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Novinky 
 

1.29.0 – nasazena 21. 4. 2020 

• ECR KEL ICS verze 1.91 

1.28.3 – nasazena 17. 12. 2019 

• Bez vlivu na příručku 

1.28.2 – nasazena 10. 12. 2019 

• ECR KEL ICS verze 1.90 

• Přidány nové stavy „Čeká na oznámení o předložení zboží“, „Podepsat oznámení o 

předložení zboží“ a „Podáno oznámení o předložení zboží“ 

• Do záložky CP přidáno tlačítko „Podat oznámení o předložení zboží“ 

• Toto tlačítko otevře obrazovku „Podání oznámení o předložení zboží“, která si načte 

veškerá data deklarace, ale smaže všechna GPA 

1.27.0 – nasazena 23. 7. 2019 

• ECR KEL ICS verze 1.89 

• Upravena kapitola „Konfigurace uživatele“ 

• Upravena kapitola „CP – Celní prohlášení“ 

• Upravena kapitola „SD – Souhrnné celní prohlášení“ 

1.26.4 – nasazena 4. 6. 2019 

• ECR KEL ICS verze 1.88 

1.26.3 – nasazena 23. 4. 2019 

• ECR KEL ICS verze 1.87 

1.25.4 – nasazena 1.3.2019 

• Prvek SKL01 přejmenován z "Číslo povolení schváleného dočasného skladu" na "Číslo 

povolení" 

1.25.3 – nasazena 28.2.2019 

• ECR KEL ICS verze 1.86 

1.25.2 – nasazena 4.12.2018 

• ECR KEL ICS verze 1.85 
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• Termín RHÚ" a podobné plošně nahrazeny spojením "zvl. režim". 

1.25.1 – nasazena 5.11.2018 

• Spojení "Vlastní hmotnost" plošně nahrazeno spojením "Čistá hmotnost". 

Verze 1.24.1 – nasazena 4.10.2018 

• ECR KEL ICS verze 1.84 

• Rozšířen datový obsah obrazovky „Doplnění neúplného celního prohlášení“ o 

datovou skupinu „ÚDAJE O TRANSAKCI“ (TRAN). 

Verze 1.23.0 – nasazena 24.4.2018 

• ECR KEL ICS verze 1.80 

Verze 1.22.0 – nasazena 5.12.2017 

• ECR KEL ICS verze 1.76 

Verze 1.21.0 – nasazena 7.12.2016 

• ECR KEL ICS verze 1.73 

Verze 1.20.0 – nasazena 1.9.2016 

• ECR KEL ICS verze 1.71 

Verze 1.19.4 – nasazena 1. 5. 2016 

• ECR KEL ICS verze 1.69 

Verze 1.18.1 – nasazena 23. 2. 2016 

• Upravena kapitola „Konfigurace uživatele“ 

Verze 1.9.2 – nasazena 25. 9. 2012 

• Upravena kapitola „Základní principy používání eDovoz WK“ 

• Přidána kapitola „Omezení“ 

Verze 1.8.4 – nasazena 21. 06. 2012 

• ECR KEL ICS verze 1.42 

• Aktualizace kapitoly „Začínáme s aplikací eDovoz WK“ – „Nastavení webového 

prohlížeče“ 

Verze 1.6.5 – nasazena 14. 12. 2011 

• ECR KEL ICS verze 1.40 
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Verze 1.6.2 – nasazena 4.10.2011 

• ECR KEL ICS verze 1.39 

• Aktualizace kapitoly „Konfigurace uživatele“ 

Opravy chyb 

Verze 1.3.2 – nasazena 19.1.2011 

• Tisk sdělení výše CD 

• Zprovoznění doplnění NCP 

• Opravy chyb 

Verze 1.3.1 – nasazena 1.12.2010 

• Nová podepisovací ActiveX komponenta podporující SHA-2 algoritmy 

Verze 1.2.10 – nasazena 15.11.2010 

• Doplnění kompletní funkčnosti pro CP (Celní prohlášení) – AIS 

• Doplnění možnosti ukládat šablony 

• Podpora zobrazování ECR chyb 

• Podpora zobrazování porušených podmínek a pravidel z IC 

• Drobné opravy ESD a SD 

Verze 1.1.6.0 – nasazena 12.7.2010 

• Oprava podání „Opravy SD“ 

Verze 1.1.3.0 – nasazena 3.5.2010 

• ECR KEL ICS verze 1.16 

• ECR KEL ICS verze 1.14 a 1.15 

• ECRGATE – registrace pro zasílání informací z ECR brány 

o Informování dalších osob ECR zprávami na CÚ vstupu 

o Přijímání zpráv CZ304A, CZ328A a CZ351A a jejich zobrazení v seznamu 
dokladů a v detailu 

