
 

 

 

 

29. dubna 2020  

POŽADAVKY NA VÝVOZ NĚKTERÝCH OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ   

ČASTO KLADENÉ DOTAZY  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/568 ze dne 24. dubna 2020 (dále jen „nařízení“) nahradilo prováděcí 

nařízení Komise (EU) 2020/402 ze dne 14. března 2020, ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 

2020/426 (dále jen „původní nařízení“). Nařízení pokračovalo v přípravě vývozního povolení pro vývoz 

některých výrobků.   

Všechny příslušné dokumenty jsou k dispozici na následujících odkazech:  

• Nařízení 2020/568  

• Seznam příslušných orgánů v členských státech  

Níže uvedená vysvětlení nejsou právně závazná, mají pouze informativní charakter a měla by při provádění 

nařízení sloužit jako vodítko pro vývozce zdravotnických a osobních ochranných prostředků („zboží“), celní 

orgány členských států a orgány příslušné podle nařízení.   

  

1.  Oblast působnosti nařízení a definice výrobku  

Obecné poznámky 

Nařízení se vztahuje na určité zdravotnické a osobní ochranné prostředky navržené k ochraně 

před infekčním materiálem. Tvoří tři hlavní kategorie, tj. ochranné brýle a štíty, ochranné 

prostředky na nos a ústa a ochranné oděvy.   

Výrobky spadající do oblasti působnosti nařízení jsou uvedeny v příloze I nařízení. Oblast 

působnosti opatření je omezena na výrobky uvedené v příloze I spadající pod příslušné kódy 

KN. Výrobky pod kódy KN, které nejsou uvedeny v příloze I, do této oblasti působnosti opatření 

nespadají.   

Vzhledem k tomu, že v některých případech se kódy KN uvedené v příloze I vztahují na 

sortiment zboží, který je širší než sortiment, na který nařízení cílí (kódy KN označené jako „ex“), 

měly by být kódy KN při rozhodování, zda určité zboží spadá do oblasti působnosti nařízení či 
nikoliv, posuzovány spolu s popisem uvedeným v příloze.    

a. Vztahuje se oblast působnosti nařízení na zboží, které není výslovně určeno pro použití ve 
zdravotnictví nebo na ochranu zdraví?  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0568&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0568&from=EN
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158674.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158674.pdf
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Příloha I nařízení jasně definuje veškeré zboží, které se používá k ochraně před potenciálně 

infekčním materiálem a/nebo k ochraně životního prostředí před potenciálně infekčním 
materiálem šířeným nositelem.   

b. Musí zboží uvedené v příloze I splňovat požadavky souhrnně?  

Ano, aby jednotlivá položka spadala do oblasti působnosti nařízení, musí spadat pod uvedený 

kód KN a splňovat požadavky uvedené v popisu. To znamená, že pouze zboží spadající pod 

uvedené kódy KN spadá do oblasti působnosti nařízení, nicméně ne všechno zboží spadající pod 

uvedené kódy KN vyžaduje vývozní povolení. Kódy KN by se měly číst spolu s popisem zboží 
uvedeným v příloze I nařízení.  

c. Existují nějaké další pokyny, kterými by se příslušné orgány a celní orgány členských států 

mohly při hodnocení, zda určité zboží spadá do působnosti nařízení, řídit?  

Úřady by se měly řídit popisem zboží uvedeným v příloze I nařízení. Mohou vzít v úvahu 

následující pokyny týkající se zvláštních norem tohoto zboží. Tyto informace jsou však pouze 

ilustrativní. Pokud zboží spadá do popisu uvedeného v příloze I, ale odpovídá jiné normě, než 

je uvedeno níže, mělo by stále spadat do působnosti nařízení.  

Ochranné brýle a štíty: všechny prostředky vyrobené v souladu s normami EN 166, EN ISO 

16321-1 nebo jakoukoli jinou normou, které byly posouzeny vnitrostátním orgánem pro dozor 

nad trhem při provádění bodů 7 a 8 doporučení (EU) 2020/403 a bylo zjištěno, že zajišťují 

přiměřenou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti v souladu se základními požadavky 

uvedenými v nařízení (EU) 2016/425. Nařízení se tedy vztahuje i na zboží vyrobené v souladu 

se srovnatelnými zahraničními standardy.  

Prostředky na ochranu úst a nosu: všechny prostředky vyrobené v souladu s normami EN149, 

EN 140, EN 143, EN 14683, ISO 22609 nebo jakoukoli jinou normou, které byly posouzena 

vnitrostátním orgánem pro dozor nad trhem při provádění bodů 7 a 8 doporučení (EU) 2020 / 

403 a bylo zjištěno, že zajišťují odpovídající úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti v souladu se 

základními požadavky uvedenými v nařízení (EU) 2016/425. Nařízení se tedy vztahuje i na zboží 

vyrobené v souladu se srovnatelnými zahraničními standardy.   

Tato kategorie zahrnuje obličejové masky klasifikované pod FFP1, FFP2 a FFP3 a 

lékařské/chirurgické masky.  

