
 

Požadované informace: 

Dovoz potravinářského výrobku Země původu: Tunisko TN - Kód produktu 1.: 1902401000, 

kuskus nepřipravený - Kód produktu 2.: 1902409000, kuskus připravený Dotaz: - podmínky 

dovozu do ČR - celní sazba a tarifní preference. 

 

Poskytnuté informace: 

Povinností právnické osoby při styku s celní správou je provést registraci, kterou stanovuje čl. 

9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie 

í kodex Společenství. Právnické osobě je přiděleno číslo EORI, kterým se následně identifikuje 

při komunikaci s celní správou. V České republice čísla EORI jsou přidělována na všech 

celních úřadech. Bližší informace najdete na stánkách www.celníspráva.cz (odkaz clo – EORI 

registrace).  

Podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1925 ze dne 12. října 2017, kterým se mění 

příloha I. nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném 

celním sazebníku (dále jen „celní sazebník“) se potravinářský výrobek „kuskus nepřipravený“ 

zařazuje pod kód kombinované nomenklatury (dále jen „KN“) celního sazebníku 1902 40 10 

00, kde je stanovena výše smluvního cla 7,7 % a specifická sazba cla 24,6 EUR za 100 kg 

(kuskus nepřipravený) www.celníspráva.cz (odkaz clo – sazební zařazení zboží). Uvedená sazba 

7,7 % se počítá z hodnoty zboží a za každých 100 kg (kuskus nepřipravený) se připočte 24,4 

EUR. Hodnotu zboží podle čl. 70 a čl. 71 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 

952/2013 tvoří cena, která byla nebo má být skutečně za zboží zaplacena, ke které se 

připočítávají např. provize a odměny za zprostředkování, náklady na balení, náklady na 

dopravu, náklady na pojištění, náklady na nakládku. Výsledná částka smluvního a specifického 

cla je připočítána k hodnotě zboží, ze které se následně vypočítá daň z přidané hodnoty ve výši 

21 %, u právnických nebo fyzických osob, které nejsou registrováni k dani z přidané hodnoty. 

Doplňující informace jsou dostupné na www.celníspráva.cz (odkaz clo např. celní řízení – 

příručka pro vyplňování JSD). Pokud žadatel (dovozce) doloží formulář EUR. 1. (hodnota zboží 

je nad 6.000 EUR) nebo pokud je na faktuře od dodavatele (výrobce) z Tuniska uvedena 

stanovená preferenční věta prokazující původ zboží (Tunis) blíže na 

https://www.celnisprava.cz/cz/clo/puvod-zbozi/Stranky/preferencni-predpisy-a-dohody.aspx je 

preferenční smluvní sazba cla 0% a specifická sazba cla 24,6 EUR za 100 kg (kuskus 

nepřipravený), ze které se následně vypočítá daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. 

Jelikož se jedná o kuskus nepřipravený, neměla by se na něj vztahovat rostlinolékařská kontrola 

v zemi původu i v zemi dovozu.  V České republice tuto problematiku upravuje zákon č. 

326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné vyhlášky 

a nařízení. 

Potravinářský výrobek „kuskus připravený“ zařazuje pod kód KN celního sazebníku 1902 40 

90 00, kde je stanovena výše smluvního cla 6,4 % a specifická sazba cla 9,7 EUR za 100 kg 

(kuskus nepřipravený). 

Preferenční zacházení (EUR 1, preferenční věta na faktuře) a postup výpočet cla je obdobný 

tak, jak bylo uvedeno výše. K této komoditě povinný subjekt uvádí, že na „kuskus připravený“, 
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který obsahuje maso nebo masné výrobky se vztahuje povinnost žadatele (dovozce) doložit 

rostlinolékařské osvědčení ze země původu (Tunisu) a zboží musí být zkontrolováno při vstupu 

na území Společenství (v ČR pouze mezinárodní letiště, aby bylo chráněno zdraví i život 

konečných spotřebitelů. Tuto problematiku upravuje zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 

péči, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné vyhlášky a nařízení. Certifikáty vystavuje a 

kontrolu provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který na svých internetových 

stránkách má vzory rostlinolékařských osvědčení třetích zemí 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/dovoz-vyvoz/dovoz-ze-tretich-zemi/rostlinolekarska-

osvedceni-tretich-zemi/ 

Povinný subjekt dále uvádí, že na výrobky pod KN 1902 (těstoviny, kam je zařazen kuskus 

nepřipravený, připravený) jsou na základě nařízení rady (ES) č. 32/2000 ze dne 17. prosince 

1999, o otevření a správě celních kvót Společenství závazných v rámci GATT a některých jiných 

celních kvót Společenství, o podrobných pravidlech pro úpravu těchto kvót (poslední 

konsolidované znění) nebo https://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-

taricu/Stranky/kvoty.aspx je otevřena od 1. ledna do 31. prosince, nepreferenční celní kvóta č. 

09.0086, na množství 532 tun, s celní sazbou 11 % (nepoužívá se specifická sazba cla). Povinný 

subjekt konstatuje, že je na rozhodnutí žadatele jakou z výše uvedených možností využije, bude 

při celním řízení deklarovat, poněvadž povinný subjekt potažmo celní správa nemůže 

garantovat, že na danou kvótu žadatel (dovozce) dosáhne. Předmětná kvóta může být již 

vyčerpána nebo dovozce obdrží pouze částečnou alokaci na dovezené množství (do zůstatku 

kvóty se nevejde dovážené množství). Uvedené varianty nelze kombinovat.  

Povinný subjekt zároveň informuje, že podle čl. 33 až 37 celního kodexu Unie si můžete podat 

žádost o závaznou informaci na zboží, které předpokládáte dovážet na území Evropské unie. 

Závazná informace je platná po dobu tři let ode dne, kdy nabývá platnosti. Problematikou 

závazných informací se na území České republiky centralizovaně zabývá Celní úřad pro 

Olomoucký kraj. Bližší informace o závazných informací naleznete na 

https://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/zisznew/Stranky/default.aspx  

Povinný subjekt dále uvádí, že je nutné dodržet veškeré zákonné postupy stanovené legislativou 

Evropské unie a České republiky. Před započetím celního řízení vyplnit formulář jednotný 

správný doklad (JSD), při celním řízení předložit dovezené zboží a veškeré dokumenty 

vztahující se k předmětnému dovozu zboží (např. fakturu za zboží, dopravu, pojištění, certifikáty 

atd.), zajistit výši celního dluhu nebo výši celního dluhu uhradit před propuštěním zboží do 

navrhovaného režimu volný oběh. Podrobnější informace naleznete na www.celníspráva.cz 

(odkaz – clo, – daně). 
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