III.

ODŮVODNĚNÍ
I. Obecná část
1.

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních
principů

Na základě zmocnění § 70 odst. 2 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „celní zákon“), je předkládán návrh změny vyhlášky č. 245/2016 Sb.,
k provedení některých ustanovení celního zákona (dále jen „vyhláška“).
Hlavním cílem návrhu je v textu vyhlášky formálně reagovat na vystoupení Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a na přijetí zákona
č. …/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
(sněmovní tisk č. 206, senátní tisk č. 32).
Dále se navrhuje v rámci vyhlášky provést několik dílčích zpřesňujících a legislativně
technických úprav.
2.

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání

Navrhovaná změna právní úpravy je předkládána na základě zmocnění § 70 odst. 1 celního
zákona, které zmocňuje Ministerstvo financí k úpravě v písmenech
a) doplňující náležitostí celního prohlášení pro celní, daňové a statistické účely,
c) náležitosti a vzor záruční listiny a záručního dokladu pro zajištění cla mimo celní režim
tranzitu,
d) náležitosti a vzor záruční listiny pro účely zajištění cla celním zástupcem, který jedná
na základě přímého zastoupení.
Tato problematika je těžištěm předkládaného návrhu.
3.

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie,
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami
práva Evropské unie

Problematika upravená navrženou změnou vyhlášky navazuje na evropskou právní úpravu,
kterou tvoří zejména:
•

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

•

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.
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•

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.

Návrh změny vyhlášky je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů
Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie.
4.

Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny

Návrh změny vyhlášky jednak reaguje na vystoupení Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska z Evropské unie, a to v situaci, která je s ohledem na budoucí právní stav
velmi nejistá. Navrhovaná ustanovení v otázce Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska vycházejí z návrhu prováděcího nařízení, kterým se mění 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. Tato úprava je však možná pouze za situace, že pro Spojené
království Velké Británie a Severního Irska přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy
o Evropské unii platit Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie,
tj. že Spojené království vystoupí z Evropské unie bez dohody (dojde k tzv. tvrdému brexitu).
Pokud by však současně vstoupila v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným
království Velké Británie a Severního Irska dle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, tak by
tyto dva body nabýt účinnosti neměly. Pokud by uvedená dohoda naopak nabyla účinnosti
později, je třeba k tomuto datu legislativně zajistit opětovný návrat k původnímu znění
předmětných ustanovení.
Současně se navrhuje upravit některá ustanovení, na něž dopadají změny v souvislosti
s přijetím zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. Jedná
se především o úpravu přílohy č. 1, která upravuje náležitosti celního prohlášení pro celní
a daňové účely.
Stávající text vyhlášky konečně v několika případech vyžaduje provedení dílčích legislativně
technických a zpřesňujících změn.
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

S realizací návrhu změny vyhlášky nebudou spojeny žádné samostatné 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.
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K navrhované změně nebyla vypracována Zpráva z hodnocení dopadů regulace, neboť
nepřináší významnější věcné změny stávající právní úpravy, a tedy ani nepřináší nové
a rozsáhlé dopady (viz čl. 3.6 části I Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)).
Výjimka z povinnosti vypracovat RIA dle Legislativních pravidel vlády (čl. 76 odst. 2) byla
udělena ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády dne 24. ledna 2019
(č. j. 2376/2019-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

Naplnění úkolů v oblasti správy cla a výkonu dohledu nad pohybem zboží přes vnější hranice
Evropské unie, které ukládají buď přímo použitelné předpisy Evropské unie, nebo zákon
České republiky, z povahy věci vyžaduje získání nezbytných informací. Ačkoliv tyto
informace se většinově týkají zboží (a nejedná se tedy o osobní údaje), část shromažďovaných
údajů je z povahy věci současně osobními údaji. Se získáváním informací úzce souvisí též
povinnost uchovávat informace pro účely celní kontroly, která je ve spojení se speciální
desetiletou lhůtou normována přímo návrhem celního zákona.
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů, neboť
vzhledem ke svému technickému charakteru nepřináší změnu v rozsahu ani charakteru
osobních údajů, které jsou danou úpravou případně dotčeny již v současnosti.
8.