Ochranné oděvy: všechny prostředky vyrobené v souladu s normami EN 14126; EN 13982, EN 

14605, EN 1073 nebo jakoukoli jinou normou, které byly posouzeny vnitrostátním orgánem pro 

dozor nad trhem při provádění bodů 7 a 8 doporučení (EU) 2020/403 a bylo zjištěno, že zajišťují 

přiměřenou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti v souladu se základními požadavky 

stanovenými v nařízení (EU) 2016/425. Nařízení se tedy vztahuje i na zboží vyrobené v souladu 

se srovnatelnými zahraničními standardy. 

Tato kategorie zahrnuje pouze nesterilní oděvy, které pokrývají (části) těla, tj. nezahrnuje 

sterilní oděvy. Stejně tak nezahrnuje oděvy (např. pláště, kombinézy, zástěry), které jsou 

navrženy a použity pro jiné účely (např. při použití v průmyslu) a nejsou vhodné k ochraně 

uživatele před potenciálně infekčním materiálem nebo k zabránění šíření tohoto materiálu 
uživatelem.   
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d. Vztahuje se nařízení na vývoz malých množství, např. obličejových masek, které jsou součástí 

lékárniček?  

Lékárničky jsou zařazeny do podpoložky 3006 50 HS, která není zahrnuta do přílohy I nařízení. 

Proto se na ně režim vývozních povolení nevztahuje.  

Pokud jde o malá množství, nařízení nedefinuje žádné de minimis limitní hodnoty, které by 

umožnily vývoz malých množství bez vývozního povolení. Příslušné orgány však mohou při 

posuzování, zda by některé vývozy mohly způsobit nedostatek na trhu Evropské Unie, vzít v 

úvahu skutečnost, že se žádost týká omezeného množství vyváženého zboží.    

e. Vztahuje se nařízení na části zboží, které je uvedeno v nařízení (např. výměnné filtry na 
obličejové masky)?  

Oblast působnosti nařízení je omezena na zboží uvedené v příloze I nařízení. Zboží je konkrétně 

definováno popisem a kódem KN. Zboží, které není uvedeno v příloze I, režimu vývozního 
povolení nepodléhá.   

f. Nařízení je omezeno pouze na ochranné brýle a štíty, prostředky na ochranu úst a nosu a 

ochranné oděvy (oproti pěti kategoriím výrobků, na které se vztahoval předchozí režim 

vývozních povolení). Co se stane, pokud bude na trhu Unie v následujícím období 

zaznamenán nedostatek dalších zdravotnických a osobních ochranných prostředků?  

Nařízení obsahuje doložku o přezkumu v článku 5 nařízení. Ustanovení o přezkumu vyžaduje, 

aby Komise navrhla přezkum režimu vývozních povolení, a tedy rozšířila rozsah působnosti 

tohoto režimu, pokud to situace na trhu Unie bude vyžadovat. Pokud Komise obdržela 

dostatečné důkazy odůvodňující změnu rozsahu výrobků, bude urychleně pokračovat s novým 
návrhem.   

2. Zeměpisná oblast působnosti nařízení  

a.  Které země, ekonomiky a/nebo území jsou vyloučeny z oblasti působnosti nařízení?  

Nařízení se týká vývozu do všech zemí mimo EU s následujícími výjimkami:  

 Země Evropské sdružení volného obchodu (ESVO): Island, Lichtenštejnsko, Norsko, 

Švýcarsko;  

 Západní Balkán: Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo1, Černá Hora, Severní Makedonie, 

Srbsko;  

 Zámořské země a území uvedená v příloze II Smlouvy o fungování Evropské unie2;  

 Země, které jsou součástí celního území Evropské Unie: zejména Monako; 

 Území členských států výslovně vyloučená z celního území Evropské Unie: Büsingen, 

Heligoland, Livigno, Ceuta a Melilla;  

 Andorra, Faerské ostrovy, území Gibraltaru, San Marino a Vatikán.  

  

                                                           
1 Tímto ustanovením nejsou dotčeny postoje ke statusu a ustanovení je souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 

1244/1999 a stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.  
2 Úř. věst. C 326, 26. 10. 2012, str. 336. 
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Podle čl. 127 odst. 3 dohody o odstoupení se Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

považuje za členský stát, a nikoli za třetí zemi.  

b. Vztahuje se nařízení na zboží dodávané do kontinentálního šelfu nebo do výlučných 

ekonomických zón členských států (např. na ropné plošiny)?  

Kontinentální šelf a exkluzivní hospodářské zóny nejsou součástí celního území Unie. Nicméně 

podle čl. 2 odst. 5 nařízení jsou dodávky do zařízení umístěným na kontinentálním šelfu nebo 

ve výlučné ekonomické zóně členského státu při podání celního prohlášení osvobozeny od 
povinnosti předložit platné vývozní povolení.   

c. Měl by příslušný orgán přistupovat ke zvážení žádosti o vývozní povolení pro dodávky 

preferenčním obchodním partnerům, kandidátským zemím (s výjimkou těch, které byly 

vyloučeny z oblasti působnosti nařízení), sousedním zemím nebo zemím s úzkými 
historickými vazbami shovívavěji?   