• Možnost hlášení odklonu pro jednotlivá ESD 

• Možnost smazat podané, neschválené a rozpracované doklady 

 
Verze 1.0.12.0 – nasazena 9.12.2009 

• ECR KEL ICS verze 1.12 a 1.13 

Verze 1.0.10.0 – nasazena 23.9.2009 
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• přidána anglická verze 

• implementace změn dle ECR KEL (zarovnání k verzi KELu 1.09, 1.10 a 1.11) 

o přidán element „Příznak ZJP pro CIM“ do podání SD (zpráva CZ380A) 

o přidán způsob proclení „S“ + ošetření možných druhů zajištění 

o další podmínky a pravidla 

• přidána funkce pro opravu registrovaného ESD 

• přidána funkce pro tisk ESD 

• přidána funkce "Získat data z CÚ", která umožní do eDovoz WK získat data SD, které 

buď vzniklo z ukončené NCTS deklarace nebo bylo pořízeno + podáno v jiném 

deklarantském SW 

• přidána funkce pro aktualizaci dat SD z příslušného CÚ (např. pro získání informací o 

odpisech jednotlivých položek) 

• přidán odkaz na uživatelskou příručku 

Verze 1.0.8.0 – nasazena 5.8.2009 

• Oprava práce s hlavičkovými údaji v obrazovce pro Opravu SD 

• Oprava tisku SD – špatně se tisklo číslo položky 

• Implementace změn dle ECR KEL (zarovnání k verzi KELu 1.08) 

Verze 1.0.6.0 – nasazena 3.8.2009 

• implementace změn dle ECR KEL (zarovnání k verzi KELu 1.07) 

o zahájení online sledování JRT záruk 

o nové druhy zajištění „94CJ“, "9NCK", "9N01" + zpovinnění elementu Druh 

zajištění (pokud se nemá zajišťovat, tak se musí uvést jeden z kódů "9NCK" 

nebo "9N01") 

o element „TIN“ všude přejmenován na „EORI“ 

o odstranění elementu „Kurz“ z pořízení SD 

o další drobné úpravy podmínek a pravidel vyplňování SD 

• přidána funkce pro opravu SD podaného přes eDovoz WK 

• úpravy směřující k dvojjazyčné verzi eDovoz WK 

Verze 1.0.4.0 – nasazena 13.7.2009 

• Opravena chyba při příjmu CZ389A 

• Přidány 2 nové prvky do konfigurace uživatele (číslo skladu a Celní úřad) 

• Doplněny další sloupce do seznamů deklarací pro snazší vyhledávání deklarantem – 

poznámka, Datum + Čas příjezdu, Přijelo  

• Vylepšené hlášení chyb chybové zprávě – místo kódů se prvek zobrazuje pomocí 

názvů elementů/skupin 

Verze 1.0.3.0 – nasazena 2.7.2009 
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• Oprava hlášení chyb při kontrole XSD šablon 

Verze 1.0.2.0 – nasazena 30.6.2009 

• Výchozí verze 
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Úvod 
Aplikace ICS web klient (dále jen eDovoz WK) je určena pro: 

• podání vstupního souhrnného celního prohlášení (ESD = Entry Summary Declaration) 

• podání Oznámení o příjezdu zboží (OPRI) 

• podání souhrnného celního prohlášení (SD) 

• podání celního prohlášení (CP) 

• sledování životního cyklu výše uvedených dokumentů (zejména na základě příjmu 

elektronických zpráv zasílaných Celní správou ČR) 

Celní postupy související s výše uvedenými celními dokumenty jsou blíže popsány 

v dokumentu „ECR eDovoz vstup“ – tento dokument můžete získat na této adrese 

http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/ics/Stranky/default.aspx - sekce „Dokumentace 

pro výrobce SW“. 

Tato aplikace je poskytována zdarma. Tato aplikace si neklade za cíl být plně profesionálním 

řešením, které by plně uspokojovalo potřeby velkých firem podávajících denně větší počty 

podání – je určena spíše menším firmám, které deklarují nepravidelně, nebo větším firmám 

jako záložní postup pro případ nefunkčnosti jejich deklarantského SW nebo VAN operátora. 

Aplikace eDovoz WK je jednouživatelská aplikace – každý uživatel pracuje sám za sebe, má 

přístup pouze k datům, která sám pořídil pod svým uživatelským účtem, a nemá přístup 

k datům, která pořídili jiní uživatelé. Pokud některá firma bude chtít, aby aplikaci eDovoz WK 

používalo více jejich pracovníků, je potřeba, aby si tento princip fungování uvědomovali od 

samotného začátku a předešli tak možným pozdějším rozčarováním. 

