
Požadované informace: 

1. Žádáte o poskytnutí informace, když budete importovat kendo tréninkové brněni "Bogu" z Japonska, 

jaké clo spadá na toto zboží. 

 

Poskytnuté informace: 

1. Podle ustanovení čl. 56 odst. 1 UCC vychází splatné dovozní clo ze společného celního 

sazebníku a právě způsob zařazení dovezených výrobků do konkrétního kódu celního sazebníku 

je zásadním problémem a povinný subjekt považuje za nutné shrnout právní rámec 

problematiky sazebního zařazení zboží a způsob aplikace celního sazebníku. Mimoto sazební 

zařazení zboží je plně v dispozici deklaranta (tzn. toho, kdo zboží dováží a propouští do režimu), 

který má také o zboží podrobné informace a je schopen je aplikovat dle níže uvedených 

podmínek. 

          Sazební zařazení zboží je upraveno zněním obecně závazného právního předpisu v 

podobě celního sazebníku. Celní sazebník obsahuje mj. základní (obecně závazná) pravidla, 

tzv. Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury (dále „interpretační 

pravidla“), na základě kterých je nutné postupovat při aplikaci celního sazebníku. Celní 

sazebník používá pro účely klasifikace zboží kombinovanou nomenklaturu (dále také „KN“). 

Tato nomenklatura vychází z Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží 

(dále také „HS“) zakotveného Mezinárodní úmluvou o Harmonizovaném systému popisu a 

číselného označování zboží a Protokolem o její změně (Publikována ve Sbírce zákonů ČR 

vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 160/1988 Sb. a v Úředním věstníku ES pod č. L 198, 

20/07/1987, dále „úmluva o HS“). Harmonizovaný systém používá v současnosti cca 206 zemí, 

teritorií a celních nebo ekonomických unií. Tento systém rozděluje zboží podle přísně závazné 

a logické struktury do 21 tříd a 97 kapitol podle komodit zboží. Každá kapitola se dále 

hierarchicky člení na čtyřmístná čísla a šestimístné položky. Harmonizovaný systém obsahuje 

rovněž poznámky ke třídám nebo kapitolám, které mají stejnou závaznost jako čísla a položky. 

Tyto poznámky obsahují rovněž výjimky a anomálie, které jsou ve třídách a kapitolách 

obsaženy. Harmonizovaný systém spravuje Světová celní organizace (World Customs 

Organization – WCO), přičemž v rámci WCO se pracemi spojenými s harmonizovaným 

systémem zabývá Výbor pro Harmonizovaný systém (dále „VHS“). 

           Protože struktura HS nemůže pojmout veškeré druhy zboží a zároveň HS nemůže 

obsahovat definice odborných termínů a popis konkrétních postupů v něm obsažených, byl HS 

Světovou celní organizací za podmínek stanovených v čl. 8 úmluvy o HS doplněn vysvětlivkami 

(dále „vysvětlivky k HS“), jež jsou vydávány v anglickém a francouzském jazyce (dvou 

oficiálních jazycích Světové celní organizace) a jsou udržovány v aktuálnosti (v daném případě 

6. vydání - 2017). Vysvětlivky k HS spravuje a aktualizuje VHS. 

        Celní sazebník doplňuje šestimístné kódy HS o dvoumístné číselné označení, tj. na 

osmimístné podpoložky. Podle čl. 1 odst. 1 celního sazebníku se zavádí nomenklatura zboží 

(KN). Podle čl. 2 celního sazebníku Komise zavádí integrovaný sazebník Evropských 

společenství (Taric), který splňuje požadavky společného celního sazebníku. Podle čl. 3 odst. 1 

celního sazebníku má každá podpoložka KN osmimístný číselný kód, kdy prvních šest míst jsou 

číselné kódy vztahující se k číslům a položkám nomenklatury HS, sedmé a osmé místo určuje 

podpoložky KN. Z toho vyplývá, že KN je podrobnějším členěním nomenklatury 



Harmonizovaného systému. Ještě podrobnější členění zavádí kódy Taric. Podle čl. 3 odst. 2 

celního sazebníku jsou podpoložky Taric určeny 9. a 10. místem, tvořícím spolu s KN číselné 

kódy Taric, neexistuje-li žádné další třídění Společenství, označí se 9. a 10. místo číslicemi 

„00“. 

        Podle čl. 12 celního sazebníku Komise přijme každoročně nařízením úplnou verzi 

kombinované nomenklatury, jakož i odpovídající všeobecné a smluvní celní sazby společného 

celního sazebníku vyplývající z opatření přijatých Radou nebo Komisí. Toto nařízení se vyhlásí 

v Úředním věstníku Evropských společenství nejpozději dne 31. října a použije se ode dne 1. 

ledna následujícího roku.  

