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242

ZÁKON

ze dne 14. července 2016

celní zákon

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje

a) v návaznosti na přímo použitelné předpisy
Evropské unie1) a přímo použitelné meziná-
rodní smlouvy (dále jen „přímo použitelný
předpis Evropské unie“)

1. výkon dohledu nad mezinárodním obcho-
dem Evropské unie a nad zbožím, které vstu-
puje na celní území Evropské unie nebo jej
opouští,

2. sběr, zpracování a kontrolu statistických
údajů o obchodu Evropské unie,

3. správu cel a

4. povolení související se správou cel a

b) správu daní, stanoví-li zákon upravující daň
z přidané hodnoty nebo zákon upravující spo-
třební daně, že se pro jejich správu použijí usta-
novení o správě cel.

§ 2

Výkon působnosti

Působnost podle tohoto zákona vykonává
správní orgán, který vykonává správu cel (dále jen
„správce cla“).

§ 3

Použití jiných právních předpisů

(1) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona
se postupuje podle daňového řádu, nestanoví-li
přímo použitelný předpis Evropské unie1) nebo
tento zákon jinak.

(2) Podle správního řádu se postupuje v případě

a) řízení o správních deliktech,

b) stanovení celního prostoru,

c) prohlášení části území České republiky za svo-
bodné pásmo, stanovení podmínek výkonu čin-
nosti ve svobodném pásmu a řízení ve věci zá-
vazného stanoviska při umisťování a povolování
staveb,

d) řízení ve věci povolení podle tohoto zákona
nebo přímo použitelného předpisu Evropské
unie1),

e) řízení ve věci osvědčení schváleného hospodář-
ského subjektu a osvědčení o úlovku při dovozu

Sbírka zákonů č. 242 / 2016Strana 3578 Částka 95

1) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní
kodex Unie (přepracované znění).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se
zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o 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.



nebo zpětném vývozu produktů mořského ry-
bolovu podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie1),

f) vyloučení osoby z provozování přepravy na
podkladě karnetu TIR.

(3) Stanoví-li zákon upravující daň z přidané
hodnoty nebo zákon upravující spotřební daně, že
pro správu daní se použijí ustanovení o správě cel,
použijí se v souvislosti se správou těchto daní také
ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské
unie1) a tohoto zákona o povoleních souvisejících
se správou cel.

§ 4

Místní příslušnost správce cla

(1) Správce cla, který je příslušný k vedení cel-
ního řízení, je místně příslušný ke správě cla, pokud
je nebo mělo být clo v tomto řízení vyměřováno.

(2) Správce cla, který jako první zjistil skuteč-
nosti, na jejichž základě vznikl celní dluh, je místně
příslušný k

a) vyměření cla mimo celní řízení,

b) doměření cla a

c) zajištění cla vyměřovaného mimo celní řízení
nebo doměřovaného cla zajišťovacím příkazem.

(3) K celnímu řízení ve věci

a) vyřízení celního režimu je místně příslušný
správce cla, který je místně příslušný k propuš-
tění zboží do tohoto režimu,

b) propuštění zboží do zvláštního režimu nebo
vyřízení tohoto režimu je místně příslušný
správce cla, který je jako takový označen v po-
volení k použití zvláštního režimu,

c) vývozu zboží dopravovaného potrubím nebo
vedením je místně příslušný správce cla, v jehož
územním obvodu má vývozce zboží místo po-
bytu nebo sídlo,

d) zpětného vývozu nebo dočasného uskladnění je
místně příslušný správce cla, u kterého bylo
podáno příslušné prohlášení nebo oznámení
a bylo předloženo zboží,

e) přenechání zboží je místně příslušný správce
cla, u kterého byla podána příslušná žádost
a bylo předloženo zboží.

(4) K řízení ve věci povolení ručitele pro po-

skytnutí jednotlivé jistoty s použitím záruční listiny
je místně příslušný správce cla, u něhož bude jistota
použita.

(5) Ve věci prodeje nebo zničení zboží pod cel-
ním dohledem je místně příslušný správce cla, který
zboží zadržel.

ČÁST DRUHÁ

CELNÍ KONTROLA

§ 5

Zvláštní ustanovení o provádění kontroly
po propuštění zboží

(1) Daňová kontrola, jejímž předmětem jsou
povinnosti podle celních předpisů, prováděná v pří-
padě kontroly po propuštění zboží, nebo kontroly
zboží vyjmutého z celního dohledu a zjištěného
v průběhu kontroly po propuštění zboží je zahájena
doručením oznámení o zahájení kontroly, ve kterém
je vymezen předmět a rozsah kontroly.

(2) Zpráva o daňové kontrole podle odstavce 1
obsahuje také odkaz na oznámení o zahájení kon-
troly.

(3) V případě daňové kontroly podle od-
stavce 1 se za seznámení a předložení výsledku kon-
trolního zjištění kontrolované osobě považuje také
jeho doručení této osobě.

(4) Dojde-li v případě daňové kontroly podle
odstavce 1 na základě vyjádření kontrolované osoby
ke změně výsledku kontrolního zjištění, seznámí
správce cla kontrolovanou osobu s novým výsled-
kem kontrolního zjištění a předloží jí tento výsledek
k vyjádření.

(5) Daňová kontrola podle odstavce 1 je ukon-
čena doručením oznámení o ukončení kontroly, je-
hož součástí je také zpráva o daňové kontrole, pode-
psaná úřední osobou správce cla. Zpráva o daňové
kontrole se s kontrolovanou osobou neprojednává.

§ 6

Vnitřní kontrola zásilek

(1) V případě důvodného podezření, že poš-
tovní nebo jiná zásilka obsahuje zboží, které podléhá
celnímu dohledu, může být provedena její vnitřní
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kontrola i v případě, že se na obsah zásilky vztahuje
listovní tajemství.

(2) Provedení vnitřní kontroly potvrdí správce
cla na obalu zásilky a sepíše o něm úřední záznam.

§ 7

Celní závěra

(1) Správce cla může při místním šetření zajistit
celní závěrou zboží podléhající celnímu dohledu také
za účelem zabránění jeho neoprávněné změně či zá-
měně za jiné zboží.

(2) Při zajištění zboží podléhajícího celnímu
dohledu může správce cla zajistit celní závěrou
prostor, dopravní prostředek, kontejner nebo obal,
v nichž se zboží nachází.

§ 8

Vynětí z celní kontroly

(1) Celní kontrole nepodléhá

a) zavazadlo osoby požívající výsad a imunit po-
dle mezinárodní smlouvy a

b) konzulární zavazadlo a diplomatická a jiná
pošta požívající ochrany podle mezinárodního
práva.

(2) Celní kontrole nepodléhá zásilka obsahující
úřední dokument určený pro potřebu ozbrojených
sil nebo civilní složky smluvních stran Severoatlan-
tické smlouvy, je-li opatřena úředním razítkem a je-li
předloženo potvrzení osvědčující, že zásilka obsa-
huje pouze úřední dokument.

(3) Celní kontrole nepodléhá zásilka s doku-
mentem obsahující utajovanou informaci podle ji-
ného zákona, pokud splňuje podmínky a náležitosti
pro manipulaci a přepravu těchto dokumentů.

§ 9

Součinnost osob při provádění celní kontroly

Vyžaduje-li to provádění celní kontroly,

a) je kontrolovaná osoba povinna na vlastní ná-
klady umožnit kontrolu zboží přepravovaného
silničním dopravním prostředkem na místě
určeném správcem cla, nebo

b) správce cla na náklady kontrolované osoby
umístí po dobu provádění celní kontroly zboží

na místo, které je pod přímým dohledem správ-
ce cla.

§ 10

Doba pro uchování informací

Doba pro uchování informací pro účely celní
kontroly podle přímo použitelného předpisu Evrop-
ské unie1) činí 10 let.

§ 11

Zvláštní ustanovení o stížnosti

Stížnost proti nevhodnému chování úřední oso-
by při celní kontrole nebo postupu správce cla při
celní kontrole nemusí být vyřízena do ukončení celní
kontroly.

ČÁST TŘETÍ

CELNÍ ŘÍZENÍ

§ 12

Celní řízení

(1) Celní řízení se vede za účelem rozhodnutí
o tom, zda bude zboží propuštěno do navrženého
celního režimu, nebo o vyřízení celního režimu, do
něhož bylo zboží propuštěno, popřípadě také za
účelem stanovení cla.

(2) Celní řízení se vede za účelem rozhodnutí
ve věci zpětného vývozu, dočasného uskladnění
nebo přenechání zboží.

§ 13

Celní prostor

(1) Celním prostorem se rozumí stanovené
území mezinárodních letišť a jiných prostor určené
k provádění celního řízení.

(2) Celní prostor stanoví správce cla opatřením
obecné povahy. Má-li být součástí celního prostoru
území mezinárodního letiště, stanoví se celní prostor
na základě rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví
o stanovení druhu letiště, kterým se letiště určí jako
mezinárodní.

§ 14

Zvláštní způsoby provádění celního řízení

(1) Správce cla na žádost provede celní řízení
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přednostně, a to i mimo úřední hodiny pro veřejnost,
v případě

a) zboží podléhajícího rychlé zkáze,

b) živých zvířat,

c) zboží určeného k odstranění následků mimo-
řádných událostí nebo krizových situací,

d) zboží, které je dováženo nebo vyváženo pravi-
delnými jednotkami nebo formacemi ozbroje-
ných sil smluvních stran Severoatlantické
smlouvy,

e) zboží dováženého osobami požívajícími výsad
a imunit podle mezinárodní smlouvy, konzulár-
ního zavazadla a diplomatické a jiné pošty po-
žívající ochrany podle mezinárodního práva.

(2) Pokud je celní řízení na žádost prováděno
mimo prostor správce cla nebo celní prostor anebo
mimo úřední hodiny správce cla pro veřejnost, nese
náklady spojené s takto provedeným řízením ten,
kdo o něj požádal.

§ 15

Plná moc v celním řízení
v případě přímého zastoupení

Zvolí-li si zmocnitel v celním řízení nového
zmocněnce, platí, že nová plná moc nebyla udělena
pro věc, v níž dosavadní zmocněnec začal jednat vůči
správci cla, ledaže zmocnitel v nové plné moci vý-
slovně vypověděl plnou moc dosavadnímu zmoc-
něnci.

§ 16

Rozhodnutí v celním řízení

(1) Rozhodnutí v celním řízení obsahuje také

a) datum přijetí příslušného prohlášení nebo ozná-
mení, pokud bylo podáno,

b) evidenční číslo rozhodnutí, které nahrazuje
číslo jednací,

c) množství a popis, popřípadě název zboží,

d) celní hodnotu zboží nebo jiný základ cla a

e) celní sazbu zboží podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie1).

(2) Je-li rozhodnutí v celním řízení vydáno na
tiskopise podle přímo použitelného předpisu Evrop-
ské Unie1), neobsahuje odůvodnění a poučení

o opravném prostředku, pokud je tímto rozhodnu-
tím zboží propuštěno do navrženého režimu.

§ 17

Oprava rozhodnutí v celním řízení

(1) Zjistí-li správce cla nesprávnost v rozhod-
nutí vydaném v celním řízení, provede opravu této
nesprávnosti pouze ve svém informačním systému,
pokud tato oprava nemá vliv na výši stanoveného cla.

(2) O provedení opravy správce cla sepíše
úřední záznam a vhodným způsobem o něm vyro-
zumí deklaranta.

(3) Opravu lze provést nejpozději do 3 let od
konce kalendářního roku, ve kterém bylo rozhod-
nutí v celním řízení vydáno.

§ 18

Služební razítko

(1) Otisk úředního razítka na rozhodnutí v cel-
ním řízení může být nahrazen otiskem služebního
razítka, které je přiděleno úřední osobě k plnění je-
jích úkolů.

(2) Služební razítko musí obsahovat

a) označení správce cla, který vykonává svoji pra-
vomoc prostřednictvím úřední osoby, které
bylo služební razítko přiděleno, a

b) číslo určené k identifikaci úřední osoby, které
bylo služební razítko přiděleno.

§ 19

Skladné

(1) Za dočasné uskladnění zboží v dočasných
skladech správce cla v souvislosti s vedením celního
řízení je osoba, která zboží správci cla předložila,
povinna uhradit skladné z hodnoty uskladněného
zboží ve výši

a) 0,5 %, nepřesáhne-li doba uskladnění 5 dnů,
nejméně však ve výši 200 Kč,

b) 5 %, přesáhne-li doba uskladnění 5 dnů a nepře-
sáhne-li 90 dnů, nejméně však ve výši 500 Kč,
nebo

c) 20 %, přesáhne-li doba uskladnění 90 dnů, nej-
méně však ve výši 1 000 Kč.

(2) Do doby podle odstavce 1 se započítává den
uskladnění.

(3) Skladné je nákladem řízení.
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ČÁST ČTVRTÁ

SPRÁVA CLA

HLAVA I

STANOVENÍ CLA

§ 20

Další náležitosti rozhodnutí o stanovení cla

Rozhodnutí, kterým je stanoveno clo, obsahuje
také variabilní symbol pro účely označení úhrady
cla.

§ 21

Doměření cla

(1) Clo lze doměřit na základě žádosti o domě-
ření cla nebo z moci úřední.

(2) Žádost o doměření cla není přípustná, po-
kud

a) probíhá doměřovací řízení; údaje uvedené
v takto podané žádosti o doměření cla se využijí
při doměření cla, nebo

b) je o tomto cle zahájeno řízení o

1. mimořádném opravném prostředku,

2. dozorčím prostředku, nebo

3. žalobě proti rozhodnutí správce cla.

(3) Pokud se doměřené clo neodchyluje od cla
uvedeného v žádosti o doměření cla, nemusí být roz-
hodnutí o doměření cla odůvodněno.

§ 22

Vyloučení vzniku penále

Z částky doměřeného cla nevzniká penále.

§ 23

Lhůta pro stanovení cla

Clo lze stanovit do 10 let ode dne vzniku cel-
ního dluhu, pokud přímo použitelný předpis Evrop-
ské unie1) stanoví, že lhůtu pro stanovení cla lze pro-
dloužit.

§ 24

Solidární odpovědnost za celní dluh

(1) Clo se doměří všem osobám, které odpoví-

dají za clo společně a nerozdílně, jako společný celní
dluh.

(2) Správce cla může doměřit clo na základě
celní kontroly, která byla provedena vůči jedné
z osob, které odpovídají za celní dluh společně a ne-
rozdílně.

(3) Ustanovení daňového řádu o povinném
společném zastupování se nepoužijí.

§ 25

Vznik daňové povinnosti při dovozu zboží
nepodléhajícího clu nebo osvobozeného od cla

Spojuje-li zákon upravující daň z přidané hod-
noty nebo zákon upravující spotřební daně vznik
daňové povinnosti se vznikem celního dluhu, platí
pro účely vzniku této daňové povinnosti v případě
dovozu zboží, které nepodléhá clu nebo je od cla
osvobozeno, že celní dluh vzniká, jsou-li splněny
ostatní podmínky pro jeho vznik podle přímo pou-
žitelného předpisu Evropské unie1).

HLAVA II

PLACENÍ CLA

Díl 1

Zajištění cla

§ 26

Formy zajištění cla

(1) Clo se zajišťuje poskytnutím jistoty podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie1) ve
formě

a) složení částky,

b) ručení nebo finanční záruky, nebo

c) zástavního práva k nemovité věci.

