
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

Část materiálu: IV. 

 

Návrh vyhlášky Ministerstva financí k provedení některých ustanovení celního zákona 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 16. února 2016, s termínem dodání 

stanovisek do 8. března 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Č. 

res. 
Resort 

Č. 

př. 
Z/D Připomínky Vypořádání 

1. Ministerstvo 

kultury 

1. D K nadpisu vyhlášky 

Doporučujeme nahradit spojení „k provedení“ spojením 

„o provedení“, aby tak vyhláška byla v souladu s ustanovením 

čl. 33 odst. 1 písm. a) Legislativních pravidel vlády. 

Nevyhověno. 

Navržená textace lépe odpovídá jazykové konstrukci názvu 

vyhlášky a je používána i v jiných případech. 

2. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

1. D Upozorňujeme, že v poznámce pod čarou č. 1 má být správně 

uvedeno: „Nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 

o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a 

jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních 

a zemědělských předpisů.“.   

Vyhověno. 

Text poznámky pod čarou č. 1 v návrhu předmětné vyhlášky byl 

ve smyslu připomínky upraven. 

3. Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

1. D K návrhu vyhlášky, k § 6: 

Doporučujeme prověřit zákonné zmocnění, neboť se 

domníváme, že zákon nepočítá s právní úpravou v oblasti 

týkající se náležitostí a vzoru osvědčení dlužníka zproštěného 

povinnosti poskytnout jistotu (§ 6 předkládaného návrhu), tedy s 

tím, že by měla být upravena podzákonným právním předpisem. 

Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme prověřit případně 

doplnit zákonné zmocnění.                                                             

Vyhověno. 

Ačkoliv se Ministerstva financí nadále kloní k závěru, 

že stávající text zmocnění lze považovat za dostatečný 

(s odkazem na ustanovení § 32 odst. 5 návrhu celního zákona), 

v zájmu předejití jakýmkoliv případným pochybnostem ohledně 

přesné hranice zmocnění pro vydání vyhlášky a potenciálnímu 

zpochybnění toho, že se vyhláška pohybuje v jeho mezích, bude 

ze strany Ministerstva financí v rámci probíhajícího 

legislativního procesu iniciováno doplnění zmocnění též 

o explicitní stanovení náležitostí a vzoru osvědčení dlužníka 

zproštěného povinnosti poskytnout jistotu.  

4. Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

2. D K návrhu vyhlášky, k příloze č. 1, k části II: 
Doporučujeme doplnění slova „dovozce“ za slovo „příjemce“ do 

kolonky 8, čímž by bylo dosaženo souladu s označením 

„odesílatel/vývozce“, uvedeným v kolonce 2 v příloze č.1 

návrhu vyhlášky. 

Nevyhověno. 

Text přílohy v oblasti vyplňování celního prohlášení obsahuje 

přesné označení této kolonky, které je takto použito prováděcími 

předpisy k celnímu kodexu Unie a to jak na samotném 

formuláři/tiskopise JSD (jednotného správního dokladu), tak ve 

vysvětlivkách pro vyplňování každé jednotlivé kolonky.   

4. Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

3. D K odůvodnění – k obecné části: 
Doporučujeme doplnit obecnou část odůvodnění o všechny 

náležitosti, které jsou požadovány Legislativními pravidly vlády, 

konkrétně čl. 14 odst. 1. Například zcela chybí zhodnocení 

Vyhověno. 

Text odůvodnění předmětné vyhlášky byl ve smyslu připomínky 

upraven. 
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dopadů navrhované právní úpravy na bezpečnost nebo obranu 

státu. 

5. Ministerstvo 

spravedlnosti 

1. D K ust. § 8 odst. 2, 3 a 6 návrhu vyhlášky 

Předmětný návrh vyhlášky mj. stanovuje způsob určení výše 

nákladů za celní řízení prováděné mimo prostory správce cla 

nebo celní prostor anebo mimo úřední hodiny správce cla pro 

veřejnost. Vzhledem k tomu, že výše uvedená řízení lze provádět 

i z moci úřední, přičemž v takovém případě náklady z povahy 

věci nevznikají, doporučujeme přeformulovat předmětná 

ustanovení návrhu vyhlášky tak, aby bylo v souladu se zněním 

zákona a bylo z nich tak patrné, že náklady řízení v případech 

provádění celního řízení v režimu ust. § 14 odst. 2 návrhu 

nového celního zákona budou stanoveny pouze v případě řízení 

zahájených na žádost, nikoliv v případě řízení zahájených z moci 

úřední. 