Nařízení (bod č. 18 úvodní části a čl. 3 odst. 4 nařízení) vyzývá příslušné orgány, aby zohlednily 

integraci některých zemí nebo území (zejména kandidátských zemí) 3 , sousední země, 

preferenční obchodní partnery, země s úzkými historickými vazbami) do vnitřního trhu Unie. 

Režim povolení vývozu by neměl narušit zavedené, úzce propojené hodnotové řetězce a 
distribuční sítě.    

Vydávání vývozního povolení pro vývoz do všech výše uvedených zemí, ekonomik a/nebo území 

by však nemělo být automatické. Příslušné orgány musí zvážit situaci na trhu Unie, jak vyžaduje 

nařízení.   

3. Postup při povolování  

a. Jak dlouho budou opatření trvat?  

Stávající opatření byla přijata na dobu 30 dnů ode dne jejich vstupu v platnost, tj. 26. dubna 

2020  

Článek 5 nařízení však stanoví doložku o přezkumu, která vyžaduje, aby Komise navrhla 
rozšíření nařízení, pokud to situace bude vyžadovat.   

b. Kde najdete seznam příslušných orgánů v každém členském státě?  

Seznam příslušných orgánů je zveřejněn na této internetové stránce (informace naleznete v 

poli vyhrazeném pro režim vývozních povolení):  
https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/    

c. Může vývozce požádat o vývozní povolení v kterémkoli členském státě?  

Ne. Žádost se podává příslušnému orgánu v členském státě, ve kterém má vývozce své sídlo. 

Pokud jsou ochranné prostředky situovány v jednom nebo více členských státech a žádost o 

vývozní povolení byla udělena v jiné zemi, musí být tato skutečnost v žádosti uvedena. V 
případě více míst by měla být uvedena všechna místa.  

                                                           
3Např. Turecko   

https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/
https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/
https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/
https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/
https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/
https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/
https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/
https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/
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d. Jak Komise usnadňuje komunikaci mezi orgány členských států?  

Seznam příslušných orgánů členských států odpovědných za vydávání vývozních povolení, který 

je k dispozici na webových stránkách GŘ pro obchod, by měl usnadňovat jejich vzájemnou 

komunikaci. Seznam je k dispozici zde.   

V jednotlivých nezbytných případech jsou navíc pro usnadnění k dispozici útvary Komise. 

Členské státy, které potřebují pomoc, se mohou obrátit na útvary Komise prostřednictvím 
následující e-mailové adresy: trade-exportauthorisationppe@ec.europa.eu.   

e. Členské státy zpracují žádosti o vývozní povolení v co nejkratším možném termínu, ale mají 

povinnost vydat rozhodnutí nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy jim příslušné 
orgány poskytly všechny požadované informace. Jak se vypočítá tato lhůta 5 dnů?  

Den, kdy je příslušnému orgánu předložen vyplněný formulář vývozního povolení, se 

nepovažuje za den spadající do lhůty pěti pracovních dnů4. To znamená, že lhůty se začnou 

počítat první pracovní den po přijetí žádosti o schválení. [U formuláře předloženého v pondělí 

mělo být přijato rozhodnutí do konce následujícího pondělí.]  

Je-li třeba zvážit jiný členský stát, má členský stát, v němž byla podána žádost o vývozní 

povolení, stále jen pět pracovních dnů, aby se rozhodl, zda povolení udělí. Může se však jednat 

o platnou výjimečnou okolnost podle čl. 3 odst. 2 nařízení o prodloužení lhůty o období dalších 

pěti pracovních dnů, a to pouze v případě, že pro tuto situaci existuje řádné odůvodnění.  

Komise (zúčtovací středisko) musí být informována ve lhůtě 5 dnů. To znamená, že oznámení 

zúčtovací střediska neprodlužuje lhůtu na delší období, než je 5 dnů. Zúčtovací středisko je 

povinno vydat stanoviska do 48 hodin. To by měly zohlednit orgány členských států při kontaktu 
s Komisí, aby nedošlo k překročení lhůty 5 pracovních dnů.   

f. Měl by příslušný orgán při zamítnutí žádosti o vývozní povolení vydat formální zamítnutí, 
proti kterému se může vývozce odvolat, nebo je dostačující pouze jednoduchá odpověď?  

V případě, že se příslušný orgán rozhodne žádost o vývozní povolení zamítnout, měl by se 

příslušný orgán řídit vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi, pokud jde o formu, v níž 

bude odmítnutí sděleno vývozci.   

g. Může příslušný orgán vydat vývozní povolení pro celkové množství (např. žadatel předložil 

fakturu za 10 000 ks, ale požádal o vývozní povolení na 500 000 ks)?  

Ne, vydávání vývozního povolení pro celkové množství by obcházelo cíle nařízení, protože by 

nezajistilo, že by určité vývozy mohly být zakázány v případě nedostatku konkrétních 

zdravotnických a osobních ochranných prostředků. Jedná se o posouzení případ od případu 

dožádaným členským státem s ohledem na okolnosti v okamžiku, kdy je žádost o vývoz 
posuzována.   

 

                                                           
4 Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se stanoví pravidla pro období, data a 

lhůty, Úř. věst. L 124, 8.6.1971, str. 1. 1.  

https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/
https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/
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h. Může příslušný orgán vydat humanitární organizaci obecné povolení (např. Lékaři bez hranic) 

nebo jiné obecné oprávnění (např. pro malá množství)?  

