
 
 

Teze vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých 

ustanovení celního zákona, ve znění pozdějších předpisů 

Ministerstvo financí předkládá spolu s návrhem zákona, kterým se mění zákon 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 

Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, tezi vyhlášky. 

V rámci ustanovení § 70 odst. 1 zákona č. 242/2016, celní zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, se v novém písmeni b) navrhuje upravit zmocnění Ministerstva financí k vydání 

prováděcí vyhlášky upravující náležitosti a vzor zvláštního doplňkového celního prohlášení 

podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění předloženého návrhu 

zákona (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). Zmocnění navazuje na nový § 110 

zákona o dani z přidané hodnoty, který pro oblast zvláštního režimu při dovozu zboží nízké 

hodnoty zavádí nový druh celního prohlášení – zvláštní doplňkové celní prohlášení. Tato 

změna bude promítnuta v novém § 1a návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 

Sb., a v příloze č. 1a k této vyhlášce. 

Východiska vyhlášky: 

 Formulář zvláštního doplňkového celního prohlášení se bude vztahovat k jednomu 

zdaňovacímu období.  

 Elektronická forma formuláře bude odpovídat ve svých datových polích kolonkám 

tištěného formuláře, jedinou výjimkou je část o identifikaci osoby podávající zvláštní 

doplňkové celní prohlášení, která bude rozdílná pro verzi podání pomocí 

elektronických celních systémů a pro tištěnou verzi použitelnou pouze v případě 

havarijního postupu, a to z toho důvodu, že elektronický systém sám v případě 

elektronického podání identifikuje osobu a její oprávnění jednat.  

 Není možné dohromady spojovat vyměřovací a doměřovací řízení v rámci jednoho 

doplňkového celního prohlášení za více zdaňovacích období. 

 Pro následné žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty, které budou procesně řešeny 

jako vrácení cla, je nutné vytvořit další formulář, aby bylo možné zautomatizovat 

jejich vyřízení.  (Tento formulář však nebude součástí vyhlášky, nejde totiž 

o doplňkové celní prohlášení, ale o formulář, kterým se zahájí řízení o vrácení cla.)  

 Pro vyplnění zvláštního doplňkového celního prohlášení musí držitel povolení 

k použití zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty vést evidenci podle § 109e 

zákona o dani z přidané hodnoty minimálně v rozsahu:  

o Evidenční číslo rozhodnutí v celním řízení, kterým bylo zboží nízké hodnoty 

propuštěno do volného oběhu. 

o Referenční číslo zásilky. 

o Základ daně pro jednotlivou zásilku. 

o Sazbu daně pro jednotlivou zásilku. 

o Částku daně pro jednotlivou zásilku. 

o Datum propuštění zásilky do volného oběhu.                 

 Případné žádosti o prominutí cla u rozdělené zásilky se budou řešit v rámci přílohy 

zvláštního doplňkového celního prohlášení. 
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