
Nejdůležitější změny verze 1. 24 evropského portálu obchodníka (Trader portál) 

Dne 29. června 2020 bude nasazena nová verze 1. 24 systému Customs Decisions, která sestává 

z evropského portálu obchodníka (platforma pro obchodní veřejnost sloužící k podání žádosti o 

povolení platné ve více než jednom členském státě a správě vydaných povolení) a systému pro správu 

povolení (platforma pro celní orgány – CDMS). 

Nová verze portálu obchodníka kromě nového vizuálního prostředí obsahuje následující velké změny 

oproti stávající verzi. 

1. Podporované internetové prohlížeče 

Aby byl systém plně funkční, je třeba využít následujících internetových prohlížečů: 

• Mozilla Firefox 61. 0 a vyšší; 

• Chrome 68. 0 a vyšší; 

• EDGE 38 a vyšší. 

Nová verze portálu obchodníka již není plně kompatibilní s internetových prohlížečem Internet 

Explorer. 

2. Údaje žádostí 

Portál obchodníka již vyžaduje vyplnění všech potřebných údajů tak, jak je stanoveno v Příloze A 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního 

kodexu Unie (například počet míst Kombinované nomenklatury zboží dle typu celního režimu). 

Veškeré odkazy na příslušné právní předpisy již budou v souladu se současnou legislativou. 

3. Notifikační email 

Portál obchodníka nově umožňuje zasílat uživateli notifikační e-maily, jakmile obdrží od příslušného 

celního orgánu oznámení do svého profilu v portálu obchodníka (oznámení o přijetí žádosti nebo 

o vydání povolení, žádost o doplňující informace apod.). 

Aby uživatel dostával tyto notifikační emaily, je třeba po přihlášení do portálu obchodníka vyplnit 

v příslušné záložce emailovou adresu, na kterou budou všechna oznámení doručována. Je nutné zvolit 

pouze JEDNU e-mailovou adresu. Pro případ, že je obchodník držitelem více povolení, je v každém 

notifikačním emailu specifikováno, o které povolení resp. žádost jde. 



 

4. Oznámení  

Po každém předání informací do systému CDMS (odeslání žádosti, žádosti o změnu povolení, odeslání 

doplňujících informací apod.) se krátce objeví potvrzení, že příslušné údaje byly doručeny do systému 

CDMS, a to ve formě vyskakovacího okna v pravém rohu obrazovky. 

5. Nepovinné údaje 

Pokud formulář žádosti obsahuje nepovinné údaje, po otevření takového datového pole systém 

očekává vyplnění údajů, i když ty jsou nepovinné. V tomto případě identifikuje chybu. 

Pokud uživatel takové pole otevře kliknutím na tlačítko „Create (Vytvoř)“, systém požaduje vyplnění 

všech potřebných údajů. Viz níže uvedený příklad vložení přílohy. 

  

Po kliknutí na tlačítko „Create“ (Vytvoř) se otevře následující nabídka: 

 

Systém v tomto případě očekává, že bude vložena příloha. Pokud uživatel přílohu nevloží, tak systém 

identifikuje chybu. 

Pokud se uživatel rozhodne, že přílohu nevloží (je nepovinná), klikne na tlačítko „Delete“ (vymazat), 

okno se zavře a uživatel pokračuje ve vyplňování. Systém v tomto případě neidentifikuje chybu, že 

příloha musí být vložena, a tato část bude v pořádku. 


