Informace pro deklarantskou veřejnost o nových funkcích
v aplikaci e-Vývoz
Dne 7. prosince 2016 byla distribuována a nasazena nová verze aplikace NCTS/ECS
klient (dále jen „aplikace“), ve které jsou zapracovány některé nové funkce v modulu „Vývoz“.
Změny byly rovněž zveřejněny pro deklarantskou veřejnost v ECR KELu na webových
stránkách CS ČR.

1. Kontrola popisu zboží
Cílem této změny je umožnit kontrolu kolonky 31 (popis zboží) s kolonkou 33 (zbožový
kód) celního prohlášení s využitím číselníků OBLPOPIS a OBLCISLO pro vybrané kapitoly
celního sazebníku v rozsahu 4 až 8 míst kombinované nomenklatury se stejnou funkčností jak
se již používá v současné době pro systém eDovozu.
Z tohoto důvodu byla přidána dvě nové pravidla:
QP468
„Popis zboží musí odpovídat sazebnímu zařazení zboží, a proto musí obsahovat alespoň
jedno slovo, odvozené ze základu slova uvedeného v číselníku OBLPOPIS_V a z každé
skupiny slov uvedené v číselníku OBLPOPIS_V od obecnější KN až k nejpřesněji určené KN.“
Vyhodnocení pravidla QP468 bude abstrahovat od diakritiky tak, aby chybějící diakritika
nezpůsobovala porušení tohoto pravidla.
QP469
„Popis zboží musí odpovídat sazebnímu zařazení zboží, a proto musí obsahovat číselnou
hodnotu z každé skupiny číselných hodnot dle číselníku OBLCISLO_V od obecnější KN až k
nejpřesněji určené KN.“
Pravidla QP468 a QP469 jsou přiřazena k elementu „Popis zboží“ (G04) ve zprávách
D_N_PODV (CZ515A – elektronické celní prohlášení), D_N_OPRV (CZ513A – Oprava
registrovaného VCP).
Kontrola pravidel QP468 a QP469 vůči číselníkům OBLPOPIS_V a OBLCISLO_V se bude
provádět k datu přijetí VCP (u dodatečného VCP k uvedenému datu propuštění dodatečného
VCP).
V případě porušení pravidla QP468 bude do popisu chyby doplněn taky text: „V popisu
zboží chybí slova: …“
V případě porušení pravidla QP469 bude do popisu chyby doplněn taky text: „V popisu
zboží chybí číselný údaj/ údaje s hodnotou: „větší než MINHODN“/“MINHODN nebo více“ a
„méně než MAXHODN“/“MAXHODN nebo méně“.“ Konkrétní hodnoty budou doplněny ze
sloupců MINHODN a MAXHODN z číselníku OBLCISLO_V a konkrétní varianta textu se
odvodí z hodnot sloupců MINVCETNE a MAXVCETNE z číselníku OBLCISLO_V.

2. Odpisy licencí
V nové verzi aplikace rovněž dojde k rozšíření validačních pravidel pro vybrané
doklady/licence v kolonce 44 VCP a to pouze u dokladů elektronicky ověřovaných v rámci
Single Window.
-

-

U vybraných dokladů, které jsou předmětem elektronického ověřování, bude nově
vyžadováno vyplnění i dalších kolonek (položka licence/povolení, množství, měrná
jednotka).
Budou prováděny kontroly na logické vazby mezi údaji v kolonce 44.
Rovněž dojde k rozšíření chybových zpráv.

Provádění elektronických odpisů
V rámci vybraných dokladů bude na pozadí provádění celního řízení automaticky
prováděna kontrola odpisů a jejich elektronická evidence.
Veškeré tyto změny mají dopad na doklady ze skupiny Single Window jako jsou:
Licence MPO
Povolení ČBÚ
Licence SZIF
Permitů CITES
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