 

 

 

 

V případě problémů s aplikací eDovoz WK kontaktujte HelpDesk systémů Electronic Customs 

Celní správy ČR – tel. 261 331 998 (Po-Pá 7-17) nebo 724 013 914 mimo pracovní dobu. Více 

viz http://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/kontakty/Stranky/HelpDesk-kontakty.aspx . 

 

http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/ics/Stranky/default.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/kontakty/Stranky/helpdesk-kontakty.aspx
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Začínáme s aplikací eDovoz WK 
Pro zahájení používání eDovoz WK je potřeba postupovat následovně: 

Příprava náležitostí pro elektronickou komunikaci 

a. Povolení komunikovat s CÚ vstupu 

i. Vydává ho příslušný CÚ vstupu, u kterého hodlá deklarant provádět 

vstupní celní operace. Jednou z podmínek vydání tohoto povolení je 

vydání parametrů komunikace, jejichž nedílnou součástí je i 

kvalifikovaný certifikát(y), kterým(i) budou podání před odesláním 

Celní správě podepsána. Číslo tohoto komunikačního povolení musí 

znát každý pracovník, který bude podávat prostřednictvím eDovoz WK 

– při prvním přihlášení bude vyzván k jeho zadání a poté bude součástí 

uživatelské konfigurace. 

Poznámka: pokud chcete eDovoz WK používat pouze pro opravu SD 

vzniklých naskladněním z NCTS a nejste držitelem povolení komunikovat 

s CÚ vstupu, pak vám stačí k elektronické komunikaci povolení 

komunikovat s CÚu. 

b. Kvalifikovaný certifikát 

i. Kvalifikovaný certifikát, kterým bude konkrétní pracovník podepisovat 

XML zprávy odesílané Celní správě ČR, musí být korektně nainstalován 

na pracovní stanici, ze které bude daný pracovník používat aplikaci 

eDovoz WK. V současné době lze použít certifikáty vydávané 1. 

Certifikační autoritou (www.ica.cz ) nebo Českou poštou 

(www.PostSignum.cz ). Detailní návod, jak certifikát korektně 

nainstalovat, najdete na stránkách příslušné certifikační autority. 

 

Kontrola HW a SW požadavků pro spuštění eDovoz WK 

a. Operační systém minimálně Microsoft Windows XP Servis Pack 3 

b. Webový prohlížeč: Internet Explorer verze 6 a vyšší 

c. Prostředí SilverLight (pokud není nainstalováno, bude staženo automaticky při 

prvním spuštění aplikace) 

i. Je možné si ho nainstalovat předem z této adresy: 

http://www.microsoft.com/silverlight/resources/install.aspx 

d. Prohlížeč PDF dokumentů (pro tisky) – např. Acrobat Reader 

e. Doporučené rozlišení: 1024x768 a vyšší 

i. Doporučujeme věnovat pozornost zejména vertikálnímu rozlišení 

http://www.ica.cz/
http://www.postsignum.cz/
http://www.microsoft.com/silverlight/resources/install.aspx
http://www.microsoft.com/silverlight/resources/install.aspx
http://www.microsoft.com/silverlight/resources/install.aspx
http://www.microsoft.com/silverlight/resources/install.aspx
http://www.microsoft.com/silverlight/resources/install.aspx
http://www.microsoft.com/silverlight/resources/install.aspx
http://www.microsoft.com/silverlight/resources/install.aspx
http://www.microsoft.com/silverlight/resources/install.aspx
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ii. Různé panely nástrojů v Internet Exploreru mohou způsobit, že 

efektivní velikost okna pro eDovoz WK bude významně nižší. Jednou 

z možností je použití tzv. FullScreen módu (lze vyvolat klávesou F11) 

nebo zmenšit zobrazení pomocí „lupy“. 

 

Vytvoření účtu internetového uživatele na Portálu Celní správy 

a. eDovoz WK je integrováno do Portálu Celní správy – pro ověření přístupu se 

používá funkčnost tohoto portálu. Proto je nutné založit si účet pro přístup do 

tohoto portálu, a to na této adrese: 

http://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/CreateUser.aspx. Pokud tento účet 

nepoužijete více než 365 dní, bude tento účet automaticky zrušen a budete si 

muset založit nový účet. 

Uživatelské jméno i heslo, které zadáte při zakládání tohoto účtu, budete poté 

používat při přihlašování do eDovoz WK. Ostatní uživatelskou konfiguraci si 

provedete v samotné aplikaci eDovoz WK. 

POZOR! Pro změnu hesla budete používat vždy funkce Portálu Celní správy – 

na stránce http://www.celnisprava.cz/ v levé části dole je funkce „Přihlásit, 

tam vyplníte svoji mailovou adresu a heslo a po přihlášení na stejném místě 

najdete funkci pro změnu hesla. 

