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Odůvodnění 

 

I. Obecná část 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Navrhuje se novelizovat vyhlášku č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

celního zákona. Tento právní předpis je prováděcím právním předpisem k zákonu 

č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů. V rámci předložené novely je 

navrženo upravit část III. přílohy č. 1, která uvádí seznam přídavných kódů daně z přidané 

hodnoty jako náležitostí celního prohlášení pro celní a daňové účely, a to v souladu s úpravou 

zákona č. 262/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který nabyl platnosti dne 

19. listopadu 2014, a s úpravou v návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který byl 

dne 10. prosince 2014 Senátem Parlamentu České republiky vrácen Poslanecké sněmovně 

České republiky (senátní tisk č. 380). Veškeré úpravy mají pouze technickou povahu. 

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 

Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem (předmětné zmocnění je obsaženo v § 105 odst. 1 

a 2 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.) a s ústavním pořádkem 

České republiky, s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. 

Předkládaného návrhu vyhlášky se týká směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 

2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, v konsolidovaném znění. Návrh vyhlášky 

je s tímto právním předpisem Evropské unie plně v souladu  

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 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.   

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

diskriminace 

Návrh vyhlášky nemá žádné dopady na rovné postavení mužů a žen. 

5. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Navrhovaná úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. 
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6. Hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad 

Hodnocení dopadů regulace podle obecních zásad (RIA) nebylo prováděno, protože návrh 

vyhlášky je právním předpisem, jehož obsahem jsou pouze změny technického charakteru. 

7. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Navrhovaná právní úprava není z korupčního hlediska riziková, neboť uvádí seznam 

přídavných kódů daně z přidané hodnoty, které budou shodné pro všechny dotčené subjekty 

bez výjimky. Předložený prováděcí předpis nezavádí diskreci v rozhodování, v níž by mohla 

být korupční rizika spatřována. 

 

 

II. Zvláštní část 

Čl. I 

V příloze č. 1 části III se upravuje seznam přídavných kódů daně z přidané hodnoty v souladu 

s úpravou zákona č. 262/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a s úpravou v návrhu 

zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 380).  

Čl. II 

Účinnost vyhlášky se navrhuje dnem vyhlášení, a to v návaznosti na zákon č. 262/2014 Sb., 

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony, a na návrh zákona, kterým se mění zákon 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony (senátní tisk č. 380). 
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