
 
 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

Část materiálu: VI. 
 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisy ministryně financí dne 1. října 2018, s termínem dodání 
stanovisek do 22. října 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Č. 

res. Resort Č. 
př. Z/D Připomínky Vypořádání 

1. Ministerstvo 
dopravy 

1. D Upozorňujeme na to, že návrh nařízení vlády není zahrnut v Plánu 
legislativních prací vlády pro rok 2018 a proto je třeba provést 
hodnocení dopadů regulace (RIA). Ačkoliv návrh nařízení vlády 
obsahuje podle předkladatele některé parametrické změny a regulace 
celkově nepřináší významnější věcné změny stávající právní úpravy, je 
třeba o výjimku z povinnosti provést RIA požádat předsedu 
Legislativní rady vlády. V tomto smyslu doporučujeme doplnit 
odůvodnění návrhu nařízení vlády o informaci, zda o výjimku bylo 
požádáno a s jakým výsledkem. 

Nevyhověno. 
V případě, že u nařízení vlády není zpracována Zpráva z hodnocení 
dopadů regulace s poukazem na čl. 3.6 části I Obecných zásad pro 
hodnocení dopadů regulace (RIA), resp. s poukazem na čl. 3.8 písm. f) 
části I. těchto Obecných zásad, není zahrnutí návrhu nařízení vlády do 
Plánu legislativních prací vlády podmínkou (vyloučení zpracování RIA 
na základě výjimky schválené v rámci Plánu legislativních prací vlády 
je uvedeno pod čl. 3.8 písm. e) části I. uvedených Obecných zásad, tj. 
jedná se o samostatnou situaci). 

2. Ministerstvo kultury 1. D K novelizačnímu bodu 4 
Vzhledem k tomu, že stávající znění poznámky ke kódům 94 až 99 v 
příloze č. 1 části II nesestává z více vět, doporučujeme v novelizačním 
bodě č. 4 slova „ dosavadní věta první“ nahradit slovem „dosavadní 
text“. 

Vyhověno. 

3. Ministerstvo obrany 1.  Bez připomínek.  

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

1.  Bez připomínek.  

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1.  Bez připomínek.  

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

1.  Bez připomínek.  

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

1.  Bez připomínek.  

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

1. D Ve smyslu Čl. 58 odst. 9 Legislativních pravidel vlády Vám k bodu 9. 
doporučujeme za slovem „uveden“ vypustit interpunkční znaménko 
tečku. 

Vysvětleno. 
Jedná se o opravu historické formální chyby v psaní, kdy uvedená tečka 
absentuje v platném a účinném znění předmětného nařízení vlády. 

9. Ministerstvo vnitra 1.  Bez připomínek.  
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10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

1. D U označení prvního a druhého článku:  
Neuvádět za římskou číslicí „I“ a „II“ tečku (jedná se označení 
základní číslovky a viz též čl. 28 odst. 1 Legislativních pravidel vlády).  

Vyhověno. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

2. D U označování novelizačních bodů:  
Nezvýrazňovat novelizované body funkcí „tučně“.  

Nevyhověno. 
Jedná se o ustálený formát bodů v rámci legislativních materiálů 
předkladatele. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

3. D U novelizačních bodů 1 a 9:  
Zkratku „odst.“, popřípadě slovo „odstavec“ či „odstavce“ nahradit 
slovem „bod“ v příslušném pádě, jelikož novelizovaný text není 
označován jako odstavec normativního textu.  

Nevyhověno. 
Z pohledu celkové systematiky přílohy lze usoudit, že v předmětném 
případě se jedná o odstavce, neboť v některých případech pak 
představují nižší úroveň členění písmena, která dle ustálených 
legislativní pravidel tvoří nadřazenou úroveň členění ve vztahu 
k bodům.  

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

4. D U novelizačního bodu 3:  
Nahradit slovo „poznámky“ slovem „poznámkách“, tj. v 6. pádě, který 
navazuje na předložku „v“ v úvodu novelizačního bodu.  

Vyhověno jinak. 
V daném případě se jedná o nadpis příslušné části textu. Po zvýraznění 
této skutečnosti byl nadpis v tomto bodě uveden s velkým písmenem na 
začátku. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

5. D U novelizačního bodu 4:  
Nahradit slovo „poznámky“ slovem „poznámce“, tj. v 6. pádě, který 
navazuje na předložku „v“ v úvodu novelizačního bodu, a nahradit 
slova „dosavadní věta první“ slovy „dosavadní text“, jelikož poznámka 
ke kódům 94 až 99 obsahuje, ve smyslu čl. 54 odst. 6 Legislativních 
pravidel vlády, toliko jednu větu (byť ve formě souvětí). Lze též 
přihlédnout k čl. 58 odst. 4 písm. d) těchto pravidel.  

