
Celní úřad pro Ústecký kraj upozorňuje deklaranty na možnost využití 

povolení zjednodušených postupů, které výrazně zjednodušují celní 

řízení pro jejich držitele a jejichž pomocí mohou zmírnit nebo 

eliminovat negativní dopady způsobené zrušením oddělení Celního na 

územním pracovišti Most. 

ZJEDNODUŠENÉ POSTUPY  

V CELNÍM ŘÍZENÍ 

Výhody povolení zjednodušeného postupu pro režim vývoz jsou 

zejména: 

❖ držitel povolení komunikuje s celním úřadem pouze elektronicky, 

tzn. na celní úřad je elektronicky zasláno pouze celní prohlášení, není 

již potřeba celnímu úřadu fyzicky předkládat vytištěné doprovodné 

doklady vztahující se k prováděnému celnímu řízení a následně čekat, 

až celní úřad přijme celní prohlášení, provede kontrolu a zboží poté 

propustí do celního režimu, 

❖ nemusí každou zásilku či dopravní prostředek se zbožím dopravovat 

na celní úřad do celního prostoru k celní kontrole, neboť celní řízení 

probíhá ve schváleném místě, které si volí sám držitel povolení, 

přičemž těchto míst může být i více, 

❖ zboží je možné naložit až těsně před tím, než je celnímu úřadu 

zaslána elektronická zpráva o úmyslu zboží propustit do režimu 

vývozu 

❖ zboží je možné propustit do režimu vývozu i mimo úřední dobu 

celního úřadu, tedy i o svátcích a víkendu, což držiteli povolení 

umožňuje maximální možnost přizpůsobení se zákazníkovi a 

pružnost při dodávání zboží, 
❖ celní řízení po odeslání příslušné elektronické zprávy celnímu 

úřadu do doby, než může zboží opustit schválené místo, trvá ve 

většině případů (není-li nařízena kontrola) cca 30 minut 

Výhody povolení zjednodušeného postupu pro celní režim volný 

oběh, kterému předchází režim tranzit, jsou zejména: 

❖ držitel povolení komunikuje s celním úřadem pouze elektronicky, 

tzn. na celní úřad jsou elektronicky zaslána pouze data z celního 

prohlášení, není již potřeba celnímu úřadu fyzicky předkládat 

vytištěné doprovodné doklady, vztahující se k prováděnému 



celnímu řízení a následně čekat, až celní úřad přijme celní 

prohlášení, provede kontrolu, ukončí režim tranzitu a zboží 

propustí do celního režimu volného oběhu, 

❖ nemusí každou zásilku či dopravní prostředek se zbožím 

dopravovat na celní úřad do celního prostoru k celní kontrole, 

neboť celní řízení probíhá ve schváleném místě, které si volí sám 

držitel povolení, přičemž těchto míst může být i více, 

❖ schválená místa pro provedení celního řízení, tj. pro ukončení 

režimu tranzitu a propuštění zboží do režimu volného oběhu 

mohou ve většině případů logisticky navazovat na výrobu zboží 

nebo k uložení do skladů apod. 

❖ zboží je možné vyložit ihned po propuštění do režimu volného 

oběhu, tj. ihned poté, kdy buď marně uplyne stanovená doba, po 

kterou má možnost celní úřad ohlásit provedení kontroly (většinou 

30 minut na ukončení režimu tranzitu + 30 minut na propuštění do 

režimu volného oběhu od zaslání první datové zprávy od držitele 

povolení celnímu úřadu). 

❖ ukončit režim tranzitu a propustit zboží do režimu volného oběhu 

lze i mimo úřední dobu celního úřadu, tedy i o svátcích a víkendu. 

 

Žádosti o celní zjednodušení lze vyplnit na internetových stránkách 

www.celnisprava.cz pod odkazem Formuláře online v sekci Formuláře 

celní řízení. 

Podmínky pro vydání povolení ověřované u žadatele při auditu: 

usazení na celním území Unie, bezúhonnost, bezdlužnost, ekonomická 

stabilita, uspokojivý systém správy obchodních a dopravních 

záznamů, zkušenost v celních záležitostech, způsobilost místa pro 

nakládku, vykládku, skladování a předložení zboží k celnímu řízení, 

oprávněnost použití místa pro nakládku, vykládku, skladování 

a předložení zboží k celnímu řízení, kontrola zabezpečení prostoru. 

 

V případě Vašeho zájmu jsou zástupci celního úřadu připraveni 

poskytnout podrobnější informace formou osobní konzultace.  

Kontakty: Ing. Karel Kučera, k.kucera@cs.mfcr.cz, tel. 601 256 562,         

                   Ing. Petr Pilař, pilar@cs.mfcr.cz, tel. 601 256 563. 
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