
 

Požadované informace: 

1. Jaký je postup při této operaci na celních úřadech v České republice?    

        

2. Je možné použít reimport pro taková vozidla? 

  

3. Jaká je výše dovozních celních daní a plateb a z jaké hodnoty budou počítané?  

 

Poskytnuté informace: 

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 (dále jen „celní kodex“). 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 

https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/eori/Stranky/default.aspx (odkaz clo – EORI 

registrace). 

Ve Vámi popisovaném případu doporučujeme zvolit režim s hospodářským účinkem dočasné 

použití s částečným osvobozením od dovozního cla. 

Celní režim s hospodářským účinkem dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního 

cla je upraven v čl. 250 až v čl. 253 celního kodexu. 

Žadatel je povinen vyplnit žádost o povolení režimu s hospodářským účinkem dočasné použití 

s částečným osvobozením od dovozního cla, která se podává na tiskopise podle vzoru v příloze 

č. 67 nařízení (ES) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) 

č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství blíže na 

https://www.celnisprava.cz/cz/clo/celni-rizeni/RHU/Stranky/default.aspx 

Před započetím celního řízení vyplnit formulář jednotný správný doklad (JSD), a při celním 

řízení předložit zboží a veškeré dokumenty vztahující se k předmětnému dovozu zboží do režimu 

s hospodářským účinkem dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla (např. 

fakturu za zboží, certifikáty atd.), do navrhovaného režimu v zemi dovozu. Podrobnější 

informace naleznete na https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx (odkaz – clo, – 

daně).  

Sazba u režimu s hospodářským účinkem dočasné použití s částečným osvobozením od 

dovozního cla je dle článku 252 celního kodexu stanovena ve výši 3 % z částky dovozního cla, 

které by bylo splatné při propuštění zboží (tahače) do režimu volný oběh. Částka cla (3%) je 

splatná za každý započatý měsíc, během kterého bylo zboží propuštěno do režimu 

s hospodářským účinkem dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla. 

Povinný subjekt zároveň upozorňuje, že podrobnosti o vyplnění dovozního celního dokladu 

(JSD) naleznete na  https://www.celnisprava.cz/cz/clo/celni-rizeni/JSD/Stranky/default.aspx 

(příručka pro vyplňování JSD). 

https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/eori/Stranky/default.aspx
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Celní režim s hospodářským účinkem dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního 

cla je ukončený buďto zpětným vývozem zboží (tahače) nebo propuštěním zboží do režimu volný 

oběh. 

2. Použití reimportu pro zboží tahač (motorové vozidlo pro přepravu nákladu) celní předpisy 

umožnují blíže na https://www.celnisprava.cz/cz/clo/legislativa/Stranky/legislativa-zakladni-

informace.aspx (legislativa).   

3. Podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1602 ze dne 11. října 2018, 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“) je Vámi uvedené zboží („tahač“), motorové 

vozidlo pro přepravu nákladu, které se zařazuje do čísla kombinované nomenklatury celního 

sazebníku (8403), kde je stanovena výše smluvního sazba cla % ve výši 10 % nebo 22 %, podle 

toho jaké jsou konstrukční prvky předmětného tahače (hmotnost vozidla, obsah válců motoru) 

blíže na https://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/Stranky/default.aspx (odkaz 

clo – sazební zařazení zboží). Uvedená sazba (10 % nebo 22 %) se počítá z celní hodnoty zboží. 

Celní 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. Podrobnější informace 

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

Povinný subjekt k výše uvedenému uvádí, že žadatel musí dodržet veškeré zákonné postupy 

stanovené legislativou Společenství a České republiky. 
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