
Požadované informace: 

Žádám o poskytnutí informací: 

 

Žádáme o potvrzení, že přiložený seznam exportu elektrické energie z Rumunska do Srbska byl 

správně proclený žadatelem u Celního úřadu pro hlavní město Prahu pro období červen 2010 

až únor 2014. 

 

Poskytnuté informace: 

V obecné rovině k tomu povinný subjekt uvádí, že Celní správa České republiky (dále jen „CS 

ČR“) přešla od 1. ledna 2013 na novou dvoustupňovou organizační strukturu. Na základě 

zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky (dále jen „zákon č. 17/2012“) byla 

k 31. 12. 2012 zrušena celní ředitelství a nově zřízeno 14 krajských úřadů a Celní úřad Praha 

Ruzyně. Před účinností zákona č. 17/2012 organizační strukturu CS ČR upravoval zákon č. 

185/2004 Sb., o Celní správě České republiky (zrušen), který byl účinný od 1. 5. 2005, kde 

v příloze č. 1 je uvedena územní působnost Celního ředitelství Praha pod, které podle přílohy 

č. 3 téhož zákona byla stanovena územní působnost Celního úřadu Praha 1, který v období 

červen 2010 až prosinec 2012 prováděl celní řízení, tudíž na základě platné právní úpravy je 

v současné době nástupnickým úřadem povinný subjekt. 

Jednotné správní doklady uvedené v žádosti (dále jen „MRN“): 10CZ1761002LP12IQ9, 

10CZ1761002PQ08UY1, 10CZ1761002T5QWQ37, 10CZ1761002UP4IXW6, 

10CZ1761002ZR80EM6, 11CZ17610021YT10L7, 11CZ176100230LSFD1, 

11CZ17610026IUB414, 11CZ1761002A2Y08S5, 11CZ1761002D1JDRK6, 

11CZ1761002FJ4KB16, 11CZ1761002IKW60E8, 11CZ1761002LRBQAZ6, 

11CZ1761002MWNQHR3, 11CZ1761002QH3JY83, 11CZ1761002UHQMJ43, 

11CZ1761002WW2S111, 11CZ17610020HYRR39 (není v evidenci), 

11CZ17610022WPDN45 (není v evidenci),  12CZ176100256ST5K1, 12CZ17610028395Z70, 

12CZ1761002Z1JXQ35, 12CZ1761002Z6N3TV0, 12CZ1761002Z1C7MA3, 

12CZ1761002Z8T9IU3, 12CZ1761002Z7RJK44, 12CZ1761002Z2IALF4, 

12CZ1761002ZAAZJD1, 12CZ1761002Z7AR1V0, 12CZ1761002Z80KQ96, 

13CZ5100002CH6YQ50, 13CZ5100002381LZY9, 13CZ51000025XR2E78, 

13CZ5100002GHZBLN5, 13CZ51000022198Q32, 13CZ5100002IYT52I5, 

13CZ5100002HWLE671, 13CZ5100002IQD7B20, 13CZ5100002I64EDJ9, 

13CZ51000022R06LB8, 13CZ51000021KYZY94, 13CZ5100002CBGY3W7, 

14CZ51000024E4E2M0, 14CZ5100002J4VXWC2, 14CZ51000027ZATAH9. 

 

Povinný subjekt k tomu uvádí, že výše uvedené MRN vyjma MRN 11CZ17610020HYRR39 a 

MRN 11CZ17610022WPDN45 má v současné době ve své evidenci, jelikož podle platného 

zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon (zrušen k 29. 7. 2016 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-

13) se v ustanovení § 52 uvádí: „Nestanoví-li zvláštní předpis nebo mezinárodní smlouva jinak, 

je ten, kdo má doklady a údaje týkající se dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží povinen uschovat 

tyto doklady a údaje nejméně po dobu 10 let, a to bez ohledu na použitý nosič údajů, na němž 

jsou vedeny. Počátek běhu lhůty stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.“ Tímto 

předpisem bylo nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12 října 1992, kterým se vydává celní 

kodex Společenství (zrušeno dne 30. 4. 2016 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A31992R2913 ), kde se v článku 16 uvádí: „Zúčastněné osoby 

musí uchovávat doklady uvedené v článku 14 pro účely po dobu uvedenou v platných 
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předpisech a nejméně po dobu tří kalendářních let bez ohledu na použitý nosič údajů. Tato 

lhůta počíná běžet od konce roku, kdy  

 

a) bylo přijato prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu nebo k vývozu v 

případě zboží propuštěného do volného oběhu za podmínek jiných než uvedených v písmenu b), 

nebo zboží navrženého v celním prohlášení k vývozu; 

b) zboží přestává být předmětem celního dohledu v případě zboží propuštěného do volného 

oběhu se sníženou nebo nulovou sazbou dovozního cla z důvodu jeho použití ke zvláštním 

účelům; 

c) je ukončen daný celní režim v případě zboží propuštěného do jiného celního režimu; 

d) zboží opustí svobodné pásmo nebo svobodný sklad v případě zboží umístěného ve svobodném 

pásmu nebo ve svobodném skladu.  

Aniž je dotčen čl. 221 odst. 3 druhá věta celního kodexu Společenství, zjistí-li celní orgány při 

kontrole ve vztahu k celnímu dluhu, že je nutno opravit dotyčný zápis do účetních dokladů, musí 

být příslušné doklady uchovávány i po lhůtě uvedené v prvním odstavci, a to po dobu, která 

bude dostatečná k provedení opravy a k její kontrole“.  

Z obdržené žádosti je zřejmé, že na požadované informace se v rozhodné době tj. od červen 

2010 až únor 2014 při přijetí MRN a následného celního řízení (propuštění do režimu vývoz) 

vztahovalo zákonné ustanovení § 52 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, který byl zrušen k 29. 

7. 2016 a ustanovení článku 16 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12 října 1992, 

kterým se vydává celní kodex Společenství, které bylo zrušeno dne 30. 4. 2016. Z výše 

uvedeného je nesporné, že povinný subjekt si plní veškeré zákonné podmínky v souladu 

s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie a MRN má ve své evidenci vyjma 

MRN 11CZ17610020HYRR39 a MRN 11CZ17610022WPDN45. 

Pro úplnost povinný subjekt uvádí, že v platném znění zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve 

znění pozdějších předpisů, je problematika uchování informací upravena v ustanovení § 10, 

kde se uvádí: „doba pro uchování informací pro účely celní kontroly podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie činí 10 let“. Tímto přepisem je nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, kde se v článku 51 

uvádí: „dotyčná osoba uchovává pro účely celních kontrol doklady a informace uvedené v čl. 

15 odst. 1 po dobu alespoň tří kalendářních let, a to jakýmkoliv způsobem, který je dostupný a 

přijatelný pro celní orgány“. 

 

 

 

 

 