Vyhověno. 

Text ustanovení § 8 odst. 2, 3 a 6 návrhu předmětné vyhlášky byl 

ve smyslu připomínky upraven. 

6. Ministerstvo vnitra 1. Z K § 6: 

Máme za to, že ustanovení o náležitostech a vzoru osvědčení 

dlužníka zproštěného povinnosti poskytnout jistotu není kryto 

zákonným zmocněním podle § 70 odst. 1 celního zákona. 

Neztotožňujeme se totiž s tvrzením předkladatele obsažené 

v příslušné části odůvodnění, že na základě ustanovení § 32 odst. 

5 celního zákona lze zákonné zmocnění podle ustanovení § 70 

odst. 1 písm. e) celního zákona vztáhnout také na daný případ – 

tedy zákonné zmocnění ke stanovení náležitostí a vzoru jednoho 

dokumentu přiměřeně použít i na podzákonnou úpravu 

náležitostí a vzoru jiného dokumentu. Požadujeme proto § 6 

vypustit, případně využít probíhající legislativního procesu 

k návrhu nového celního zákona o doplnění potřebného 

zákonného zmocnění. Tuto připomínku považuje ministerstvo 

za zásadní. 

Vyhověno. 

Ačkoliv se Ministerstva financí nadále kloní k závěru, 

že stávající text zmocnění lze považovat za dostatečný, v zájmu 

předejití jakýmkoliv případným pochybnostem ohledně přesné 

hranice zmocnění pro vydání vyhlášky a potenciálnímu 

zpochybnění toho, že se vyhláška pohybuje v jeho mezích, bude 

ze strany Ministerstva financí v rámci probíhajícího 

legislativního procesu iniciováno doplnění zmocnění též 

o explicitní stanovení náležitostí a vzoru osvědčení dlužníka 

zproštěného povinnosti poskytnout jistotu.  

6. Ministerstvo vnitra 2. D K § 7: 

Ustanovení § 70 odst. 1 písm. f) navrhovaného nového celního 

zákona zmocňuje ke stanovení paušálních nákladů řízení. Tomu 

odpovídá i nadpis § 7 návrhu vyhlášky a především příloha č. 9. 

Není proto zřejmé, proč se v textu § 7 hovoří o „ způsobu 

stanovení úhrady nákladů“, zvláště když samotná příloha č. 9 

obsahuje pouze konkrétní částky. Doporučujeme proto text 

ustanovení přepracovat.  

Vyhověno. 

Text ustanovení § 7 návrhu předmětné vyhlášky byl ve smyslu 

připomínky upraven. 
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6. Ministerstvo vnitra 3. D K odůvodnění – zvláštní část, k § 7: 

Upozorňujeme, že je uveden chybně odkaz na přílohu č. 8, 

namísto přílohy č. 9, kde jsou skutečně upraveny náhrady 

paušálních nákladů ve věci závazné informace. Příloha  

č. 8 upravuje vzor osvědčení dlužníka zproštěného povinnosti 

poskytnout jistotu pro jiné operace než celní režim tranzitu. 

Vyhověno. 

Text odůvodnění k ustanovení § 7 návrhu předmětné vyhlášky 

byl ve smyslu připomínky upraven. 

7. Ministerstvo 

zahraničních věcí 

1. D K ust. § 7: 

MZV doporučuje zvážit nové znění ust. § 7, které by více 

odpovídalo jeho nadpisu i obsahu přílohy č. 9, na níž odkazuje. 

Text ust. § 7 stanoví, že v této příloze je uveden „Způsob 

stanovení 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 1)“. Nicméně obsahem přílohy č. 9 je „pouze“ 

výčet paušálních nákladů relevantních řízení, členěných dle 

příslušných kódů a názvů laboratorních výkonů a konkrétní výše 

náhrady, aniž by byl stanoven nějaký způsob, postup či metoda 

stanovení (výsledné) úhrady.  

