímého zastoupení. Tato 

úprava navazuje na § 31 nového celního zákona, který umožňuje, aby celní zástupce, který 

jedná na základě přímého zastoupení, mohl zajistit clo namísto osoby, za níž jedná. 

Nově je do vyhlášky zařazena úprava způsobu úhrady nákladů, které vzniknou správci cla 

v souvislosti s rozhodnutím týkajícím se závazné informace o sazebním zařazení nebo 

s rozhodnutím týkajícím se závazné informace o původu zboží podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie. 

Nově je do vyhlášky též zařazena úprava osvědčení zproštění povinnosti poskytnout jistotu 

k zajištění cla, které je specifickým druhem osvědčení uživatele souborné jistoty. Tímto 

osvědčením prokazuje příslušná osoba údaje stanovené v rozhodnutí o zproštění povinnosti 

poskytnout jistotu mimo celní režim tranzitu. 

Účinnost vyhlášky se předpokládá současně s účinností nového celního zákona, 

tj. od 1. května 2016. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8W9J4AL)



2 z 6 
 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, a s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie 

a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava navazuje na § 70 odst. 1 nového celního zákona.  

Problematika upravená navrženou vyhláškou navazuje na evropskou právní úpravu, kterou 

tvoří: 

 Například Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 

2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění). 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 

 statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení 

nařízení Rady (ES) č. 1172/95. 

 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 515/97, o vzájemné pomoci mezi 

správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného 

používání celních a zemědělských předpisů. 

 Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství 

pro osvobození od cla. 

 Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách 

a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH 

a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění). 

 Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické 

nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění. 

Návrh vyhlášky je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské 

unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. V podrobnostech lze odkázat 

na důvodovou zprávu k novému celnímu zákonu, kde je v bodě 5 obecné části zhodnocena 

slučitelnost navrhované úpravy se závazky vyplývajícími z členství v Evropské unii. 

3. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy, 

sociální dopady, dopady na podnikatelské prostředí a dopady na životní prostředí 

S realizací návrhu vyhlášky nebudou spojeny žádné samostatné nároky na státní rozpočet, 

na ostatní veřejné rozpočty a na hospodářské subjekty, ani žádné negativní sociální dopady, 

dopady na podnikatelské prostředí nebo na životní prostředí.   

K návrhu nového celního zákona byla zpracována závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 

regulace (RIA), která je součástí důvodové zprávy k tomuto zákonu, a je možno na ni odkázat 

pro hodnocení předpokládaného hospodářského a finančního dosahu, sociálních dopadů, 

dopadů na podnikatelské prostředí a dopadů na životní prostředí, spojených se zavedením 

nového celního zákona. 

4. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace. 
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5. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Předmětem právní úpravy navrhované vyhlášky je stanovení prováděcích norem k novému 

celnímu zákonu v oblasti správy cla a výkon dohledu nad pohybem zboží přes vnější hranice 

Evropské unie. Normy obsažené v navrženém předpise jsou věcně převzaty ze stávající 

úpravy vyhlášky č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona. 

Po věcné stránce dochází k promítnutí terminologických změn vyvolaných celním kodexem 

Evropské unie, resp. novým celním zákonem. Nedochází tedy k věcným změnám oproti 

stávajícímu stavu, a to ani z pohledu okruhu shromažďovaných údajů, ani okruhu orgánů 

veřejné moci, které údaje shromažďují, resp. okruhu podmínek, za kterých ke shromažďování 

dochází.      

Naplnění úkolů v oblasti správy cla a výkonu dohledu nad pohybem zboží přes vnější hranice 

Evropské unie, které ukládají buď přímo použitelné předpisy Evropské unie, nebo zákon 

České republiky, z povahy věci vyžaduje získání nezbytných informací. Ačkoliv tyto 

informace se většinově týkají zboží (a nejedná se tedy o osobní údaje), část shromažďovaných 

údajů je z povahy věci současně osobními údaji. Se získáváním informací úzce souvisí též 

povinnost uchovávat informace pro účely celní kontroly, která je ve spojení se speciální 

desetiletou lhůtou normována přímo návrhem nového celního zákona.  

Navrhovaná úprava je tedy v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. 

6. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  

Navrhovaná úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu ve smyslu usnesení vlády 

č. 343/D z roku 2015. 

7. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

K návrhu nového celního zákona bylo zpracováno podrobné zhodnocení korupčních rizik 

(CIA), které je součástí důvodové zprávy k tomuto zákonu, a je možno na ně odkázat. 

Samotná navrhovaná právní úprava není z korupčního hlediska riziková, neboť převážně 

přebírá stávající právní úpravu. Předložený prováděcí předpis navíc nezavádí diskreci v 

rozhodování, v níž by mohla být korupční rizika spatřována. 

8. Hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad 

Navrhovaná právní úprava nepřináší významnější věcné změny stávající právní úpravy, a tedy 

ani nepřináší nové a rozsáhlé dopady. Nebyla k němu tedy vypracována Zpráva z hodnocení 

dopadů regulace (viz čl. 3.6 bodu I Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)). 
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II. Zvláštní část 

§ 1 

Ustanovení stanoví, že doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní, daňové a statistické 

účely jsou upraveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Oproti stávající vyhlášce č. 421/2012 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, jsou doplňující náležitosti celního 

prohlášení rozšířeny o náležitosti pro statistické účely. 

§ 2 

Ustanovení upravuje, že náležitosti a vzor celního prohlášení pro osoby požívající výsad 

a imunit podle mezinárodní smlouvy jsou obsaženy v příloze č. 2 této vyhlášky. Příloha svým 

obsahem převážně vychází ze stávající právní úpravy celního prohlášení pro osoby požívající 

výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy upravené ve stávající vyhlášce č. 421/2012 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona. Změny jsou především promítnutím 

terminologie nové právní úpravy obsažené v novém celním zákoně. 

§ 3 

Ustanovení upravuje, že náležitosti a vzor záruční listiny a záručního dokladu pro zajištění cla 

mimo celní režim tranzitu jsou obsaženy v příloze č. 3 a 4 této vyhlášky. Tato vyhláška 

upravuje pouze vzor záruční listiny pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím 

záručního dokladu mimo celní režim tranzitu a vzor záručního dokladu pro účely zajištění cla 

jednotlivou jistotou s použitím záručního dokladu mimo celní režim tranzitu. Ostatní způsoby 

zajištění jsou plně upraveny prováděcími předpisy k Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (dále jen „celní 

kodex Unie“). Současně vyhláška upravuje technické parametry záručního dokladu. 

§ 4 

Nově je v návrhu vyhlášky obsažena úprava náležitostí a vzoru záruční listiny pro účely 

zajištění cla celním zástupcem, který jedná na základě přímého zastoupení. Tato úprava 

navazuje na § 31 nového celního zákona, který umožňuje, aby celní zástupce, který jedná na 

základě přímého zastoupení, mohl zajistit clo společně a nerozdílně s osobou, za níž jedná. 

Samotná úprava náležitostí a vzoru je obsažena v příloze č. 5 a 6 vyhlášky. 

Vyhláškou je upraven pouze vzor záruční listiny pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou 

s použitím záruční listiny celním zástupcem, který jedná na základě přímého zastoupení 

a vzor záruční listiny pro účely zajištění cla soubornou jistotou celním zástupcem, který jedná 

na základě přímého zastoupení. Jiné způsoby zajištění celním zástupcem ustanovení § 31 

odst. 2 nového celního zákona nepřipouští. 

§ 5 

Ustanovení upravuje, že náležitosti a vzor osvědčení uživatele souborné jistoty, které je 

vydáno správcem cla a jímž prokazuje uživatel údaje stanovené v rozhodnutí o povolení 

zajišťovat celní dluh soubornou jistotou mimo celní režim tranzitu, je obsaženo v příloze č. 7 

vyhlášky. Tato úprava navazuje na § 32 nového celního zákona, který stanoví, že tímto 

osvědčením se uživatel souborné jistoty prokazuje, nelze-li existenci povolení uživatele 

souborné jistoty zjistit z informačních systémů správce cla. Vyhláška pak stanoví způsob, 

jakým se osvědčení potvrzuje a vyplňuje a technické parametry osvědčení uživatele souborné 

jistoty. 
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§ 6 

Ustanovení upravuje, že náležitosti a vzor osvědčení vydané správcem cla, jimž dlužník 

prokazuje údaje stanovené v rozhodnutí o zproštění povinnosti poskytnout jistotu mimo celní 

režim tranzitu, je obsaženo v příloze č. 8 vyhlášky. Tato úprava navazuje na § 32 odst. 5 

nového celního zákona, který stanoví, že ustanovení o povolení uživatele souborné jistoty se 

přiměřeně použijí také na povolení, kterým je dlužník zproštěn povinnosti poskytnout jistotu. 

Vyhláška pak stanoví způsob, jakým se osvědčení zproštění povinnosti poskytnout jistotu 

potvrzuje a vyplňuje a technické parametry tohoto osvědčení. 

