
Požadované informace:  

 

            „Dobrý den, naše společnost prodává mimo jiné sběratelské předměty, jsme členy různých 

spolků sběratelů a pravidelně se účastníme veletrhů pro sběratele. V současnosti chceme zakoupit 

třeba na aukcích nebo od sběratelů nějaké předměty s tématikou 2. světové války. Bude se jednat 

o keramiku, vyznamenání, knoflíky, hrnečky, uniformy pocházející z období 2. světové války. 

Abychom se vyhnuli problémům při dovozu, který bude probíhat ze třetích zemí (mimo EU), chtěli 

bychom se zeptat, zda můžeme dovážet věci také s německou tématikou za období 1900-1945? 

Jaké dokumenty budete potřebovat ohledně prokázání, že se nejedná o propagaci fašismu? 

Samozřejmě standart-ní doklady jako je kupní smlouva a faktura bude k dispozici. Zboží bychom 

rádi vozili přes dopravce PPL, který by také zajistil celní řízení. Děkuji za kladné vyřízení“ 

 

Poskytnutá odpověď: 

 

Povinný subjekt sděluje, že Celní správě České republiky nepřísluší posuzovat, zda se 

jedná o zboží propagující fašismus či jiná zakázaná hnutí. Kompetentním orgánem ve věci 

kontroly předmětů, které propagují hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, je Policie 

České republiky.  

Dále povinný subjekt sděluje, že v současné době nejsou na dovoz zboží s tématikou 2. 

světové války uplatňována žádná obchodněpolitická opatření, mající charakter zákazu či omezení. 

Přehled všech zákazů a omezení, které se vztahují na dovoz a vývoz zboží naleznete zde: 

https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/ochrana-spolecnosti-a-zivotniho-

prostredi/Stranky/default.aspx. Zda Vámi dovážené zboží podléhá některým zákazům či 

omezením můžete rovněž ověřit v aplikaci TARIC CZ, dostupné na webových stránkách celní 

správy – viz odkaz: https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/taric-cz.aspx. Pro zjištění 

konkrétních opatření je však nutné nejprve znát sazební zařazení zboží (desetimístný kód). Kód 

nomenklatury zboží a zemi odeslání (původu) vyplníte do aplikace do příslušných kolonek. Po 

kliknutí na tlačítko „Seznam opatření“ se objeví tři tabulky: první z nich je tabulka „Zákazová 

opatření“, druhá „Celní sazby“ a třetí „Daňové sazby“. Pakliže žádné zákazy nebo omezení 

neexistují, tabulka „Zákazová opatření“ se neobjeví. Další zákazy a omezení jsou uvedené zde. 

 

Povinný subjekt nad rámec výše uvedeného sděluje, že dotaz na sazební zařazení zboží do 

kombinované nomenklatury celního sazebníku se považuje za dotaz na budoucí rozhodnutí, na 

který se nevztahuje dle ustanovení § 2 odst. 4 informačního zákona povinnost poskytovat 

informace. V případě dotazu na sazební zařazení by povinný subjekt žádosti o poskytnutí 

informace nevyhověl a musel by ji v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 informačního zákona 

odmítnout. Problematika zařazování zboží celními orgány je upravena v celním kodexu 

Společenství v čl. 33 – 37, kde povinností celních orgánů je vydávat, na základě žádosti subjektů, 

rozhodnutí - závazné informace o sazebním zařazení zboží.  
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