
V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 14. září 2020, s termínem dodání 
stanovisek do 6. října 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Č. 
res. Resort Č. 

př. Z/D Připomínky Vypořádání 
5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 
1. D K jednotlivým bodům 

K čl. I, bodu 6 
V novelizačním bodě 6, kterým se vkládá příloha č. 10, na straně 
1 přílohy, doporučujeme v oddíle 2 slova „značit líhano“ nahradit slovy 
„značit líh ano“. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

2. D K jednotlivým bodům 
K čl. I, bodu 6 
V novelizačním bodě 6, kterým se vkládají pokyny vyplnění přílohy 
č. 10, v řádku 18 doporučujeme slova „variantu, vyplní pouze – 
právnická osoba“ nahradit slovy „variantu – vyplní pouze právnická 
osoba“ případně slovy „variantu, vyplní pouze právnická osoba“. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

3. D K odůvodnění 
K obecné části, bodu 4 
Na straně 3 odůvodnění, v odstavci věnovanému vyhlášce č. 358/2014 
Sb., doporučujeme na konci odstavce doplnit tečku. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. D K čl. I bod 4 

Vyhláška č. 334/2013 Sb. je určena k provedení některých ustanovení 
zákona o povinném značení lihu. Uvedeným novelizačním bodem jsou 
do této vyhlášky vkládána nová ustanovení, která však provádí § 72 
odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů, a nikoliv zákon o povinném značení lihu. Máme za to, že tato 
ustanovení nemají být včleněna do předmětné vyhlášky, jelikož tato 
ustanovení neprovádí zmocňovací ustanovení obsažená ve výše 
uvedeném zákoně. S ohledem na výše uvedené navrhujeme vypustit 
tento novelizační bod a upravit vzory formulářových podání 
v samostatné vyhlášce, případně ve vyhlášce sloužící k provedení 
daňového řádu (viz návrhy vyhlášek upravující formulářová podání ze 
srpna roku 2020). 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
• Podle čl. 39 odst. 4 Legislativních pravidel vlády platí, že 

„v témže zákoně, včetně zákona obsahujícího novelu jiného 
právního předpisu, nelze upravovat věci různorodé, které 
spolu bezprostředně nesouvisejí,“ což lze vztáhnout též 
na případ podzákonných předpisů. Členění úpravy navržené 
Ministerstvem financí v předkládaném materiálu tomuto 
požadavku ve vztahu k tzv. formulářovým podáním zjevně 
odpovídá, neboť jeho výsledkem bude komplexní úprava 
prováděcích norem v jasně specifikované věcně související 
oblasti. Vzory formulářových podání pro oblast registrace 
v rámci povinného značení se navrhuje doplnit do vyhlášky č. 
334/2013 Sb., která v současnosti upravuje prováděcí normy 
pro oblast povinného značení lihu, tj. ve výsledku bude celá 
tato problematika upravena jednou vyhláškou. Obdobně platí 
pro oblast upravenou celním zákonem.  

• Navržená změna odpovídá i názvu vyhlášky č. 334/2013 Sb., 
resp. vyhlášky č. 245/2016 Sb., neboť registrační povinnost 
osob povinných značit líh a distributorů lihu je založena 
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zákonem o povinném značení lihu, nikoliv daňovým řádem, 
na který tento zákon pouze odkazuje jako na subsidiární 
procesní úpravu (která pak obsahuje obecné zmocnění pro 
úpravu vzorů formulářů vyhláškou). Materiálně vzato tak je 
úpravou předmětných formulářových podání prováděn 
především zákon o povinném značení lihu, který zakládá 
povinnost tato podání učinit a stanoví další parametry této 
povinnosti („prováděným“ zákonem je primárně ten, který 
obsahuje normy, které jsou vyhláškou dále konkretizovány, 
nikoliv nutně ten, který obsahuje vlastní formální zmocnění 
k vydání vyhlášky). Podobně platí pro vyhlášku č. 245/2016 
Sb., která navazuje na celní zákon, který mimo jiné stanoví 
zpravodajským jednotkám povinnost se registrovat v oblasti 
vykazování dat systému Intrastat. 