(2) Poskytnutím jistoty podle odstavce 1 se za-
jišťují také jiná peněžitá plnění, která jsou spravována
společně se clem.

§ 27

Zajištění cla složením částky

(1) Částka, kterou je zajišťováno clo, se skládá
na zvláštní účet správce cla bezhotovostním převo-
dem nebo převodem přeplatku.

(2) Není-li clo ke dni jeho splatnosti uhrazeno,
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použije se složená částka na jeho úhradu k tomuto
dni.

(3) V případě uvolnění poskytnuté jistoty se
složená částka stává přeplatkem osoby, která jistotu
poskytla.

(4) Na žádost osoby, která jistotu poskytla, se
částka jistoty namísto jejího uvolnění opakovaně po-
užije k zajištění cla.

§ 28

Zajištění cla ručením

(1) Ručitelem může být pouze osoba odlišná od
dlužníka.

(2) Osobou odlišnou od dlužníka pro účely to-
hoto zákona není osoba, která je

a) členem statutárního nebo kontrolního orgánu
dlužníka, nebo tím, kdo dlužníka ovládá jako
jeho člen nebo na základě dohody či jiné sku-
tečnosti,

b) zaměstnavatelem nebo zaměstnancem dlužníka,

c) osobou blízkou dlužníka, nebo

d) členem skupiny podle zákona upravujícího daň
z přidané hodnoty, jejímž členem je dlužník.

§ 29

Povolení ručitele

(1) Žádost o vydání povolení ručitele

a) pro jednotlivou jistotu s použitím záručního
dokladu podává osoba, která se stane ručitelem,

b) pro jednotlivou jistotu s použitím záruční listi-
ny podává osoba zajišťující clo, nebo

c) souborné jistoty podává osoba, která je uživa-
telem souborné jistoty.

(2) Žadateli o vydání povolení ručitele může
být vydáno toto povolení, pokud

a) je jeho finanční situace taková, že může splnit
ručitelský závazek do výše uvedené v žádosti
o vydání povolení ručitele nebo splnění tohoto
ručitelského závazku do této výše zajistil a

b) nemá evidován nedoplatek s výjimkou nedo-
platku, u kterého je povoleno posečkání jeho
úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,

1. u orgánů Finanční správy České republiky,

2. u orgánů Celní správy České republiky,

3. na pojistném a na penále na všeobecné zdra-
votní pojištění a

4. na pojistném a na penále na sociální zabez-
pečení a příspěvku na státní politiku zaměst-
nanosti.

(3) Skutečnosti podle odstavce 2 písm. b) bo-
dů 3 a 4 se prokazují potvrzeními, která nejsou ke
dni podání žádosti o vydání povolení ručitele starší
než 60 dnů.

(4) Pokud byla žádost o vydání povolení ruči-
tele zamítnuta, lze novou žádost podat nejdříve po
uplynutí 12 měsíců ode dne oznámení zamítavého
rozhodnutí.

(5) Povolení ručitele může být vydáno také na
dobu určitou. Podmínky pro vydání povolení ruči-
tele musí být splňovány po celou dobu trvání povo-
lení.

(6) Ode dne zrušení nebo zániku povolení ru-
čitele nelze pro účely zajištění cla přijmout záruční
listinu, záruční doklad ani osvědčení o poskytnutí
souborné jistoty, které byly vydány na základě to-
hoto povolení.

§ 30

Zajištění cla finanční zárukou

Ustanovení o ručení se použijí obdobně pro fi-
nanční záruku.

§ 31

Zajištění cla celním zástupcem

(1) Celní zástupce, který jedná na základě pří-
mého zastoupení, může clo zajistit namísto osoby, za
níž jedná. V takovém případě odpovídá s touto oso-
bou za dluh společně a nerozdílně.

(2) Zajistí-li celní zástupce clo podle odstavce 1,
musí být doklad prokazující, že celní zástupce za-
jišťuje clo za osobu, za níž jedná, připojen

a) k záruční listině pro jednotlivou operaci, pokud
celní zástupce zajišťuje clo ve formě ručení
s použitím této listiny, nebo

b) k celnímu prohlášení, pokud celní zástupce za-
jišťuje clo v jiné formě.

(3) Zajištění cla podle odstavce 1 není dotčeno
vypovězením plné moci.
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§ 32

Souborná jistota a povolení uživatele
souborné jistoty

(1) Soubornou jistotou se rozumí také sou-
borná jistota se sníženou částkou záruky.

(2) Existenci povolení uživatele souborné jis-
toty prokazuje uživatel osvědčením, vydaným správ-
cem cla, který užití souborné jistoty povolil, nelze-li
existenci povolení uživatele souborné jistoty zjistit
z informačního systému správce cla.

(3) Osvědčení se vydává nejvýše na 2 roky
s možností jednoho prodloužení nejdéle o další
2 roky.

(4) V případě zrušení povolení uživatele sou-
borné jistoty je uživatel povinen neprodleně vrátit
všechna osvědčení, v jejichž případě neuplynula
doba, na kterou se osvědčení vydává, správci cla,
který tato osvědčení vydal.

(5) Ustanovení o povolení uživatele souborné
jistoty se přiměřeně použijí také na povolení, kterým
je dlužník zproštěn povinnosti poskytnout jistotu.

Díl 2

Vybírání cla

§ 33

Způsob úhrady cla

(1) Úhrada cla musí být označena variabilním
symbolem uvedeným v rozhodnutí, kterým bylo
clo stanoveno.

(2) Na žádost osoby, která zajistila clo slože-
ním částky, lze dosud nesplatné clo uhradit převo-
dem z této částky; dnem úhrady je den, v němž
správce cla obdržel žádost o tento způsob úhrady.

(3) Výzvu ručiteli k uhrazení cla lze vydat i bez
předchozího vymáhání cla na dlužníkovi.

§ 34

Úhrada společného celního dluhu

(1) Úhrada společného celního dluhu se eviduje
u každého dlužníka samostatně.

(2) Dojde-li k úhradě společného celního dluhu
jedním z dlužníků, považuje se společný celní dluh
za uhrazený také ostatními dlužníky.

§ 35

Další zaúčtování cla

Za další zaúčtování cla podle přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie1) se považuje také za-
účtování cla provedené na základě změny výše cla
před nabytím právní moci rozhodnutí, kterým je
clo vyměřováno.

§ 36

Lhůta pro placení cla

Lhůta pro placení cla neskončí dříve než lhůta
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1),
po jejímž uplynutí se clo považuje za částku, kterou
nelze vybrat.

ČÁST PÁTÁ

USTANOVENÍ O POVOLENÍ

§ 37

Změna povolení

(1) Správce cla změní povolení na žádost drži-
tele tohoto povolení, pokud jsou splněny podmínky
pro jeho vydání.

(2) Správce cla změní povolení z moci úřední,
pokud

a) došlo ke změně údajů uvedených v tomto po-
volení, nebo

b) tím v odůvodněných případech změní nebo do-
plní podmínky podle přímo použitelného před-
pisu Evropské unie1) stanovené v tomto povo-
lení.

(3) Ustanovení o změně povolení se obdobně
použijí pro změnu osvědčení schváleného hospodář-
ského subjektu a osvědčení o úlovku při dovozu
nebo zpětném vývozu produktů mořského rybolovu
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1).

ČÁST ŠESTÁ

OSVOBOZENÍ OD CLA

§ 38

Osvobození vybraného zboží

(1) Od dovozního cla je osvobozena diploma-
tická pošta, konzulární zavazadlo a jiná pošta poží-
vající ochrany podle mezinárodního práva.
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(2) Od dovozního cla je osvobozeno zboží do-
vážené osobami požívajícími výsad a imunit podle
mezinárodní smlouvy v rozsahu odpovídajícím prin-
cipu vzájemnosti.

(3) Podmínkou osvobození podle odstavce 2 je
také

a) potvrzení celního prohlášení příslušnou diplo-
matickou misí, konzulárním úřadem, zvláštní
misí nebo zastupitelstvím mezinárodní organi-
zace, a to podpisem vedoucího nebo jeho zá-
stupce a otiskem úředního razítka,

b) připojení dokladu k celnímu prohlášení, který
prokazuje, že osoba, pro kterou je zboží dová-
ženo, je osobou podle odstavce 2, není-li celní
prohlášení potvrzeno podle písmene a),

c) připojení dokladu Ministerstva zahraničních
věcí k celnímu prohlášení, který potvrzuje spl-
nění principu vzájemnosti a jeho rozsah v pří-
padě dovozu dopravních prostředků, a

d) skutečnost, že zboží nebude půjčeno, vypůj-
čeno, zastaveno, pronajato nebo postoupeno
ve lhůtě vyplývající z principu vzájemnosti,
a není-li této lhůty, do 12 měsíců, a v případě
dopravních prostředků do 24 měsíců, ode dne
přijetí celního prohlášení na propuštění tohoto
zboží do volného oběhu.

(4) Od cla je osvobozen vojenský materiál a při-
měřené množství zboží určeného pro výhradní po-
třebu vojenského a civilního personálu ozbrojených
sil vysílajícího státu nebo závislých osob podle zá-
kona upravujícího pobyt ozbrojených sil jiných států
na území České republiky.

ČÁST SEDMÁ

ZADRŽENÍ, PŘENECHÁNÍ, PRODEJ
A ZNIČENÍ VĚCI

HLAVA I

ZADRŽENÍ ZBOŽÍ
A DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

§ 39

Důvody zadržení zboží a dopravního prostředku

(1) Správce cla může kromě případů stanove-
ných přímo použitelným předpisem Evropské unie1)

zadržet zboží nebo dopravní prostředek, který je
dopravuje, a to pro účely

a) řízení o správních deliktech podle tohoto zá-
kona,

b) úhrady nedoplatku evidovaného u orgánu Celní
správy České republiky nebo orgánu Finanční
správy České republiky.

(2) Správce cla zadrží zboží nebo dopravní pro-
středek podle odstavce 1 bez ohledu na práva třetích
osob.

§ 40

Postup při zadržení zboží
a dopravního prostředku

(1) O provedení zadržení zboží nebo doprav-
ního prostředku pořídí správce cla úřední záznam.
Stejnopis úředního záznamu správce cla předá osobě,
která má zboží nebo dopravní prostředek v době za-
držení u sebe, poskytne-li nezbytnou součinnost
k tomuto předání.

(2) Správce cla může zadržené zboží nebo do-
pravní prostředek ponechat osobě, které byly za-
drženy, s tím, že je osoba nesmí zničit ani s nimi
jinak nakládat s výjimkou jejich držení nebo sklado-
vání.

§ 41

Námitka proti zadržení zboží
a dopravního prostředku

Nesouhlasí-li dotčená osoba se zadržením zboží
nebo dopravního prostředku, může proti tomu
uplatnit námitku ve lhůtě 3 pracovních dnů ode
dne provedení tohoto úkonu. Tuto lhůtu nelze na-
vrátit v předešlý stav.

§ 42

Vrácení zadrženého zboží
a dopravního prostředku

(1) Správce cla vrátí zadržené zboží nebo do-
pravní prostředek jejich vlastníkovi, a není-li znám,
osobě, které byly tyto věci zadrženy, pokud

a) zboží nebylo prodáno nebo zničeno správcem
cla podle přímo použitelného předpisu Evrop-
ské unie1),

b) nebylo rozhodnuto o propadnutí nebo zabrání
zboží nebo dopravního prostředku a

c) do dne následujícího po dni jejich zadržení pro
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účely úhrady nedoplatku evidovaného u orgánu
Celní správy České republiky nebo orgánu Fi-
nanční správy České republiky nebyl přísluš-
ným orgánem vydán exekuční příkaz ohledně
tohoto zboží nebo dopravního prostředku.

(2) Správce cla vrátí dopravní prostředek, je-li
jeho hodnota v nápadném nepoměru k povaze správ-
ního deliktu.

§ 43

Náhrada nákladů

V případě, že bylo rozhodnuto o propadnutí
nebo zabrání zadrženého zboží nebo dopravního
prostředku, je povinen uhradit náklady na jejich
skladování po dobu jejich zadržení

a) pachatel správního deliktu, a není-li znám,

b) vlastník zboží nebo dopravního prostředku, po-
kud o správním deliktu v době jeho spáchání
věděl nebo vědět měl a mohl, a není-li znám,

c) ten, komu byly zboží nebo dopravní prostředek
zadrženy.

HLAVA II

PRODEJ A ZNIČENÍ ZBOŽÍ

§ 44

Postup při prodeji zboží

(1) Správce cla při prodeji zadrženého zboží
v případě, kdy lze zboží prodat podle přímo použi-
telného předpisu Evropské unie1), postupuje podle
ustanovení daňového řádu o daňové exekuci prode-
jem movitých věcí.

(2) Zbytek výtěžku se považuje za přeplatek
vlastníka zboží podle daňového řádu.

(3) O prodeji zboží správce cla vhodným způ-
sobem vyrozumí vlastníka zboží a osobu, které bylo
zboží zadrženo, je-li odlišná od vlastníka.

§ 45

Postup při zničení zboží

(1) Správce cla při zničení zadrženého zboží
v případě, kdy lze zboží zničit podle přímo použi-
telného předpisu Evropské unie1), postupuje ob-
dobně jako v případě zničení propadlé nebo zabrané
věci.

(2) O zničení zboží správce cla vhodným způ-

sobem vyrozumí vlastníka zboží a osobu, které bylo
zboží zadrženo, je-li odlišná od vlastníka.

HLAVA III

PŘENECHÁNÍ ZBOŽÍ

§ 46

Přenechání zboží ve prospěch České republiky

(1) Správce cla povolí přenechání zboží ve pro-
spěch České republiky podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie1), pokud

a) tím České republice nevzniknou náklady, s vý-
jimkou nákladů souvisejících s držením, sklado-
váním a prodejem zboží, a

b) jde o zboží, se kterým lze podle jiných právních
předpisů volně nakládat.

(2) Vlastníkem přenechaného zboží se stává
stát.

ČÁST OSMÁ

SPRÁVNÍ DELIKTY

HLAVA I

PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY
PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH

FYZICKÝCH OSOB

§ 47

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) doveze, vyveze nebo přepraví zboží v rozporu
s přímo použitelným předpisem Evropské
unie1),

b) odejme zboží celnímu dohledu v rozporu
s přímo použitelným předpisem Evropské
unie1),

c) poruší celní závěru v rozporu s přímo použi-
telným předpisem Evropské unie1),

d) přechovává zboží, jehož dovozem nebo tranzi-
tem byl spáchán správní delikt,

e) v rozporu s § 10 neuchovává informace po dobu
nejméně 10 let, nebo

f) nesplní některou z povinností souvisejících se
zadržením zboží nebo dopravního prostředku
podle § 40 odst. 2.
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(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
nesplní některou z povinností podle přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie1)

a) pro propuštění zboží do celního režimu nebo
pro nakládání se zbožím,

1. propuštěným do zvláštního celního režimu,

2. propuštěným do celního režimu vývozu,

3. dočasně uskladněným,

4. pro které bylo zřízeno zástavní právo, nebo

5. vstupujícím na celní území Evropské unie,
vystupujícím z celního území Evropské unie
nebo předkládaným k celnímu řízení, nebo

b) pro propuštění zboží do navrhovaného celního
režimu za použití zjednodušeného celního pro-
hlášení a jiných zjednodušení.