Zhodnocení korupčních rizik

Samotná navrhovaná změna právní úpravy není z korupčního hlediska riziková, neboť
výrazným způsobem nemění stávající právní úpravu. 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.

4

II. Zvláštní část
K čl. I
K bodu 1 (Příloha č. 1 část I odst. 2.)
Navržené znění reaguje na zvýšení možného celkového počtu položek jednoho celního
prohlášení v elektronických systémech Celní správy České republiky a současně zrušení
možnosti stanovení odlišného počtu položek správcem cla v povolení elektronické
komunikace.
K bodu 2 (Příloha č. 1 část I odst. 3.)
Jedná se o terminologické sjednocení předmětného ustanovení s přímo použitelnými předpisy
Evropské unie, zejména s ustanovením čl. 143 nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie,
v platném znění. Součástí navrhované změny je dále doplnění informace, jakým způsobem se
tiskopis a doplňkový list „standardně“ vyplňují, v současném znění je uvedena pouze
negativní varianta, tj. jakým způsobem se tiskopis a doplňkový list „standardně“ nevyplňují.
K bodu 3, 4, 6, 13, 20, 22, 31, 34 (Příloha č. 1 část II písm. A. Kolonka 2, Kolonka 4,
Kolonka 31, Kolonka 44; část II písm. B. Kolonka 4, Kolonka 31, Kolonka 38, Kolonka
44)
Jedná se o legislativní zpřesnění textu s ohledem na terminologii používanou v dodatku C1
přílohy 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015,
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde
o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné
elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení v přenesené
pravomoci (EU) 2015/2446, v platném znění (dále jen „TDA“).
K bodu 5, 21 (Příloha č. 1 část II písm. A. Kolonka 30 odst. 2.; část II písm. B. Kolonka
30 odst. 2.)
Nově navržené ustanovení zpřesňuje způsob vyplňování Kolonky 30 pro situace, kdy je
povolen zápis do záznamů deklaranta a současně je upuštěno od povinnosti předkládat zboží;
v takovém případě se Kolonka 30 nevyplňuje.
K bodu 7, 23 (Příloha č. 1 část II písm. A. Kolonka 31 odst. 1.; část II písm. B. Kolonka
31 odst. 1.)
Navrhuje se zrušit poslední větu z důvodu nadbytečnosti předmětného ustanovení. V případě,
kdy je zboží volně loženo, uvádí se do Kolonky 31 odpovídající dvoumístný alfabetický kód
stanovený v dodatku D1 přílohy 9 TDA.
K bodu 8, 24 (Příloha č. 1 část II písm. A. Kolonka 31 odst. 2.; část II písm. B. Kolonka
31 odst. 2.)
Jedná se o legislativní zpřesnění textu s ohledem na sjednocení terminologie dle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů, v platném znění (dále
jen „nařízení o přepravě odpadů“), a dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a dále
modifikace stylistické úpravy a logické stavby textu. V části textu označeném „WZE“
se navrhuje zrušit část věty za středníkem z důvodu její nadbytečnosti. V části textu
označeném „WZL“ se navrhuje upravit chybný odkaz na zákon o odpadech, jelikož tzv. žlutý
seznam odpadů je stanoven v nařízení o přepravě odpadů, nikoliv v zákoně o odpadech.
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K bodu 9 (Příloha č. 1 část II písm. A. Kolonka 31 odst. 3.)
Navržené znění zpřesňuje formulaci ustanovení, aby bylo z jeho dikce zřejmé, že kód „IN“
se uvádí pouze tehdy, zakládá-li vývoz zboží nárok na poskytnutí vývozních náhrad podle
příslušného přímo použitelného předpisu Evropské unie (Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými
produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES)
č. 1234/2007), nikoliv vždy.
K bodu 10, 26 (Příloha č. 1 část II písm. A. Kolonka 31 odst. 4., Kolonka 33; část II
písm. B. Kolonka 31 odst. 4.)