§ 7 

Ustanovení upravuje, že náklady, které vzniknou správci cla v souvislosti s rozhodnutím 

týkajícím se závazné informace o sazebním zařazení nebo s rozhodnutím týkajícím se závazné 

informace o původu zboží podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, jsou paušálně 

stanoveny v příloze č. 9 této vyhlášky. Možnost správce cla požadovat úhradu vzniklých 

nákladů za poskytnutí zvláštních služeb stanoví čl. 52 celního kodexu Unie v případě analýz, 

znaleckých zpráv o zboží nebo poštovních poplatků za vrácení zboží žadateli v souvislosti 

s rozhodnutími, které se týkají závazných informací. V rámci nového celního zákona je tato 

problematika řešena v § 64, který zavádí povinnost hradit předmětné náklady za poskytnutí 

zvláštních služeb v rámci české právní úpravy.  

§ 8 

Ustanovení stanoví podmínky provádění celního řízení mimo prostor správce cla nebo celní 

prostor anebo mimo úřední hodiny správce cla pro veřejnost, a způsob určení výše nákladů 

za takto provedené celní řízení. Právní úprava svým obsahem převážně vychází ze stávající 

právní úpravy podmínek řízení o přidělení celně schváleného určení mimo celní prostor 

a stanovení nákladů za takto provedené řízení upravené ve stávající vyhlášce č. 421/2012 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona. Řízení o přidělení celně schváleného 

určení celní kodex Unie již neupravuje. Nová úprava, která upravuje obdobné situace, vychází 

z ustanovení § 14 odst. 2 nového celního zákona. 

Ustanovení v odstavci 1 stanoví podmínky, za nichž se celní řízení provede mimo prostor 

správce cla nebo mimo celní prostor. Výslovně je pak stanoveno, co se nepovažuje za celní 

řízení mimo prostor správce cla nebo mimo celní prostor. Ustanovení dále upravuje náklady 

správce cla za celní řízení provedené mimo prostor správce cla nebo mimo celní prostor 

a náklady správce cla za celní řízení provedené v prostorách správce cla nebo v celním 

prostoru mimo úřední hodiny správce cla.  

§ 9 

Účinnost návrhu vyhlášky se zejména s ohledem na nabytí účinnosti nového celního zákona 

a celního kodexu Unie navrhuje na 1. květen 2016, přičemž dodržení tohoto data je nutné 

k zajištění kompatibility národní úpravy s úpravou evropskou. 

Příloha č. 1 

V příloze č. 1 se stanoví doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní, daňové 

a statistické účely. Jde o převzetí stávající přílohy č. 1 vyhlášky č. 421/2012 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení celního zákona s tím, že dochází k úpravám v návaznosti 

na nový celní zákon. Současně byly doplňující náležitosti celního prohlášení rozšířeny 

o náležitosti pro statistické účely. Z textu stávající přílohy byla vypuštěna část týkající se 

seznamu přídavných kódů daně ze zemního plynu a některých dalších plynů. 
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Příloha č. 2 

Příloha č. 2 stanoví náležitosti a vzor celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit 

podle mezinárodní smlouvy. Jde o převzetí stávající přílohy č. 2 vyhlášky č. 421/2012 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona. Úprava navazuje na ustanovení § 38 

nového celního zákona.  

Příloha č. 3 

V příloze č. 3 je upraven vzor záruční listiny pro zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím 

záručního dokladu mimo celní režim tranzitu. Jde o převzetí stávající přílohy č. 7 vyhlášky 

č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona. Úprava vzoru je 

především promítnutím terminologie nového celního zákona. 

Příloha č. 4 

V příloze č. 4 je upraven vzor záručního dokladu pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou 

s použitím záručního dokladu mimo celní režim tranzitu. Jde o převzetí stávající přílohy č. 5 

vyhlášky č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona. Úprava 

vzoru je především promítnutím terminologie nového celního zákona. 

Příloha č. 5 

V příloze č. 5 je nově upraven vzor záruční listiny pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou 

s použitím záruční listiny celním zástupcem, který jedná na základě přímého zastoupení. 

Příloha č. 6 

V příloze č. 6 je nově upraven vzor záruční listiny pro účely zajištění cla soubornou jistotou 

celním zástupcem, který jedná na základě přímého zastoupení. 

Příloha č. 7 

V příloze č. 7 je upraven vzor osvědčení uživatele souborné jistoty. Jde o převzetí stávající 

přílohy č. 4 vyhlášky č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona. 

Úprava vzoru je především promítnutím terminologie nového celního zákona. 

Příloha č. 8 

V příloze č. 8 je nově upraven vzor osvědčení zproštění povinnosti poskytnout jistotu 

k zajištění cla. Jedná se o obdobu osvědčení uživatele souborné jistoty v případě, kdy se tímto 

osvědčením prokazují údaje stanovené v rozhodnutí o zproštění povinnosti poskytnout jistotu 

mimo celní režim tranzitu. 

Příloha č. 9 

V příloze č. 9 jsou nově upraveny paušální náklady řízení ve věci závazné informace podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie. 
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