
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

Část materiálu: IV. 

 

Návrh vyhlášky Ministerstva financí o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem 

 

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 

práce a 

sociálních 

věcí 

1. D K § 1 odst. 2 

Předmětem návrhu vyhlášky je úprava způsobu provádění osobní prohlídky 

celníkem. Po stránce obsahové dochází k zásadní změně obsahu vyhlášky 

oproti dosavadní vyhlášce č. 421/2012 Sb. V návrhu nové vyhlášky je vyjmuta 

podstatná část, která se týká pohlaví celníka, který bude provádět osobní 

prohlídku, a to podmínka, že   „Osobní prohlídku provádí celník stejného 

pohlaví". 

Zásadně nelze souhlasit s vypuštěním  textu, že osobní prohlídku provádí 

celník stejného pohlaví.  Požadujeme doplnění odstavce 2 a jeho uvedení 

v tomto znění: 

"(2) Osobní prohlídku provádí celník stejného pohlaví za přítomnosti jím 

určené osoby stejného pohlaví jako kontrolovaná osoba, pokud o přítomnost 

této osoby, jejíž vztah je k osobě celníka a kontrolované osoby nestranný, 

kontrolovaná osoba požádá." 

Odůvodnění: Jednalo by se o porušení pravidel dodržování lidských práv a 

lidské důstojnosti. Každý člověk má právo na zachování své intimity. Zároveň 

je třeba zdůraznit, že se zde jedná o pouhé podezření kontrolované osoby, tudíž 

musíme brát na zřetel, že podezřelá osoba může být nevinná, a má být s ní i tak 

zacházeno, tudíž jí způsobovat další trauma a ponížení není vhodné. 

Návrh novely zákona o Celní správě České republiky stanoví v § 35a odst. 3, 

že osobní prohlídku provádí celník stejného pohlaví, ale s ohledem na to, že 

následující odstavec 4 nově navrženého § 35a se promítá zcela do znění návrhu 

vyhlášky (§ 1 odst. 2), byť jsou tyto podmínky také stanoveny zákonem, 

požadujeme obdobné upřesnění a doplnění do vyhlášky i, pokud jde o 

podmínku stanovenou v odst. 3 § 35a návrhu nového zákona.  

Vyhověno. 

Požadovaný text, podle něhož je osobní prohlídka 

prováděna celníkem stejného pohlaví jaké má 

kontrolovaná osoba, bude do navrhované vyhlášky 

zapracován. Tato úprava je současně začleněna 

přímo do textu nového ustanovení § 35a odst. 3 

zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České 

republiky, ve znění sněmovního tisku č. 717.  

2. Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

1. D V § 1 odst. 2 navrhované vyhlášky doporučujeme za slovem „celník“ vložit 

slova „stejného pohlaví“. 
Vyhověno. 

Požadovaný text, podle něhož je osobní prohlídka 

prováděna celníkem stejného pohlaví jaké má 

kontrolovaná osoba, bude do navrhované vyhlášky 

zapracován. Tato úprava je současně začleněna 
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přímo do textu nového ustanovení § 35a odst. 3 

zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České 

republiky, ve znění sněmovního tisku č. 717. 

3. Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

1. D K návrhu ustanovení §1 odstavce 2 vyhlášky: 

Doporučujeme text návrhu tohoto ustanovení ponechat ve znění ustanovení §1 

odst. 2 stávající vyhlášky č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení celního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tedy v tomto znění:  

Osobní prohlídku provádí celník stejného pohlaví za přítomnosti jím určené 

osoby stejného pohlaví, pokud o přítomnost této osoby, jejíž vztah je k osobě 

celníka a kontrolované osoby nestranný, kontrolovaná osoba požádá.  

Navrhovaná právní úprava nestanoví jednoznačně požadavek, aby osobní 

prohlídka byla vždy prováděna celníkem stejného pohlaví, jako je pohlaví 

osoby, u níž je prohlídka prováděna.   

Vyhověno. 

Požadovaný text, podle něhož je osobní prohlídka 

prováděna celníkem stejného pohlaví jaké má 

kontrolovaná osoba, bude do navrhované vyhlášky 

zapracován. Tato úprava je současně začleněna 

přímo do textu nového ustanovení § 35a odst. 3 

zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České 

republiky, ve znění sněmovního tisku č. 717. 

3. Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

2. D K navrhované účinnosti vyhlášky: 

Upozorňujeme na skutečnost, že vzhledem ke stadiu projednávání návrhu 

zákona, jehož je předložený návrh vyhlášky prováděcím právním předpisem 

(návrh novely zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR, ve znění pozdějších 

předpisů), lze předpokládat, že navržené datum účinnosti není reálné, neboť 

vyhlášku bude možné předložit k uveřejnění ve Sbírce zákonů nejdříve s výše 

uvedeným návrhem zákona. Nabytí účinnosti této vyhlášky se tak bude odvíjet 

od možného nabytí účinnosti zákona. 

Bere se na vědomí. 

4. Ministerstvo 

zemědělství 

1. D Doporučujeme ve vyhlášce zakotvit, že osobní prohlídku vykonává vždy osoba 

stejného pohlaví. Tato formulace je obsažena ve všech předpisech, které osobní 

prohlídku upravují. 

Vyhověno. 

Požadovaný text, podle něhož je osobní prohlídka 

prováděna celníkem stejného pohlaví jaké má 

kontrolovaná osoba, bude do navrhované vyhlášky 

zapracován. Tato úprava je současně začleněna 

přímo do textu nového ustanovení § 35a odst. 3 

zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České 

republiky, ve znění sněmovního tisku č. 717. 

4. Ministerstvo 

zemědělství 

2. D Doporučujeme také zvážit změnu formulace § 1 odst. 2, neboť v případě, že 

kontrolovaná osoba požádá o přítomnost další osoby, je celník povinen zajistit 

přítomnost osoby stejného pohlaví, která je k oběma nestranná, což může 

v praxi představovat problém. 

Vysvětleno. 

Formulace tohoto ustanovení částečně přímo 

vyplývá z ustanovení § 35a odst. 4 zákona 

č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve 

znění sněmovního tisku č. 717, které stanoví 

povinnost na žádost kontrolované osoby provést 

prohlídku pouze za přítomnosti osoby, jejíž vztah je 

ke kontrolované osobě i k osobě celníka nestranný. 

Vyhláška pouze normuje, že tato nestranná osoby 
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musí být stejného pohlaví. S ohledem na to, že tuto 

osobu určí celník, je nezbytné, aby zajistil, že tato 

osoba bude stejného pohlaví jako kontrolovaná 

osoba. 

4. Ministerstvo 

zemědělství 

3. D Doporučujeme lépe zpracovat zvláštní část odůvodnění. Vyhověno. 

Odůvodnění bude doplněno. 

5. Ministerstvo 

životního 

prostředí 

1. D V § 1 odst. 2 požadujeme za slova „provádí celník“ doplnit slova „stejného 

pohlaví jako kontrolovaná osoba“.  

Ustanovení by tak mělo znít: „(2) Osobní prohlídku provádí celník stejného 

pohlaví jako kontrolovaná osoba za přítomnosti jím určené osoby stejného 

pohlaví jako kontrolovaná osoba, pokud o přítomnost této osoby, jejíž vztah je 

k osobě celníka a kontrolované osoby nestranný, kontrolovaná osoba požádá.“ 

Odůvodnění: Materiál v důvodové zprávě odkazuje na vyhlášku č. 421/2012 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona (dále jen „vyhláška 

č. 421/2012 Sb.“), která upravuje provádění osobní prohlídky celníkem 

v současné době, a kterou má předložený návrh vyhlášky nahradit.  V § 1 odst. 

2 vyhlášky č. 421/2012 Sb. je stanovení, že: „Osobní prohlídku provádí celník 

stejného pohlaví za přítomnosti jím určené osoby stejného pohlaví, pokud o 

přítomnost této osoby, jejíž vztah je k osobě celníka a kontrolované osoby 

nestranný, kontrolovaná osoba požádá.“. 

V předloženém návrhu vyhlášky však požadavek na to, aby bylo pohlaví 

celníka provádějícího prohlídku stejné, jako pohlaví kontrolované osoby, 

uveden není. To je v rozporu s tvrzením uvedeným ve zvláštní části důvodové 

zprávy, podle kterého: „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.“  

V obecné části důvodové zprávy, pod bodem 7. Hodnocení dopadu regulace 

podle obecných zásad, je uvedeno, že „Navrhovaná právní úprava je 

převzetím stávající právní úpravy, přičemž věcně nedochází ke  změně právní 

úpravy.“.  

S výše uvedenými tvrzeními důvodové zprávy nelze souhlasit, protože 

upuštění od povinnosti provádění osobní prohlídky osobou stejného pohlaví lze 

nepochybně považovat za nezanedbatelnou změnu oproti předchozí úpravě 

(tedy v současnosti platné vyhlášce 421/2012 Sb.). Uvedená změna navíc není 

nikde v důvodové zprávě nijak odůvodněna.  