Nastavení webového prohlížeče 

a. eDovoz WK vyžaduje použití prohlížeče Internet Explorer verze 6 a vyšší. Pro 

správné fungování je zapotřebí nastavit ho následovně: 

(nastavení se provádí v Menu IE „Nastavení/Možnosti Internetu/Zabezpečení“) 

i. Přidání serveru app.celnisprava.cz do seznamu Důvěryhodných 

serverů 

1. Při vysokém zabezpečení přístupu k internetu je nutno přidat 

ještě www.celnisprava.cz  

http://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/CreateUser.aspx
http://www.celnisprava.cz/
http://www.cs.mfcr.cz/
http://www.celnisprava.cz/
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ii. Povolení javascriptů (v sekci „Důvěryhodné servery“) 

 
iii. Povolení automaticky stahovaných souborů (pro ukládání 

podepsaných zpráv na disk) -  v sekci „Důvěryhodné servery“ 
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Instalace ActiveX prvku pro podepisování zpráv 

Při prvním spuštění aplikace eDovoz WK bude uživateli nabídnuto stažení 

komponenty pro podepisování zpráv. Je nutné tuto instalaci provést, jinak nebude možné 

odesílané zprávy podepisovat a tedy ani odesílat Celní správě ČR. 

První instalace ActiveX může vyžadovat, aby měl uživatel práva pro instalaci aplikací 

(registrace komponenty). Pokud je nemá, musí požádat o pomoc svého správce IS/IT. 

Pokud se instalace nedaří nebo máte pochybnosti o tom, že se zobrazuje správná 

verze aplikace, doporučujeme vyčistit cache prohlížeče klávesou Ctrl+F5. 

 

Upozornění pro uživatele systému MS Windows XP SP3: je možné, že podepisovací 

komponenta se při instalaci bude tvářit jako nesprávně podepsaná elektronickým 

certifikátem. V takové případě je možné problém obejít nastavením položky „Povolit 

spuštění nebo instalaci softwaru i v případě, že podpis není platný“ na „Povoleno“. Po 

úspěšné instalaci je vhodné volbu opět vypnout. 
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Konfigurace uživatele 

Při prvním přihlášení do aplikace eDovoz WK bude uživatel vyzván k nastavení 

některých údajů, které budou používány při další práci s eDovoz WK. Jedná se 

zejména o: 

a. Mailová adresa 

i. Tato adresa bude používána pro zasílání upozorňování uživateli o 

přijetí zprávy od Celní správy. 

b. Jazyky 

i. Výchozí jazyk pro GUI eDovoz WK 

ii. Výchozí jazyk pro mailové zprávy z eDovoz WK (může se lišit od jazyka 

pro GUI eDovoz WK) 

c. Čísla komunikačních povolení 

i. Budou používána při odesílání podepsané XML zprávy Celní správě. 

Pokud toto číslo komunikačního povolení nebude ve svých 

parametrech komunikace obsahovat certifikát, kterým bude podávaná 

XML zpráva podepsána, dojde na ECR bráně Celní správy k odmítnutí 

dané zprávy, proto je potřeba věnovat zvýšenou pozornost nastavení 

tohoto parametru (více viz kap. Povolení komunikovat s CÚ vstupu) 
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ii. Čísla komunikačních povolení: 

1. Musí být vyplněno buď „Jednotné komunikační povolení“ 

(znaky „EC“ na 11 a 12 pozici čísla rozhodnutí) pro použití všech 

dokladů,  

2. Nebo musí být vyplněna samostatná komunikační povolení:  

a. Pouze pro využití ICS (podání ESD, SD a oznámení o 

příjezdu) musí být vyplněno číslo „Povolení podávat 

vstupní SCP a oznámení o příjezdu“ (znaky „JB“ na 11 a 

12 pozici čísla rozhodnutí). 

b. Pouze pro využití AIS (e-Dovoz) musí být vyplněno číslo 

„Povolení podávat e-CP do režimu dovozu“ (znaky „JD“ 

na 11 a 12 pozici čísla rozhodnutí). 

c. Pouze pro využití oprav SCP (SD), které vznikly po 

ukončení režimu tranzitu použitím dat z NCTS, je možno 

použít „Povolení elektronicky komunikovat s CÚ určení 

v tranzitu“ (znaky „JY“ na 11 a 12 pozici čísla 

rozhodnutí). 

d. Údaje o firmě deklaranta (název, adresa) 

i. Tyto údaje jsou automaticky doplňovány do nově vytvářených celních 

prohlášení 

e. Ostatní údaje (pro předvyplňování údajů v pořizovaných dokladech) 