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie1)

a) předloží správci cla pozměněný nebo padělaný
doklad,

b) poskytne správci cla nesprávný údaj nebo do-
klad, nebo

c) uvede nesprávné údaje v žádosti o vydání
osvědčení o původu zboží nebo sama osvědčí
původ zboží v rozporu s mezinárodní smlou-
vou v oblasti sazebních opatření.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
4 000 000 Kč.

§ 48

Správní delikty právnických
a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že

a) doveze, vyveze nebo přepraví zboží v rozporu
s přímo použitelným předpisem Evropské
unie1),

b) odejme zboží celnímu dohledu v rozporu
s přímo použitelným předpisem Evropské
unie1),

c) poruší celní závěru v rozporu s přímo použi-
telným předpisem Evropské unie1),

d) přechovává zboží, jehož dovozem nebo tranzi-
tem byl spáchán správní delikt,

e) v rozporu s § 10 neuchovává informace po dobu
nejméně 10 let, nebo

f) nesplní některou z povinností souvisejících se
zadržením zboží nebo dopravního prostředku
podle § 40 odst. 2.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou
z povinností podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie1)

a) pro propuštění zboží do celního režimu nebo
pro nakládání se zbožím,

1. propuštěným do zvláštního celního režimu,

2. propuštěným do celního režimu vývozu,

3. dočasně uskladněným,

4. pro které bylo zřízeno zástavní právo, nebo

5. vstupujícím na celní území Evropské unie,
vystupujícím z celního území Evropské unie
nebo předkládaným k celnímu řízení, nebo

b) pro propuštění zboží do navrhovaného celního
režimu za použití zjednodušeného celního pro-
hlášení a jiných zjednodušení.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie1)

a) předloží správci cla pozměněný nebo padělaný
doklad,

b) poskytne správci cla nesprávný údaj nebo do-
klad, nebo

c) uvede nesprávné údaje v žádosti o vydání
osvědčení o původu zboží nebo sama osvědčí
původ zboží v rozporu s mezinárodní smlou-
vou v oblasti sazebních opatření.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do
4 000 000 Kč.

(5) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo 2
lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti.

HLAVA II

PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ VĚCI

§ 49

Propadnutí věci

(1) Propadnutí věci lze uložit, jestliže věc náleží
osobě, která se dopustila správního deliktu, a věc
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a) byla ke spáchání správního deliktu užita nebo
určena, nebo

b) byla správním deliktem získána nebo byla na-
byta za věc správním deliktem získanou.

(2) Propadnutí věci nelze uložit, je-li její hod-
nota v nápadném nepoměru k povaze správního de-
liktu.

§ 50

Zabrání věci

(1) Správce cla, který neuložil propadnutí věci,
rozhodne o jejím zabrání, pokud to vyžaduje bez-
pečnost osob nebo majetku anebo jiný obecný zájem
a pokud

a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt
stíhat,

b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu
nenáleží zcela, nebo

c) vlastník není znám.

(2) Zabrání věci nelze uložit, je-li hodnota věci
v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu.

(3) O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže od
jednání majícího znaky správního deliktu uplynuly
2 roky.

§ 51

Společná ustanovení o propadlé a zabrané věci

(1) Vlastníkem propadlé nebo zabrané věci se
stává stát.

(2) Správce cla může propadlou nebo zabra-
nou věc podle povahy věci zničit. Na zničení dohlí-
ží tříčlenná komise složená z úředních osob správce
cla.

(3) Náklady spojené se správou a zničením pro-
padlé nebo zabrané věci hradí pachatel správního
deliktu, a není-li znám, vlastník věci, a není-li znám,
osoba, které byla věc zadržena.

HLAVA III

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
KE SPRÁVNÍM DELIKTŮM

§ 52

Odpovědnost za správní delikt

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba za

správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vy-
naložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat,
aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jest-
liže

a) správce cla o něm nezahájil řízení do 2 let ode
dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do
6 let ode dne, kdy byl spáchán, nebo

b) jde o správní delikt podle § 47 odst. 3 písm. b)
nebo § 48 odst. 3 písm. b) a pachatel oznámil
správci cla nesprávnost v jím podaném pro-
hlášení nebo oznámení podle přímo použi-
telného předpisu Evropské unie1) a poskytl
veškerou součinnost k opravě tohoto prohlášení
nebo oznámení; to neplatí v případě, že ne-
správnost měla vliv na výši stanoveného cla a ne-
byla oznámena správci cla do 60 dnů po právní
moci rozhodnutí, kterým je ukončeno celní ří-
zení.

(3) Nedojde-li k zániku odpovědnosti za
správní delikt podle odstavce 2 písm. b) pouze pro
překročení lhůty pro oznámení nesprávnosti v pro-
hlášení nebo oznámení správci cla, lze za tento
správní delikt uložit pokutu do 400 000 Kč.

(4) Odpovědnost za správní delikt podle od-
stavce 2 písm. b) zaniká i v případě, že oznámení
nesprávnosti a součinnost poskytla osoba, která od-
povídá za celní dluh společně a nerozdílně společně
s pachatelem.

§ 53

Příslušnost k projednání správního deliktu

(1) Správní delikty podle tohoto zákona pro-
jednává správce cla, v jehož územním obvodu má
osoba podezřelá ze spáchání správního deliktu místo
pobytu nebo sídlo.

(2) Nenachází-li se místo pobytu nebo sídlo
osoby na území České republiky, projedná správní
delikt správce cla, v jehož územním obvodu byl
správní delikt spáchán.

(3) Nelze-li místo spáchání správního deliktu
spolehlivě zjistit, projedná jej správce cla, v jehož
územním obvodu bylo spáchání správního deliktu
zjištěno.

Sbírka zákonů č. 242 / 2016Strana 3588 Částka 95



§ 54

Druh sankce a její výše

(1) Při stanovení druhu sankce a její výměry se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání, k jeho následkům a k okol-
nostem, za nichž byl spáchán.

(2) Od uložení sankce lze v rozhodnutí o správ-
ním deliktu upustit, jestliže vzhledem k závažnosti
správního deliktu, okolnostem jeho spáchání a osobě
pachatele lze důvodně očekávat, že již samotné pro-
jednání věci před správcem cla postačí k jeho ná-
pravě.

(3) Zákaz činnosti lze uložit nejdéle na 2 roky,
pokud

a) byl správní delikt spáchán touto činností nebo
v souvislosti s ní a

b) s přihlédnutím k závažnosti správního deliktu
a okolnostem jeho spáchání nepostačí uložení
pokuty.

(4) V blokovém řízení lze za přestupky podle
tohoto zákona uložit pokutu do 10 000 Kč.

§ 55

Splatnost pokuty

(1) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy
nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

(2) Příjem z pokut je příjmem státního roz-
počtu.

ČÁST DEVÁTÁ

ÚDAJE PRO STATISTICKÉ ÚČELY

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ
O ÚDAJÍCH PRO STATISTICKÉ ÚČELY

§ 56

Sběr, zpracování a kontrola údajů
pro statistické účely

(1) Správce cla zabezpečuje podle přímo použi-
telného předpisu Evropské unie1)

a) sběr, zpracování a poskytování údajů pro statis-
tické účely a

b) prověřování plnění povinností souvisejících se
sběrem, zpracováním a poskytováním údajů
pro statistické účely.

(2) Údaji podle odstavce 1 jsou údaje o

a) zboží, které bylo propuštěno do celního re-
žimu,

b) zboží, u kterého vznikla daňová povinnost ke
spotřební dani,

c) obchodu se zbožím mezi Českou republikou
a jinými členskými státy Evropské unie a

d) dovozu a vývozu zboží ze strany námořních
přepravců.

(3) Správce cla může v případě prověřování
plnění povinností souvisejících se sběrem, zpracová-
ním a poskytováním údajů pro statistické účely po-
dle odstavce 2 obdobně použít ustanovení o daňové
kontrole prováděné v případě kontroly po propuš-
tění zboží.

(4) Pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité
povahy za porušení povinnosti podle této části může
správce cla uložit až do 1 000 000 Kč.

HLAVA II

VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ O OBCHODU
SE ZBOŽÍM MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

A JINÝMI ČLENSKÝMI STÁTY
EVROPSKÉ UNIE

§ 57

Zpravodajská jednotka

(1) Zpravodajskou jednotkou se pro účely to-
hoto zákona rozumí osoba, která je podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie1) povinna vy-
kazovat údaje o obchodu se zbožím mezi Českou
republikou a jinými členskými státy Evropské unie.

(2) Zpravodajská jednotka je povinna se regis-
trovat.

(3) Identifikačním číslem registrované zpravo-
dajské jednotky je daňové identifikační číslo, které
jí bylo přiděleno.

(4) Změnu registračních údajů provede správce
cla pouze ve svém informačním systému.

§ 58

Vykazování údajů zpravodajskou jednotkou

(1) Zpravodajská jednotka vykazuje údaje za
referenční období.

(2) Referenčním obdobím je kalendářní měsíc.
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(3) Zpravodajská jednotka vykazuje údaje počí-
naje referenčním obdobím,

a) ve kterém dosáhla prahu pro vykazování údajů,
nebo

b) které následuje po měsíci odeslání nebo přijetí
zboží, pokud je shodný s měsícem, ve kterém
vznikla zpravodajské jednotce povinnost při-
znat uskutečnění dodání zboží do jiného člen-
ského státu Evropské unie nebo přiznat daň
z přidané hodnoty při pořízení zboží z takového
státu.

(4) Zpravodajská jednotka vykazuje údaje do
konce kalendářního roku následujícího po referenč-
ním období, od kterého vykazování údajů počalo,
nebo do dne zrušení registrace zpravodajské jed-
notky k dani z přidané hodnoty, pokud k němu do-
šlo dříve.

(5) Zpravodajská jednotka vykazuje údaje nej-
později dvanáctý pracovní den měsíce následujícího
po skončení referenčního období, a to elektronicky
ve formátu a struktuře zveřejněné správcem cla.

§ 59

Vykazování údajů v případě jednorázového
dosažení prahu pro vykazování

(1) V případě jednorázového dosažení prahu
pro vykazování vykazuje zpravodajská jednotka
údaje pouze za referenční období, v němž došlo k to-
muto dosažení.

(2) Za jednorázové dosažení prahu pro vykazo-
vání se považuje také odeslání nebo přijetí několika
zbožových zásilek v průběhu nejvýše dvou referenč-
ních období, pokud zboží v nich tvoří jednu ucele-
nou dodávku, nebo se jedná o součásti jednorázově
dodávaného zboží, anebo rozloženou zásilku zboží.

(3) V případě jednorázového dosažení prahu
pro vykazování zpravodajská jednotka

a) může vykazovat údaje v listinné podobě, pokud
nejsou současně poskytovány žádné jiné údaje
o odeslání nebo přijetí zboží, a

b) je povinna vykazovat údaje nejpozději desátý
pracovní den měsíce následujícího po skončení
referenčního období, pokud jsou tyto údaje vy-
kazovány v listinné podobě.

§ 60

Další povinnosti zpravodajské jednotky

Zpravodajská jednotka je povinna

a) vykázat správci cla opravené údaje nebo chybě-
jící údaje nejpozději třicátý den následující po
dni, kdy se o nesprávnosti údajů nebo o tom, že
údaje chybějí, dozvěděla, a

b) uchovávat datové soubory a kopie písemností
obsahující vykázané údaje po dobu 2 let ode
dne skončení příslušné lhůty pro jejich vyká-
zání.

§ 61

Lhůta pro prověřování plnění povinností

Správce cla může prověřovat plnění povinností
souvisejících se sběrem, zpracováním a poskytováním
údajů o obchodu se zbožím mezi Českou republikou
a jinými členskými státy Evropské unie nejpozději
do 2 let ode dne skončení příslušné lhůty pro jejich
vykázání.

ČÁST DESÁTÁ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 62

Nepřímé zastoupení

(1) Písemnost správce cla doručená celnímu zá-
stupci, který jedná na základě nepřímého zastoupení,
se považuje za doručenou též osobě, na jejíž účet
celní zástupce jedná.

(2) Pokud se celní zástupce, který jedná na zá-
kladě nepřímého zastoupení, stal deklarantem, nelze
pro danou věc nepřímé zastoupení ukončit.

(3) Ten, kdo se stal deklarantem, si nemůže pro
danou věc ujednat nepřímé zastoupení.

§ 63

Úhrada v zahraniční měně

(1) Nemůže-li být úhrada správci cla podle to-
hoto zákona provedena v české měně, může správce
cla přijmout úhradu i v zahraniční měně, nejedná-li
se o poskytnutí jistoty složením částky. Celková
výše úhrady se navyšuje o náklady na směnu.

(2) K přepočtu zahraniční měny na české ko-
runy se použije kurz vyhlášený Českou národní
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bankou pro den, který předchází dni, kdy je úhrada
prováděna.

§ 64

Řízení ve věci závazné informace

(1) Držitel rozhodnutí týkajícího se závazné in-
formace podle přímo použitelného předpisu Evrop-
ské unie1) je povinen uhradit paušální náklady řízení
ve věci závazné informace za poskytnutí zvláštních
služeb podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie1).

(2) Proti rozhodnutí o závazné informaci podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie1) lze
uplatnit opravné prostředky.

§ 65

Náhrada nákladů

(1) Vznikne-li osobě povinnost uhradit ná-
klady, které vznikly správci cla při zadržení, prodeji,
zničení, přenechání, propadnutí nebo zabrání věci
podle tohoto zákona nebo podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie1), správce cla stanoví výši
těchto nákladů, dosahuje-li tato výše alespoň 100 Kč.

(2) Náhrada nákladů podle odstavce 1 je splat-
ná do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o její
výši povinné osobě.

(3) Náhradu nákladů podle odstavce 1 lze sta-
novit nejdéle do 1 roku od konce kalendářního roku,
ve kterém se o nich správce cla dozvěděl, nejpozději
však do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém
tyto náklady vznikly.

§ 66

Vyloučení úroku z neoprávněného jednání
správce cla

Při správě cla se neuplatní ustanovení daňového
řádu o úroku z neoprávněného jednání správce cla.

§ 67

Ponechání věci pro vlastní vnitřní potřebu
správce cla

Namísto zničení nebo prodeje propadlé, za-
brané nebo přenechané věci může příslušná organi-
zační složka státu tuto věc držet, skladovat a používat
pro potřeby výuky, výcviku, zkoušek a expertizní

činnosti nebo pro výkon jiné činnosti v rámci pů-
sobnosti správce cla.

§ 68

Výkon jiné působnosti při celním dohledu

Ustanovení o provádění celního dohledu se ob-
dobně použijí také v případě, že jiný zákon stanoví,
že správce cla vykonává jinou působnost, neupravu-
je-li tento jiný zákon výkon této působnosti jinak.

§ 69

Svobodné pásmo

(1) Správce cla může opatřením obecné povahy
prohlásit část území České republiky za svobodné
pásmo, a to na podnět osoby, která bude provozo-
vatelem tohoto svobodného pásma.

(2) Správce cla, v jehož obvodu územní působ-
nosti se nachází svobodné pásmo, stanoví provozo-
vateli svobodného pásma technické, provozní, skla-
dovací, evidenční a další podmínky výkonu činnosti
ve svobodném pásmu zajišťující dodržování celních
předpisů a řádný výkon celního dohledu.

(3) Rozhodnutí při umisťování a povolování
staveb ve svobodném pásmu nelze vydat bez přecho-
zího souhlasného stanoviska správce cla, vydaného
na základě posouzení rizik pro provádění celního
dohledu a souladu s opatřením obecné povahy podle
odstavce 1 a rozhodnutím podle odstavce 2.

