
III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. Obecná část 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Na základě zmocnění v § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), § 75 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném 

značení lihu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o povinném značení lihu“), § 54 

zákona č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti 

s vymáháním práv duševního vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

č. 355/2014 Sb.“) a § 70 odst. 1 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „celní zákon“), je předkládán návrh vyhlášky, kterou se mění některé 

vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky (dále jen „návrh 

vyhlášky“). 

Předkládaný návrh vyhlášky reaguje na nutnost provést změny v níže uvedených prováděcích 

právních předpisech: 

1) vyhláška č. 334/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o povinném 

značení lihu (dále jen „vyhláška č. 334/2013 Sb.“), 

2) vyhláška č. 358/2014 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o působnosti 

orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního 

vlastnictví (dále jen „vyhláška č. 358/2014 Sb.“), 

3) vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 245/2016 Sb.“). 

Účinnost návrhu vyhlášky se předpokládá dnem 1. ledna 2021. 

Novely jednotlivých prováděcích právních předpisů zařazených do návrhu vyhlášky spolu 

věcně souvisí, neboť se týkají výlučně působnosti orgánů Celní správy České republiky, 

resp. jedná se o realizaci několika skupin průřezových změn v prováděcích předpisech, které 

sledují osud konkrétní zákonné úpravy, a to: 

 návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 

(sněmovní tisk č. 910), 

 změny koncepce tzv. formulářových podání v § 72 daňového řádu provedenou 

zákonem č. 283/2020 Sb. 

Zařazením všech navrhovaných změn do jednoho právního předpisu se pro jejich adresáty 

(zejména daňové subjekty a orgány Celní správy České republiky) zvyšuje přehlednost 

a pro adresáta je tak snazší orientovat se v provedených změnách, což neplatí v případě řady 

dílčích novel jednotlivých prováděcích právních předpisů. 

Rovněž z hlediska procesní ekonomie legislativního procesu je zařazení změn předmětných 

vyhlášek do jednoho právního předpisu vhodné, neboť umožňuje reagovat na problémy, které 

vyvstanou v průběhu legislativního procesu (ať už v rámci připomínkového řízení nebo 

v pracovních komisích Legislativní rady vlády) komplexním způsobem, tj. požadované 

změny promítnout do všech relevantních předpisů současně.  
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Kromě zmíněné přehlednosti a komplexnosti je nespornou výhodou i menší administrativní 

a časová zátěž pro všechny subjekty podílející se na legislativním procesu, což může 

pozitivně přispět k délce legisvakanční lhůty. 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákony, k jejichž provedení má být vydána. Návrh 

vyhlášky je rovněž v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Vyhláškami upravená 

problematika není upravena mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána 

a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů, popřípadě ve Sbírce mezinárodních smluv. 

Úprava prováděcích právních předpisů se navrhuje na základě již přijatých legislativních 

změn dotčených zákonů nebo změn, jejichž legislativní proces aktuálně probíhá (vyhláška 

č. 245/2016 Sb. a částečně vyhlášky č. 334/2013 Sb. a č. 358/2014 Sb.), nebo navržené změny 

vyplývají z nutnosti úprav na základě aplikační praxe (částečně vyhlášky č. 334/2013 Sb. 

a č. 358/2014 Sb.). 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie 

Návrhem vyhlášky nejsou do právního řádu České republiky implementovány předpisy 

Evropské unie a nejedná se o problematiku, která by byla regulována právem Evropské unie. 

Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná s právem Evropské unie a ustanovení navrhované 

právní úpravy nezakládají rozpor s primárním právem Evropské unie ve světle ustálené 

judikatury Soudního dvora Evropské unie.  

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Vyhláška č. 334/2013 Sb. 

Navrhuje se úprava způsobu a formy vedení evidence kontrolních pásek v návaznosti 

na zavedení povinnosti držitele kontrolních pásek ke značení lihu v navrhované novele § 35 

odst. 2 zákona o povinném značení lihu, obsažené v návrhu zákona, kterým se mění některé 

zákony v oblasti daní a některé další zákony (sněmovní tisk č. 910), kdy nově vedle zničení, 

ztráty nebo odcizení kontrolní pásky se stanoví povinnost oznamovat správci daně také 

porušení kontrolní pásky, kterou byl označen líh, který nebyl uveden do volného daňového 

oběhu. Dále je navržena úprava § 5 a přílohy č. 2 vyhlášky č. 334/2013 Sb. ve věci rozšíření 

náležitostí a vzoru objednávky kontrolních pásek o místo značení lihu z důvodu nezbytnosti 

tohoto údaje k určení místní příslušnosti správce daně pro výkon působnosti související 

s nakládáním s objednávanými kontrolními páskami podle § 29 zákona o povinném značení 

lihu. Rovněž je navržena úprava ustanovení § 11 vyhlášky č. 334/2013 Sb. ve věci prodejní 

ceny kontrolní pásky z důvodu nutnosti navýšení této ceny o přírůstek průměrného ročního 

indexu spotřebitelských cen. 

