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ODŮVODNĚNÍ 

 

I. Obecná část 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

S účinností od 1. května 2016 dojde ke zrušení zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „celní zákon z roku 1993“), a jeho nahrazení novým celním 

zákonem (sněmovní tisk č. 716). Celní zákon v současnosti v § 48 odst. 4 upravuje provádění 

osobní prohlídky celníkem v rámci výkonu celního dohledu, a to včetně zmocnění 

Ministerstva financí k vydání prováděcí vyhlášky, kterou se stanoví samotný způsob 

provedení prohlídky (touto vyhláškou je vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení celního zákona).  

Vzhledem k tomu, že úprava provádění osobní prohlídky celníkem systematicky nepatří 

do nového celního zákona, ale jedná se o jedno z oprávnění celníka ve smyslu zákona 

č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o Celní správě ČR“), dojde v souvislosti se zrušením celního zákona z roku 1993 k přesunu 

této úpravy včetně zmocnění k vydání prováděcí vyhlášky do § 35a zákona o Celní správě ČR 

(viz doprovodný zákon k celnímu zákonu – sněmovní tisk č. 717). Z formálních důvodů je 

přitom nezbytné prováděcí vyhlášku znovu vydat na základě nově systematicky umístěného 

zákonného zmocnění (dosavadní vyhláška č. 421/2012 Sb. bude rovněž zrušena). Po stránce 

obsahové nedochází k věcné změně obsahu vyhlášky.  

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 zákonné zmocnění vyplývající z § 35a zákona o Celní 

správě ČR, který v současné době prochází schvalováním v legislativním procesu. Podle 

tohoto ustanovení Ministerstvo financí stanoví vyhláškou způsob provádění osobní prohlídky 

celníkem.  

Problematika upravená návrhem vyhlášky v současnosti není upravena právními předpisy 

Evropské unie, ale je ponechána národní úpravě. Ustanovení navrhované právní úpravy proto 

nezakládají rozpor s právem Evropské unie ve světle ustálené judikatury soudních orgánů 

Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

3. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy, 

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

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o formální opětovné vydání dosavadní vyhlášky, 

nebudou s realizací návrhu vyhlášky spojeny žádné další 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.   
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4. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace. 

5. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Navrhovaná úprava je 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) 

Navrhovaná právní úprava není z korupčního hlediska riziková, neboť provádí pouze formální 

systematický přesun stávající právní úpravy. Předložený prováděcí předpis nezavádí diskreci 

v rozhodování, v níž by mohla být korupční rizika spatřována. 

8. Hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad 

Navrhovaná právní úprava je převzetím stávající právní úpravy, přičemž věcně nedochází 

ke změně právní úpravy. S ohledem na to, že návrh vyhlášky nepřináší nové a rozsáhlé 

dopady, nebyla k němu 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 

Návrh vyhlášky obsahuje právní úpravu způsobu provádění osobní prohlídky, která je 

obdobná jako dosavadní právní úprava obsažená ve vyhlášce č. 421/2012 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení celního zákona.  

Součástí navržené vyhlášky je i úprava obsažená ve stávající vyhlášce, podle které je osobní 

prohlídka prováděna celníkem stejného pohlaví jaké má kontrolovaná osoba, a to bez ohledu 

na skutečnost, že současně dojde k začlenění této normy přímo do textu nového ustanovení 

§ 35a odst. 3 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění sněmovního 

tisku č. 717. S ohledem na obsahovou a systematickou srozumitelnost právní úpravy je tento 

důležitý princip zopakován i v textu navrhované vyhlášky. Naproti tomu navrhovaná vyhláška 

doplňuje úpravu stanovenou v § 35a odst. 4 zákona o Celní správě České republiky, ve znění 

sněmovního tisku č. 717, podle které může být osobní prohlídka na žádost kontrolované 

osoby provedena pouze za přítomnosti osoby, jejíž vztah je k osobě celníka a kontrolované 

osoby nestranný. Toto ustanovení zákona totiž neupravuje skutečnost, že tato osoba musí být 

stejného pohlaví jako kontrolovaná osoba, a řeší pouze její nestrannost. Vyhláška tedy tuto 

skutečnost musí explicitně stanovit.  

§ 2 

Účinnost vyhlášky se navrhuje dnem 1. května 2016. 
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