1. Číslo celního úřadu 

2. Číslo povolení (dočasného schváleného skladu nebo obdobné) 

– pro SD 
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Základní principy používání eDovoz WK 
 

Pořízení, podepsání + odeslání, odpověď 

 Běžný scénář použití, kdy chce uživatel podat nové celní prohlášení celní správě, je 

následující: 

• Pořízení celního prohlášení 

o Více viz následující kapitoly: 

▪ ESD – vstupní souhrnné celní prohlášení  

▪ OPRI – Oznámení o příjezdu 

▪ SD – souhrnné celní prohlášení 

▪ CP – celní prohlášení  

• Po vyplnění formuláře (může být vyplněn načtením ze souboru1 nebo ručním 

vyplněním) daného celního prohlášení provede uživatel kontrolu a uložení dat 

příslušným tlačítkem (Přijmout/Registrovat) 

• Uživateli je zobrazena informace o referenčním čísle LRN, které aplikace eDovoz WK  

přidělila danému celnímu prohlášení  

o Přidělují se náhodné šestimístné kombinace číslic a velkých písmen bez 

diakritiky. Toto LRN je potřeba používat při komunikaci s HelpDeskem Celní 

správy při řešení problémů s podáním! 

• Uživateli je zobrazena XML zpráva, která bude odeslána Celní správě ČR. Uživatel 

stiskem tlačítka „Podepsat“ potvrdí souhlas s obsahem zprávy a vyvolá dialog pro 

výběr certifikátu, kterým má být daná zpráva podepsána. 

                                                      
1 Pro správné zobrazení češtiny je nutné nahrávat soubor kódovaný v utf-8. Ostatní formáty sice jdou také 
načíst, avšak zobrazení češtiny není vždy 100%. 
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• Po podepsání zprávy certifikátem je zpráva odeslána na ECR bránu Celní správy. 

 
• Systém Celní správy odpoví: 

o Zasláním příslušné zprávy, která potvrzuje přijetí/registraci daného podání 

▪ ESD: zpráva CZ328A – Potvrzení registrace ESD 

▪ OPRI: zpráva CZ361A – Potvrzení registrace oznámení o příjezdu 

▪ SD: zpráva CZ381A – Oznámení o přijetí SD 

▪ CP: zpráva CZ416A - Informace o registraci dovozního CP 

o Zasláním chybové zprávy CZ906A 

▪ Zpráva obsahuje informace o chybách, ke kterým při podání došlo 

(porušení formátů, podmínek a pravidel, číselníků apod.) 

o Zasláním chybové zprávy ECR_ERROR 

▪ V případě chyb na úrovni elektronické komunikace (problém 

s komunikačním povolením, certifikátem apod.) 

O každé zprávě, kterou Celní správa ČR k danému podání deklarantovi odeslala, je 

uživatel notifikován na e-mailovou adresu zadanou v konfiguraci uživatele. 

• Přijatou zprávu od Celní správy si uživatel může zobrazit (a případně i uložit na svůj 

disk) v záložce „Zprávy“ 
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Seznamy celních prohlášení 

Celní prohlášení, která deklarant podal, jsou zobrazována v seznamech podle typu celního 

prohlášení. Tyto seznamy naleznete v záložce „Doklady“ v příslušných podzáložkách „SD“, 

„ESD“ a „OPRI“. 

 

Ve spodní části těchto seznamů celních prohlášení jsou dostupné funkce pro další práci 

s těmito prohlášeními. K vyvolání této funkce je nutné zvolit celní prohlášení ze seznamu, 

nad kterým chcete danou funkci provést (to provedete výběrem příslušného řádku buď myší 

nebo šipkami nahoru/dolů) a stiskem příslušného tlačítka. Dostupné jsou následující funkce: 

• Pořízení nového dokladu 

• Zobrazení existujícího dokladu 

• Tisk dokladu (pro OPRI není tisk definován) 

• Oprava nepřijatého dokladu (pouze pro doklady, které byly Celní správou odmítnuty 

jako chybné) 

• Řazení, filtrování a stránkování seznamu 

o Řazení je možné podle jednoho sloupce a provádí se poklepáním na horní část 

záhlaví sloupce, podle kterého chcete seznam seřadit. Po poklepání se u 

názvu sloupce objeví trojúhelníček, který signalizuje, kterým směrem je 

seznam seřazen. Opětovným poklepáním se změní směr řazení na opačný. 

o Filtrování se provádí poklepáním na spodní část záhlaví sloupce (pod název 

sloupce), kde se po poklepání objeví pole pro zadání filtru. Po zadání filtru se 
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samotné vyfiltrování spustí klávesou ENTER. Filtry je možné použít ve více 

sloupcích současně – seznam je poté filtrován podle všech zadaných 

podmínek zároveň. Filtr se zruší tak, že zadané hodnoty v okénkách s filtry 

vymažete a stisknete ENTER. 

o Stránkování seznamu se provádí automaticky. Uživateli jsou dostupná tlačítka 

pro pohyb mezi jednotlivými stránkami. 