Ustanovení čl. 2 odst. 6 nařízení ukládá příslušným orgánům, aby do dvou pracovních dnů 

automaticky vydaly vývozní povolení pro dodávky v rámci humanitární pomoci. Toto povolení 

by mělo být získáno pro každou vývozní transakci a vydání obecného povolení není možné. 

Automatická povolení v krátké lhůtě by měla zajistit rychlé řešení vývozů v naléhavých 

případech a současně umožnit Komisi sledovat příslušné transakce, které musí příslušné 

členské státy vykazovat. To také znamená, že tyto vývozy – pro účely transparentnosti – nejsou 

osvobozeny od povinnosti podání žádosti o povolení, ale povolení se v každém případě 
vydávají.  

i. Příslušné orgány by neměly vydávat obecná povolení pro všechny druhy vývozu. V případě 

malých množství by obecné povolení pro vývoz malých množství mohlo umožnit obcházení 

opatření (velká množství účelově a pouze na papíře rozdělená do několika zásilek) a mohla by 

potenciálně vést k nerovnému zacházení s vývozci, pokud by členské státy stanovily definice 

malého množství jednotlivě.   

j. Kde může příslušný orgán najít informace nezbytné ke kontrole míst určení uvedených v čl. 2 
odst. 7 nebo z důvodů uvedených v čl. 3 odst. 3?  

Je na vývozci, který žádá o vývozní povolení, aby uvedl, zda jsou splněny příslušné podmínky 

uvedené v čl. 3 odst. 3 nařízení nebo zda je vývoz určen do některé ze stran podle čl. 2 odst. 7, 

a poskytl nezbytné důkazy s případnými informacemi, které uvedl konečný příjemce.   

Příslušný orgán by měl provádět veškeré příslušné kontroly v souladu se svými vnitrostátními 

právními předpisy a zvyklostmi.  

k. Pokud příslušný orgán nevydá rozhodnutí o žádosti o vývozní povolení v zákonných lhůtách, 
lze jej vykládat jako tiché schválení žádosti?   

Ne, nařízení nestanovuje možnost vývozního povolení vydaného na základě tichého souhlasu.   

l. Jak často by měl příslušný orgán informovat Komisi o udělených a zamítnutých vývozních 
povoleních?  

Článek 4 nařízení vyžaduje, aby příslušné orgány oznámily Komisi udělené nebo zamítnuté 
vývozní povolení bezodkladně.   

Aby měla Komise nejlepší přehled o situaci a byla schopna členské státy co nejpřesněji 

informovat, jsou zapotřebí aktuální a spolehlivé údaje na straně nabídky/poptávky. V duchu 

spolupráce jsou proto příslušné orgány vyzývány, aby předkládaly jedno oznámení o všech 

vydaných/zamítnutých vývozních povoleních, a to jednou denně, ve formátu popsaném v bodě 

3l tohoto dokumentu a Komisi jej předkládaly na konci příslušného pracovního dne nebo 

nejpozději před polednem následujícího pracovního dne.   

m. Jaký formát by měl příslušný orgán použít při oznámení Komisi o udělených a zamítnutých 
vývozních povoleních podle článku 4 nařízení?  

Typ informací, které mají být předloženy, je uveden v článku 4 nařízení. Tyto informace jsou 

požadovány s cílem zvýšit transparentnost a zaručit rovné zacházení s hospodářskými subjekty 
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v rámci celé Unie. Oznámení je třeba zaslat elektronicky na adresu: trade-

exportauthorisationppe@ec.europa.eu.   

Oznámení by mělo být ve formě tabulky, nejlépe v tabulkovém procesoru, s následujícími 
sloupci:  

 

Název a kontaktní údaje příslušného orgánu:        

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Oznamující 
členský 
stát  

Povolení  
počet  

Totožnost  

vývozce  

Cílová 

země  

Totožnost 

konečného 

příjemce  

Rozhodnutí o 

žádosti 

(udělené/zamítn

uté)  

Kód 

KN  

Množství  Položky  Popis 

zboží  

  

Sloupec 1:   Dvoumístný kód zeměpisné nomenklatury členského státu, který oznamuje 

rozhodnutí o žádosti o vývozní povolení  

Sloupec 2:   z pole 2 formuláře vývozního povolení  

Sloupec 3:  z pole 1 formuláře vývozního povolení  

Sloupec 4:  z pole 5 formuláře vývozního povolení  

Sloupec 5:   z pole 6 formuláře vývozního povolení  

Sloupec 6:  UDĚLENO pro přijaté žádosti; ZAMÍTNUTO pro zamítnuté žádosti  

Sloupec 7:  z pole 7 formuláře vývozního povolení  

Sloupec 8:  z pole 8 formuláře vývozního povolení  

Sloupec 9:  z pole 9 formuláře vývozního povolení  

Sloupec 10: z pole 10 formuláře vývozního povolení  

  

n. Jak Komise zajistí ochranu důvěrných informací předložených v oznámeních, zejména při 
zveřejňování informací o udělených/zamítnutých vývozních povoleních?  

