
 

Požadované informace: 

1. Žádáme o celní zařazení zboží. Jedná se o elektronické zařízení na těžbu krypto měn na 

základě výkonné grafické karty a zdroje. Náhled zboží zde: https://bit-

atminer.en.alibaba.com/product/60693739730-805406906/BitAntMlner_ 

atd.......................................... 

Uvažujeme o obchodování s tímto zbožím 

 

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. 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 („výkonná grafická karta“) 

patří pod kód kombinované nomenklatury celního sazebníku (84718000 – Ostatní jednotky 

zařízení pro automatizované zpracování dat), 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 (dále jen „celní kodex Unie“) 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).  

 

K dalšímu uvedenému druhu zboží nemá povinný subjekt plnohodnotné informace, aby mohl 

stanovit kód kombinované nomenklatury. Z veřejně dostupných zdrojů povinný subjekt zjistil, 

že se pravděpodobně jedná o zdroj k PC https://www.alza.cz/evga-supernova-1200-p2-

d2193509.htm  který slouží ke zpracování střídavého zdroje (230 V/50 Hz) na nízké napětí, 

které je potřebné k napájení jednotlivých komponentů počítače. Z uvedeného lze usuzovat, že 

se jedná o část nebo součást počítače a uvedený komponent by mohl patřit pod kód 

kombinované nomenklatury celního sazebníku (84733080 – Části, součásti a příslušenství pro 

zařízení čísla 8471; - - Ostatní), kde je stanovena celní sazba bez cla. 

 

https://bit-atminer.en.alibaba.com/product/60693739730-805406906/BitAntMlner_
https://bit-atminer.en.alibaba.com/product/60693739730-805406906/BitAntMlner_
http://www.celníspráva.cz/
http://www.celníspráva.cz/
http://www.celníspráva.cz/
https://www.alza.cz/evga-supernova-1200-p2-d2193509.htm
https://www.alza.cz/evga-supernova-1200-p2-d2193509.htm


Povinný subjekt k výše uvedenému uvádí, že poskytnuté informace jsou obecné, informativní a 

nejedná se závaznou informaci, která konktrétně zařazuje uvedené zboží pod kód kombinované 

nomenklatury pro účely celního řízení nebo k jinému využití. 

 

Povinný subjekt Vás 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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