ČÁST JEDENÁCTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 70

Zmocňovací ustanovení

(1) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou

a) doplňující náležitosti celního prohlášení pro
celní, daňové a statistické účely,

b) náležitosti a vzor celního prohlášení pro osoby
požívající výsad a imunit podle mezinárodní
smlouvy,

c) náležitosti a vzor záruční listiny a záručního do-
kladu pro zajištění cla mimo celní režim tran-
zitu,

d) náležitosti a vzor záruční listiny pro účely za-
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jištění cla celním zástupcem, který jedná na zá-
kladě přímého zastoupení,

e) náležitosti a vzor osvědčení uživatele souborné
jistoty a náležitosti a vzor osvědčení dlužníka
zproštěného povinnosti poskytnout jistotu,

f) paušální náklady řízení ve věci závazné infor-
mace podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie1) a

g) podmínky, za kterých se celní řízení provádí
mimo prostor správce cla nebo celní prostor
anebo mimo úřední hodiny správce cla pro ve-
řejnost, a způsob určení výše nákladů za toto
provedení.

(2) Vláda stanoví nařízením

a) okruh vykazovaných údajů a náležitosti do-
kladu pro statistické účely podle přímo použi-
telného předpisu Evropské unie1),

b) vzor dokladu pro statistické účely podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie1) v pří-
padě vykazování údajů o obchodu se zbožím
mezi Českou republikou a jinými členskými
státy Evropské unie, pokud jsou tyto údaje vy-
kazovány v listinné podobě, a

c) postup a prahy pro vykazování údajů a způ-
sob vykazování opravených nebo chybějících
údajů o obchodu se zbožím mezi Českou repu-
blikou a jinými členskými státy Evropské unie
podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie1).

§ 71

Přechodná ustanovení

(1) Řízení o správních deliktech podle zákona
č. 13/1993 Sb., která byla zahájena přede dnem na-
bytí účinnosti tohoto zákona a která nebyla přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně
ukončena, se dokončí podle zákona č. 13/1993 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona.

(2) Řízení o stanovení náhrady nákladů a sklad-
ného podle zákona č. 13/1993 Sb., zahájená přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která nebyla
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravo-
mocně ukončena, se dokončí podle zákona č. 13/
/1993 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

§ 72

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon.

2. Článek IV zákona č. 35/1993 Sb., kterým se
mění a doplňuje zákon České národní rady
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon
České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních
finančních orgánech, a zákon České národní
rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

3. Článek I zákona č. 113/1997 Sb., kterým se mění
a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993
Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní
rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o ne-
mocenském pojištění zaměstnanců, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o ne-
mocenské péči v ozbrojených silách, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o pro-
dloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateř-
ství a o přídavcích na děti z nemocenského po-
jištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní po-
litiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších před-
pisů.

4. Část šestá zákona č. 256/2000 Sb., o Státním ze-
mědělském intervenčním fondu a o změně ně-
kterých dalších zákonů (zákon o Státním země-
dělském intervenčním fondu).

5. Část čtvrtá zákona č. 265/2001 Sb., kterým se
mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších před-
pisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zá-
kony.

6. Zákon č. 1/2002 Sb., kterým se mění zákon
č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších
předpisů.

7. Zákon č. 322/2003 Sb., kterým se mění zákon
č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zá-
kon, ve znění pozdějších předpisů.

8. Část sedmá zákona č. 354/2003 Sb., kterým se
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mění některé zákony v souvislosti s přijetím zá-
kona o spotřebních daních.

9. Zákon č. 187/2004 Sb., kterým se mění zákon
č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších
předpisů.

10. Část devatenáctá zákona č. 413/2005 Sb.,
o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona
o ochraně utajovaných informací a o bezpeč-
nostní způsobilosti.

11. Část sedmá zákona č. 79/2006 Sb., kterým se
mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony.

12. Část šestnáctá zákona č. 267/2006 Sb., o změně
zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazo-
vém pojištění zaměstnanců.

13. Část sedmá zákona č. 342/2006 Sb., kterým se
mění některé zákony související s oblastí evi-
dence obyvatel a některé další zákony.

14. Část desátá zákona č. 170/2007 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti se vstupem
České republiky do schengenského prostoru.

15. Část třicátá zákona č. 296/2007 Sb., kterým se
mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způso-
bech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a některé zákony v souvis-
losti s jeho přijetím.

16. Zákon č. 136/2008 Sb., kterým se mění zákon
č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993
Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

17. Část šestnáctá zákona č. 41/2009 Sb., o změně
některých zákonů v souvislosti s přijetím trest-
ního zákoníku.

18. Část šestá zákona č. 218/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony.

19. Část čtyřicátá třetí zákona č. 227/2009 Sb., kte-
rým se mění některé zákony v souvislosti s při-
jetím zákona o základních registrech.

20. Část dvacátá třetí zákona č. 281/2009 Sb., kte-
rým se mění některé zákony v souvislosti s při-
jetím daňového řádu.

21. Část první zákona č. 104/2011 Sb., kterým se

mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb.,
o Celní správě České republiky, ve znění poz-
dějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o ryb-
níkářství, výkonu rybářského práva, rybářské
stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů
a o změně některých zákonů (zákon o rybářství),
ve znění pozdějších předpisů.

22. Část osmá zákona č. 457/2011 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zá-
kona o Finanční správě České republiky.

23. Část sedmá zákona č. 18/2012 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zá-
kona o Celní správě České republiky.

24. Část osmá zákona č. 308/2013 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zá-
kona o povinném značení lihu.

25. Část desátá zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvis-
losti s rekodifikací soukromého práva a o změně
některých zákonů.

26. Část třetí zákona č. 360/2014 Sb., kterým se
mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony.

27. Nařízení vlády č. 274/1997 Sb., kterým se sta-
noví sazba cla pro dovoz výrobků, jejichž pre-
ferenční celní sazba je zvláštním předpisem defi-
nována výrazem „max.“.

28. Nařízení vlády č. 115/1998 Sb., kterým se zru-
šuje nařízení vlády č. 18/1998 Sb., kterým se sta-
noví sazba cla a celní kvóta pro dovoz jablek
pocházejících z Evropské unie.

29. Nařízení vlády č. 133/2001 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 297/1999 Sb., kterým se stanoví
sazby cla pro dovoz silničních návěsových ta-
hačů pocházejících z Evropské unie.

30. Vyhláška č. 248/2002 Sb., kterou se zrušuje vy-
hláška Federálního ministerstva zahraničního
obchodu č. 361/1991 Sb., o zdravotní způsobi-
losti žadatelů o přijetí pro výkon práce přísluš-
níka celní správy a organizaci a výkonu zdravot-
nických služeb v celní správě.

31. Nařízení vlády č. 450/2002 Sb., kterým se zru-
šuje nařízení vlády č. 182/2002 Sb., kterým se
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stanoví preferenční celní sazby pro dovoz ryb
a výrobků z ryb pocházejících z Evropské unie.

32. Nařízení vlády č. 117/2003 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 266/2002 Sb., kterým se stanoví
preferenční sazby cla pro dovoz některých ze-
mědělských a potravinářských výrobků pochá-
zejících z Evropské unie.

33. Nařízení vlády č. 410/2003 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 196/2003 Sb., o stanovení pre-
ferenčních sazeb cla a preferenčních celních kvót
pro dovoz některých zpracovaných zeměděl-
ských výrobků pocházejících z Evropské unie.

34. Nařízení vlády č. 56/2004 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 462/2003 Sb., o vydání celního
sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro
zboží pocházející z rozvojových a nejméně roz-
vinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění
(celní sazebník) a o změně některých souvisejí-
cích předpisů.

35. Sdělení Ministerstva financí č. 251/2004 Sb., kte-
rým se sděluje rozhodnutí Ministerstva financí
o zrušení poboček celních úřadů k výkonu jejich
působností.

36. Vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváže-
ného a dováženého zboží a způsobu sdělování
údajů o obchodu mezi Českou republikou
a ostatními členskými státy Evropských spole-
čenství.

37. Vyhláška č. 563/2006 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a do-
váženého zboží a způsobu sdělování údajů o ob-
chodu mezi Českou republikou a ostatními člen-
skými státy Evropských společenství.

38. Vyhláška č. 599/2006 Sb., kterou se zrušují vy-
hlášky upravující požadavky na zdravotní způ-
sobilost příslušníků Celní správy České repu-

bliky a některé podrobnosti služebního poměru
celníků.

39. Vyhláška č. 200/2007 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení celního zákona a kterou se zrušují
některé vyhlášky upravující osvobození od do-
vozního cla a nepreferenční původ zboží, ve
znění vyhlášky č. 200/2005 Sb. a vyhlášky
č. 411/2006 Sb.

40. Vyhláška č. 393/2008 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a do-
váženého zboží a způsobu sdělování údajů o ob-
chodu mezi Českou republikou a ostatními člen-
skými státy Evropských společenství, ve znění
vyhlášky č. 563/2006 Sb.

41. Vyhláška č. 317/2010 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a do-
váženého zboží a způsobu sdělování údajů o ob-
chodu mezi Českou republikou a ostatními člen-
skými státy Evropských společenství, ve znění
pozdějších předpisů.

42. Vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení celního zákona.

43. Vyhláška č. 35/2015 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení celního zákona.

ČÁST DVANÁCTÁ

ÚČINNOST

§ 73

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení s výjimkou ustanovení § 56 odst. 2 písm. d),
které nabývá účinnosti dnem 1. září 2016.

v z. Pokorná-Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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243

ZÁKON

ze dne 14. července 2016,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna trestního řádu

Čl. I

V § 12 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním
řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 149/
/1969 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993
Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb.,
zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zá-
kona č. 265/2001 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., č. 272/2009 Sb. a zákona č. 341/2011
Sb., písmeno d) zní:

„d) pověřené celní orgány v řízení o trestných či-
nech spáchaných porušením

1. celních předpisů a předpisů o dovozu, vý-
vozu nebo průvozu zboží, a to i v případech,
kdy se jedná o trestné činy příslušníků
ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů,

2. právních předpisů při umístění a pořízení
zboží v členských státech Evropské unie,
je-li toto zboží dopravováno přes státní hra-
nice České republiky,

3. daňových předpisů upravujících daň z při-
dané hodnoty,

4. daňových předpisů v případech, kdy jsou
celní orgány správcem daně podle jiných
právních předpisů,“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě

Čl. II

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, vý-
bušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona
č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona

č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona
č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona
č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona
č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona
č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 155/2010 Sb., zákona č. 184/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona
č. 320/2015 Sb. a zákona č. 91/2016 Sb., se mění
takto:

1. Poznámka pod čarou č. 13b zní:

„13b) Například Evropská dohoda o mezinárodní silniční
přepravě nebezpečných věcí (ADR), nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se
stanoví celní kodex Unie.“.

2. V § 25j odst. 1 se slova „jako deklarant, a to
sama nebo prostřednictvím přímého zástupce13f)“
nahrazují slovy „v rámci celního řízení jako dekla-
rant13f)“.

Poznámka pod čarou č. 13f zní:

„13f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/
/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna notářského řádu

Čl. III

Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich čin-
nosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb.,
zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zá-
kona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona
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č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/
/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 349/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb.,
zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zá-
kona č. 284/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona
č. 628/2004 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona
č. 344/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 308/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona
č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb. a zákona
č. 303/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 35a odst. 9 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „ , jednorázová náhrada hotových vý-
dajů za zřízení dálkového a nepřetržitého přístupu
k údajům z Rejstříku zástav a paušální roční náhrada
hotových výdajů za poskytování údajů prostřednic-
tvím tohoto přístupu orgánům veřejné moci“.

2. V § 35a odst. 9 se věta poslední zrušuje.

3. V § 35a se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Ministerstvo stanoví vyhláškou výši od-
měn, jednorázové náhrady hotových výdajů za zří-
zení dálkového a nepřetržitého přístupu k údajům
z Rejstříku zástav a paušální roční náhrady hotových
výdajů za poskytování údajů z Rejstříku zástav orgá-
nům veřejné moci náležející Komoře.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna puncovního zákona

Čl. IV

Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkou-
šení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zá-
kona č. 19/1993 Sb., zákona č. 127/2003 Sb., zákona
č. 157/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona
č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 1 se před slova „volného oběhu“
vkládají slova „celního režimu“.

Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje, a to včetně od-
kazu na poznámku pod čarou.

2. V § 27 odst. 1 písm. b) se slova „režimu tran-
zitu5) nebo do režimu s ekonomickým účinkem,5a)“
nahrazují slovy „celního režimu tranzitu,“.

Poznámky pod čarou č. 5 a 5a se zrušují.

3. V § 27 odst. 1 písm. c) se před slova „režimu
vývozu“ vkládá slovo „celního“.

Poznámka pod čarou č. 5b se zrušuje, a to včetně
odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o rezervách
pro zjištění základu daně z příjmů

Čl. V

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění
základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993
Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb.,
zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zá-
kona č. 333/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona
č. 260/2002 Sb., zákona č. 176/2003 Sb., zákona
č. 438/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona
č. 377/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona
č. 223/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 2/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona
č. 278/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb. a zákona č. 221/
/2015 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu § 8b se slova „celní dluh“ nahra-
zují slovem „clo“.

2. V § 8b odst. 1 se slova „celní dluh“ nahrazují
slovem „clo“ a slova „celního dluhu“ se nahrazují
slovem „cla“.

3. V § 8b odst. 2 se slova „celního dluhu“ na-
hrazují slovem „cla“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o zahraničním obchodu
s vojenským materiálem

Čl. VI

Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu
s vojenským materiálem, ve znění zákona č. 310/
/2002 Sb., zákona č. 357/2004 Sb., zákona č. 413/
/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/
/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 220/
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/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 248/
/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

„a) vývoz vojenského materiálu z území České re-
publiky do jiného než členského státu, kterým
je

1. propuštění zboží do celního režimu vývozu
nebo pasivního zušlechťovacího styku a

2. zpětný vývoz na základě celního prohlášení,
výstupního souhrnného celního prohlášení
nebo prohlášení o zpětném vývozu,

b) dovoz vojenského materiálu na území České
republiky z jiného než členského státu, kterým
je propuštění zboží do celního režimu volného
oběhu včetně zpětného dovozu, aktivního zu-
šlechťovacího styku, konečného užití, dočas-
ného použití, uskladnění v celním skladu nebo
svobodného pásma.“.

2. Poznámky pod čarou č. 3b a 4 se zrušují, a to
včetně odkazů na poznámky pod čarou.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o prodeji a vývozu
předmětů kulturní hodnoty

Čl. VII

Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu před-
mětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000
Sb., zákona č. 80/2004 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.
a zákona č. 142/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se za slova „propuštěny do“
vkládá slovo „celního“.

2. V § 7 odst. 1 se slova „režimu vývozu nebo
do režimu pasivního zušlechťovacího styku, a v pří-
padě, že tímto celním úřadem bude vnitrozemský
celní úřad, i pohraničnímu celnímu úřadu, u kterého
předmět kulturní hodnoty vystupuje do zahraničí
a který výstup do osvědčení vyznačí“ nahrazují
slovy „celního režimu vývozu nebo pasivního zu-
šlechťovacího styku“.