Při zveřejňování informací Komise vymaže informace uvedené ve sloupcích 2, 3 a 5 oznámení, 
aby byla zachována důvěrnost předložených informací, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 3.  

4. Humanitární zásoby  

Obecné poznámky  

Na základě zásady mezinárodní solidarity by členské státy měly povolit vývoz, aby umožnily 

poskytování nouzových dodávek v rámci humanitární pomoci.   

V souladu s čl. 2 odst. 6 členské státy vyřizují žádosti o vývozní povolení pro tyto nouzové 

dodávky co nejdříve, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne, kdy byly příslušným 

orgánům poskytnuty všechny požadované informace. Podle nařízení v tomto případě není 

třeba žádat Komisi o stanovisko.   
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a. Co se považuje za poskytování nouzových dodávek v rámci humanitární pomoci?   

Humanitární pomoc zahrnuje nediskriminační asistenční, pomocné a ochranné operace na 

pomoc lidem ve třetích zemích, včetně poskytování nebo usnadnění poskytování pomoci, 

poskytování lékařských potřeb a potravin, převozu humanitárních pracovníků a související 

pomoci nebo evakuace v souladu s humanitárními zásadami5. V podstatě by se měla řídit 24 

Zásadami a správnými postupy humanitárního dárcovství6 a spadat pod kódy účelu OECD-DAC 
používané k hlášení činností v oblasti humanitární pomoci.   

b. Jak mohou humanitární nevládní organizace nebo mezinárodní organizace prokázat 
poskytnutí nouzových dodávek v rámci humanitární pomoci?  

Pokud chce nějaká organizace vyvážet prostředky pro nouzové dodávky v rámci humanitární 

pomoci, měla by vyplnit otázku 6a v žádosti o vývozní povolení uvedené v příloze II tohoto 

nařízení.   

Doporučujeme, aby členské státy při posuzování žádostí odkazovaly na stávající registry a 

certifikace pro organizace poskytující humanitární pomoc, například seznam organizací, které 
jsou humanitárními partnery Evropské komise7.    

V rámci snadnější a rychlejší realizace automatického povolení doporučujeme členským státům, 

aby po poskytnutí prvního povolení pro vývoz nouzových dodávek v rámci humanitární pomoci 

vedly interní seznam těchto organizací, čímž se usnadní postup při následných žádostech.    

Seznam partnerů humanitární pomoci Komise zřízený GŘ ECHO je k dispozici zde: 

https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/weblistpartners.pdf. Každé organizaci 

uvedené na tomto seznamu by mělo být automaticky uděleno vývozní povolení ve stanovených 

lhůtách. Tento seznam však není kompletní a členské státy mohou zvážit i jiné organizace podle 

čl. 2 odst. 6.  

c. Důležité lhůty  

Členské státy musí zpracovat žádosti o vývozní povolení pro nouzové dodávky v rámci 

humanitární pomoci do 2 pracovních dnů ode dne, kdy byly příslušným orgánům poskytnuty 

všechny požadované informace.   

K tomu, aby bylo umožněno poskytování nouzových dodávek v rámci humanitární pomoci, 

nemusí členské státy před udělením povolení pro vývoz za účelem použití ve třetích zemích 

informovat Komisi (zúčtovací středisko) a čekat na její stanovisko, jak je stanoveno v čl. 2 odst. 
7 a čl. 3 odst. 5 tohoto nařízení.  

d. Musí být záměr dovážet výrobky uvedené v tomto nařízení předáván prostřednictvím 
Mechanismu civilní ochrany Unie (UCPM) coby žádost o pomoc?   

                                                           
5 Na úrovni EU jsou humanitární zásady zakotveny v Evropském konsensu o humanitární pomoci: zásady neutrality, 

humanity, nezávislosti a nestrannosti.  
6 https://www.ghdinitiative.org/ghd/gns/best-practices.html   
7 https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/weblistpartners.pdf   

https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/weblistpartners.pdf
https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/weblistpartners.pdf
https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/weblistpartners.pdf
https://www.ghdinitiative.org/ghd/gns/best-practices.html
https://www.ghdinitiative.org/ghd/gns/best-practices.html
https://www.ghdinitiative.org/ghd/gns/best-practices.html
https://www.ghdinitiative.org/ghd/gns/best-practices.html
https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/weblistpartners.pdf
https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/weblistpartners.pdf
https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/weblistpartners.pdf
https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/weblistpartners.pdf
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Není stanovena povinnost předávání prostřednictvím UCPM. Žádost třetí země o materiální 

pomoc v rámci UCPM může být pouze faktem, který příslušný orgán členského státu vezme v 
úvahu při rozhodování o udělení povolení  

e. Jak by se mělo nakládat s vývozy určené státním orgánům? Jak by se mělo nakládat s vývozy 
určené státním orgánům ve zranitelných rozvojových zemích?  

Členské státy by určitě měly zvážit udělení povolení, pokud je vývoz určen státním orgánům, 

veřejnoprávním subjektům a jiným subjektům podléhajícím veřejnému právu, pověřeným 

distribucí nebo zpřístupněním zboží uvedeného v příloze I tohoto nařízení osobám, které jsou 

zasaženy nebo ohroženy COVID-19 nebo zapojeny do boje proti epidemii COVID-19. Jedná se 

zejména o vývozy určené státním orgánům ve zranitelných rozvojových zemích, ledaže by 

povolení měla umožnit poskytování nouzových dodávek v rámci humanitární pomoci, tudíž by 

měla být udělena automaticky.    

