
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: V. 

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb. 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 2. října 2019, s termínem dodání 
stanovisek do 16. října 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Č. 

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

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1. D Ustanovení § 70 odst. 1 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, nebylo 
doposud novelizováno, a proto doporučujeme v úvodní větě vyhlášky 
užít pravidla obsaženého v čl. 65 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, 
ze kterého vyplývá, že při uvedení ustanovení, jež zůstalo novelizací 
nedotčeno, se cituje jen původní právní předpis. Doporučujeme tedy 
v úvodní větě vyhlášky zrušit slova „, ve znění pozdějších předpisů“.  

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

1. D K návrhu vyhlášky, bodům 2., 3. a 4.: 
V souladu s Legislativními pravidly vlády doporučujeme v každém z 
výše uvedených bodů vypustit předložku „v“ uvedenou před slovem 
„Kolonce“. 

Nevyhověno. 
Text „v Kolonce“ byl opakovaně použit již při předchozí novelizaci této 
vyhlášky, přičemž tyto formulace byly akceptovány v rámci projednání 
v komisích Legislativní rady vlády a z pohledu formální jazykové 
korektury též v rámci přípravy publikace ve Sbírce zákonů. 

9. Ministerstvo vnitra 1. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K úvodní větě: 
S ohledem na skutečnost, že § 70 odst. 1 celního zákona, k jehož 
provedení je vyhláška vydávána, nebyl dosud novelizován, navrhujeme 
v úvodní větě odstranit nadbytečný text „, ve znění pozdějších 
předpisů“. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 2. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. I bodům 9 a 10: 
Navrhujeme dané novelizační body sloučit, a to vzhledem k tomu, že se 
jedná o obsahově totožnou změnu. 

Vysvětleno. 
Jedná se o novelizační body, jejichž text je sice stejný, ale směřují do 
dvou odlišných příloh vyhlášky, v důsledku čehož se jeví jako 
vhodnější a přehlednější jejich ponechání v podobě dvou samostatných 
novelizačních bodů. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

1. D V úvodní větě navrhovaného předpisu doporučujeme nahradit slova 
„pozdějších předpisů“ uvedením zákona či výčtem zákonů, které 
novelizovaly citované zmocňovací ustanovení celního zákona. 
Požadavky na citaci novelizovaného právního předpisu stanoví články 
64 až 66 Legislativních pravidel vlády. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

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:  
Ačkoliv předkládaný návrh není přímo implementační, dotýká se níže 
uvedených předpisů EU, které předkladatel uvádí v odůvodnění 
návrhu: 
 
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 

9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované 
znění), 

• prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 
2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým 
ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, 

• prováděcím nařízení Komise (EU) 2019/1394 ze dne 10. září 2019, 
kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, 
pokud jde o některá pravidla týkající se dohledu za účelem 
propuštění do volného oběhu a výstupu z celního území Unie, 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. 
května 2009 statistice Společenství týkající se zahraničního 
obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 1172/95, 

• nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 515/97, 
o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich 
spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních 
a zemědělských předpisů, 

• nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 
o systému Společenství pro osvobození od cla, 

• nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 
o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů 
a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí 
hotovostních nároků (přepracované znění), 

• nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní 
a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, 
v platném znění. 
 

Připomínky a návrhy změn: 
Odbor kompatibility k návrhu neuplatňuje připomínky z hlediska 
slučitelnosti s právem EU. 
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Závěr:  
Návrh vyhlášky přímo nezapracovává do právního řádu České 
republiky předpisy EU a není s právem EU v rozporu. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

2. D Nad rámec posuzování slučitelnosti: 
K úvodní větě:  
Navrhujeme v úvodní větě navrhovaného předpisu v souladu s článkem 
65 odst. 1 Legislativních pravidel vlády vypustit slova „, pozdějších 
předpisů“.  

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

39. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

1. Z Úřad pro ochranu osobních údajů upozorňuje na to, že svou podstatou 
se jedná o soubor několika parametrických změn. Jako takový tedy 
návrh nic nemění na podstatě zpracování osobních údajů touto regulací 
dotčených. To je nezbytné promítnout rovněž do zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
(dále jen „DPIA“). Tato připomínka je zásadní. 
 
DPIA zní: „Navrhovaná právní úprava je parametrická, nijak nemění 
rozsah ani charakter zpracovaných osobních údajů, které jsou danou 
úpravou dotčeny. Navrhované řešení k ochraně soukromí a osobních 
údajů tedy nemá vztah.“ Inspirací může být standardní formulace 
MŽP: „Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady ve 
vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů.“ 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven doplněním požadovaného textu. 
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