Vyhověno. 

Text ustanovení § 7 návrhu předmětné vyhlášky byl ve smyslu 

připomínky upraven. 

7. Ministerstvo 

zahraničních věcí 

2. D K příloze č. 2: 

MZV doporučuje zvážit ve vzoru celního prohlášení pro osoby 

požívající výsad a imunity podle mezinárodní smlouvy vložení 

v příslušné kolonce za slova „Správce cla“ slova „(celní úřad)“, a 

to za účelem srozumitelnosti pro uživatele tohoto formuláře.  

Vyhověno. 

Text přílohy č. 2 návrhu předmětné vyhlášky byl ve smyslu 

připomínky upraven. 

7. Ministerstvo 

zahraničních věcí 

3. D Ke zvláštní části odůvodnění - k ust. § 7:  

MZV doporučuje opravit chybný odkaz v odůvodnění 

navrhovaného ust. § 7, v němž se odkazuje  na přílohu č. 8, byť 

se má jednat o přílohu č. 9, která obsahuje, i dle svého názvu, 

„Paušální náklady řízení ve věci závazné informace podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie 1)“. V případě zohlednění 

připomínky č. 1 se rovněž doporučuje uvést do souladu text 

odůvodnění a text upraveného ust. § 7.   

Vyhověno. 

Text odůvodnění k ustanovení § 7 návrhu předmětné vyhlášky 

byl ve smyslu připomínky upraven. 

8. Ministerstvo 

zemědělství 

1. D Doporučujeme v § 8 odst. 1 písm. a) za slova „bezodkladně 

zahájit“ vložit slova „, efektivně provést“. 
Nevyhověno. 

Efektivita provedení celního řízení vyplývá již ze stávajícího 

znění textu předmětného ustanovení. 

8. Ministerstvo 

zemědělství 

2. D Doporučujeme v příloze č. 1 části III. seznamu B zrušit 

v nadpisu slova „o dani“. 
Vyhověno. 

Text přílohy č. 1 návrhu předmětné vyhlášky byl ve smyslu 

připomínky upraven. 
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9. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor 

kompatibility 

1. D K § 7 a příloze č. 9:  

Ustanovení § 7 se týká způsobu stanovení nákladů podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie“ s tím, že následně 

odkazuje na přílohu č. 9 návrhu, která by měla mechanismus 

výpočtu doprovést. Navržené znění přílohy č. 9 s obsahem § 7 

nekoresponduje. V příloze č. 9 není mechanismus stanovení 

úhrady nákladů nikterak specifikován. Naopak se omezuje na 

„pouhý“ výčet paušálních nákladů s uvedením příslušného kódu. 

Nad to je nutné upravit rovněž odůvodnění k tomuto paragrafu, 

chybně je v něm odkazováno na přílohu č. 8. Žádáme uvést do 

souladu.  

Vyhověno. 

Text ustanovení § 7 a odůvodnění k § 7 návrhu předmětné 

vyhlášky byl ve smyslu připomínky upraven tak, aby odpovídal 

textu zákonného zmocnění a obsahu přílohy č. 9. 

10. Nejvyšší kontrolní 

úřad 

1. D K § 7 

Obsah ustanovení § 7 neodpovídá jeho nadpisu ani obsahu 

přílohy č. 9, na níž odkazuje. V této příloze není uveden „způsob 

stanovení úhrady nákladů“ ale sazby paušálních nákladů řízení 

ve věci závazné informace podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie. 

Vyhověno. 

Text ustanovení § 7 návrhu předmětné vyhlášky byl ve smyslu 

připomínky upraven. 

11. Úřad pro ochranu 

osobních údajů 

2. Z Obecně 

Úřad pro ochranu osobních údajů uplatňuje připomínky, zejména 

k osobním údajům. Vzhledem k jejich obsahu žádá, aby s ním 

byly projednány bilaterálně. 

