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Informace pro deklarantskou veřejnost o nových funkcích 
v aplikaci e-Vývoz 

 
 

 
Dne 2. října 2018 bude nasazena nová verze aplikace NCTS/ECS klient (dále jen 

„aplikace“), ve které budou zapracovány některé nové funkce v modulu „Vývoz“. 
Změny byly rovněž pro deklarantskou veřejnost zveřejněny v ECR KELu na webových 

stránkách CS ČR. 
 

1. Úprava podmínek zrušení VCP během odpisu předchozích evidencí 
z ICS 

 
V nové verzi aplikace bude u vývozních dokladů, kdy je prováděn odpis předchozích 

evidencí v aplikaci eDovoz, upravena možnost provedení zrušení vývozního celního 
prohlášení (dále jen „VCP“) po propuštění ještě před dokončením všech odpisů v aplikaci 
eDovoz.  

I nadále bude umožněno podat žádost o zrušení daného vývozního celního prohlášení, 
nicméně schválení této žádosti bude podléhat přísnějším pravidlům s cílem omezit možnost 
nežádoucího storna VCP před dokončením všech odpisů. 
 

V současné době může deklarant po propuštění VCP poslat žádost o zrušení VCP buď po 
přijetí potvrzení o zpracování odpisů předchozích evidencí v aplikaci eDovoz, nebo po 
vypršení lhůty čekání na toto potvrzení, která je aktuálně nastavena na 12 minut. Pokud se 
žádost o zrušení VCP schválí ještě před potvrzením zpracování všech odpisů v aplikaci 
eDovoz, může v aplikaci nastat nekonzistentní stav, při kterém nedojde při stornování VCP 
k odvolání provedených odpisů.  
 

 Z těchto důvodů bude v aplikaci zaveden nový technický časovač, který posune lhůtu pro 
čekání na potvrzení provedení odpisů v aplikaci eDovoz po automatickém propuštění ze 
současných 12 minut na 60 minut. Délku lhůty bude možné měnit v konfiguraci aplikace (bez 
nutnosti instalování nové verze aplikace). 

 
Po dobu čekání na potvrzení provedení odpisů předchozích evidencí bude aplikace 

odmítat elektronické žádosti o zrušení VCP.  Pokud ani po vypršení tohoto časovače neobdrží 
aplikace potvrzení o provedení odpisů předchozích evidencí v aplikaci eDovoz, aplikace již 
přijme žádost deklaranta o zrušení VCP  a pracovník CÚ může v klientské aplikaci schválit 
danou žádost. Nicméně před potvrzením zrušení se objeví v klientské aplikaci výstražné 
upozornění. Že nebyly ukončeny všechny odpisy. 

 
Pokud pracovník CS schválení žádosti o zrušení VCP potvrdí i přes toto výstražné 

upozornění, deklarace bude zrušena, přestože odpisy nebyly dokončeny, proto bude žádoucí 
v těchto případech počkat na dokončení odpisů! 

 
Výše popsaná úprava bude aplikována na VCP v rámci použití zjednodušeného postupu 

místního řízení. Současně popsaná úprava aplikace nebude blokovat možnost opětovného 
zaslání nového, respektive upraveného celního prohlášení ještě před zrušením celního 
prohlášení, které bude aktuálně zpracováváno. 
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2. Začlenění údajů o jednorázovém povolení RHU do elektronického 
VCP 

V nové verzi aplikace bude rovněž umožněno posílat ve zprávě CZ515A (e-VCP 
elektronické vývozní celní prohlášení) údaje žádosti jednorázového povolení RHU a tím ulehčit 
práci pracovníkovi CÚ s vyplňováním údajů žádosti při zpracování VCP. 

 
V současné zprávě CZ515A je možné zaslat pouze číslo povolení RHU, případně příznak 

Žádost o povolení RHU; údaje žádosti je nutno v klientské aplikaci vkládat ručně. 
 
Z těchto důvodů bude do zprávy CZ515A, do skupiny RHU (Povolení režimu 

s hospodářským účinkem) vložena nová skupina QRHU (Jednorázové povolení RHÚ). 
 