3. V § 7 odst. 2 se slova „režimu vývozu nebo
do režimu“ nahrazují slovy „celního režimu vývozu
nebo“ a slova „Pohraniční celní úřad“ se nahrazují
slovy „Celní úřad výstupu“.

4. V § 7a odst. 1 se slova „režimu vývozu nebo
do režimu“ nahrazují slovy „celního režimu vývozu
nebo“.

5. V § 7b se věta druhá včetně poznámky pod
čarou č. 6a zrušuje.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o státní statistické službě

Čl. VIII

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000
Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb.,
zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zá-
kona č. 81/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona
č. 342/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona
č. 245/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 239/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona
č. 154/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 466/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb. a zákona
č. 250/2014 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 4a se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 9 odst. 2 písm. a) se slova „finančními
orgány“ nahrazují slovy „orgány Finanční správy
České republiky nebo orgány Celní správy České
republiky“.

3. Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.

4. V § 9 odst. 2 písm. b) se slova „přidělení
celně schváleného určení“ nahrazují slovy „propuš-
tění zboží do navrženého celního režimu“.

5. Poznámky pod čarou č. 5a až 5c se zrušují.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. IX

V § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/
/2000 Sb., se slova „zajištění celního odbavení“ na-
hrazují slovy „provedení celního řízení“.

Sbírka zákonů č. 243 / 2016Částka 95 Strana 3597



ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o lihu

Čl. X

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a do-
plnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském pod-
nikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992
Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších před-
pisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb.,
zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zá-
kona č. 186/2004 Sb., zákona č. 75/2006 Sb., zákona
č. 37/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 95/
/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012
Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Se-
nátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 331/2014 Sb., se
mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. f) se za slovo „do“ vklá-
dají slova „celního režimu“.

2. Poznámky pod čarou č. 1 a 5 se zrušují, a to
včetně odkazů na poznámky pod čarou.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o návykových látkách

Čl. XI

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších zákonů, ve znění zá-
kona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona
č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 223/2003 Sb., zákona
č. 362/2004 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona
č. 74/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 106/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona
č. 273/2013 Sb. a zákona č. 135/2016 Sb., se mění
takto:

1. V § 15 písm. a) se slova „ , svobodných cel-
ních pásmech a svobodných celních skladech,7)“ na-
hrazují slovy „a ve svobodných pásmech,“.

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

2. V § 22 odst. 4 se slovo „zajištění9)“ nahra-
zuje slovy „zadržení podle celního zákona“.

Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje, a to včetně od-
kazu na poznámku pod čarou.

3. V § 22 odst. 5 se za slovo „do“ vkládá slovo
„celního“.

4. V § 22 odst. 6 se slova „režimu volného
oběhu nebo do režimu s ekonomickými účinky“ na-
hrazují slovy „celního režimu volného oběhu nebo
zvláštního celního režimu“.

5. V § 23 odst. 1 se slovo „zajištění“ nahrazuje
slovy „zadržení podle celního zákona“.

6. V § 36 odst. 1 písm. r) se slova „ , svobod-
ných celních pásmech nebo svobodných celních
skladech“ nahrazují slovy „nebo ve svobodných
pásmech“.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna veterinárního zákona

Čl. XII

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veteri-
nární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona
č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona
č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 298/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 264/2014 Sb. a zákona č. 126/2016 Sb., se mění
takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. bb) se slova „ve volném“

nahrazují slovy „v celním režimu volného“.

2. V § 32 odst. 6 se slova „volného oběhu18)“
nahrazují slovy „celního režimu volného oběhu“.

Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.

3. V § 34 odst. 4 se za slovo „do“ vkládají slova
„celního režimu“.
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4. V § 37 odst. 1 se věta první nahrazuje větou
„Živočišné produkty dovážené z třetí země a na-
vržené k propuštění do celního režimu uskladnění
v celním skladu nebo svobodného pásma se z hledis-
ka pohraniční veterinární kontroly považují za zboží
navržené k propuštění do celního režimu volného
oběhu na území České republiky nebo jiného člen-
ského státu, pokud nejsou navržené k propuštění do
celního režimu konečného užití.“.

Poznámky pod čarou č. 19 a 20 se zrušují.

5. V § 37 odst. 4 se za slovo „do“ vkládají slova
„celního režimu“.

6. V § 37 odst. 5 písm. a) se slova „svobodné
celní pásmo, svobodný celní sklad nebo celní sklad“
nahrazují slovy „propuštění do celního režimu
uskladnění v celním skladu nebo svobodného
pásma“.

7. V § 38d se slova „zvláštního právního před-
pisu23) osvobozeno od kontroly prováděné celními
orgány“ nahrazují slovy „celního zákona vyňato
z celní kontroly“.

Poznámka pod čarou č. 23 se zrušuje.

8. V § 48 odst. 1 písm. j) bodě 7 se slova „svo-
bodných celních pásem, svobodných celních skladů“
nahrazují slovy „svobodných pásem“.

9. V § 49 odst. 1 písm. h) bodě 6 se slova „svo-
bodná celní pásma, svobodné celní sklady“ nahrazují
slovy „svobodná pásma“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o pobytu ozbrojených sil
jiných států na území České republiky

Čl. XIII

V § 5 zákona č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbro-
jených sil jiných států na území České republiky, se
odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení od-
stavce 1.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o ochraně před dovozem
subvencovaných výrobků

Čl. XIV

Zákon č. 63/2000 Sb., o ochraně před dovozem

subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/
/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky, ve znění poz-
dějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zá-
kon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona
č. 18/2012 Sb., se mění takto:

1. V názvu zákona se slova „ , a zákona č. 13/
/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších před-
pisů“ zrušují.

2. Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to
včetně odkazů na poznámku pod čarou.

3. V § 19 odst. 2 se slova „deklaranty,7) kteří
navrhují k propuštění do“ nahrazují slovy „dekla-
ranty, kteří v celním řízení navrhují k propuštění
do celního režimu“.

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

4. V § 19 odst. 4 písm. e) a v § 19 odst. 6 se za
slovo „do“ vkládají slova „celního režimu“.

5. V § 19 se odstavec 10 zrušuje.

6. Část třetí se včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o zákazu dodávek
pro jadernou elektrárnu Búšehr

Čl. XV

Zákon č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro
jadernou elektrárnu Búšehr, se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 1 odst. 2 se slova „a do celně schváleného
určení zpětného vývozu zboží podle zvláštních
předpisů.2)“ nahrazují slovy „anebo zpětný vývoz
zboží.“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy

Čl. XVI

Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek mu-
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zejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve
znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 483/2004
Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb.
a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 6 větě první se slova „režimu
vývozu nebo do režimu“ nahrazují slovy „celního
režimu vývozu nebo“.

2. V § 11 odst. 6 větě druhé se za slova „pro-
pustil do“ vkládá slovo „celního“.

3. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

„4) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/
/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených
druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně
a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. XVII

V § 84 odst. 6 úvodní části ustanovení zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 223/2013 Sb., se slova „režimu volného oběhu
nebo do režimu“ nahrazují slovy „celního režimu
volného oběhu nebo“.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích

Čl. XVIII

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a o změně zá-
kona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů (zákon o pojištění od-
povědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona
č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona
č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona

č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona
č. 347/2009 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona
č. 152/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 169/2013 Sb. a zákona č. 239/2013 Sb., se mění
takto:

1. V § 34 odst. 4 písm. c) se slova „celním od-
bavení vozidla8a)“ nahrazují slovy „propuštění vo-
zidla do celního režimu volného oběhu“.

Poznámka pod čarou č. 8a se zrušuje.

2. V § 35 odst. 2 písm. b) se slova „vystavení
jednotné celní deklarace“ nahrazují slovy „podání
celního prohlášení“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků

Čl. XIX

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti
výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obec-
né bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/
/2002 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 229/
/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 378/
/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/
/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 64/
/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 1 se slova „volného oběhu10)“
nahrazují slovy „celního režimu volného oběhu“.

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

2. V § 11 odst. 2 se za slovo „do“ vkládá slovo
„celního“.

3. Poznámka pod čarou č. 12 zní:

„12) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/
/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.“.

4. V § 12 odst. 2 písm. b) se slova „celního od-
bavení pro kontroly určitého zboží“ nahrazují slovy
„pro kontroly určitého zboží při celním řízení“.
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ČÁST DVACÁTÁ

Změna zákona o odpadech

Čl. XX

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně ně-
kterých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001
Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zá-
kona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona
č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/
/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/
/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/
/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 34/
/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 9/
/2009 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 223/
/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 297/
/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 154/
/2010 Sb., zákona č. 31/2011 Sb., zákona č. 77/
/2011 Sb., zákona č. 264/2011 Sb., zákona č. 457/
/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 85/
/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 167/
/2012 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 169/
/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013
Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 184/2014 Sb.,
zákona č. 229/2014 Sb. a zákona č. 223/2015 Sb., se
mění takto:

1. V § 4 odst. 2 písm. c) se slova „Evropských
společenství“ nahrazují slovy „Evropskou unii“,
slovo „uskladňování“ se nahrazuje slovem „usklad-
nění“ a slova „ , přepracování pod celním dohledem“

se zrušují.

2. V § 21 odst. 1 písm. a) se slova „dluhy vůči
místně příslušnému finančnímu úřadu a vůči místně
příslušnému celnímu úřadu“ nahrazují slovy „evido-
ván nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je
povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení
jeho úhrady na splátky, u orgánů Finanční správy
České republiky nebo u orgánů Celní správy České
republiky“.

3. V § 77 odst. 11 úvodní části ustanovení se
slova „režimu podle zvláštního právního před-
pisu,47)“ nahrazují slovy „celního režimu,“.

Poznámka pod čarou č. 47 se zrušuje.

4. V § 77 odst. 14 se za slovo „navrženého“
vkládá slovo „celního“.

5. Poznámka pod čarou č. 40 se zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o myslivosti

Čl. XXI

V § 6 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o mysli-
vosti, ve znění zákona č. 18/2012 Sb., se za slovo
„úřadu“ vkládají slova „při propuštění do celního
režimu“.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o obalech

Čl. XXII

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně ně-
kterých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona
č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona
č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 66/2006 Sb., zákona
č. 230/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 25/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 77/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 62/2014 Sb. a zákona
č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. d) se za slova „propuštění do“
vkládá slovo „celního“ a slova „do režimu dočas-
ného použití7)“ se nahrazují slovy „dočasného pou-
žití“.

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje, a to včetně od-
kazu na poznámku pod čarou.

2. V § 2 písm. f) se slova „do režimu aktivního
zušlechťovacího styku, do režimu dočasného použití
nebo do režimu přepracování pod celním dohledem“

nahrazují slovy „aktivního zušlechťovacího styku
nebo dočasného použití“.

3. V § 41 se slova „a manipulaci“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o státní zemědělské
a potravinářské inspekci

Čl. XXIII

Zákon č. 146/2002 Sb., o státní zemědělské a po-
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travinářské inspekci a o změně některých souvisejí-
cích zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona
č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona
č. 138/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění
takto:

1. Poznámka pod čarou č. 14c se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 7 se za slova „jejichž propuštění“ vklá-
dají slova „do celního režimu“.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o vývozu některých kulturních
statků z celního území Evropských společenství

Čl. XXIV

Zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kul-
turních statků z celního území Evropských spole-
čenství, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., se mění
takto:

1. V názvu zákona se slova „Evropských spo-
lečenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

2. V § 1 se slova „Evropských společenství“
nahrazují slovy „Evropské unie“.

3. V § 6 odst. 1 se za slovo „do“ vkládá slovo
„celního“.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o některých opatřeních
souvisejících se zákazem bakteriologických

(biologických) a toxinových zbraní

Čl. XXV

Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních
souvisejících se zákazem bakteriologických (biolo-
gických) a toxinových zbraní a o změně živnosten-
ského zákona, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zá-
kona č. 413/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění
takto:

1. V § 14 odst. 4 se slova „svobodného celního

skladu, svobodného celního“ nahrazují slovem „svo-
bodného“.

2. V § 14 odst. 5 úvodní části ustanovení se
slovo „dohledu6a)“ nahrazuje slovy „celního do-
hledu“.

Poznámka pod čarou č. 6a se zrušuje, a to včetně
odkazů na poznámku pod čarou.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o obchodu
s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Čl. XXVI

Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu re-
produkčního materiálu lesních dřevin lesnicky vý-
znamných druhů a umělých kříženců, určeného
k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukč-
ním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona
č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb. a zákona č. 232/2013 Sb., se mění
takto:

1. Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje, a to
včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 31 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o oběhu osiva a sadby

Čl. XXVII

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu
osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně někte-
rých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění
zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zá-
kona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona
č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 300/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona
č. 54/2012 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., se mění
takto:

1. V § 18 odst. 5 písm. c) bodě 4 se za slovo
„orgánem“ vkládají slova „do celního režimu“.
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2. V § 18 odst. 6 úvodní části ustanovení se za
slovo „do“ vkládá slovo „celního“.

3. Poznámky pod čarou č. 9 a 9a se zrušují, a to
včetně odkazů na poznámky pod čarou.

4. V § 18 odst. 9 se za slova „propuštění do“
vkládá slovo „celního“.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o spotřebních daních

Čl. XXVIII

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve
znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004
Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004
Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005
Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005
Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005
Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007
Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zá-
kona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona
č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona
č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/
/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb., zákona č. 315/
/2015 Sb. a zákona č. 382/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ ; správu spotřebních daní při do-
vozu vykonávají podle právních předpisů upravují-
cích správu cla“.

2. V § 3 písmeno b) zní:

„b) dovozem

1. vstup vybraných výrobků na daňové území
Evropské unie, pokud tyto vybrané výrobky
nejsou při vstupu na daňové území Evropské
unie dočasně uskladněny nebo propuštěny
do zvláštního celního režimu s výjimkou cel-
ního režimu konečného užití,

2. propuštění vybraných výrobků do celního
režimu volného oběhu,

3. propuštění vybraných výrobků ze zvláštních
celních režimů s výjimkou celního režimu
konečného užití, pokud nejde o opětovné
propuštění do těchto režimů,“.

3. V § 3 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až u) se označují jako písme-
na c) až t).

4. Poznámky pod čarou č. 3b a 3c se zrušují,
a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

5. V § 3 písm. c) se slova „režimu vývozu4)
nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku5)“
nahrazují slovy „celního režimu vývozu nebo pasiv-
ního zušlechťovacího styku“.

Poznámky pod čarou č. 4 a 5 se zrušují.

6. V § 3 písm. d) se slova „režim s podmíněným
osvobozením od cla“ nahrazují slovy „zvláštní celní
režim nebo dočasné uskladnění“.

7. V § 3 písm. j) se slovo „h)“ nahrazuje slo-
vem „g)“.

8. V § 5 odst. 5 a v § 6 odst. 3 se slova „režimu
volného oběhu nebo do režimu aktivního zušlechťo-
vacího styku v systému navracení“ nahrazují slovy
„celního režimu volného oběhu“.

9. V § 9 odst. 2 větě první se za slovo „vý-
robků“ vkládají slova „na daňové území České repu-
bliky“.

10. V § 9 odst. 2 se slova „zvláštní právní před-
pis.13)“ nahrazují slovy „celní předpisy.“.

Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

11. V § 11 odst. 1 písm. a) se za slovo „do“
vkládají slova „celního režimu“.

12. V § 12 odst. 2 se slova „při podání celního“
nahrazují slovy „v celním“ a slova „režimu volného
oběhu nebo do režimu aktivního zušlechťovacího
styku v systému navracení“ se nahrazují slovy „cel-
ního režimu volného oběhu“.