Rovněž se navrhuje doplnění vyhlášky v návaznosti na změnu koncepce tzv. formulářových 

podání při správě daní v souvislosti s legislativní úpravou § 72 daňového řádu provedenou 

zákonem č. 283/2020 Sb., která nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2021. Tato zákonná úprava 

reaguje na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/17 ze dne 12. listopadu 2019, kterým Ústavní 

soud zrušil dosavadní § 72 odst. 1 daňového řádu k 31. prosinci 2020, a to z důvodu 

požadavku, aby údaje požadované ve formulářových podáních při správě daní nebyly tak jako 

dosud stanoveny vydáním tiskopisu Ministerstva financí, ale aby byly upraveny právním 

předpisem alespoň s právní silou vyhlášky. Nově normované ustanovení § 72 daňového řádu 

proto v odstavcích 4 a 5 stanovuje zmocnění k vydání vyhlášky, která stanoví podrobnosti 
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údajů, náležitostí a jejich uspořádání, které lze požadovat ve formulářovém podání, resp. vzor 

formulářového podání a formát elektronického formulářového podání. V případě údajů podle 

nového § 72 odst. 3 písm. d) a e) daňového řádu (údaje o skutečnostech prokazujících tvrzení 

daňového subjektu a další údaje nezbytné pro správu daní) je vydání vyhlášky, která 

pro jednotlivé druhy daní stanoví podrobnosti těchto údajů, zákonem pojato jako obligatorní. 

V ostatních případech je jeho potřebnost dána mírou podrobnosti zákonné úpravy, která řeší 

materii, které se daný formulář týká. 

Pro oblast povinného značení lihu se požadavek na vydání vyhlášky dotýká registračních 

formulářů, které byly dosud vydávány Ministerstvem financí podle obecné úpravy daňového 

řádu. Vzhledem k existenci vyhlášky č. 334/2013 Sb. bylo zvoleno doplnění vzorů těchto 

formulářů do této specializované vyhlášky provádějící zákon o povinném značení lihu. 

Upraven je rovněž formát, ve kterém lze formulářové podání učinit v elektronické formě. 

S ohledem na dlouhodobou tradici stávající podoby formulářů a s tím související uživatelskou 

zvyklost, jakož i s ohledem na omezený časový prostor daný termínem derogace stávající 

zákonné úpravy formulářových podání i termínem pro zadání tisku listinných tiskopisů, není 

ambicí Ministerstva financí radikální revize stávajícího fungujícího stavu. Cílem je tak 

především v tuto chvíli odstranit „normativní deficit“ formulářových podání v reakci na nález 

Ústavního soudu. S výjimkou standardních meziročních aktualizací proto návrh vyhlášky 

normuje formulářová podání v podobě analogické k dosavadní podobě těchto podání 

a v principu neusiluje o změnu okruhu údajů, které jsou v rámci těchto formulářových podání 

požadovány dnes.     

Vyhláška č. 358/2014 Sb. 

Navrhuje se na základě aplikační praxe úprava vzoru žádosti osoby oprávněné vymáhat právo 

duševního vlastnictví o přijetí opatření na vnitrostátním trhu a vzoru žádosti o změnu 

rozhodnutí pro vnitrostátní trh. Tato změna je rovněž předjímána v rámci tezí prováděcích 

předpisů připojených ke sněmovnímu tisku č. 910 

Vyhláška č. 245/2016 Sb. 

Navrhuje se úprava vzoru záruční listiny pro účely zajištění cla jinou osobou v návaznosti 

na legislativní úpravy v navrhované novele celního zákona obsažené v návrhu zákona, kterým 

se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (sněmovní tisk č. 910).  