Jedná se o legislativní zpřesnění textu, kdy dochází k nahrazení výrazu „deklarant uvede“
neutrálnějším výrazem „uvede se“, neboť celní prohlášení nemusí být vždy vyplňováno pouze
deklarantem, ale též přímým zástupcem. Při doslovném výkladu by tak mohlo být současné
znění tohoto ustanovení vykládáno tak, že tento údaj může vyplnit výhradně jen deklarant.
Dále je důvodem pro tuto změnu sjednocení stylistické úpravy textu v celé příloze č. 1, kdy je
v ostatních bodech užíváno způsobu se zvratným zájmenem se, například „vyplňuje se“,
„uvede se“, „uvádějí se“ atd.
K bodu 11 (Příloha č. 1 část II písm. A. Kolonka 33)
Jedná se o legislativní zpřesnění textu, kdy dochází k nahrazení výrazu „deklarant uvede“
neutrálnějším výrazem „uvede se“, neboť celní prohlášení nemusí být vždy vyplňováno pouze
deklarantem, ale též přímým zástupcem. Současně se navrhuje zrušit nadbytečná slova
„odpovídající“ a „způsobem uvedeným v bodě 11“, neboť je jimi odkazováno na neexistující
bod 11.
K bodu 12 (Příloha č. 1 část II písm. A. Kolonka 37)
Jedná se o legislativní zpřesnění textu s ohledem na obsahové sjednocení s ustanovením
uvedeným v části II písm. B Kolonce 37 přílohy č. 1 vyhlášky.
K bodu 14 (Příloha č. 1 část II písm. A. Kolonka 44 odst. 1.)
Jedná se o legislativně technickou úpravu zpřesněním formulací ustanovení, a to zejména
s ohledem na to, že se do levého dolního rohu Kolonky 44 uvádějí nejen kódy zajištění cla
a jiného peněžitého plnění, jak je uvedeno v současném znění vyhlášky, ale také, v případě
že se clo nezajišťuje, kódy nepožadování poskytnutí jistoty. Současně se z důvodu
nadbytečnosti navrhuje vypustit větu čtvrtou.
K bodu 15, 36 (Příloha č. 1 část II písm. A. Kolonka 44 odst. 2. písm. b); část II písm. B.
Kolonka 44 odst. 2. písm. b))
Navrhuje se jazyková a stylistická korektura předmětného ustanovení, jeho přizpůsobení
současné reálné praxi a uvedení do souladu s ustanovením § 32 odst. 2 celního zákona.
K bodu 16, 37 (Příloha č. 1 část II písm. A. Kolonka 44 odst. 2. písm. c); část II písm. B.
Kolonka 44 odst. 2. písm. c))
Navrhuje se jazyková a stylistická korektura předmětného ustanovení za použití termínů
a pojmů užívaných v přímo použitelných předpisech Evropské unie.
K bodu 17 (Příloha č. 1 část II písm. A. Kolonka 44 odst. 3.)
Z důvodu nadbytečnosti se navrhuje předmětné ustanovení zrušit.
K bodu 18 (Příloha č. 1 část II písm. A. Kolonka 46 odst. 1.)
Navrhuje se doplnění poznámky pod čarou z důvodu chybějícího odkazu na příslušné přímo
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použitelné předpisy Evropské unie.
K bodu 19, 39 (Příloha č. 1 část II písm. A. Kolonka 46 odst. 6.; část II písm. B. Kolonka
46 odst. 6.)
Navržené znění rozšiřuje demonstrativní výčet zboží, které obsahuje informace a je jejich
nosičem, o v současnosti stále se rozšiřující optické disky formátu Blu-ray.
K bodu 25, 32 (Příloha č. 1 část II písm. B. Kolonka 31 odst. 3., Kolonka 39)
Navrhuje se zrušit slovo „deklarované“ z důvodu nadbytečnosti a z důvodu sjednocení
stylistické úpravy textu v rámci celé přílohy č. 1 k vyhlášce (v ostatních ustanoveních přílohy
č. 1 k vyhlášce se užívá jen samotného pojmu „zboží“ bez přídavného jména „deklarované“).
K bodu 27 (Příloha č. 1 část II písm. B. Kolonka 31 odst. 5.)
Jedná se o terminologickou úpravu.
K bodu 28 (Příloha č. 1 část II písm. B. Kolonka 33)
Navrhuje se nahradit slovo „uvedeny“ slovem „stanoveny“ za účelem zajištění terminologické
jednotnosti s téměř totožným ustanovením uvedeným u Kolonky 33 v části II písm. A.
Ve stejné větě dále navrhujeme nahradit slovo „deklarant“ slovem „se“. Současně se jedná