Tato skupina QRHU bude ve zprávě povinná v případě, že položka RHU04 (Žádost o 

povolení RHÚ) bude mít hodnotu 1. 
Na úrovni skupiny QRHU budou k dispozici tyto elementy: 

 QRHU04 – Lhůta pro vyřízení RHÚ v měsících 

 QRHU09 – Místo zpracování nebo užití 
Ve skupině QRHU bude vložena skupina TOP – Žadatel s elementem: 

 TOP07 – EORI žadatele 
Ve skupině QRHU bude vložena skupina TMAN – Zpracovatel s elementem: 

 TMAN07 – EORI zpracovatele 
Ve skupině QRHU bude vložena skupina COSUP – Celní úřad dohledu s elementem: 

 COSUP01 – Referenční číslo CÚ dohledu 
Ve skupině QRHU bude dále vložena skupiny GH – Zušlechtěné nebo přepracované výrobky 
s těmtito elementy: 

 GH01 – Zbožový kód 

 GH02 – Popis 

 GH03 – Výtěžnost 

 

Pozn.: stejné změny budou provedeny i ve zprávě CZ513A – Oprava registrované deklarace. 

 
Načtené datové prvky bude možné editovat, případně doplnit o chybějící údaje a následně 

uložit. 

 

3. Právo na Slyšení 

 
      V rámci této změny bude možné odeslat deklarantovi služební dopis plnící náležitosti 
práva na vyjádření k rozhodnutí, kterým by byl žadatel nepříznivě dotčen, stanovené novým 
celním kodexem Unie (čl. 22 odst. 6 UCC) a zároveň dojde k automatizaci procesu odesílání 
pomocí elektronické zprávy z aplikace ECS deklarantovi. Jedná se o novou funkcionalitu.  

 
Aplikace bude automaticky odesílat novou elektronickou zprávu "Sdělení k uplatnění práva 

na vyjádření“ při přechodu do stavu „Pátrání neúspěšné“. Tento stav nastává při záporné 
odpovědi na pátrání z CÚ výstupu nebo při vypršení časové lhůty čekání na odpověď na 
pátrání. Dále bude hlídána časová lhůta 30 dní (kalendářní dny) po odeslání zprávy "Sdělení 
k uplatnění práva na vyjádření“. 

 
Byla vytvořena nová elektronická zpráva "Sdělení k uplatnění práva na vyjádření“ pro 

informování deklaranta o právu na vyjádření, která obsahuje:    

 
- MRN, 
- Datum odeslání sdělení, 
- Datum propuštění deklarace, 
- Celní úřad vývozu  
- Skupinu Zúčastněného deklaranta: 
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o Název/jméno deklaranta, 
o Ulice a číslo domu deklaranta, 
o Poštovní směrovací číslo, 
o Město deklaranta, 
o Země deklaranta, 
o TIN deklaranta. 

- Skupinu sledování: 
o Datum zahájení šetření u deklaranta, 
o Datum vypršení lhůty pro předložení zboží na výstupu, 

- Skupinu rozhodnutí: 
o Popis rozhodnutí, 
o Odůvodnění, 
o Poučení. 

 
Zpráva bude automaticky odeslána po neúspěšném pátrání (toto pátraní se automaticky 
zahajuje po odpovědi deklaranta na výzvu k předložení důkazů nebo po uplynutí lhůty na 
čekání na odpověď na výzvu k předložení důkazů). Při odeslání této zprávy deklarantovi se 
nastartuje se lhůta 30 dní pro čekání na vyjádření od deklaranta. Tato lhůta činí v souladu 
s článkem 8 UCC DA 30 dnů a začíná běžet dnem, kdy deklarant obdržel sdělení nebo se má 
za to, že je obdržel (čl. 8 odst. 1 b) UCC IA). 

 
Lhůta pro čekání na vyjádření od deklaranta se zastaví pouze v případě změny stavu VCP 

a to v případě registrace alternativního důkazu o výstupu zboží nebo papírového vyřízení, 
registrace odeslání rozhodnutí o zrušení VCP, pátraní na CÚ výstupu, potvrzení výstupu 
pomocí jedné přepravní smlouvy nebo použitím nové funkčnosti registrace odeslání 
papírového sdělení k uplatnění práva na vyjádření (v tomto případě se lhůta restartuje a začne 
se počítat od začátku). 

 
Po vypršení výše uvedené lhůty se změní klientský stav na „Právo na vyjádření nevyužito“. 
 Následně bude deklarantovi odesláno rozhodnutí o zrušení VCP.  
 
 
 

 

 

 
 

 
                                                                           

 
 
 