Rovněž se navrhuje doplnění vyhlášky v návaznosti na změnu koncepce tzv. formulářových 

podání při správě daní (viz výše odůvodnění k vyhlášce č. 334/2013 Sb.), a to pro oblast 

registračních formulářů vztahujících se ke zpravodajským jednotkám k vykazování 

statistických údajů o obchodu se zbožím se zeměmi uvnitř Unie. 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 

republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 

skupiny obyvatel, zejména na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 

postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

V rámci navržených změn u vyhlášky č. 334/2013 Sb. jsou předpokládány dopady 

na podnikatelské prostředí v oblasti výroby a dovozu lihovin, které si vyžádá navýšení 

prodejní ceny kontrolní pásky ke značení lihu; jedná se nicméně o reflexi reálného vývoje 

výrobních cen kontrolních pásek v minimálním rozsahu. 

S realizací ostatních částí návrhu vyhlášky nebudou spojeny žádné samostatné nároky 

na státní rozpočet, ani na ostatní veřejné rozpočty. Návrh vyhlášky dále nemá sociální 

dopady, a to včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel (např. osoby 
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sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny), a nemá ani dopady 

na životní prostředí. 

K této navrhované právní úpravě se nezpracovává hodnocení dopadů regulace (RIA). Potřeba 

provedení novelizace uvedených vyhlášek vyplývá zejména z návaznosti souvisejících 

připravovaných legislativních a dalších změn. Část návrhů představuje bezprostřední reakci 

na navrhované změny zákonů, vůči nimž jsou novelizované vyhlášky v postavení prováděcích 

právních předpisů, přičemž novelizace vyhlášek nepřinášejí samy o sobě dopady nad rámec 

hodnocení dopadů regulace k uvedeným návrhům zákonů (včetně případů, kdy se jedná 

o zákonné změny, kdy není zpracování RIA požadováno). Ve zbývající části jde o návrhy 

ve věci drobných úprav náležitostí a vzorů podání, parametrické změny či změny technického 

a formálního charakteru bez podstatných samostatných dopadů. Výjimka z povinnosti 

vypracovat RIA dle Legislativních pravidel vlády čl. 76 odst. 2 byla udělena ministryní 

spravedlnosti a předsedkyní Legislativní rady vlády dne 3. dubna 2020 (čj. 12882/2020-

UVCR). 

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

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná změna právní úpravy ani současný stav nemají dopad ve vztahu k zákazu 

diskriminace ani ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Navrhovaná úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů, přičemž nemění 

rozsah ani charakter zpracovávaných osobních údajů ze strany orgánů Celní správy České 

republiky, resp. stávající zpracování osobních údajů není navrhovanou úpravou dotčeno.  

Samostatnou otázkou je problematika tzv. formulářových podání při správě daní podle § 72 

daňového řádu, jejichž nová koncepce založená na stanovení vzorů těchto podání vyhláškami 

Ministerstva financí je mimo jiné realizována tímto návrhem vyhlášky. Po stránce procesní se 

výkon správy daní řídí daňovým řádem, tj. veškerá činnost správce daně je z formálního 

hlediska limitována zákonem a z materiálního hlediska je limitována základním cílem správy 

daní – tj. správným zjištěním a stanovením daní a zabezpečením jejich úhrady. K tomu, aby 

správce daně mohl daň správně zjistit a stanovit, musí mimo jiné získat nezbytné informace. 

Tyto informace mu umožňují provést nezbytné úkony, vést příslušná řízení a v důsledku nich 

daň zjistit a stanovit, eventuálně zabezpečit její úhradu. Předmětné informace jsou z povahy 

věci z velké míry současně osobními údaji. Podle ustanovení § 9 odst. 3 daňového řádu může 

správce daně zpracovávat osobní údaje a jiné údaje, jsou-li potřebné pro správu daní, a to jen 

v rozsahu, který je nezbytný pro dosažení cíle správy daní. Rovněž lze uvést, že při správě 

daní se uplatňuje zásada neveřejnosti. Informace o poměrech daňových subjektů jsou tak 

chráněny striktně upravenou povinností mlčenlivosti, které podléhá každý, kdo se tyto 

informace dozví, a to pod hrozbou pokuty do výše 500 000 Kč. Tyto informace nemohou být 

zpřístupněny veřejnosti, aniž by správce daně byl povinnosti mlčenlivosti zproštěn daňovým 

subjektem, kterého se týkají, anebo aniž by tak stanovil zákon. Při zpracování osobních údajů 

správcem daně se rovněž uplatní obecné záruky ochrany osobních údajů, které jsou již 

obsažené v daňovém řádu.  