      V návaznosti na vysvětlivky k HS a na základě ust. čl. 9 odst. 1 písm. a) druhá odrážka a čl. 

10 celního sazebníku přijala Komise pod č. 2015/C 076/01 Vysvětlivky ke kombinované 

nomenklatuře Evropské unie (dále „vysvětlivky ke KN), publikovány v OJ dne 4. 3. 2015. 

Vysvětlivky ke KN se mohou odvolávat na vysvětlivky k HS a měly by být považovány za jejich 

doplněk a být používány ve spojení s nimi. K aplikaci vysvětlivek ke KN se vyjádřil Evropský 

soudní dvůr (dále „ESD“) ve svém rozsudku ve věci British Sky Broadcasting Group a Pace, 

C-288/09 a C-289/09 (bod 64), když uvedl, že „Obsah vysvětlivek ke KN, které nenahrazují 

vysvětlivky k HS, nýbrž musejí být považovány za jejich doplněk … a musí být konzultovány 

společně s nimi, musí být tudíž v souladu s ustanoveními KN a nemohou měnit jejich význam“. 

K významu vysvětlivek k HS a vysvětlivek ke KN pro rozhodování o sazebním zařazení zboží se 

rovněž vyjádřil ESD v rozsudku ve věci B. A. S. Trucks, C-400/05 (bod 28). Podle tohoto 

rozsudku „vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře vypracované Komisí a vysvětlivky k HS 

vypracované Světovou celní organizací přispívají významným způsobem k výkladu dosahu 

jednotlivých tarifních položek, aniž by však byly právně závazné…“. Obdobně se ESD vyjádřil 

také v rozsudku ve věci Waterman SAS, C-400/03 (bod 16) když vyslovil závěr, „…že vysvětlivky 

ke KN představují právoplatný prostředek pro její výklad za předpokladu, že jejich znění je v 

souladu se samotnými ustanoveními společného celního sazebníku a nemění jeho význam“. 

Vysvětlivky k HS ve spojení s vysvětlivkami ke KN jsou obecně uznávaným zdrojem informací 

(pramenem komunitárního práva v širším slova smyslu) k aplikaci celního sazebníku (viz výše 

uvedené rozsudky ESD) obdobně jako např. odborná literatura, důvodové zprávy k právním 

předpisům, apod…. Vysvětlivky k HS i KN jsou používány všemi celními orgány ve všech zemích 

EU a jejich prostřednictvím je mj. dlouhodobě zajišťována jednotná rozhodovací praxe a 

jednotná aplikace celního sazebníku 

        Při zařazování zboží do KN nebo kterékoliv jiné celní nomenklatury je nezbytné odpovědět 

na základní zbožíznalecké otázky: „co je to (název a popis výrobku nebo zboží), z čeho je to 

(materiál a složení) a k čemu je to (způsob použití nebo užití výrobku či zboží).“ Jen tak mohou 

být nalezeny objektivní znaky, charakteristiky a vlastnosti dováženého zboží v okamžiku jeho 

předložení k celnímu řízení, které jsou rozhodujícími kritérii pro jeho sazební zařazení do 

příslušného kódu celní nomenklatury. Tato kriteria zohledňuje i ESD v mnohých rozsudcích, 

např. C-411/07 ze dne 2. 10. 2008 ve věci X BV, bod 20; C-370/08 ze dne 20. 5. 2010 ve věci 

Data I/O GmbH, bod 29; C-382/09 ze dne 7. 10. 2010 ve věci Stils Met SIA, bod 29; C-12/10 

ze dne 22. 12. 2010 ve věci Lecson Elektromobile GmbH, bod 16. 

         Dále je třeba vzít na vědomí, že zboží se zařazuje do KN ve stavu, v jakém bylo dovezeno, 

nikoliv ve stavu, jakého bude dosaženo dalšími úpravami, kompletací nebo spojením s dalšími 

výrobky či materiálem po jeho dovozu. 



        Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že z vašeho velmi stručného dotazu nelze 

zcela jednoznačně odpovědět na všechny základní zbožíznalecké otázky: „co je to (název a 

popis výrobku nebo zboží), z čeho je to (materiál a složení) a k čemu je to (způsob použití nebo 

užití výrobku či zboží), povinný subjekt zároveň nemůže za vás domýšlet a spekulovat o povaze 

zboží, proto vás odkazujeme na níže uvedené stránky celní správy, kde lze dohledat správné 

zařazení dle vám známých skutečností.  

        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-zarazenizbozi/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 

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

zboží do navrhovaného režimu volný oběh. Podrobnější informace naleznete na 

https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx  (odkaz – clo, – daně). 
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