se o legislativní zpřesnění textu, kdy dochází k nahrazení výrazu „deklarant uvede“
neutrálnějším výrazem „uvede se“, neboť celní prohlášení nemusí být vždy vyplňováno pouze
deklarantem, ale též přímým zástupcem. Dále se navrhuje zrušit nadbytečné slovo
„odpovídající“ a nadbytečná slova „způsobem uvedeným v bodě 31“, neboť je jimi
odkazováno na neexistující bod 31.
K bodu 29 (Příloha č. 1 část II písm. B. Kolonka 33 odst. 2.)
Navržená změna reaguje na nejednoznačnost výkladu, kdy dle aktuálního znění vyhlášky není
zcela zřejmé, zda se přídavné kódy daně z přidané hodnoty stanovené v části III přílohy č. 1
uvádí v celním prohlášení i tehdy, pokud je celní prohlášení činěno na účet plátce daně
z přidané hodnoty.
K bodu 30 (Příloha č. 1 část II písm. B. Kolonka 37)
V navrženém znění dochází k obsahovému sjednocení s ustanovením uvedeným v části
II písm. A Kolonce 37, dále je důvodem pro tuto změnu skutečnost, že současné znění mimo
jiné odkazuje na přílohu 38 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení
Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, jehož platnost skončila
k 30. dubnu 2016.
K bodu 33 (Příloha č. 1 část II písm. B. Kolonka 43)
Navržené znění reaguje na skutečnost, že dle aktuálního znění vyhlášky by bylo možné
uvádět do této Kolonky pouze kód „1“, nikoliv další kódy („2“ až „6“) stanovené pro tyto
účely v dodatku D1 přílohy 9 TDA.
K bodu 35 (Příloha č. 1 část II písm. B. Kolonka 44 odst. 1.)
Jedná se o legislativně technickou úpravu zpřesněním formulací ustanovení a to zejména
s ohledem na to, že se do levého dolního rohu Kolonky 44 uvádějí nejen kódy zajištění cla
a jiného peněžitého plnění, jak je uvedeno v současném znění vyhlášky, ale také, v případě
že se clo nezajišťuje, kódy nepožadování poskytnutí jistoty. Současně se z důvodu
nadbytečnosti navrhuje zrušit úprava ve větě čtvrté.
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K bodu 38 (Příloha č. 1 část II písm. B. Kolonka 44 odst. 3.)
Z důvodu nadbytečnosti se současné znění ustanovení navrhuje nahradit ustanovením, které
upraví povinnost uvádět do celního prohlášení částku vedlejších výdajů podle § 38 odst. 1
písm. b) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o dani z přidané hodnoty“).
K bodu 40 (Příloha č. 1 část II písm. B. Kolonka 47 odst. 1.)
Navrhuje se doplnit slova „, včetně propuštění podle ustanovení o konečném užití,“, aby bylo
zřejmé, že se předmětné údaje do celního prohlášení uvádí i v případě zvláštního celního
režimu konečné užití, nejen v případě propuštění do celního režimu volného oběhu nebo
dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla.
K bodu 41 (Příloha č. 1 část II písm. B. Kolonka 47 odst. 1. písm. a))
Jedná se o legislativně technickou úpravu, která reaguje na neexistující bod 61.
K bodu 42, 68 (Příloha č. 1 část II písm. B. Kolonka 47 odst. 1. písm. d); část IV kód
9NPH)
Navržené znění reaguje na možnost hradit clo a jiná peněžitá plnění od 2. ledna 2019
prostřednictvím bezhotovostního převodu, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím
platební karty, za využití platebních terminálů dle § 56 odst. 1 písm. f) zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
K bodu 43 (Příloha č. 1 část II písm. B. Kolonka 47 odst. 2.)
Jedná se o legislativně technickou úpravu, která reaguje na neexistující bod 59. Současně
se jedná o nahrazení slov „uvede deklarant“ slovy „se uvede“ a vypuštění nadbytečných slov
„deklarované položky zboží“.
K bodu 44 (Příloha č. 1 část II písm. B. Kolonka 47 odst. 5.)
