
 

Požadovaná informace: 

Žádáme o poskytnutí informací na níže uvedené otázky: 

1. Povinnosti české právnické osoby spojené s dovozem uvedených výrobků z USA (speciální 

registrace, ohlášení atd.). 

2. Celní sazby a sazby spotřební daně. 

3. Případně další povinnosti. 

Poskytnutá informace: 

1. Povinností právnické osoby při styku s celní správou je provést registraci, kterou stanovuje 

nařízení Komise (ES) č. 312/2009 ze dne 16. dubna 2009, kterým se mění nařízení EHS) 

č.2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č.2913/92, kterým se vydává celní 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 celních úřadech. 

Bližší informace najdete na stánkách www.celníspráva.cz (odkaz clo).  

 

2. Podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1754/2015 ze dne 6. října 2015, 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 (tabák do vodních dýmek 

z USA) musí zařadit pod kód kombinované nomenklatury celního sazebníku (24031100), kde je 

stanovena výše smluvního cla ve výši 74,9 %. Uvedená sazba (74,9 %) 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).  

Podle ustanovení § 104 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 

předpisů („dále jen zákon o spotřebních daních“), je sazba daně pro tabák ke kouření 

stanovena na 2.142 Kč/kg. Před započetím dovozu zboží z USA (tabák do vodních dýmek) si 

podle ustanovení § 118 zákona o spotřebních daních právnická osoba nebo fyzická osoba 

podnikající musí objednat přesné množství tabákových nálepek u příslušného celního úřadu, 

který je tímto pověřen (Celní úřad pro Středočeský kraj – odd. Kutná Hora). Používání 

tabákových nálepek upravuje vyhláška č. 467/2013 Sb., o používání tabákových nálepek při 

značení tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů. V hodnotě tabákových nálepek je 

obsažena spotřební daň. Tabákové nálepky musí být již při dovozu umístěny na zboží (tabák do 

vodních dýmek), které má být propuštěno do navrhovaného režimu volný oběh. Pokud budou 

tabákové nálepky odebrány, je povinnost vést evidenci takto vydaných tabákových nálepek. 

 

3. Dodržet veškeré zákonné postupy stanovené legislativou Společenství a České republiky. 

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

http://www.celníspráva.cz/
http://www.celníspráva.cz/


předložit dovezené zboží a veškeré dokumenty vztahující se k předmětnému dovozu zboží (např. 

fakturu za zboží, dopravu, pojištění atd.), zajistit výši celního dluhu nebo výši celního dluhu 

uhradit před propuštěním zboží do navrhovaného režimu volný oběh. Další informace naleznete 

na www.celníspráva.cz (odkaz – clo, – daně). 
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