Kontroly a validace 

Aplikace poskytuje určité funkce, aby pomohla uživateli správně vyplnit požadované celní 

prohlášení. Tyto funkce jsou následující: 

• Označení povinných elementů – elementy, které musí být povinně vyplněny, mají 

svůj popisek uveden tučným písmem 

 
(elementy Číslo položky a Způsob proclení jsou povinné, Cena zboží a Paragraf 

nepovinné) 

• Upozornění na element, který uživatel měl vyplnit, ale nevyplnil: popisek se změní na 

červené písmo 

 

(element „Způsob proclení“ měl být vyplněn) 

• Upozornění na porušení podmínek a pravidel vyplňování: 
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Pro případ, že aplikace nedovolí uživateli odeslat vyplněný formulář (tlačítko „Přijmout“ 

nebo „Registrovat“ nic nedělá), je dostupné tlačítko „Přehled chyb“. Zatím se zobrazí 

informace v ne zcela srozumitelné podobě, ale lze je použít při řešení problému 

s HelpDeskem Celní správy. 
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ESD – vstupní souhrnné celní prohlášení 
Záložka „ESD“ poskytuje následující funkce: 

• Pořízení nového ESD: 

 
• Zobrazení existujícího ESD 
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• Oprava nepřijatého ESD (pouze pro ESD ve stavu „Nepřijato“) – provádí se stejným 

formulářem jako Pořízení nového ESD 

• Oprava ESD (pouze pro ESD ve stavu „Registrováno“) – provádí se stejným 

formulářem jako Pořízení nového ESD. Po provedení opravy je odeslána zpráva 

CZ313A. 

• Oznámení mezinárodního odklonu ESD (pouze ve stavu „Registrováno“). Odklon je 

oznámen zprávou CZ323A. 

 

ESD se může v průběhu životního cyklu nacházet v následujících stavech: 

Stav Popis 

Pořízeno ESD bylo pořízeno, ale ještě nebylo registrováno Celní správou ČR (nebo 
odmítnuto) 

Registrováno ESD bylo pořízeno a Celní správa ČR ho úspěšně zaregistrovala (a přidělila 
MRN) 

Preventivní 
opatření / Zákaz 

ESD bylo pořízeno, odesláno Celní správě. Celní správa poté podávajícího 
informovala o zákazech a opatření. 
Pokud byl zaslán kód intervence „A001“, pak by zboží nemělo být vůbec do 
dopravního prostředku naloženo. 
Pokud byl zaslán kód intervence „P001“, pak bude zboží po příjezdu na CÚ 
prvního vstupu celní správou kontrolováno. Tato informace je posílána 
pouze pokud je podávající držitelem platného AEO certifikátu. 

Nepřijato ESD bylo Celní správou ČR odmítnuto zprávou CZ906A 

Podán návrh na 
opravu 

Celní správě ČR byl zaslán návrh na opravu ESD 

Podána žádost 
o odklon 

Celní správě ČR byl zaslán návrh na opravu ESD 

Odkloněno Žádost odklon byla potvrzena 

 

ESD – informování dalších zúčastněných osob 

Aplikace eDovoz WK implementuje také funkci „Informování dalších osob ECR zprávami na 

CÚ vstupu“. Jedná se o zprávy upozorňující na Registraci ESD, opravu ESD a dopředné 
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upozornění. Takto oznámené doklady se objevují v záložce ESD v níže uvedených stavech. 

Přijaté zprávy je možné jednotlivě prohlížet v záložce Zprávy. 

Stav Popis 

Registrováno - UPO ESD bylo pořízeno a Celní správa ČR ho úspěšně zaregistrovala (a 
přidělila MRN) 

Preventivní opatření / 
Zákaz - UPO 

ESD bylo pořízeno, odesláno Celní správě. Celní správa poté 
podávajícího informovala o zákazech a opatření.  