K důvodové zprávě nebo odůvodnění 

Část 5 obecné části odůvodnění, zhodnocení dopadů 

navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat. Tato 

připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 

vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento postup: 

Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova zakládá 

nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba 

uvést jeho základní parametry: specifický účel, kategorie 

zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho částí 

nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou regulací a 

lhůty pro uchování osobních údajů. 

Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující 

zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba 

jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení 

zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty 

uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu 

Vyhověno. 

Text odůvodnění vyhlášky byl ve smyslu připomínky upraven. 
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jednotlivých údajů/údajových položek). 

Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní 

vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle zákona o ochraně 

osobních údajů a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití 

běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého 

z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace 

představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění 

subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to 

lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak 

obecně používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak 

výstižné označení nebo popis zásahu. Pokud se předpokládá 

nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, 

nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních 

údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či 

má být dosahováno synergického efektu. 

Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo 

vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo 

zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita 

osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se 

použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména ve 

vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, 

stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, 

rovněž formy a periodicita aktualisace a parametry specifické 

pro upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se základní 

protiopatření, která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak 

specifická, tak i obecná podle zákona o ochraně osobních údajů. 

Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy; 

popis se uvádí, i pokud navrhované řešení zachovává již právně 

existující zpracování osobních údajů a parametry práva na 

ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že existují změny ve 

zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro 

ochranu osobních údajů; přednostně a v úplnosti se popíší 

postupy a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a v jaké 

míře se použijí záruky a opatření podle obecného zákona 

o ochraně osobních údajů a jiného zákona obsahujícího zvláštní 

úpravu, kterou je třeba převzít. 

11. Úřad pro ochranu 

osobních údajů 

3. D V § 3 odst. 3 a na všech ostatních místech se slova „je 

formátu“ nahrazují slovy „má rozměry“. 

Formát je nutno pojmenovat, např. A6 nebo C5. Pokud jsou 

Vyhověno. 

Text návrhu předmětné vyhlášky byl ve smyslu připomínky 

upraven. 
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stanoveny toliko rozměry, je nutné je tak uvést. 

11. Úřad pro ochranu 

osobních údajů 

4. D V příloze č. 1 se za slovy „ČÁST I“a na všech ostatních 

místech zrušuje tečka. 

Za číslovkou základní se tečka nepíše. 

Vyhověno. 

Text návrhu předmětné vyhlášky byl ve smyslu připomínky 

upraven. 

11. Úřad pro ochranu 

osobních údajů 

5. D V příloze č. 1 se slova „Tiskopis“ a „Doplňkový list“ 

nahrazují slovy „tiskopis“ a „doplňkový list“. 

Legislativní zkratky se zavádějí s malým písmenem. 

Vyhověno. 

Text návrhu předmětné vyhlášky byl ve smyslu připomínky 

upraven. 

11. Úřad pro ochranu 

osobních údajů 

6. D V příloze č. 1–8 se na všech místech slova „název nebo 

příjmení a jméno, popřípadě další jména, sídlo nebo adresu 

bydliště“ nahrazují slovy „jméno a sídlo nebo bydliště“. 

V příloze č. 2 se slova „příjmení a jméno, popřípadě další 

jména, vypište“ nahrazují slovem „jméno“. 

Podle § 423 odst. NOZ: „Obchodní firma je jméno, pod kterým 

je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel nesmí 

mít víc obchodních firem.“ Je tedy zjevné, že obchodní firma je 

jméno a že tedy pojem „jméno“ automaticky zahrnuje i firmu. 

Podle § 132 odst. 1 NOZ: „Jménem právnické osoby je její 

název.“ Je tedy zjevné, že název je jméno a že tedy pojem 

„jméno“ automaticky zahrnuje i název. Podle § 77 odst. 1 NOZ 

je příjmení součástí jména. Uvádění této kategorie osobního 

údaje je tedy nadbytečné. Bydliště je druh adresy, takže uvádět, 

že se jedná o adresu je nadbytečné. 

Nevyhověno. 

Vzhledem k tomu, že příloha v tomto případě obsahuje pokyny 

pro vyplnění formuláře, je třeba přihlédnout též k určitému prvku 

uživatelské návodnosti, který obvykle při formulaci právní normy 

není a ani nemá být primárně sledován.  
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