• Problematika registrace v daných případech se do značné 
míry odlišuje od formulářových podání, která byla navržena 
v rámci dříve předložených návrhů samostatných vyhlášek, 
neboť ty upravovaly zejména formuláře daňových přiznání, 
což vyžadovalo některé odlišnosti právní úpravy – formuláře 
daňových přiznání, které mohou být podávány až 10 let 
zpětně, například vyžadují stanovení přechodných ustanovení, 
která umožňují podat daňové přiznání i na „historických“ 
vzorech. Naopak v případě registrace je používán vždy pouze 
aktuální vzor, tj. přechodné ustanovení v případě  nyní 
navrhovaných novel vyhlášky č. 334/2013 Sb., resp. vyhlášky 
č. 245/2016 Sb. je nadbytečné.  

• Je samozřejmě pravdou, že k systematice úpravy 
formulářových podání bylo možné přikročit různě, resp. 
zvolit pro členění vyhlášek různá kritéria – např. dle 
jednotlivých daní, dle typů podání či dle orgánů, které daně 
spravují. Každá z těchto variant ovšem nutně znamená určité 
větší či menší deformace jednotného přístup. Ministerstvo 
financí v tomto ohledu zvolilo přístup, kdy jsou pokud možno 
členěny formuláře tematicky, tj. podle daní, resp. agend, 
k nimž se vztahují. Většina daní však v současnosti není 
řešena žádnou vyhláškou, tj. zde bylo nutné navrhnout vydání 
nových vyhlášek, naopak v případě povinného značení lihu a 
oblasti upravené celním zákonem již příslušné vyhlášky 
existují, a od počátku tedy bylo předpokládáno, že dojde 
k doplnění vzorů formulářových podání do těchto 
předpisů.      

• Žádné pravidlo v rámci Legislativních pravidel vlády 
nevylučuje, aby byl podzákonný předpis vydán kumulativně 
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na základě zmocnění obsažených ve více zákonech. 
Rovněž z pohledu adresátů norem a uživatelských kritérií 
platí, že komplexní úprava velmi specifických oblasti 
povinného značení lihu a agendy navazující na celní zákon by 
měla být pokud možno koncentrována v jednom 
podzákonném předpisu, tedy jedná se o řešení pro specifický 
okruh dotčených adresátů zjevně srozumitelné a logické. Jak 
oblast povinného značení lihu, tak oblast Intrastatu 
představují poměrně specializovanou agendu, kde adresáty 
jsou profesionální podnikatelské subjekty, kterým práce 
s takto systematicky pojatými předpisy nebude představovat 
problém.  
 

Připomínka byla označena jako zásadní, ovšem po diskuzi byla 
Ministerstvem spravedlnosti změněna na doporučující. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

2. D K čl. III bod 3 

Vyhláška č. 245/2016 Sb. je určena k provedení některých ustanovení 
celního zákona. Uvedeným novelizačním bodem jsou do této vyhlášky 
vkládána nová ustanovení, která však provádí § 72 odst. 4 a 5 zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a nikoliv 
celní zákon. Máme za to, že tato ustanovení nemají být včleněna do 
předmětné vyhlášky, jelikož tato ustanovení neprovádí zmocňovací 
ustanovení obsažená ve výše uvedeném zákoně. S ohledem na výše 
uvedené navrhujeme vypustit tento novelizační bod a upravit vzory 
formulářových podání v samostatné vyhlášce, případně ve vyhlášce 
sloužící k provedení daňového řádu (viz návrhy vyhlášek upravující 
formulářová podání ze srpna roku 2020). 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Viz výše vypořádání připomínky Ministerstva spravedlnosti č. 1. 
 
Připomínka byla označena jako zásadní, ovšem po diskuzi byla 
Ministerstvem spravedlnosti změněna na doporučující. 