Vyhověno částečně, resp. jinak. 
V otázce použití slov „dosavadní text“ byl materiál upraven, ve zbylé 
části platí, že v případě odkazu na „poznámku“ se jedná o nadpis 
příslušné části textu. Po zvýraznění této skutečnosti byl nadpis v tomto 
bodě uveden s velkým písmenem na začátku. 

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

1.  Bez připomínek.  

12. Ministerstvo 
zemědělství 

1. D Doporučujeme v novelizačním bodě č. 4 slova „věta první“ nahradit 
slovem „text“. 

Vyhověno. 

13. Ministerstvo 
životního prostředí 

1.  Bez připomínek.  

14. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Kabinet vedoucího 

Úřadu vlády 

1.  Bez připomínek.  

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

1. - Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. 
října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při 
plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 

Bere se na vědomí. 
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v Evropské unii, v platném znění.  
 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Oblasti statistiky a celní problematiky se týká zejména: 
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 
ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím 
mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 
• nařízení Komise (ES) č. 1982/2004 ze dne 18. listopadu 
2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi 
členskými státy a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 a 
(EHS) č. 3590/92 
 
Připomínky a návrhy změn: 
 
K návrhu neuplatňujeme žádné připomínky.  
 
Závěr: 
 
Návrh nařízení je s právem EU slučitelný.   

19. Asociace malých a 
středních podniků a 

živnostníků 

1.  Bez připomínek.  

20. Český statistický 
úřad 

1. D Příloha č. 1 Okruh vykazovaných údajů, část I. Rozsah a způsob 
uvádění údajů, odst. 1, věta první  
Český statistický úřad doporučuje upravit znění 1. věty, odst. 1 části I., 
Přílohy č. 1 takto:  
„Výkaz předkládají subjekty registrované v České republice k dani 
z přidané hodnoty a uvádějí se v něm údaje o odeslaném anebo 
přijatém zboží bez ohledu na skutečnost, zda transakce, při které zboží 
prokazatelně překračuje státní hranici České republiky, je 
uskutečňována s osobou registrovanou nebo neregistrovanou k dani z 
přidané hodnoty.“  
 
Odůvodnění: 
Český statistický úřad navrhuje zpřesnění znění tohoto ustanovení 
Přílohy č. 1 tak, aby z jeho znění zcela jednoznačně vyplývala 
povinnost předkládat výkaz pouze osobám registrovaným k dani 
z přidané hodnoty. 

Nevyhověno. 
Podle celního zákona má povinnost předkládat výkaz zpravodajská 
jednotka. Kdo je zpravodajskou jednotkou stanoví § 57 odst. 1 celního 
zákona odkazem na přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým je 
i nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství 
obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 3330/91, v platném znění. Toto Nařízení v čl. čl. 7 odst. 1 
explicitně stanoví, že „stranami odpovědnými za poskytování informací 
do systému Intrastat jsou a) osoba povinná k dani ve smyslu hlavy III 
směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném 
systému daně z přidané hodnoty v členském státě odeslání a b) osoba 
povinná k dani ve smyslu hlavy III směrnice 2006/112/ES v členském 
státě přijetí.“. Otázka osoby povinné k předkládání výkazu je tedy plně 
upravena celním zákonem a přímo použitelnými evropskými předpisy. 
Nadto jakákoliv modifikace úpravy této otázky nemůže být provedena 
cestou nařízení vlády, a to jak z důvodu nedostatečné právní síly tohoto 
předpisu ve vztahu k zákonné úpravě, tak z důvodu limitů zákonného 
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zmocnění v § 70 odst. 2 celního zákona, které nepředpokládá, že 
nařízení vlády bude upravovat definici zpravodajské jednotky. 

20. Český statistický 
úřad 

2. D Návrh usnesení vlády  
Český statistický úřad doporučuje do návrhu usnesení vložit část  
„Na vědomí“, která zní: 
„Na vědomí: 
Předseda Českého statistického úřadu“. 
 
Odůvodnění: 
Navržené usnesení se bezprostředně dotýká působnosti Českého 
statistického úřadu. Navrhuje se proto uvést jeho znění do souladu 
s Přílohou č. 2 Jednacího řádu vlády, které ve výčtu subjektů, jimž  
se zašle vyhotovení usnesení, uvádí i subjekty, jejichž činnosti  
se usnesení bezprostředně týká. 

Vyhověno. 

24. Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

1.  Bez připomínek.  

25. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

1.  Bez připomínek.  
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