Jedná se o nahrazení slov „uvede deklarant“ slovy „se uvede“. Současně se navrhuje zrušit
druhou větu z důvodu její nadbytečnosti.
K bodu 45, 49, 50 (Příloha č. 1 část III písm. A. přídavné kódy R007, R019, R020)
Jedná se o sjednocení významu předmětného kódu a názvu zboží podléhajícího první snížené
sazbě daně z přidané hodnoty se zněním přílohy č. 3 zákona o dani z přidané hodnoty. Dále se
jedná o zpřesnění textu předmětného ustanovení.
K bodu 46 (Příloha č. 1 část III písm. A. přídavné kódy R013, R016, R018, R019, R020,
R201, R202, R203, R204, R205, R206)
Jedná o zpřesnění textu předmětného ustanovení.
K bodu 47 (Příloha č. 1 část III písm. A. přídavné kódy R018, R019, R020, R201, R202,
R203, R204, R205, R206)
Jedná o zpřesnění textu předmětného ustanovení.
K bodu 48 (Příloha č. 1 část III písm. A. přídavný kód R018)
Jedná o zpřesnění textu předmětného ustanovení.
K bodu 51 (Příloha č. 1 část III písm. A. přídavný kód R201)
Jedná o zpřesnění textu předmětného ustanovení.
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K bodu 52 (Příloha č. 1 část III písm. A. přídavný kód R202)
Jedná o zpřesnění textu předmětného ustanovení.
K bodu 53 (Příloha č. 1 část III písm. A. přídavný kód R203)
Jedná se o sjednocení významu předmětného kódu a názvu zboží podléhajícího druhé snížené
sazbě daně z přidané hodnoty se zněním přílohy č. 3a zákona o dani z přidané hodnoty. Dále
se jedná o zpřesnění textu předmětného ustanovení.
K bodu 54 (Příloha č. 1 část III písm. A. přídavný kód R204)
Jedná o zpřesnění textu předmětného ustanovení.
K bodu 55 (Příloha č. 1 část III písm. A. přídavný kód R205)
Jedná o zpřesnění textu předmětného ustanovení.
K bodu 56 (Příloha č. 1 část III písm. A. přídavný kód R206)
Jedná o zpřesnění textu předmětného ustanovení.
K bodu 57 (Příloha č. 1 část III písm. B přídavný kód S172)
Jedná se o úpravu významu předmětného kódu dle aktuálního znění ustanovení § 45 odst. 3
zákona č 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o spotřebních daních“).
K bodu 58 (Příloha č. 1 část III písm. B přídavný kód S173)
Navržené znění přidává chybějící přídavný kód pro uvedené zboží, které je dle zákona
o spotřebních daních předmětem spotřební daně.
K bodu 59 (Příloha č. 1 část III písm. B přídavný kód S505)
Nově navržené ustanovení přidává v souladu se zákonem o spotřebních daních přídavný kód
pro uvedené zboží. Důvodem pro tuto úpravu je změna zákona o spotřebních daních ve věci
zdanění zahřívaných tabákových výrobků.
K bodu 60 (Příloha č. 1 část IV)
Navržené znění zpřesňuje údaje v záhlaví tabulky.
K bodu 61 (Příloha č. 1 část IV kód 9110)
Navržené znění reaguje na skutečnost, že kódem 9110 mají být označovány všechny souborné
jistoty, nejen souborné jistoty povolené v České republice. Současně se jedná se o legislativně
technickou úpravu, neboť slovo „poskytnout“ není v současném znění vyhlášky uvedeno
v gramaticky správném tvaru.
K bodu 62, 65, 69, 78, 79 (Příloha č. 1 část IV kód 9120, kód 9ZD2, kód 9NPV, část V
kód 888, kód 9A9)
Navrhuje se zrušit předmětný kód z důvodu nadbytečnosti.
K bodu 63 (Příloha č. 1 část IV kód 93CJ)
Jedná se o legislativní zpřesnění textu předmětného ustanovení.
K bodu 64 (Příloha č. 1 část IV kód 9ZD1)
Navržené znění reaguje na skutečnost, že kódem 9ZD1 mají být označovány všechny
jednotlivé jistoty s použitím záručního dokladu pro jiné operace než celní režim tranzitu,
nejen jednotlivé jistoty s použitím záručního dokladu pro jiné operace než celní režim tranzitu
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povolené v České republice.
K bodu 66, 67 (Příloha č. 1 část IV kód 95ZP, kód 9N01)