5. Celní režimy  

Obecné poznámky   

Toto nařízení je součástí TARIC s opatřeními 709 (kontrola vývozu)8. Seznam zboží je rovněž 

součástí opatření TARIC. Zboží je popsáno v poznámkách pod čarou u jednotlivých opatření. 
Tyto poznámky pod čarou jsou číslovány PE001, PE002, PE003.  

  

a.  Na které vývozní transakce se toto nařízení vztahuje?  

Toto nařízení se vztahuje na zboží vyvážené z Unie, tj. když je podrobeno vývozním celním 

režimům, tj. celním režimům dle kodexů 10/00 a 11/00.  

V této souvislosti jsou vyloučeny následující transakce, tj. celní režimy podle všech ostatních 
kodexů9:  

(a) zboží propuštěné do režimu pasivního zušlechťovacího styku;  

(b) zboží odebrané z celního území Unie poté, co bylo propuštěno do režimu konečného 

použití;  

(c) zboží dodané a osvobozené od DPH nebo spotřební daně, jako dodávky letadel nebo lodí, 

bez ohledu na místo určení letadla nebo lodi, pro které je vyžadován doklad o takovém 
dodání;  

(d) zboží propuštěné do režimu vnitřního tranzitu;  

(e) zboží dočasně vyvezené z celního území Unie v souladu s článkem 155.  

b. Musí provozovatelé lodí požádat o vývozní povolení k přepravě zboží, na které se vztahuje 
toto nařízení, na palubě lodi, kterou budou používat výhradně personál nebo cestující?   

Lodní zásoby jsou zboží a prostředky pro použití na palubě lodi posádkou, nikoli pro vývoz.   

                                                           
8 Vzhledem k tomu, že se jedná o vývozní omezení, nemůže mít datum počátku platnosti v opatření TARIC zpětný 

účinek, je to tedy dva dny po datu zahájení platnosti zveřejněném v Úředním věstníku.  
9 Viz čl. 269 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se 
vydává celní kodex Unie (Úř. věst. L 269 10.10.2013, s. 1) v platném znění 
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Podle čl. 269 odst. 2 písm. c) celního kodexu Unie (dále jen „UCC“) 10  se vývozní postup 

nevztahuje na lodní zásoby. Lodě opouštějící přístavy Unie se považují za lodě, které opustily 

území Unie (i když se jedná o plavbu mezi dvěma přístavy Unie – námořní právo). Zboží na 

palubě proto podléhá vývozním formalitám, i když ve skutečnosti není v režimu vývozu.  

Lodě musí mít na palubě lékárny (směrnice Rady 92/29/EHS ze dne 31. března 1992 o 

minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích pro zlepšení lékařského ošetření na 

palubách plavidel). Mohou tudíž opouštět přístavy Unie s ochranným zařízením a léky pro 

palubní lékárny, které slouží lodním posádkám.  

Tento specifický typ „lodních zásob“ je proto osvobozen od vývozních omezení týkajících se 
osobních ochranných prostředků dle tohoto nařízením.  

V případě, že je loď zakotvena v přístavu mimo Unii, dodávky opouštějící celní území Unie, které 

mají být dodány takové lodi, se považují za vývoz, a proto vyžadují vývozní povolení bez ohledu 
na jejich konečné použití.   

c. Vztahuje se toto nařízení i na zásoby přepravované na palubě letadla?  

Stejně jako pro lodní zásoby platí totéž i pro zásoby letadel podle čl. 269 odst. 2 písm. c) UCC.  

d. Zboží spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení bylo dováženo ze třetí země do Unie, 

ale nebylo určeno pro trh Unie. Naopak, bylo určeno ke zpětnému vývozu do jiné třetí země. 

Vztahuje se toto nařízení na takové zboží? Je vývozce povinen požádat o vývozní povolení?  

Toto nařízení se vztahuje na vývoz zboží Unie. Nevztahuje se na zpětný vývoz zboží, které není 

z Unie. Podle čl. 5 odst. 23 UCC se za zboží Unie považuje:  

(a) zboží zcela získané na celním území Unie a neobsahující zboží dovážené ze zemí nebo 
území mimo celní území Unie;  

(b) zboží dovezené na celní území Unie ze zemí nebo území mimo toto území a propuštěné 

do volného oběhu;  

(c) zboží získané nebo vyrobené na celním území Unie, a to buď výhradně ze zboží uvedeného 

v písmenu b), nebo ze zboží uvedeného v písmenech a) a b).  

Ve výše uvedené situaci je tedy rozhodující, zda zboží pocházející ze třetí země bylo propuštěné 

do volného oběhu na celním území Unie před opětovným vývozem do třetí země nebo ne.   

Pokud bylo propuštěné do volného oběhu, považuje se za zboží Unie, a proto podléhá 

vývoznímu povolení. Pokud nebylo propuštěné do volného oběhu, považuje se za zboží, které 
není zbožím Unie (čl. 5 odst. 24 UCC), a jeho zpětný vývoz nepodléhá vývoznímu povolení.  

e. Vztahuje se toto nařízení na zboží v celním skladu?  