Dále je nezbytné poukázat i na úpravu § 83b odst. 3 zákona  

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), podle kterého: 

„Osobní prohlídku vykonává vždy osoba stejného pohlaví.“. Podle našeho 

Vyhověno. 

Požadovaný text, podle něhož je osobní prohlídka 

prováděna celníkem stejného pohlaví jaké má 

kontrolovaná osoba, bude do navrhované vyhlášky 

zapracován. Tato úprava je současně začleněna 

přímo do textu nového ustanovení § 35a odst. 3 

zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České 

republiky, ve znění sněmovního tisku č. 717. 
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názoru není vhodné ani důvodné opustit požadavek na pohlaví osoby 

provádějící osobní prohlídku tak, jak je uveden ve vyhlášce č. 421/1992 Sb. i 

v trestním řádu. Proto požadujeme zachování provádění osobní prohlídky 

osobou stejného pohlaví jako kontrolovaná osoba. 

6. Úřad vlády 

České 

republiky 

- 

Kabinet 

vedoucího 

Úřadu vlády 

1. Z V ustanovení § 1 odst. 2 návrhu vyhlášky je stanoveno, že „Osobní prohlídku 

provádí celník za přítomnosti jím určené osoby stejného pohlaví jako 

kontrolovaná osoba, pokud o přítomnost této osoby, jejíž vztah je k osobě 

celníka a kontrolované osoby nestranný, kontrolovaná osoba požádá.“  

Výše uvedený navrhovaný text se neodůvodněně odlišuje od právní úpravy 

osobní prohlídky, stanovené v § 1 odst. 2 vyhlášky č. 421/2012 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení celního zákona. Stávající právní úprava totiž 

stanoví, že „Osobní prohlídku provádí celník stejného pohlaví za přítomnosti 

jím určené osoby stejného pohlaví, pokud o přítomnost této osoby, jejíž vztah je 

k osobě celníka a kontrolované osoby nestranný, kontrolovaná osoba požádá.“  

Navrhovaná právní úprava tak jednoznačně nestanoví oprávněný požadavek, 

aby osobní prohlídka byla vždy prováděna celníkem stejného pohlaví, jako je 

pohlaví osoby, u níž je prohlídka prováděna. Přitom je nutné zdůraznit, že tato 

podmínka je například stanovena i pro provádění osobní prohlídky policejními 

orgány ve smyslu trestního řádu. 

Závěr: Navrhujeme upravit text ustanovení § 1 odst. 2 návrhu vyhlášky tím 

způsobem, aby bylo zcela jednoznačně stanoveno, že osobní prohlídku provádí 

vždy celník stejného pohlaví, jako je osoba, u níž je prohlídka konána. 

Vyhověno. 

Požadovaný text, podle něhož je osobní prohlídka 

prováděna celníkem stejného pohlaví jaké má 

kontrolovaná osoba, bude do navrhované vyhlášky 

zapracován. Tato úprava je současně začleněna 

přímo do textu nového ustanovení § 35a odst. 3 

zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České 

republiky, ve znění sněmovního tisku č. 717. 

7. Úřad vlády 

České 

republiky 

- 

Ministr a 

předseda 

Legislativní 

rady vlády 

1. D K § 1 odst. 2 

Požadujeme do daného ustanovení doplnit, že osobní prohlídku provádí pouze 

celník stejného pohlaví jako kontrolovaná osoba. Jde o standardní podmínku 

(obsaženou v úpravě osobní prohlídky podle všech relevantních předpisů - 

např. trestního, správního či daňového řádu, včetně stávající úpravy provádění 

osobní prohlídky celníkem podle vyhlášky č. 421/2012 Sb.), jejíž absence by 

představovala nepřiměřený zásah do práv kontrolované osoby a její lidské 

důstojnosti. Z navržené dikce dotčeného ustanovení pak tuto podmínku nelze 

dovodit (ačkoli podle odůvodnění nemá dojít k věcné změně oproti stávající 

úpravě). 

Vyhověno. 

Požadovaný text, podle něhož je osobní prohlídka 

prováděna celníkem stejného pohlaví jaké má 

kontrolovaná osoba, bude do navrhované vyhlášky 

zapracován. Tato úprava je současně začleněna 

přímo do textu nového ustanovení § 35a odst. 3 

zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České 

republiky, ve znění sněmovního tisku č. 717. 
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