13. V § 12 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

14. V § 14 odst. 1 písm. a) se za slova „propuš-
tění do“ vkládá slovo „celního“ a slova „nebo do
režimu“ se nahrazují slovem „nebo“.

15. V § 18 odst. 5 se věta druhá zrušuje.
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16. V § 19 odst. 1 písm. a) a v § 19 odst. 5 se
slovo „g)“ nahrazuje slovem „f)“.

17. V § 19 odst. 6 se slova „režim s podmíně-
ným osvobozením od cla“ nahrazují slovy „zvláštní
celní režim nebo dočasné uskladnění“.

18. V § 24 odst. 5, § 25 odst. 5 a v § 26 odst. 3
písm. b) se za slovo „do“ vkládá slovo „celního“.

19. V § 27 odst. 3 písm. a) se slova „vývozní
celní prohlášení podle nařízení Rady, kterým se vy-
dává celní kodex Společenství28a)“ nahrazují slovy
„celní prohlášení, kterým bylo zboží propuštěno
do celního režimu vývozu“.

Poznámka pod čarou č. 28a se zrušuje.

20. V § 27 odst. 3 písm. b), § 27 odst. 4
a v § 27b odst. 1 se za slovo „do“ vkládá slovo „cel-
ního“.

21. V § 27b odst. 3 se za slova „výrobky do“
vkládá slovo „celního“.

22. V § 27e odst. 1 a v § 28 odst. 7 úvodní části
ustanovení se za slovo „do“ vkládá slovo „celního“.

23. V § 28 odst. 7 závěrečné části ustanovení,
§ 28 odst. 8 závěrečné části ustanovení a v § 28
odst. 9 se za slova „výrobků do“ vkládá slovo „cel-
ního“.

24. § 34 se zrušuje.

25. Poznámka pod čarou č. 32 se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.

26. V § 37 odst. 2 písm. b) a e) se za slovo „do“
vkládá slovo „celního“

27. V § 39a odst. 1 a v § 43 se slovo „k)“ na-
hrazuje slovem „j)“.

28. V § 49 odst. 10 a 16 se slovo „r)“ nahrazuje
slovem „q)“.

29. V § 59 odst. 7 a 10 se slovo „g)“ nahrazuje
slovem „f)“.

30. V § 60 odst. 8 se za slova „propuštění do“
vkládá slovo „celního“

31. V § 72 odst. 1 se slova „nebo u celního
úřadu při podání písemného celního prohlášení, je-
-li dovážený líh navržen k propuštění do režimu
volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího
styku v systému navracení“ zrušují.

32. V § 78 odst. 3 se slovo „g)“ nahrazuje slo-
vem „f)“.

33. V § 134d větě první se slova „režimu vý-
vozu nebo do tranzitního režimu Evropských spo-
lečenství“ nahrazují slovy „celního režimu vývozu
nebo tranzitu“.

34. V § 134d větě druhé se slova „neuskuteč-
nění vývozu nebo zrušení tranzitního režimu Evrop-
ských společenství“ nahrazují slovy „zrušení roz-
hodnutí o propuštění vybraných minerálních olejů
do celního režimu vývozu nebo tranzitu“.

35. V § 134o větě první se slova „režimu vý-
vozu nebo do tranzitního režimu Evropských spo-
lečenství“ nahrazují slovy „celního režimu vývozu
nebo tranzitu“.

36. V § 134o větě druhé se slova „neuskuteč-
nění vývozu nebo zrušení tranzitního režimu Evrop-
ských společenství“ nahrazují slovy „zrušení roz-
hodnutí o propuštění některých dalších minerálních
olejů do celního režimu vývozu nebo tranzitu“.

37. V § 135w odst. 3 písm. b) se za slova „pro-
puštění do“ vkládá slovo „celního“.

38. Poznámky pod čarou č. 2 a 3 se zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o nakládání se surovými diamanty,
o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu

Čl. XXIX

Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými
diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu
a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zá-
kona č. 70/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 187/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 308/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu
č. 344/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. d) bodě 1 se slova „Evropských
společenství (dále jen „Společenství“)“ nahrazují
slovy „Evropské unie“.

2. V § 2 písm. d) bodě 2, § 4 odst. 1, § 5
písm. b) a v § 6 odst. 8 se slovo „Společenství“ na-
hrazuje slovy „Evropské unie“.
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3. Poznámky pod čarou č. 6 až 10b se zrušují,
a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

4. V § 7 se slova „písemně nebo prostřednic-
tvím zařízení pro zpracování dat“ zrušují.

5. V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 9
odst. 1 písm. a) se slovo „Společenství“ nahrazuje
slovy „Evropské unie“.

6. V § 9 odst. 4 se za slovo „do“ vkládá slovo
„celního“.

7. V § 9 odst. 7 se slovo „Společenství“ nahra-
zuje slovy „Evropské unie“.

8. V § 12 se slova „zvláštním právním předpi-
sem“ nahrazují slovy „přímo použitelným předpi-
sem Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex
Unie“.

9. V § 13 odst. 2, § 14 odst. 1, 2 a 4 a v § 15
odst. 1 se slovo „Společenství“ nahrazuje slovy
„Evropské unie“.

10. V § 16 odst. 1 se slova „zvláštním právním
předpisem“ nahrazují slovy „přímo použitelným
předpisem Evropské unie, kterým se stanoví celní
kodex Unie,“ a za slovo „do“ se vkládá slovo „cel-
ního“.

11. V § 16 odst. 2 se za slovo „do“ vkládají
slova „celního režimu“ a slovo „Společenství“ se na-
hrazuje slovy „Evropské unie“.

12. V § 16 odst. 3 se slovo „ve“ nahrazuje slovy
„do celního režimu“ a slovo „Společenství“ se na-
hrazuje slovy „Evropské unie“.

13. V § 20 odst. 2 se za slova „dopraveny v“
vkládá slovo „celním“.

14. Nadpis § 26 zní: „Celní režim tranzitu“.

15. V § 26 odst. 1 větě první se slova „zvláštním
právním předpisem“ nahrazují slovy „přímo použi-
telným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví
celní kodex Unie,“ a slovo „společného“ se zrušuje.

16. V § 26 odst. 1 větě druhé se slova „režimu
společného“ nahrazují slovy „celním režimu“.

17. V § 26 odst. 2 se slova „režimu společného
tranzitu“ nahrazují slovy „celního režimu tranzitu“
a slova „zvláštním právním předpisem“ se nahrazují
slovy „přímo použitelným předpisem Evropské
unie, kterým se stanoví celní kodex Unie“.

18. V § 26 odst. 3 se za slovo „navrženého“
vkládá slovo „celního“.

19. V § 26 odst. 4 se za slovo „do“ vkládá slovo
„celního“.

20. V § 26 odst. 5 se slova „ze Společenství“
nahrazují slovy „z Evropské unie“ a slova „zvlášt-
ního právního předpisu“ nahrazují slovy „přímo
použitelného předpisu Evropské unie, kterým se sta-
noví celní kodex Unie“.

21. V § 26 odst. 7 se slova „režimu společného“
nahrazují slovy „celním režimu“.

22. V § 26 odst. 8 se slova „režimu společného“
nahrazují slovy „celním režimu“, slova „zvláštním
právním předpisem“ se nahrazují slovy „přímo pou-
žitelným předpisem Evropské unie, kterým se sta-
noví celní kodex Unie“ a za slovo „pokračování“
se vkládá slovo „celního“.

23. V § 26 odst. 10 se slova „režimu společ-
ného“ nahrazují slovy „celním režimu“.

24. V § 27 odst. 2 písm. c), § 27 odst. 3 písm. c)
a v § 28 odst. 2 se slovo „Společenství“ nahrazuje
slovy „Evropské unie“.

25. V § 34 odst. 1 písm. a) a v § 35 odst. 1
písm. a) se za slova „dopraví v“ vkládá slovo „cel-
ním“.

ČÁST TŘICÁTÁ

Změna zákona o nakládání s geneticky
modifikovanými organismy

a genetickými produkty

Čl. XXX

Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky
modifikovanými organismy a genetickými produkty,
ve znění zákona č. 78/2004 Sb., zákona č. 346/2005
Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zá-
kona č. 279/2013 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje, a to
včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 25 odst. 9 se slova „ , vyvážejí nebo pro-
vážejí“ nahrazují slovy „nebo vyvážejí“.

3. V § 26 odst. 2 se slovo „tranzit“ nahrazuje
slovem „tranzitu“.
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ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o rybářství

Čl. XXXI

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně moř-
ských rybolovných zdrojů a o změně některých zá-
konů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 444/
/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/
/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 104/
/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/
/2012 Sb., zákona č. 237/2012 Sb., zákona č. 501/
/2012 Sb. a zákona č. 204/2015 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 27 se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 29 se odstavec 3 zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje, a to včetně
odkazů na poznámku pod čarou.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o obchodování
s ohroženými druhy

Čl. XXXII

Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulo-
váním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně
těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon
o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zá-
kona č. 444/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 467/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb. a zákona č. 86/2015 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 písm. f), g) a i) se za slovo „vyjma“
vkládá slovo „celního“.

2. V § 3a odst. 2 se slova „nebo přidělení pří-
slušného celně schváleného určení“ zrušují.

3. Poznámky pod čarou č. 36, 40 a 41 se zru-
šují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

4. V § 26 odst. 8 větě druhé a v § 26 odst. 9 se
za slovo „navrženého“ vkládá slovo „celního“.

5. V § 30 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

6. V § 30 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako od-
stavce 2 až 5.

7. V § 34c odst. 2 písm. k) a v § 34d odst. 2
písm. k) se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

8. Poznámka pod čarou č. 43b se zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. XXXIII

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod-
noty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona
č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona
č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona
č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona
č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona
č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona
č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona
č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 196/2014
Sb., zákona č. 262/2014 Sb., zákona č. 360/2014 Sb.,
zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 113/2016 Sb., se
mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „3 až 5“ na-
hrazují slovy „2 až 4“.

2. V § 12 odstavec 2 zní:

„(2) Místem plnění při dovozu zboží je členský
stát, ve kterém se na toto zboží přestanou vztahovat
příslušná celní opatření, pokud je toto zboží při
vstupu na území Evropské unie

a) dočasně uskladněno, nebo

b) propuštěno do celního režimu

1. vnějšího tranzitu,
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2. uskladnění v celním skladu nebo svobodného
pásma,

3. dočasné použití s úplným osvobozením od
cla, nebo

4. aktivního zušlechťovacího styku.“.

3. V § 13 odst. 3 písm. c) se za slovo „do“ vklá-
dají slova „celního režimu“.

4. V § 13 odst. 7 písm. e) se za slova „pro-
puštěno do“ vkládá slovo „celního“.

5. V § 13 odst. 7 písm. h) se za slovo „vztaho-
val“ vkládá slovo „celní“.

6. V § 20 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

7. V § 23 odstavec 1 zní:

„(1) Zdanitelné plnění je uskutečněno a povin-
nost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží
vzniká

a) propuštěním zboží do celního režimu

1. volného oběhu,

2. dočasného použití s částečným osvobozením
od dovozního cla, nebo

3. konečného užití,
b) nesplněním některé z povinností stanovených

v celních předpisech pro

1. vstup zboží, které není zbožím Evropské
unie, na území Evropské unie,

2. dočasné uskladnění,

3. celní režim tranzitu,

4. celní režim uskladnění,

5. celní režim dočasného použití s úplným
osvobozením od dovozního cla,

6. celní režim zušlechtění, nebo

7. nakládání se zbožím, které není zbožím
Evropské unie,

c) nesplněním podmínky, na jejímž základě může
být zboží, které není zbožím Evropské unie,
propuštěno do celního režimu, s výjimkou cel-
ního režimu konečného užití,

d) odnětím zboží, které není zbožím Evropské
unie, celnímu dohledu, nebo

e) porušením podmínek stanovených v povolení
k použití zvláštního celního režimu.“.

Poznámka pod čarou č. 19a se zrušuje.

8. V § 23 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako od-
stavce 2 až 6.

9. V § 23 odst. 2 se slova „ , b) nebo c)“ zrušují
a za slovo „příslušného“ se vkládá slovo „celního“.

10. V § 23 odst. 3 se slovo „c)“ nahrazuje slo-
vy „a) bod 2“ a za slovo „do“ se vkládají slova „cel-
ního režimu“.

11. V § 23 odst. 4 se za slovo „do“ vkládá slovo
„celního“.

12. V § 23 odst. 5 se slovo „c)“ nahrazuje slovy
„a) bod 2“ a za slovo „do“ se vkládají slova „celního
režimu“.

13. V nadpisu § 24 se za slovo „při“ vkládají
slova „dodání zboží a“.

14. V § 24 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Povinnost přiznat daň při dodání zboží
s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tu-
zemsku vzniká plátci, kterému je zboží dodáno, ke
dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni po-
skytnutí úplaty, a to k tomu dni, který nastane
dříve.“.

15. § 33a včetně nadpisu zní:

„§ 33a

Daňový doklad při vývozu

Za daňový doklad při vývozu zboží se považuje
daňový doklad vystavený podle § 28 odst. 1
písm. a).“.

16. V § 38 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3
a 4.

17. V § 38 odst. 3 se za slova „zboží do“ vkládá
slovo „celního“ slova „aktivního zušlechťovacího
styku v systému navracení,“ se zrušují a slova „vol-
ného oběhu z“ se nahrazují slovy „celního režimu
volného oběhu z celního“.

18. V § 41 odst. 1 se slova „volný oběh“ na-
hrazují slovy „volného oběhu“.

19. V § 44 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slovo „nejpozději“ nahrazuje slovy „v období kon-
čícím“.

20. V § 44 odstavec 4 zní:
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„(4) Věřitel, který provedl opravu výše daně
podle odstavce 1, je povinen předložit jako přílohu
k daňovému přiznání kopie všech vystavených da-
ňových dokladů, u kterých provedl opravu výše
daně v tomto daňovém přiznání.“.

21. V § 66 odst. 1 se slova „vývoz, pasivní zu-
šlechťovací styk nebo vnější tranzit, nebo bylo pro-
puštěno do celně schváleného určení zpětný vývoz
zboží z celního území Evropského společenství48b)“
nahrazují slovy „vývozu, pasivního zušlechťovacího
styku nebo vnějšího tranzitu, nebo bylo zpětně vy-
vezeno“ a věta druhá se zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 48b se zrušuje.

22. V § 66 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako od-
stavce 3 až 5.

23. V § 66 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou
„Výstup zboží z území Evropské unie je plátce po-
vinen prokázat rozhodnutím celního úřadu o vývozu
zboží do třetí země, kterým je celním úřadem po-
tvrzen výstup zboží z území Evropské unie.“.

24. V § 66 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

25. V § 66 odst. 4 se slova „na daňovém do-
kladu“ zrušují.

26. V § 68 se odstavec 15 zrušuje.

27. V § 69 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako od-
stavce 2 až 4.

28. V § 69 odst. 4 se číslo „3“ nahrazuje čís-
lem „2“.

29. V § 71g odst. 2 úvodní části ustanovení
a v § 71g odst. 2 písm. b) se za slova „propuštění
zboží do“ vkládají slova „celního režimu“.