 

Konkrétně se jedná o následující případy 

• Na CÚ podání -  CZ328A po registraci ESD nejen osobě podávající, ale i přepravci 

(pokud to nejsou shodné subjekty) 

• Na CÚ vstupu – po příchodu IE301 - CZ328A přepravci, pokud flag N014 neříká, že byl 

již informován (opět platí podmínka, pokud to nejsou shodné subjekty) 

• Na CÚ vstupu – CZ351A po vyhodnocení RA (a nalezení příslušných rizik) nejen osobě 

podávající, ale i přepravci a zástupci (shodným subjektům pouze 1 zpráva) 

• Na CÚ vstupu – CZ304A po ECR opravě – pošle se tomu, kdo navrhl opravu (osobě 

podávající nebo zástupci viz R896) a současně i přepravci (pokud to nejsou shodné 

subjekty) 

Aby byly zprávy uživateli (jako další zúčastněné osobě) zasílány, je nutné se pro tyto účely 

zaregistrovat na ECR bráně. Na záložce konfigurace použije tlačítko Registrace ECR. 
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Úspěšná registrace se pozná tak, že v profilu uživatele je odškrtnuto příslušné políčko ve 

formuláři. 
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OPRI – Oznámení o příjezdu 
Záložka „Oznámení o příjezdu“ poskytuje následující funkce: 

• Pořízení nového Oznámení o příjezdu 

 
• Zobrazení existujícího Oznámení o příjezdu 
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• Oprava nepřijatého Oznámení o příjezdu (pouze pro Oznámení o příjezdu ve stavu 

„Nepřijato“) – provádí se stejným formulářem jako Pořízení nového OPRI 

Oznámení o příjezdu se může v průběhu životního cyklu nacházet v následujících stavech: 

Stav Popis 

Pořízeno OPRI bylo pořízeno, ale ještě nebylo registrováno Celní správou ČR (nebo 
odmítnuto) 

Registrováno OPRI bylo pořízeno a Celní správa ČR ho úspěšně zaregistrovala (a přidělila 
MRN) 

Nepřijato OPRI bylo pořízeno, odesláno Celní správě, ale poté odmítnuto kvůli 
formálním chybám. (Uživatel ho může opravit a zkusit podat znovu) 

Povolen vstup Celní správa ČR povolila vstup zboží/dopravního prostředku 

Kontrola Celní správa ČR nařídila kontrolu dopravního prostředku 
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SD – souhrnné celní prohlášení 
Záložka „SD“ poskytuje následující funkce: 

• Pořízení nového SD: 
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• Zobrazení existujícího SD: 

 
(V záložce „Rozhodnutí lze nalézt podrobnosti rozhodnutí o umístění zboží do 

dočasného skladu. Ve spodní části záložky „Položky“ v rámečku „Rozhodnutí CÚ“ lze 

v případě rozhodnutí typu C nalézt informaci, zda daná položka byla umístěna pod 

přímý dohled CÚ nebo zda smí být umístěna do navrhovaného skladu). 

 

• Oprava nepřijatého SD (pouze pro SD ve stavu „Nepřijato“) – provádí se stejným 

formulářem jako Pořízení nového SD. Týká se takových dokladů, jejichž podání bylo 

Celní správou ČR odmítnuto. 

• Oprava SD: 

o Slouží pro opravu dat SD poté, co celní úřad povolil dočasné uskladnění zboží 

o Opravovat lze pouze data jednotlivých položek zboží, nikoli hlavičkové údaje 

o Opravovat lze pouze data položek, které ještě nezačaly být odepisovány 

o Opravou položky se rozumí: 

▪ Změna údajů existující položky (typ změny „A“) 

▪ Přidání nové položky (typ změny „B“) 

▪ Rozpad jedné položky do více položek (typ změny „C“) 

• Jedna z položek, na které se původní položka rozpadá, bude 

mít stávající číslo položky, ke které se provádí rozpad 

• Další položka(y) rozpadu bude(ou) mít nové číslo 
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• Aplikace zajistí, že u všech položek vzniklých rozpadem položky 

bude vyplněn element „Číslo původní položky SD“ 

▪ Smazání položky (typ změny „D“) 

• Nelze smazat všechny položky SD, vždy po opravě musí zůstat 

alespoň jedna položka 

 
o Postup v eDovoz WK: 

▪ V seznamu SD vybrat doklad, který budete chtít opravit 

▪ Zvolit tlačítko „Opravit SD“ 

▪ V záložce Položky provést jednotlivé opravy 

• Listováním v položkách si vyberte položku, kterou chcete 

upravovat 

• Příslušným tlačítkem (viz tlačítka v červeném tečkovaném 

rámečku) vyvoláte provedení daného typu změny k vybrané 

položce: 

o Nová položka (typ změny = „B“): přidá se nová prázdná 

položka, kterou musíte vyplnit stejně jako při pořizování 

SD 

o Opravit položku (typ změny = „A“): otevře se daná 

položka k editaci, stačí změnit příslušný údaj(e), které 

potřebujete opravit 
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o Rozdělit do více položek (typ změny = „C“): Daná 