S výjimkou standardních meziročních aktualizací návrh vyhlášky normuje formulářová 

podání při správě daní v podobě analogické k dosavadní podobě těchto podání a v principu 

neusiluje o změnu okruhu údajů, které jsou v rámci těchto formulářových podání požadovány 

dnes. Navrhovaná právní úprava tedy nemění rozsah ani charakter zpracovávaných osobních 

údajů ze strany správců daně.  
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V rámci získání a zpracování osobních údajů při správě daní budou i po realizaci navrhované 

úpravy využívány stávající (totožné) systémy zpracování osobních údajů, které jsou 

kompatibilní s právní úpravou ochrany osobních údajů. Navržená právní úprava nijak 

nenarušuje stávající legitimní zákonný rámec pro zpracování osobních údajů správcem daně. 

Jde o přiměřené a relevantní zpracování osobních údajů omezené na nezbytný rozsah 

ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.  

Navržená úprava není v rozporu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované 

zpracování osobních dat (vyhlášené pod č. 115/2001 Sb. m. s.), ani se zákonem č. 110/2019 

Sb., o zpracování osobních údajů. Navržená úprava rovněž není v rozporu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná změna právní úpravy není z korupčního hlediska riziková, neboť je převážně 

analogická ke stávající právní úpravě. Předložený prováděcí předpis nezavádí diskreci 

v rozhodování, v níž by mohla být korupční rizika spatřována. 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II. Zvláštní část 

K části první – Změna vyhlášky k provedení některých ustanovení zákona 

o povinném značení lihu 

K čl. I 

K bodu 1 (§ 5 odst. 1 písm. f)) 

Navrhovaná změna souvisí s novou přílohou č. 2, ve které dochází k rozšíření náležitostí 

a vzoru objednávky kontrolních pásek o místo značení lihu z důvodu nezbytnosti tohoto údaje 

k určení místní příslušnosti správce daně pro výkon působnosti související s nakládáním 

s objednávanými kontrolními páskami podle § 29 zákona o povinném značení lihu.  

K bodu 2 (§ 7 odst. 5) 

Navrhovaná změna souvisí s úpravou povinnosti držitele kontrolních pásek ke značení lihu 

v § 35 odst. 2 zákona o povinném značení lihu (v návaznosti na legislativní úpravy v návrhu 

zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony – sněmovní tisk 

č. 910). Nově vedle zničení, ztráty nebo odcizení kontrolní pásky má držitel povinnost 

oznamovat správci daně také porušení kontrolní pásky, kterou byl označen líh, který nebyl 

uveden do volného daňového oběhu.  

K bodu 3 (§ 11) 

V ustanovení dochází k návrhu na navýšení ceny kontrolní pásky o přírůstek průměrného 

ročního indexu spotřebitelských cen, a to z 0,44 Kč na 0,46 Kč za kontrolní pásku. 

K bodu 4 (§ 12a až 12d) 

K § 12a 

Předkládaný návrh vyhlášky upravuje část vzorů formulářových podání při správě daní 

v souvislosti s legislativní úpravou § 72 daňového řádu provedenou zákonem č. 283/2020 Sb., 

která nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2021. Spolu s jednotlivými formuláři jsou v rámci 

příloh vyhlášky případně upraveny též vlastní přílohy jednotlivých formulářů (které podle 

§ 72 odst. 1 daňového řádu tvoří integrální součást daného formuláře) či pokyny k jejich 

vyplnění. Pro oblast povinného značení lihu se požadavek na vydání vyhlášky dotýká 

registračních formulářů, které byly dosud vydávány Ministerstvem financí podle obecné 

úpravy daňového řádu. Navržené ustanovení § 12a  upravuje výčet vzorů těchto 

formulářových podání a jejich rozdělení do příloh vyhlášky. Konkrétně návrh vyhlášky 

upravuje vzory těchto formulářů: 

 přihláška k registraci osoby povinné značit líh pro fyzické osoby,  

 přihláška k registraci osoby povinné značit líh pro právnické osoby,  

 přihláška k registraci distributora lihu pro fyzické osoby, 

 přihláška k registraci distributora lihu pro právnické osoby,  

 oznámení o změně registračních údajů distributora lihu, nebo osoby povinné značit líh, 

anebo žádost o zrušení registrace. 