Jedná se o legislativní zpřesnění textu předmětného ustanovení.
K bodu 70 (Příloha č. 1 část V)
Jedná se o legislativní zpřesnění záhlaví tabulky.
K bodu 71 (Příloha č. 1 část V)
Navrhuje se zrušit předmětný řádek tabulky z důvodu nadbytečnosti.
K bodu 72 (Příloha č. 1 část V kód 06B)
Jedná se o věcné zpřesnění textu předmětného ustanovení.
K bodu 73 (Příloha č. 1 část V kód 25C)
Jedná se o legislativní zpřesnění dle příslušných ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty.
K bodu 74 (Příloha č. 1 část V kód 01F)
Důvodem pro tuto změnu je legislativní zpřesnění textu předmětného ustanovení.
K bodu 75, 76, 77 (Příloha č. 1 část V kód 050, kód 070, kód 071)
Jedná se o zajištění souladu předmětného ustanovení s příslušnými ustanoveními zákona
o spotřebních daních.
K bodu 80 (Příloha č. 1 část V, Použité zkratky: 0)
Jedná se o legislativní zpřesnění textu předmětného ustanovení a zajištění jeho souladu
s příslušnými ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty.
K bodu 81 (Příloha č. 1 část V, Použité zkratky: 1)
Navržené znění umožňuje podání předmětné žádosti o úlevu i osobou, která není plátcem
daně z přidané hodnoty.
K bodu 82 (Příloha č. 1 část V, Použité zkratky: Poznámka:)
Navrhuje se zrušit předmětnou poznámku z důvodu nadbytečnosti.
K bodu 83 (Příloha č. 3)
Jedná se o zpřesnění textu předmětného ustanovení a doplnění chybějícího čísla celního
zákona.
K bodu 84, 85, 86, 87 (Příloha č. 5 část I., Příloha č. 6 část I.)
Jedná se o úpravu ve spojitosti s plánovaným vystoupením Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska z Evropské unie, a to ve dvou účinnostních fázích. Předmětné
přílohy upravují vzor záruční listiny pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím
záruční listiny celním zástupcem, který jedná na základě přímého zastoupení, resp. vzor
záruční listiny pro účely zajištění cla soubornou jistotou celním zástupcem, který jedná
na základě přímého zastoupení. Oba vzory dnes uvádějí Spojené království Velké Británie
a Severního Irska jako členskou zemi Evropské unie, v jejíž prospěch je clo zajištěno. Tento
režim by měl zřejmě pokračovat i do budoucna na základě dohody o podmínkách vystoupení
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2
Smlouvy o Evropské unii. Pokud nicméně dojde k tzv. tvrdému brexitu, v mezidobí bude clo
zajišťováno přímo ve prospěch Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, které
tak bude muset být uvedeno mezi nečlenskými zeměmi Evropské unie s obdobným režimem.
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Pro případ tzv. tvrdého brexitu je proto třeba nastavit příslušnou úpravu vyhlášky (body 84
a 86), která bude následně opět nahrazena původním textem současně s nabytím platnosti
dohody o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii (body 85 a 87). Pokud
předmětná dohoda nabyde platnosti současně s vystoupením Spojeného království z Evropské
unie, zůstane ponechán stávající text s tím, že body 84 až 87 se stanou obsoletními.
K čl. II - Účinnost
Účinnost nařízení se navrhuje dnem 1. května 2019 s výjimkou čl. I, bodů 84 až 87. Body 84
a 86 nabývají účinnosti dnem vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního
Irska z Evropské unie, ovšem pouze za podmínky, že současně nevstoupí v platnost dohoda
o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské
unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii. Ustanovení bodů 85 a 87 naopak nabydou
účinnosti dnem, kdy vstoupí uvedená dohoda v platnost, a to za podmínky, že se tak stane
pod dni vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie.