9. Ministerstvo vnitra 1. Z Zásadní připomínka: 

K čl. I bodu 4 a čl. III bodu 3 – k § 12c vyhlášky č. 334/2013 Sb. 
a § 7c vyhlášky č. 245/2016 Sb.: 

Podotýkáme, že Celní správa České republiky patří podle § 3 odst. 
1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen archivní 
zákon), mezi veřejnoprávní původce s povinným výkonem spisové 
služby. Veřejnoprávní původci jsou povinni v rámci výkonu spisové 
služby zajistit v souladu s ustanovením § 65 odst. 5 archivního zákona 
„převedení dokumentů v digitální podobě do výstupního datového 
formátu“. Přehled výstupních datových formátů pak stanoví § 23 
vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve 
znění pozdějších předpisů, přičemž datový formát ZFO nepatří mezi 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven (požadovaný formát bude v souladu 
s připomínkou změněn na XML). 
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výstupní datové formáty. Požadujeme tedy nahradit datový formát ZFO 
v daných ustanoveních některým z výstupních datových formátů podle 
§ 23 předmětné vyhlášky. 

Bude-li ponechán v předkládaném návrhu datový formát ZFO, musí 
veřejnoprávní původce (Celní správa České republiky) následně 
vynaložit finanční náklady na pořízení konverzního nástroje (včetně 
provozních nákladů), kterým převede uvedený datový formát 
na některý z výstupních formátů podle § 23 výše uvedené vyhlášky. 
V tomto případě však požadujeme doplnění odůvodnění (obecné části - 
bodu 5) o předpokládané náklady na pořízení a provoz konverzních 
nástrojů. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
9. Ministerstvo vnitra 2. D Doporučující připomínka: 

K čl. I bodu 4 a čl. III bodu 3 – k § 12b vyhlášky č. 334/2013 Sb. 
a § 7b vyhlášky č. 245/2016 Sb.: 

Dáváme ke zvážení, zda z důvodu zpřesnění ustanovení pro adresáty 
právní normy nedoplnit na konec textu předmětných ustanovení slova 
„s využitím dálkového přístupu“, a to i s ohledem na znění odůvodnění 
a rovněž ustanovení § 72 odst. 2 písm. c) zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Nevyhověno. 
Uvedené doplnění lze považovat za nadbytečné, neboť vyplývá již 
ze zákonného textu § 72 daňového řádu, tj. případy elektronického 
podání podle předmětné vyhlášky se musí pohybovat v mezích 
této zákonné úpravy. 

9. Ministerstvo vnitra 3. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

Obecně: 

Přestože předkladatel uvádí, že zařazení všech navrhovaných změn do 
jednoho právního předpisu je pro jejich adresáty přehlednější, jelikož 
tyto spolu věčně souvisí, když se týkají výlučně působnosti orgánů 
Celní správy České republiky, nejsme si vhodností jejich spojení zcela 
jistí. Domníváme se, že by v téže vyhlášce neměly být upravovány věci 
různorodé, které spolu bezprostředně nesouvisí. Přestože lze pochopit 
zamýšlenou hospodárnost projednávání návrhu, považujeme za 
nezbytné podotknout, že lze mít obavy ohledně nesouladnosti 
předloženého návrhu se standardními legislativními postupy. 

Vysvětleno. 
Viz výše vypořádání připomínky Ministerstva spravedlnosti č. 1. 

9. Ministerstvo vnitra 4. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

Obecně: 

Upozorňujeme, že vzory formulářů by bylo vhodné podrobit revizi. 
Například jsou používána označení pododstavců, ačkoli nejsou žádné 
další pododstavce uvedeny, není sjednoceno používání pojmu „Česká 
republika“ a zkratky „ČR“. Dále je možno nalézt duplicitní věty 
v pokynech pro vyplnění formulářů, chybně užité uvozovky či jiné 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 
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gramatické chyby (srov. chybějící mezeru v textu „lihano“). 

9. Ministerstvo vnitra 5. D K čl. I bodu 4 – k §12b vyhlášky č. 334/2013 Sb.: 

Navrhujeme slova „podání podáno“ nahradit slovy „podání učiněno“. 

Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k čl. III bodu 3, tj. k § 7b 
vyhlášky č. 245/2016 Sb. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 6. D K čl. I bodu 5 – k přílohám č. 2 a 3 vyhlášky č. 334/2013 Sb.: 

Doporučujeme v úvodní části novelizačního bodu za číslo „3“ vložit 
slova „včetně nadpisů“. 

Obecně pak doporučujeme zvážit obdobné doplnění odpovídajících 
novelizačních bodů předkládaného návrhu. 

Vysvětleno. 
S ohledem na skutečnost, že každý vzor formuláře je uveden 
vlastním nadpisem, se uvedené doplnění jeví jako nadbytečné, 
resp. duplicitní.  

9. Ministerstvo vnitra 7. D K čl. II – k příloze č. 1 vyhlášky č. 358/2014 Sb.: 

Považujeme za nutné uvést, že zobrazení přílohy je poněkud nekvalitní 
(neostré písmo). Doporučujeme daný vzor (žádost o přijetí opatření na 
vnitrostátním trhu) přepracovat a uvést ji obdobně, jako je uvedena 
příloha č. 3 totožného prováděcího právního předpisu (tedy 
nerozostřeně). 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 8. D K čl. III – k § 4 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 245/2016 Sb.: 

Upozorňujeme, že v materiálu, který obsahuje platné znění vyhlášky 
s vyznačením navrhovaných změn, je stále zachována čárka za slovem 
„zastoupení“, která je však v rámci daného novelizačního bodu 
zrušena. Doporučujeme materiály uvést do souladu. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 9. D K čl. III – k § 7a odst. 1 až 3 vyhlášky č. 245/2016 Sb.: 

Jelikož není zavedena legislativní zkratka „Unie“, navrhujeme dané 
slovo nahradit slovy „Evropské unie“ (dále srov. i nadpisy samotných 
příloh č. 10 až 12, kde jsou užita slova „Evropské unie“). 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

1. D U uvedeného legislativního návrhu Ministerstvo zahraničních věcí 
doporučuje, vycházejíc z čl. 65 odst. 2 legislativních pravidel vlády, 
v úvodní větě navrhované vyhlášky slova „ve znění pozdějších 
předpisů“ nahradit výčtem konkrétních novel, jež mění jednotlivá 
ustanovení prováděných zákonů. Například u ust. § 72 odst. 
4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, byl takovou novelou, resp. 
poslední změnu dotčených ustanovení přinesl, zákon č. 283/2020 Sb. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

1. - Po stránce formální: 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování souladu 
se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství 
v Evropské unii, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, 
v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 

Bere se na vědomí. 
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č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 
v Evropské unii, v platném znění. 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Právní vztahy, které jsou přímým předmětem navrhované úpravy, 
nejsou právem EU regulovány. 

Připomínky a návrhy změn: 

Odbor kompatibility k návrhu neuplatňuje žádné připomínky.  

Závěr: 

Návrhem vyhlášky nejsou do právního řádu ČR implementovány 
předpisy EU a návrh není s právem EU v rozporu.   

31. Hlavní město Praha 1. D K úvodní větě: 

Slova „§ 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů“, v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády, nahradit slovy „§ 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona 
č. 170/2017 Sb. a zákona č. 283/2020 Sb.,“. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

31. Hlavní město Praha 2. D K úvodní větě: 

Za slovy „§ 70 odst. 1 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon“, v souladu 
s čl. 65 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, slova „, ve znění 
pozdějších předpisů“ vypustit. 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven. 

52. Nejvyšší kontrolní 
úřad 

1. D Na základě předloženého návrhu se navrhuje novelizovat vyhlášku 
č. 334/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o povinném 
značení lihu, a to mimo jiné o ustanovení, která ve skutečnosti 
neprovádějí ustanovení zákona o povinném značení lihu, ale ustanovení 
§ 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, pokud jde o vzory 
formulářových podání. Vzhledem k této skutečnosti doporučujeme 
doplnit jak název vyhlášky č. 334/2013 Sb. (např. o slova 
„a k formulářovým podáním v této oblasti“), tak i znění její úvodní 
věty (o uvedení zmocnění podle citovaných ustanovení daňového 
řádu). Obdobné platí i v případě návrhu na novelizaci vyhlášky 
č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve 
znění vyhlášky č. 106/2019 Sb. a vyhlášky č. 324/2019 Sb. 