Podle čl. 240 odst. 1 UCC může být do režimu uskladňování v celním skladu propuštěno pouze 

zboží, které není z Unie. Prodej zboží nepocházejícího z Unie do třetích zemí se nepovažuje za 
vývoz, ale za zpětný vývoz. Toto nařízení se nevztahuje na zpětný vývoz zboží, které není z Unie.  

                                                           
10Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se vydává celní kodex Unie 
(Úř. věst. L 269 10.10.2013, s. 1) v platném znění. 
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f. Vztahuje se toto nařízení také na zboží v dočasném uskladnění?  

Situace zboží v dočasném uskladnění je podobná situaci zboží v celním skladu. Podle článku 144 

UCC je „zboží, které není zbožím Unie, dočasně uskladněno od okamžiku, kdy bylo předloženo 

k celnímu řízení“. Podle článku 149 UCC by dále „zboží, které není zbožím Unie v dočasném 

uskladnění, mělo být propuštěno do celního režimu nebo zpětně vyvezeno do 90 dnů“. Toto 

zboží však nemůže být propuštěno do režimu vývozu, protože tento postup se vztahuje pouze 
na zboží Unie.   

Proto není vyžadováno vývozní povolení pro zboží umístěné do dočasného skladu.  

g. Vztahuje se toto nařízení na vývoz zboží neobchodní povahy, např. když ministerstvo obrany 
v členských státech hodlá dodávat své ozbrojené síly rozmístěné mimo Unii?  

Vývoz neobchodního zboží není vyňat z tohoto nařízení. Vyplývá to z delegovaného aktu UCC 
(„UCC DA“)11:  

• Článek 137 UCC DA umožňuje, že pro zboží neobchodní povahy může být vývozní 

prohlášení učiněno ústně;  

• Podle čl. 142 písm. c) UCC DA se výše uvedené ustanovení (článek 137 UCC DA) 

nevztahuje na zboží, na které se vztahuje zákaz nebo omezení.   

Po podání písemného vývozního prohlášení se vyžaduje platné vývozní povolení. Ustanovení čl. 

3 odst. 3 tohoto nařízení se nicméně týká zvláštní situace, která může odůvodňovat udělení 

vývozního povolení, a tento seznam skutečně zahrnuje vojenské operace. Rozhodnutí o žádosti 

o vývozní povolení ve vyjmenovaných situacích je ponecháno na uvážení členských států.   

h. Vztahuje se toto nařízení na cestování pasažérů nebo na osobní poštu?  

Vývoz neobchodního zboží není vyňat z tohoto nařízení. Vyplývá to z delegovaného aktu UCC 
(„UCC DA“)12:  

• Článek 137 UCC DA umožňuje, že pro zboží neobchodní povahy může být vývozní 

prohlášení učiněno ústně;  

• Podle čl. 142 písm. c) UCC DA se výše uvedené nevztahuje na zboží, na které se 

vztahuje zákaz nebo omezení.   

Jelikož se při podání písemného vývozního prohlášení vyžaduje platné vývozní povolení, 

navrhuje se, aby bylo vývozní povolení rovněž nutné pro zboží vyvážené jako osobní věci, např. 

v zavazadlech cestujících nebo v poštovních zásilkách.  

Bez ohledu na výše uvedené by u zboží obsaženého v osobních zavazadlech cestujících měl být 

uplatňován pragmatický přístup, pokud má zboží příležitostnou povahu a sestává výhradně z 

                                                           
11 Delegované nařízení Komise (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, shrnující prováděcí pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. 

věst. L 343 29.12.2015, s. 1) v platném znění.  
12 Delegované nařízení Komise (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, shrnující prováděcí pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. 

věst. L 343 29.12.2015, s. 1) v platném znění.  
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věcí pro osobní potřebu cestujících nebo jejich rodin. Povaha a množství takového zboží by 

měly odpovídat tomu, že je vyváženo z nekomerčních důvodů.  

i. Vztahuje se toto nařízení na zboží, které bylo deklarováno k vývozu před vstupem tohoto 

nařízení v platnost, ale opouští celní území Unie po vstupu tohoto nařízení v platnost?  

Ne, platné vývozní povolení se vyžaduje jen při podání vývozního prohlášení. Toto nařízení se 

proto nevztahuje na zboží, které bylo nahlášeno k vývozu před vstupem tohoto nařízení v 

platnost.   

Skutečnost, že určitá dodávka již byla dohodnuta mezi vývozcem v Unii a dovozcem ve třetí 
zemi, není rozhodující. Smluvní závazky vývozce nelze vykládat jako zboží deklarované k vývozu.   

j. Vztahuje se toto nařízení na vnitropodnikový prodej zboží, které spadá pod toto nařízení?  

Pokud se dceřiná společnost nebo společnost ve spojení s vývozcem nachází v jedné ze zemí 

spadajících do zeměpisné oblasti působnosti tohoto nařízení, vyžaduje takový vývoz vývozní 

povolení. Příslušné orgány však mohou zvážit, zda tento vnitropodnikový prodej představuje 

úzce integrované hodnotové řetězce a distribuční sítě, které by neměly být narušeny 
opatřeními uvedenými v 18. bodě úvodu tohoto nařízení.   