K § 12b 

Vzor formulářového podání, který ze své podstaty v sobě kumuluje jak výčet požadovaných 

údajů, tak vizuální podobu formuláře, je v této své podobě plně použitelný pouze v případě 

tiskopisu vydaného Ministerstvem financí, resp. v případě odpovídajícího tiskového výstupu, 

tedy v souhrnu pouze v případě formulářového podání činěného v listinné podobě. Naopak 

pro účely definování elektronického formulářového podání plní vzor podle návrhu vyhlášky 
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pouze klíčovou roli výčtu požadovaných údajů, zatímco jeho struktura (analogie vizuální 

podoby listinného formuláře) je podle nového § 72 odst. 2 písm. c) daňového řádu v dispozici 

příslušného správce daně, který tuto strukturu zveřejní. Navržené ustanovení § 12b tyto 

skutečnosti reflektuje a stanoví použitelnost výčtu údajů obsažených ve vzoru formulářového 

podání též pro potřeby jeho elektronické verze.        

K § 12c 

Jako fakultativní možnost předpokládá nový § 72 odst. 5 písm. d) daňového řádu též 

stanovení vyhláškou formátu, ve kterém je přípustné učinit formulářové podání elektronicky. 

V případě formulářových podání v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky se 

navrhuje stanovit formát ZFO, což odpovídá stávající praxi u příslušných správců daně, tedy 

orgánů Celní správy České republiky.  

K § 12d 

V rámci navrženého § 12b jsou řešena obecná pravidla, která mají zajistit elementární 

flexibilitu vzorů formulářových podání. Tato flexibilita má na jedné straně zamezit nutnosti 

novelizací vzorů z marginálních důvodů (viz principy legislativní zdrženlivosti a zamezení 

hypertrofii právního řádu) a na druhé straně zamezit přepjatému formalismu ve vztahu 

k některým vlastnostem a obsahu vzorů formulářových podání, které nemají ústavněprávní 

rozměr (včetně dopředné eliminace formalistických obstrukcí a zneužití případných drobných 

odchylek v provedení formulářů podle stanovených vzorů).   

Navržené ustanovení § 12d proto prohlašuje za souladný s vyhláškou takový tiskopis 

či strukturu formulářového podání, které se od vzoru uvedeného v návrhu vyhlášky odlišují 

pouze tím, že  

 obsahují odlišný údaj o časovém období,  

 obsahují odchylky v části textu, jejímž předmětem není požadavek na uvedení povinně 

sdělovaných údajů (typicky odchylky v pasážích pouze informativního charakteru 

či v částech netýkajících se osob zúčastněných na správě daní), nebo  

 se od tohoto vzoru v minimálním rozsahu odchylují v důsledku obvyklých 

technologických postupů výroby tiskopisu (tedy typicky dílčími odchylkami 

v barevném či vizuálním provedení tiskopisu). 

Samostatnou kapitolou jsou jazykové mutace jednotlivých formulářů, které jsou ustanovením 

§ 12d návrhu vyhlášky výslovně připuštěny, přičemž to, zda budou vydány, resp. zveřejněny 

a v jakých jazycích se tak stane, je již věcí Ministerstva financí, resp. příslušného správce 

daně. I zde je respektována stávající správní praxe. 

K bodu 5 (Přílohy č. 2 a 3) 

K příloze č. 2 

V příloze č. 2 dochází k rozšíření náležitostí a vzoru objednávky kontrolních pásek o místo 

značení lihu z důvodu nezbytnosti tohoto údaje k určení místní příslušnosti správce daně 

pro výkon působnosti související s nakládáním s objednávanými kontrolními páskami podle 

§ 29 zákona o povinném značení lihu.  

K příloze č. 3 

V příloze č. 3 dochází k úpravě způsobu a formy vedení evidence kontrolních pásek 

v návaznosti na úpravu povinnosti držitele kontrolních pásek ke značení lihu v § 35 

odst. 2 zákona o povinném značení lihu. Nově vedle zničení, ztráty nebo odcizení kontrolní 

pásky má držitel povinnost oznamovat správci daně také porušení kontrolní pásky, kterou byl 

označen líh, který nebyl uveden do volného daňového oběhu.  
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K bodu 6 (Přílohy č. 6 až 10) 

Doplňují se přílohy č. 6 až 10, které upravují vzor přihlášky k registraci osoby povinné značit 

líh pro fyzické osoby, vzor přihlášky k registraci osoby povinné značit líh pro právnické 

osoby, vzor přihlášky k registraci distributora lihu pro fyzické osoby, vzor přihlášky 

k registraci distributora lihu pro právnické osoby a vzor oznámení o změně registračních 

údajů distributora lihu, nebo oznámení o změně registračním údajů osoby povinné značit líh, 

anebo žádost o zrušení registrace. 