V uvedené souvislosti není zřejmé, proč nebyla problematika 
formulářových podání v oblasti působnosti orgánů Celní správy České 
republiky souhrnně zahrnuta do materiálu „Návrh vyhlášky 

Vysvětleno. 
Viz výše vypořádání připomínky Ministerstva spravedlnosti č. 1. 
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k formulářovým podáním v oblasti působnosti orgánů Celní správy 
České republiky“, který byl rozeslán do vnějšího připomínkového 
řízení v srpnu 2020. 

 
Sdělení, že k návrhu vyhlášky nemá připomínky, zaslala tato místa: 

Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, 
Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády České republiky - Kabinet vedoucího Úřadu vlády, Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků ČR, Bezpečnostní informační služba, Česká národní banka, Českomoravská konfederace odborových svazů, Český báňský úřad, Český statistický úřad, Český telekomunikační 
úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Krajský úřad Jihočeského kraje, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Krajský úřad Karlovarského kraje, Krajský úřad kraje Vysočina, Krajský 
úřad Královéhradeckého kraje, Krajský úřad Libereckého kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje, Krajský úřad Pardubického kraje, Krajský úřad 
Plzeňského kraje, Krajský úřad Středočeského kraje, Krajský úřad Zlínského kraje, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší 
státní zastupitelství, Sdružení místních samospráv ČR, Svaz měst a obcí ČR, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Česká bankovní asociace, Státní tiskárna cenin. 
 
Připomínky neuplatnila tato připomínková místa: 

Úřad vlády České republiky - Ministr a předseda Legislativní rady vlády, Agrární komora České republiky, Asociace krajů České republiky, Asociace samostatných odborů, Česká advokátní 
komora, Družstevní asociace, Energetický regulační úřad, Hospodářská komora České republiky, Kancelář prezidenta republiky, Kancelář veřejného ochránce práv, Komora auditorů, Komora 
daňových poradců, Krajský úřad Ústeckého kraje, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Notářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Unie zaměstnavatelských 
svazů České republiky, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Úřad pro zahraniční styky a informace ČR, Ústavní soud, Asociace exportérů, Asociace penzijních 
společností ČR, Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů, z.s., Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, Česká leasingová a finanční asociace ČR, České sdružení pro značkové výrobky, 
Katedra finančního práva a finanční vědy PF UK, Katedra finančního práva a národního hospodářství PF MU, Odborné sdružení likérek a pálenic, z.s., Rada hospodářské a sociální dohody 
ČR, Sdružení pro výrobu bionafty, Společenství autodopravců Čech a Moravy, Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii, Svaz českých a moravských bytových družstev, Svaz 
lihovarů České republiky, Svaz spedice a logistiky České republiky, Unie destilatérů, Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky, Americká obchodní komora, Asociace českého 
tradičního obchodu, Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu, Asociace družstevních záložen, Asociace pro devizový trh, Asociace pro kapitálový trh, Asociace 
realitních kanceláří České republiky, Asociace soukromého zemědělství, CZECH TOBACCO CORPORATION a.s., CzechInvest, ČEPRO, a.s., Česká asociace LPG, Česká asociace 
petrolejářského průmyslu a obchodu, Česká asociace pojišťoven, Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování, Česko-maďarská obchodní komora, Česko-německá 
obchodní a průmyslová komora, Český plynárenský svaz, Český svaz pivovarů a sladoven, Komora certifikovaných účetních, Philip Morris ČR a.s., Potravinářská komora České republiky, 
SČS - Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s., Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, Sdružení dovozců a výrobců tabákových výrobků, Sdružení podnikatelů a živnostníků 
ČR, Svaz českých a moravských spotřebních družstev, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Svaz účetních, Svaz vinařů České republiky, 
Teplárenské sdružení ČR, Zemědělský svaz ČR. 
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