30. V § 71g odst. 3 se za slovo „tohoto“ vkládá
slovo „celního“.

31. V § 73 odst. 1 písm. c) a d) se slova „3 až 5“
nahrazují slovy „2 až 4“.

32. V § 92a odst. 3 se za slovo „poskytnul“
vkládají slova „nebo přijal“.

33. V § 93a odst. 2 se slova „hlavní město
Prahu“ nahrazují slovy „Moravskoslezský kraj“.

34. V § 101 odst. 1 písm. d) se slovo „j)“ na-
hrazuje slovem „k)“.

35. V § 101g odst. 3 se za číslo „5“ vkládá slovo
„pracovních“.

36. Za § 101i se vkládají nové § 101j a 101k,
které včetně nadpisů znějí:

„§ 101j

Vyloučení vzniku pokuty
za nepodání kontrolního hlášení

Povinnost uhradit pokutu podle § 101h odst. 1
písm. a) nevzniká, pokud v daném kalendářním roce
nedošlo u plátce k jinému prodlení při podání kon-
trolního hlášení.

§ 101k

Prominutí pokuty
za nepodání kontrolního hlášení

(1) Plátce je oprávněn požádat správce daně
o prominutí pokuty podle § 101h odst. 1 písm. b)
až d).

(2) Správce daně může zcela nebo zčásti promi-
nout pokutu podle odstavce 1, pokud k nepodání
kontrolního hlášení došlo z důvodu, který lze s při-
hlédnutím k okolnostem daného případu ospravedl-
nit. Při tom není vázán návrhem plátce.

(3) Žádost o prominutí pokuty podle od-
stavce 1 lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne
právní moci platebního výměru, kterým bylo roz-
hodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu.

(4) Podání žádosti o prominutí pokuty podle
odstavce 1 má odkladný účinek pro vykonatelnost
platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o po-
vinnosti uhradit tuto pokutu.“.

37. V § 108 odst. 1 se za písmeno c) vkládá
nové písmeno d), které zní:

„d) plátce, kterému je osobou neusazenou v tuzem-
sku, která není registrovaná jako plátce, dodáno
zboží s místem plnění v tuzemsku; toto ustano-
vení se nepoužije v případě, že plátce, kterému
je dodáno zboží, nesplnil svou registrační po-
vinnost ve stanovené lhůtě, a to do dne nabytí
právní moci rozhodnutí, kterým je registrován
jako plátce,“.
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Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písme-
na e) až k).

38. V § 108 odst. 1 písm. f) se slova „až c)“
zrušují a číslo „5“ se nahrazuje číslem „4“.

39. V § 108 odst. 2 písm. a) se slova „až c)“
zrušují a číslo „6“ se nahrazuje číslem „5“.

40. V § 108 odst. 2 písm. b) se slova „d) až h)“
nahrazují slovy „b) až e)“.

41. V § 108 odst. 2 písm. b) se čárka nahrazuje
tečkou a písmeno c) se zrušuje.

42. V § 110f se za odstavec 1 vkládá nový od-
stavec 2, který zní:

„(2) V případě správy daně ve zvláštním režimu
v tuzemsku jako státě spotřeby počíná lhůta pro vrá-
cení vratitelného přeplatku běžet ode dne, kdy
správce daně ve zvláštním režimu jednoho správního
místa obdrží informace potřebné pro přiřazení jed-
notlivých plateb příslušným daňovým přiznáním.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

Čl. XXXIV

Přechodná ustanovení

1. Pokud osobě povinné k dani, která se stala
plátcem podle § 6c odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona vznikla povinnost přiznat daň
z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného
plnění do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti
tohoto zákona a která ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona dodala zboží s místem plnění v tuzem-
sku plátci, vypočte osoba povinná k dani, které
vznikla povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění, daň ze základu daně stanove-
ného podle § 37a odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona.

2. Správce daně zruší registraci osoby povinné
k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a která se stala
plátcem podle § 6c odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, pokud tato osoba požádala do
6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
o zrušení registrace plátce a pokud ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona uskutečňuje pouze dodání
zboží plátci s místem plnění v tuzemsku.

3. Správce daně místně příslušný podle § 93a
odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, u osoby
povinné k dani, která nemá v tuzemsku sídlo ani
provozovnu a která byla registrována přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, rozhodne do 12 mě-
síců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o dni,
k němuž přechází místní příslušnost u této osoby na
správce daně místně příslušného podle § 93a odst. 2
zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Při posouzení splnění podmínky podle
§ 101j zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepři-
hlíží k prodlení při podání kontrolního hlášení, ke
kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

5. Povinnost uhradit pokutu podle § 101h
odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, která vznikla přede dnem na-
bytí účinnosti tohoto zákona a o které nebylo roz-
hodnuto platebním výměrem přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, zaniká dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

6. Ustanovení § 101k zákona č. 235/2004 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, se použije i v případě pokut podle § 101h
odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 235/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, vzniklých přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona. V případě, kdy
běh lhůty pro podání žádosti o prominutí pokuty
započal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
neskončí běh této lhůty dříve než 3 měsíce ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o omezení plateb v hotovosti

Čl. XXXV

Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v ho-
tovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění zákona č. 303/2008 Sb., zákona č. 281/2009
Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 428/2011
Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb.
a zákona č. 261/2014 Sb., se mění takto:

1. V názvu zákona se slova „a o změně zákona
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č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů“ zrušují.

2. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova „ , cla, záloh na
tyto platby, odvodů za porušení rozpočtové kázně
a na jiné druhy plateb uskutečňované“ nahrazují
slovy „a jiných obdobných peněžitých plnění usku-
tečňovaných“.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o rostlinolékařské péči

Čl. XXXVI

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zá-
kona č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona
č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 490/2009 Sb., zákona č. 102/2010 Sb., zákona
č. 245/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 199/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a zákona
č. 279/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. b) se za slova „potřeb-
ný k“ vkládá slovo „celnímu“.

2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

„2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/
/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.
Úmluva o společném tranzitním režimu mezi zeměmi
Evropského sdružení volného obchodu (ESVO)
a Evropským hospodářským společenstvím, v platném
znění, vyhlášená pod č. 179/1996 Sb.“.

3. V § 2 odst. 2 písm. d) se slovo „přímého“
nahrazuje slovy „celního režimu vnitřního“.

4. V § 2 odst. 2 písm. m) se slova „úřad vstup-
ního místa definovaného pod písmenem s)“ nahra-
zují slovy „celní úřad, v jehož územní působnosti se
nachází vstupní místo“.

5. V § 2 odst. 2 písmeno n) zní:

„n) celním úřadem určení celní úřad, který rozhodl
o propuštění do celního režimu,“.

Poznámka pod čarou č. 4a se zrušuje.

6. V § 2 odst. 2 se písmeno o) včetně poznámky
pod čarou č. 4b zrušuje.

Dosavadní písmena p) až w) se označují jako pís-
mena o) až v).

7. V § 2 odst. 2 písm. o) se slova „dohledu cel-
ních orgánů, z jednoho místa na druhé v celním
území Evropské unie, jak je uvedeno v předpisu
Evropské unie4c)“ nahrazují slovy „celnímu dohledu
podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie4c)“.

Poznámka pod čarou č. 4c zní:

„4c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/
/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.“.

8. V § 21 odst. 1 závěrečné části ustanovení se
slova „aktivního a pasivního zušlechťovacího styku,
přepracování pod celním dohledem a“ nahrazují slo-
vem „zušlechtění,“ a za slovo „ukončením“ se vkládá
slovo „celního“.

Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje, a to včetně
odkazů na poznámku pod čarou.

9. V § 21 odst. 2 se slova „přepracování pod
celním dohledem,“ zrušují a za slovo „ukončením“

se vkládá slovo „celního“.

10. V § 21 odst. 4 se slova „při řízení o přidělení
celně schváleného určení“ nahrazují slovy „v celním
řízení“ a slova „Orgán odpovědný za celní projed-
nání zásilky“ se nahrazují slovy „Celní úřad pro-
pouštějící zásilku do celního režimu“.

11. V § 21 odst. 5 se slova „pásma nebo svo-
bodného skladu.15)“ nahrazují slovem „pásma.“.

Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.

12. V § 21 odst. 7 se slova „umístěny do svo-
bodného pásma nebo svobodného celního skla-
du15a),“ nahrazují slovy „podle přímo použitelné-
ho předpisu Evropské unie4c)“ a slova „v celním
skladu“ se zrušují.

Poznámka pod čarou č. 15a se zrušuje.

13. V § 22 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slova „předpisu Evropské unie“ nahrazují slovy
„přímo použitelného předpisu Evropské unie, kte-
rým se stanoví celní kodex Unie,“.

14. Poznámky pod čarou č. 15b až 15e se zru-
šují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

15. V § 26 odst. 1 písm. f) se slova „ ; tím ne-
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jsou dotčena ustanovení předpisu Evropské unie19)“
zrušují.

Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna správního řádu

Čl. XXXVII

V § 126 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, se slova „zvláštního právního předpisu.36)“ na-
hrazují slovy „právního předpisu upravujícího
oprávnění celníka.“.

Poznámka pod čarou č. 36 se zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona, jímž se provádí režim Evropských
společenství pro kontrolu vývozu, přepravy,

zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Čl. XXXVIII

Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim
Evropských společenství pro kontrolu vývozu, pře-
pravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího
užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb. a zákona
č. 343/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 10 odst. 4 se slova „nebo mu bylo při-
děleno celně schválené určení zpětný vývoz a nebo“
nahrazují slovy „nebo bylo celním orgánem přijato
oznámení o zpětném vývozu anebo“.

2. V § 13 odst. 1 písm. c) se slova „ve smyslu
článku 24 celního kodexu Společenství“ nahrazují
slovy „podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie, kterým se stanoví celní kodex Unie“.

3. V § 13a odst. 1 větě druhé se za slova „do-
pravované v“ vkládá slovo „celním“.

4. V § 13b odst. 4 se slova „přidělení celně
schváleného určení přípustného pro zboží, které
není zbožím Společenství“ nahrazují slovy „propuš-
tění zboží, které není zbožím Unie“.

5. V § 13b odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou
„Zboží, které není zbožím Unie a jehož tranzit byl
zakázán, může být propuštěno do jiného celního re-
žimu, než je celní režim vnějšího tranzitu a svobod-
ného pásma.“.

6. Poznámka pod čarou č. 28 se zrušuje.

7. V § 21 se slova „jako deklarant, a to sama
nebo prostřednictvím přímého zástupce.38)“ nahra-
zují slovy „v rámci celního řízení jako deklarant.“.

Poznámka pod čarou č. 38 se zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. XXXIX

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona
č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona
č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona
č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona
č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona
č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona
č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona
č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona
č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona
č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona
č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona
č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona
č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona
č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona
č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona
č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona
č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona
č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona
č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona
č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona
č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona
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č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona
č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona
č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona
č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona
č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona
č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona
č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona
č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona
č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona
č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona
č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona
č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona
č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona
č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona
č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona
č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona
č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014
Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb.,
zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zá-
kona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona
č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona
č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona
č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona
č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona
č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona
č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona
č. 137/2016 Sb. a zákona č. 148/2016 Sb., se mění
takto:

1. V položce 1 se za slovo „domicilu“ vkládá na
samostatný řádek nový text:

„Osvobození

Od poplatku podle bodu 1 písm. n) jsou osvo-
bozeny žádosti o závazné informace o sazebním za-
řazení zboží nebo žádosti týkající se závazné infor-
mace o původu zboží podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října
2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.“.

2. V položce 1 poznámce 1 se slova „zákona
č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/
/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000
Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb.,
zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., nebo
podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,

ve znění zákona č. 479/2003 Sb.“ nahrazují slovy
„celního zákona, zákona o spotřebních daních nebo
zákona o dani z přidané hodnoty“.

3. V položce 123 se za slovo „orgánem“ vkládá
na samostatný řádek nový text:

„Osvobození

Od poplatku je osvobozeno dodatečné vydání
osvědčení o původu zboží (EUR. 1 nebo EUR-
-MED) a osvědčení o celním statusu zboží (A.TR)
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
a přímo použitelné mezinárodní smlouvy uzavřené
Evropskou unií v oblasti výkonu dohledu nad mezi-
národním obchodem Evropské unie a nad zbožím,
které vstupuje na území Evropské unie nebo jej
opouští.“.

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o kontrole obchodu s výrobky,
jejichž držení se v České republice omezuje

z bezpečnostních důvodů

Čl. XL

Zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s vý-
robky, jejichž držení se v České republice omezuje
z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zá-
konů, ve znění zákona č. 378/2007 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona
č. 281/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 4 se slovo „charakter5)“ nahra-
zuje slovy „charakter podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie, kterým se provádí celní ko-
dex Unie5)“.

Poznámka pod čarou č. 5 zní:

„5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/
/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví pro-
váděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se
stanoví celní kodex Unie.“.

2. V § 5 odstavec 1 zní:

„(1) Povolení, které je jinak potřebné k propuš-
tění stanovených výrobků do celního režimu nebo
ke zpětnému vývozu, se nevyžaduje k propuštění do
celního režimu

a) tranzitu,

b) uskladnění v celním skladu.“.
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3. V § 5 odst. 2 se slova „umístění stanovených
výrobků do svobodného pásma a svobodného
skladu“ nahrazují slovy „propuštění stanovených
výrobků do celního režimu svobodného pásma“.

4. V § 6 se slova „ , a to sama nebo prostřednic-
tvím zástupce9)“ zrušují.

Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

Změna zákona o léčivech

Čl. XLI

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),
ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 296/
/2008 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 75/
/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 50/
/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 250/
/2014 Sb. a zákona č. 80/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 3 písm. e) se za slovo „do“ vklá-
dají slova „celního režimu“.

2. V § 24 odst. 4 se slovo „tranzit37)“ nahrazuje
slovy „celní režim tranzitu“.

Poznámka pod čarou č. 37 se zrušuje, a to včetně
odkazu na poznámku pod čarou.

3. V § 24 odst. 10 se za slovo „výjimkou“ vklá-
dají slova „celního režimu“, za slova „tento souhlas“
se vkládají slova „v rámci celního řízení“ a slo-
va „ , a to sám nebo prostřednictvím přímého zá-
stupce39)“ se zrušují.

Poznámka pod čarou č. 39 se zrušuje.

4. Poznámka pod čarou č. 38 se zrušuje, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.

5. V § 77 odst. 8 se za slovo „do“ vkládá slovo
„celního“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

a financování terorismu

Čl. XLII

V § 52 odst. 9 zákona č. 253/2008 Sb., o někte-
rých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné čin-

nosti a financování terorismu, se slova „ ; postupuje
přitom podle ustanovení o celním zástavním právu
podle celního zákona“ zrušují.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o Finanční správě
České republiky

Čl. XLIII

Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České
republiky, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 164/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/
/2014 Sb. a zákona č. 377/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Pro účely zákona o státní službě je Gene-
rální finanční ředitelství bezprostředně nadřízeným
služebním úřadem Odvolacího finančního ředitelství
a finančních úřadů.“.

2. V § 8 odst. 2 se za větu první vkládá věta
„Finanční úřad vykonává vybranou působnost na
celém území České republiky.“.

3. V § 10 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Vybranou působností se pro účely tohoto
zákona rozumí provádění

a) vyhledávací činnosti při správě daní, nebo

b) postupu k odstranění pochybností, daňové kon-
troly nebo jiných kontrolních postupů při
správě daní.“.

4. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Kontrolní postup při správě daní provede
finanční úřad, který jej zahájil nejdříve.“.

5. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Daňový subjekt má právo se seznámit s ob-
sahem písemnosti zakládané do spisu v souvislosti
s výkonem vybrané působnosti, pokud není součástí
vyhledávací části spisu, také u finančního úřadu pří-
slušného k vydání rozhodnutí ve věci, o které se vede
řízení, kterého se vybraná působnost týká, jde-li o

a) podání učiněné elektronicky,

b) úřední záznam,

c) protokol,

d) zprávu o daňové kontrole,
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e) rozhodnutí,

f) další písemnosti, pokud byly finančním úřadem
doručeny elektronicky.“.

6. Za § 13a se vkládá nový § 13b, který včetně
nadpisu zní:

„§ 13b

Zvláštní ustanovení o plné moci při správě daní

Plná moc vztahující se k vybrané působnosti
uplatněná u finančního úřadu příslušného k vydání
rozhodnutí ve věci, o které se vede řízení, kterého se
vybraná působnost týká, je účinná i vůči jinému fi-
nančnímu úřadu, který vykonává tuto vybranou pů-
sobnost.“.

7. V § 14 odst. 2 se slova „a v pracovněprávních
vztazích ostatních zaměstnanců v orgánech finanční
správy“ zrušují.

8. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 16a

Zvláštní ustanovení o náhradě nákladů
na právní zastoupení

Státnímu zaměstnanci v orgánu finanční správy
náleží náhrada obvyklých nákladů na právní zastou-
pení, pokud tyto náklady vznikly pro plnění jeho
služebních úkolů a nebyly státnímu zaměstnanci na-
hrazeny třetí osobou z důvodu odpovědnosti za ná-
hradu těchto nákladů.“.

9. V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:
„o) z centrálního registru zbraní,

p) z Rejstříku zástav.“.

10. V § 18 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Orgány finanční správy mohou žádat od
Rejstříku trestů poskytnutí údajů z jím vedených
evidencí v rozsahu potřebném pro plnění konkrét-
ního úkolu při výkonu působnosti orgánů finanční
správy, pokud je to nezbytné pro posouzení

a) možnosti stanovit daň v návaznosti na běh
lhůty pro stanovení daně,

b) důvodů pro zajištění daně, nebo

c) důvodů pro registraci k dani z přidané hod-
noty.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako od-
stavce 3 až 7.

11. V § 18 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „s výjimkou poskytnutí údajů z Rejstříku zá-
stav“.

12. V § 18 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje čís-
lem „5“.

Čl. XLIV

Přechodné ustanovení

Údaje z Rejstříku zástav podle § 18 odst. 1
písm. p) zákona č. 456/2011 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poskytují
způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý pří-
stup od prvního dne sedmého kalendářního měsíce
následujícího po dni, kdy byla Notářské komoře
České republiky poskytnuta jednorázová náhrada
hotových výdajů za zřízení tohoto dálkového a ne-
přetržitého přístupu.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o Celní správě České republiky

Čl. XLV

Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České re-
publiky, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona
č. 164/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb. a zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. d) se slova „jde-li o pří-
pady celostátního nebo mezinárodního významu,“
zrušují.

2. V § 4 odst. 4 písm. d) bodě 1 se slova „kte-
rému bylo přiděleno celně schválené určení“ nahra-
zují slovy „které bylo propuštěno do celního re-
žimu“.

3. V § 6 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Celní úřad vykonává vybranou působnost na celém
území České republiky.“.

4. V § 8 odst. 2 se na konci písmene a) čárka
nahrazuje tečkou, písmeno b) se zrušuje a zároveň se
zrušuje označení písmene a).

5. V § 8 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) zabezpečuje sběr a zpracování informací do
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centrálního informačního systému orgánů celní
správy.“.

6. V § 8 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Vybranou působností se pro účely tohoto
zákona rozumí provádění

a) vyhledávací činnosti při správě daní nebo správě
cel, nebo

b) postupu k odstranění pochybností, daňové kon-
troly nebo jiných kontrolních postupů při
správě daní nebo správě cel.“.

7. V § 9 odst. 1 se slova „závazné informace
o sazebním zařazení zboží a tyto závazné informace
zrušuje“ nahrazují slovy „rozhodnutí týkající se zá-
vazné informace podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie a tato rozhodnutí zrušuje nebo pro-
hlašuje za neplatné“.

8. V § 9 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) prohlašuje část území České republiky za svo-
bodné pásmo,“.

9. V § 9 odst. 2 písm. b) se slovo „budov“ zru-
šuje.

10. V § 9 odst. 3 písm. a) úvodní části usta-
novení se za slovo „pozastavuje“ vkládá slovo
„ , mění“.

11. V § 9 odst. 3 písm. a) bodě 1 se slovo
„osvědčení“ nahrazuje slovem „povolení“.

12. Poznámka pod čarou č. 6 zní:

„6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/
/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.“.

13. V § 9 odst. 3 písm. b) se za slovo „vydání“
vkládají slova „povolení nebo“.

14. V § 9 odst. 3 písmena c) a d) znějí:

„c) rozhoduje o povolení zprostit povinnosti po-
skytnout jistotu a o pozastavení, změně nebo
zrušení tohoto povolení,

d) rozhoduje o povolení ručitele, povolení uživa-
tele souborné jistoty a povolení uživatele sou-
borné jistoty se sníženou částkou jistoty, a o po-
zastavení, změně nebo zrušení tohoto povo-
lení.“.

Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje, a to včetně od-
kazu na poznámku pod čarou.

15. V § 9 odst. 4 se slovo „schválení“ nahrazuje
slovem „povolení“.

16. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Kontrolní postup při správě daní nebo
správě cel provede celní úřad, který jej zahájil nej-
dříve.“.

17. V § 11 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Daňový subjekt má právo se seznámit s ob-
sahem písemnosti zakládané do spisu v souvislosti
s výkonem vybrané působnosti, pokud není součástí
vyhledávací části spisu, také u celního úřadu přísluš-
ného k vydání rozhodnutí ve věci, o které se vede
řízení, kterého se vybraná působnost týká, jde-li o

a) podání učiněné elektronicky,

b) úřední záznam,

c) protokol,

d) zprávu o daňové kontrole,

e) rozhodnutí,

f) další písemnosti, pokud byly celním úřadem
doručeny elektronicky.“.

18. V § 11a se slova „určený generálním ředite-
lem“ zrušují.

19. Za § 11a se vkládá nový § 11b, který včetně
nadpisu zní:

„§ 11b

Zvláštní ustanovení o plné moci při správě daní

Plná moc vztahující se k vybrané působnosti
uplatněná u celního úřadu příslušného k vydání roz-
hodnutí ve věci, o které se vede řízení, kterého se
vybraná působnost týká, je účinná i vůči jinému cel-
nímu úřadu, který vykonává tuto vybranou působ-
nost.“.

20. V § 20 odst. 3 se za slovo „průkazem“ vklá-
dají slova „nebo služebním odznakem“ a za slovo
„průkazu“ se vkládají slova „a služebního odznaku“.

21. V § 20 odst. 4 se slova „nebo služebním
průkazem“ nahrazují slovy „ , služebním průkazem
nebo služebním odznakem“ a za slova „prokáže slu-
žebním průkazem“ se vkládají slova „nebo služeb-
ním odznakem“.

22. V § 35 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
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23. Za § 35 se vkládá nový § 35a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 35a

Oprávnění k osobní prohlídce

(1) Při kontrole osob a dopravních prostředků
a jejich nákladů je celník oprávněn provádět osobní
prohlídku.

(2) Osobní prohlídka může být provedena
teprve tehdy, je-li důvodný předpoklad, že kontro-
lovaná osoba má u sebe věc, kterou je povinna celní-
kovi vydat, a výzva celníka, aby kontrolovaná osoba
věc vydala, je bezvýsledná.

(3) Osobní prohlídku vykoná u osoby, u které
má být tato prohlídka provedena, celník stejného
pohlaví.

(4) Osobní prohlídka může být na žádost kon-
trolované osoby provedena pouze za přítomnosti
osoby, jejíž vztah je k osobě celníka a kontrolované
osoby nestranný.

(5) Ustanovení odstavců 2, 3 a 4 se nepoužijí,
pokud jde o nutný zákrok pro hledání zbraně.

(6) Způsob provádění osobní prohlídky stanoví
ministerstvo vyhláškou.“.

24. V § 58 odst. 1 se za písmeno q) vkládají
nová písmena r) až x), která znějí:

„r) z centrálního registru zbraní,

s) z evidence údajů o mýtném,

t) z registru pojištěnců veřejného zdravotního po-
jištění,

u) z registru pojištěnců důchodového pojištění,

v) z registrů pojištěnců nemocenského pojištění,

w) z registrů zaměstnavatelů,

x) z Rejstříku zástav,“.

Dosavadní písmeno r) se označuje jako písmeno y).

25. V § 58 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Orgány celní správy mohou žádat od Rej-
stříku trestů poskytnutí údajů z evidence přestupků
v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu
při výkonu působnosti orgánů celní správy, pokud je
to nezbytné pro posouzení důvodů pro

a) zajištění daně,

b) registraci, nebo

c) povolení podle zákona upravujícího spotřební
daně nebo daň z přidané hodnoty.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako od-
stavce 3 až 7.

26. V § 58 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „s výjimkou poskytnutí údajů z Rejstříku zá-
stav“.

27. V § 67 odst. 2 se slova „zahájení trestního
stíhání“ nahrazují slovy „přípravnému řízení nebo
v jeho rámci“.

28. V části šesté se za hlavu IV vkládá nová
hlava V, která včetně nadpisu zní:

„HLAVA V

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VÝMĚNĚ
INFORMACÍ A O ZPRACOVÁNÍ

OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI
POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE

S JINÝMI NEŽ ČLENSKÝMI STÁTY

§ 73a

Zvláštní ustanovení o výměně
operativních informací

Ustanovení hlav III a IV se přiměřeně použijí
při výměně operativních informací s jinými než člen-
skými státy v rámci policejní spolupráce na základě
mezinárodní smlouvy nebo jiného mezinárodního
ujednání, nestanoví-li toto ujednání jinak.“.

Dosavadní hlava V se označuje jako hlava VI.

Čl. XLVI

Přechodné ustanovení

Údaje z Rejstříku zástav podle § 58 odst. 1
písm. x) zákona č. 17/2012 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poskytují
způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý pří-
stup od prvního dne sedmého kalendářního měsíce
následujícího po dni, kdy byla Notářské komoře
České republiky poskytnuta jednorázová náhrada
hotových výdajů za zřízení tohoto dálkového a ne-
přetržitého přístupu.
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ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o povinném značení lihu

Čl. XLVII

Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení
lihu, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb. a zákona č. 331/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 1 písm. b) se slovo „ze“ nahra-
zuje slovy „z celního režimu“ a slova „nebo svobod-
ného skladu“ se zrušují.

2. V § 9 odst. 2 písm. b) se slovo „umístění“
nahrazuje slovem „propuštění“, za slova „lihu do“
se vkládají slova „celního režimu“ a slova „nebo svo-
bodného skladu“ se zrušují.

3. V § 11 písm. c) a v § 15 odst. 2 písm. c) bo-
dě 3 se slova „umístěn v celním skladu, ve svobod-
ném pásmu nebo svobodném skladu“ nahrazují
slovy „propuštěn do celního režimu uskladnění“.

4. V § 15 odst. 3 písm. b) se slovo „ , nebo“
nahrazuje čárkou.

5. V § 15 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:

„c) který

1. se nachází v počtu nejvýše 1 spotřebitelského
balení v prostoru, ve kterém v souladu s práv-
ními předpisy probíhá konečný prodej lihu, a

2. je vzhledem ke všem okolnostem určen
k bezúplatnému převodu fyzické osobě pro
její přímou osobní spotřebu výlučně za re-
klamním nebo propagačním účelem, nebo“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

6. V § 34 odst. 1 písm. a) se za slovo „do“
vkládá slovo „celního“.

7. V § 39 odst. 2 se číslo „9“ nahrazuje čís-
lem „24“.

8. V § 42 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „písm. c)“ se
vkládají slova „a správní orgán nebo organizační
složka státu při prodeji lihu podle tohoto nebo ji-
ného zákona“.

9. V § 42 odst. 2 písm. b) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

10. V § 42 odst. 2 se na konci písmene c) tečka

nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d),
které zní:

„d) správního orgánu nebo organizační složky státu
při prodeji lihu podle tohoto nebo jiného zá-
kona.“.

11. V § 42 odst. 3 se slova „lihu nebo“ nahra-
zují slovem „lihu,“ a za slova „písm. c)“ se vkládají
slova „nebo správní orgán nebo organizační složka
státu při prodeji lihu podle tohoto nebo jiného zá-
kona“.

12. V § 42 se doplňují odstavce 4 a 5, které
znějí:

„(4) Jde-li o líh prodávaný v rámci daňové exe-
kuce, může osoba povinná značit líh, distributor lihu
a konečný prodejce lihu nabývat líh ve spotřebitel-
ském balení od neregistrované osoby povinné značit
líh, neregistrovaného distributora lihu, nebo koneč-
ného prodejce lihu.

(5) Ustanovení o oznamovací povinnosti distri-
butora lihu se použijí obdobně také v případě pro-
deje lihu ve spotřebitelském balení

a) správním orgánem nebo organizační složkou
státu podle tohoto nebo jiného zákona,

b) v rámci daňové exekuce; oznamovací povinnost
přitom plní orgán veřejné moci, který daňovou
exekuci provádí.“.

13. V § 62 odst. 1 písm. k) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

14. V § 62 odst. 1 písm. l) se číslo „ , 2“ zrušuje.

15. V § 62 odst. 1 se na konci písmene l) tečka
nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písme-
no m), které zní:

„m) v rozporu s § 39 odst. 2 nevrátí kontrolní
pásky.“.

16. V § 62 odst. 2 písm. b) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

17. V § 62 odst. 2 písm. c) bodě 2 se číslo „ , 2“
zrušuje.

18. V § 62 odst. 2 písm. c) se na konci bodu 2
tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se pís-
meno d), které zní:

„d) do desetinásobku částky odpovídající spotřební
dani z lihu, kterou by byla právnická nebo pod-
nikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud
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by uvedla do volného daňového oběhu líh
označený kontrolní páskou, kterou v rozporu
s § 39 odst. 2 nevrátila, jde-li o správní delikt
podle odstavce 1 písm. m).“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních
přípravků a účinných látek na trh

Čl. XLVIII

Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění
biocidních přípravků a účinných látek na trh
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zá-
kona č. 297/2008 Sb., zákona č. 136/2010 Sb., zákona
č. 342/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona
č. 18/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 9 se slova „nebo aktivního zu-
šlechťovacího styku v systému navrácení“ zrušují.

2. V § 30 odst. 1 písm. c) se za slovo „do“ vklá-
dají slova „celního režimu“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. XLIX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení, s výjimkou

a) ustanovení čl. I a čl. XLV bodů 1, 4 a 18, která
nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2016, a

b) ustanovení čl. XXXIII bodu 33 a čl. XXXIV
bodu 3, která nabývají účinnosti prvním dnem
druhého kalendářního měsíce následujícího po
vyhlášení tohoto zákona.

v z. Pokorná-Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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