  

k. Mohou celní orgány zablokovat vývoz zboží, na které se toto nařízení nevztahuje?  

Podle čl. 46 odst. 1 UCC mají celní orgány právo zadržovat zboží za účelem kontroly.   

6. Dostupnost zboží spadajícího do oblasti působnosti tohoto nařízení v Evropské unii a úloha 

Evropské komise (zúčtovacího střediska)  

a. Jaký je cíl zúčtovacího střediska?  

Cílem zúčtovacího střediska je usnadnit sladění nabídky a poptávky pro všechny typy OOP na 

trhu Unie a zachovat správné fungování vnitřního trhu.  

Členské státy by měly informovat Komisi (zúčtovací středisko) před udělením nebo zamítnutím 

povolení pro vývoz, aby zajistily, že neohrozí dostupnost zboží uvedeného na seznamu v příloze 
I tohoto nařízení na trhu dotyčného členského státu nebo jinde v Unii.  

b. Kdy by se mělo zúčtovací středisko kontaktovat?  

Podle čl. 3 odst. 5 tohoto nařízení se od členských států vyžaduje, aby udělily vývozní povolení 

pouze tehdy, pokud daná přeprava nepředstavuje ohrožení dostupnosti zboží uvedeného na 

seznamu v příloze I tohoto nařízení na trhu dotyčného členského státu nebo jinde v Unii. Za 

účelem co nejlepšího posouzení situace informují členské státy zúčtovací středisko, zejména 

pokud objem plánovaných vývozů může způsobit nedostatek (čl. 3 odst. 5 poslední věta). Pokud 

členské státy nechtějí udělit vývozní povolení, mohou se rozhodnout, že nebudou kontaktovat 

zúčtovací středisko. Pro získání stanoviska zúčtovacího střediska v příslušné pětidenní lhůtě je 
nicméně vhodné, aby členský stát zúčtovací středisko neprodleně informoval.  

Podle čl. 2 odst. 7 tohoto nařízení dále členské státy informují zúčtovací středisko Komise, 

pokud opravdu zamýšlí udělit povolení pro vývozy určené státním orgánům, veřejnoprávním 

subjektům a jiným subjektům podléhajícím veřejnému právu a pověřeným distribucí nebo 
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zpřístupněním zboží uvedeného v příloze I tohoto nařízení osobám, které jsou zasaženy nebo 

ohroženy COVID-19 nebo zapojeny do boje proti epidemii COVID-19.   

To znamená, že pokud má členský stát v úmyslu udělit povolení, musí informovat zúčtovací 

středisko na následující e-mailové adrese SG-CCH@ec.europa.eu.   

Zúčtovací středisko vydá stanovisko o dostupnosti a možném ohrožení dostupnosti zboží 

uvedeného v příloze I tohoto nařízení na trhu dotyčného členského státu nebo kdekoli v Unii. 

Zúčtovací středisko může uvést, kde je příslušné zboží potřeba.      

Zúčtovací středisko vydá stanovisko do 48 hodin poté, co bylo informováno (čl. 3 odst. 6).  

Členský stát nemusí kontaktovat zúčtovací středisko v případě vývozu:   

• Pokud do zemí, ekonomik a území uvedených v čl. 2 odst. 4, které jsou vyloučeny z oblasti 
působnosti tohoto nařízení, není vyžadováno žádné vývozní povolení;  

• Pokud do zařízení nacházejícího se na kontinentálním šelfu členského státu nebo ve výlučné 

ekonomické zóně, kterou členský stát vyhlásil podle úmluvy UNCLOS, jak je stanoveno v čl. 

2 odst. 5, není vyžadováno žádné vývozní povolení;  

• Pro použití ve třetích zemích za účelem umožnění poskytování nouzových dodávek v 

souvislosti s humanitární pomocí podle čl. 2 odst. 6;  

• Pokud je objem plánovaných vývozů tak malý, že nezpůsobí hrozbu pro trh EU.  

  

c. Jakým formátem je vhodné kontaktovat Komisi? Existuje nějaká šablona?   

Není třeba žádný zvláštní formát, pokud v e-mailu/dokumentu bude jasně uveden popis 
produktu, jeho objem a místo určení a kontaktní údaje z vykazujícího členského státu.  

d. Co když zúčtovací středisko nezašle stanovisko do 48 hodin?   

Komise vydá stanovisko do 48 hodin od přijetí žádosti.   

Pokud zúčtovací středisko neodpoví ve lhůtě stanovené v čl. 2 odst. 7 a čl. 3 odst. 6 tohoto 

nařízení, může členský stát vývozce informovat o svém záměru udělit nebo zamítnout vývozní 
povolení.  

e. Je názor ZSK závazný nebo pouze informativní?   

Zúčtovací středisko Komise poskytuje informované stanovisko, které vychází z úsilí střediska 

sladit nabídku a poptávku v EU a usnadnit odpovídající fungování vnitřního trhu. Je proto 
vhodné, aby se členský stát řídil stanoviskem zúčtovacího střediska.   

  

  


