
 

Požadované informace: 

1. Máme zájem dovážet dřevinu v kulatině – „Sibiřský cedr“ což je druh měkkého jehličnatého 

dřeva. Zajímaly by nás podmínky dovozu z Ruské federace do ČR z hlediska Celní správy. 

 

Poskytnuté informace: 

Ad 1. 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 stanový 

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) 2016/1821 ze dne 6. října 2016, 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 Vámi uvedené zboží („surové dřevo v kulatině 

– Sibiřský cedr“), je druh borovice (Pinus), která patří pod kód kombinované nomenklatury 

celního sazebníku (440321), kde je stanovena výše smluvního cla % bez cla www.celníspráva.cz 

(odkaz clo – sazební zařazení zboží). Uvedená sazba (bez cla) se počítá z hodnoty zboží. 

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 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).  

Na komoditu („surové dřevo v kulatině – Sibiřský cedr“ – Pinus) se mohou vztahovat další 

povinnosti a pravidla, kdy při celním řízení musí být předloženo rostlinolékařské osvědčení ze 

země původu (Ruské federace) a zboží musí být zkontrolováno při vstupu na území Společenství 

(v ČR pouze mezinárodní letiště), aby se zabránilo k zavlečení dřevokazného hmyzu a 

houbových chorob či jiných škůdců, kteří by mohli ohrozit faunu a flóru Společenství (dřevo 

musí být chemicky ošetřeno). Tuto problematiku upravuje zákon č. 326/2004 Sb., o 

rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů a 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/ 

Dále k tomu povinný subjekt uvádí, že na předmětné zboží („surové dřevo v kulatině – Sibiřský 

cedr“ – Pinus) se mohou vztahovat dovozní kvóty podle nařízení Komise (EU) č. 498/2012 ze 

dne 12. června 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské 

unie. Problematikou celních kvót a licencí se zabývá Ministerstvo obchodu a průmyslu 

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/licencni-sprava/pridelovani-celnich-kvot-na-vyvoz-
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dreva-z-ruske-federace-do-evropske-unie/pridelovani-celnich-kvot-na-vyvoz-dreva-z-ruske-

federace-do-evropske-unie--105031/  

Zároveň povinný subjekt uvádí, že na předpokládané dovážené zboží („surové dřevo v kulatině 

– Sibiřský cedr“ – Pinus) se může na žádost Ruské federace vztahovat nařízení Komise (EU) č. 

1320/2014 ze dne 1. prosince 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 3387/97 o ochraně 

volně žijících živočichů a planě rostoucích druhů a regulováním obchodu s nimi tzv. 

Washingtonská dohoda CITES viz  http://www.cizp.cz/Prilohy-CITES  

K této problematice se též vztahuje nařízení Rady (EU) č. 692/2014 ze dne 23. června 2014 o 

omezeních dovozu zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie v reakci na jejich 

protiprávní anexi. 

Povinný subjekt k výše uvedenému uvádí, že je nutné dodržet veškeré zákonné postupy 

stanovené legislativou Společenství 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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