K části druhé – Změna vyhlášky k provedení některých ustanovení zákona 

o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti 

s vymáháním práv duševního vlastnictví 

K čl. II (Přílohy č. 1 a 3) 

Úprava příloh č. 1 a 3 reaguje na aplikační praxi, kdy stávající vzor žádosti o přijetí opatření 

na vnitrostátním trhu neposkytuje některé informace, které jsou důležité jak pro určený celní 

úřad, který o žádosti rozhoduje, tak i pro celní úřady, které v souvislosti s rozhodnutím 

pro vnitrostátní trh přijímají opatření vůči zboží podezřelému z porušování práv duševního 

vlastnictví. Na straně druhé je stávající vzor žádosti v části týkající se skutečností 

umožňujících přijetí opatření na vnitrostátním trhu příliš detailně rozčleněn, což má 

za následek nejasnosti při vyplňování žádosti. S ohledem na zjištěné praktické poznatky se 

jeví jako vhodné provést úpravu stávajícího formuláře tak, aby lépe odrážel potřeby celních 

úřadů i žadatelů. Současně je třeba uvést, že se jedná o změny spíše formálního charakteru, 

jejichž smyslem je usnadnění lepší orientace žadatelů za současného zachování kvality 

požadovaných informací. Obdobně jako u žádosti o přijetí opatření na vnitrostátním trhu se 

navrhuje úprava žádosti o změnu rozhodnutí pro vnitrostátní trh. 

K části třetí – Změna vyhlášky k provedení některých ustanovení celního 

zákona 

K čl. III  

K bodu 1 (nadpis § 4) 

Navrhovaná změna souvisí s  legislativní úpravou § 31 celního zákona, jež je obsažena 

v návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 

(sněmovní tisk č. 910).  

K bodu 2 (§ 4) 

Navrhovaná změna souvisí s  legislativní úpravou § 31 celního zákona, jež je obsažena 

v návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 

(sněmovní tisk č. 910).  

K bodu 3 (§ 7a až 7d) 

Předkládaný návrh vyhlášky upravuje část vzorů formulářových podání při správě daní 

v souvislosti s legislativní úpravou § 72 daňového řádu provedenou zákonem č. 283/2020 Sb., 

která nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2021. Pro oblast vykazování statistických údajů 

o obchodu se zbožím se zeměmi uvnitř Unie se požadavek na vydání vyhlášky dotýká 

registračních formulářů, které byly dosud vydávány Ministerstvem financí podle obecné 

úpravy daňového řádu. Navržené ustanovení § 7a  upravuje výčet vzorů těchto formulářových 

podání a jejich rozdělení do příloh vyhlášky. Konkrétně návrh vyhlášky upravuje vzory těchto 

formulářů: 

 přihláška k registraci zpravodajské jednotky k vykazování statistických údajů 
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o obchodu se zbožím se zeměmi uvnitř Unie, 

 zjednodušená varianty přihlášky k registraci zpravodajské jednotky k vykazování 

statistických údajů o obchodu se zbožím se zeměmi uvnitř Unie, 

 oznámení o změně registračních údajů zpravodajské jednotky k vykazování 

statistických údajů o obchodu se zbožím se zeměmi uvnitř Unie. 

V ostatním lze odkázat na odůvodnění k novým § 12a až 12d vyhlášky č. 334/2013 Sb. 

K bodu 4 (Přílohy č. 5 a 6) 

V přílohách č. 5 a 6 dochází k úpravě vzoru záruční listiny pro účely zajištění cla jinou 

osobou v návaznosti na legislativní úpravy v návrhu zákona, kterým se mění některé zákony 

v oblasti daní a některé další zákony (sněmovní tisk č. 910). 

K bodu 5 (Přílohy č. 10 až 12) 

Doplňují se přílohy č. 10 až 12, které upravují vzor přihlášky k registraci zpravodajské 

jednotky k vykazování statistických údajů o obchodu se zbožím se zeměmi uvnitř Unie, vzor 

zjednodušené varianty přihlášky k registraci zpravodajské jednotky k vykazování statistických 

údajů o obchodu se zbožím se zeměmi uvnitř Unie a dále vzor oznámení o změně 

registračních údajů zpravodajské jednotky k vykazování statistických údajů o obchodu se 

zbožím se zeměmi uvnitř Unie. 

K části čtvrté – Účinnost 

K čl. IV 

Účinnost vyhlášky se navrhuje dnem 1. ledna 2021, a to souladně se sněmovním tiskem 

č. 910, resp. s novým § 72 daňového řádu, k jejichž provedení zejména slouží. 
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