položka se otevře k editaci; zároveň se u dané položky 

zpřístupní tlačítko „Přidat další položku rozpadu“ která 

přidá novou položku, která se však bude odkazovat na 

položku, do jejíhož rozpadu patří 

o Smazat položku: smaže vybranou položku – položka 

však je nadále vidět, její data jsou prázdná a typ změny 

= „D“ 

▪ V záložce Hlavička vyplnit důvod návrhu změny SD 

▪ Potvrdit tlačítkem „Odeslat návrh na opravu“ 

o Při opravě položky nelze použít přímý odkaz na data ESD – pouze nepřímý 

odkaz s vyplněním všech položkových údajů 

o Pokud jste již u dané položky zadali nějakou změnu a ještě před odesláním 

změn chcete tuto změnu odvolat / zrušit / změnit na jiný typ změny, pak bude 

nutné danou změnu neodesílat, obrazovku zavřít tlačítkem „Zavřít“ a poté 

provést celou opravu znovu 

o V záložce „Hlavička“ je nutné vyplnit důvod opravy SD 

o Po vyplnění a odeslání obrazovky „Oprava SD“ je sestavena zpráva D_N_OSD 

pro celní úřad, která je předložena uživateli k podepsání. Podepsaná zpráva je 

odeslána celnímu úřadu 

o Celní úřad potvrdí registraci návrhu na opravu (zpráva C_R_OSD) nebo vrátí 

chybovou zprávu s přehledem chyb (C_I_CHB) 

o Pokud celní úřad daný návrh na opravu SD schválí, obdrží uživatel zprávu 

C_R_POSD (CZ387A). Tato zpráva obsahuje novou verzi dat SD po zpracování 

navržených oprav 

o Pokud celní úřad daný návrh na opravu SD neschválí, obdrží uživatel zprávu 

C_R_ZOSD (CZ386A) s uvedením důvodů, proč nebyl daný návrh schválen. 

Aplikace poté vrátí data SD do podoby, ve které byla před navržením dané 

změny. 

o Rozhodnutí o schválení / neschválení návrhu na opravu SD nepřijde 

automaticky, ale pouze po ručním rozhodnutí pracovníka celního úřadu. 

Dokud neobdržíte rozhodnutí o schválení / neschválení návrhu na opravu SD, 

nemůžete podávat další návrh na opravu téhož SD. 

• Aktualizace dat z CÚ 

o Pro zvolené SD je možné takto zažádat o aktuální data SD. Např. lze takto 

získávat aktuální informace o tom, jak probíhá odepisování naskladněného SD 

(získané odpisy budou zobrazeny v obrazovce „Zobrazení SD“ v záložce 

„Položky“) 

o Tímto tlačítkem se vyvolá odeslání CZ390A. Celní úřad odpoví zprávou 

CZ391A, ve které uvede jednak stav daného SD a také kompletní aktuální data 

(včetně např. již zmiňovaných odpisů) 
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• Získat data SD z CÚ 

o Umožňuje požádat o data SD, které daný uživatel v aplikaci eDovoz WK zatím 

vůbec nemá. Může se jednat o jeden z následujících případů: 

▪ Požadované SD vzniklo z NCTS deklarace po jejím ukončení na CÚ 

určení automatickým naskladněním do ICS. 

▪ Požadované SD vzniklo jinde v ICS – v jiném deklarantském SW, příp., 

bylo pořízeno na celním úřadě vstupu (příp. s využitím načtení XML 

souboru do celní aplikace) 

o Požadované SD musí splňovat následující podmínky: 

▪ EORI číslo žádajícího musí být shodný s EORI číslem osoby, která 

podala dané SD (resp. ukončila jako schválený příjemce příslušný NCTS 

tranzit, ze kterého SD vzniklo) 

▪ Dané SD již nesmí v eDovoz WK mít jiný uživatel aplikace – pokud již 

takový existuje, nebude ostatním poskytnuto 

o Uživatel vyplní následující údaje, ze kterých po potvrzení aplikace odešle 

zprávu CZ390A 

o Celní úřad odpoví zprávou CZ391A, ve které pošle jak aktuální data daného 

SD, tak i jeho platný aktuální stav 

o SD je uloženo a dále zpřístupněno žádajícímu uživateli v eDovoz WK 

• Pořízení „Oznámení o příjezdu“: 
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o Používá se pro oznámení přesunu zboží mezi dočasnými sklady 

 

SD se může v průběhu životního cyklu nacházet v následujících stavech: 

Stav Popis 

Pořízeno SD bylo pořízeno, ale ještě nebylo registrováno Celní správou ČR (nebo 
odmítnuto) 

Přijato SD bylo pořízeno a Celní správa ČR ho úspěšně přijala (a přidělila MRN) 

Nepřijato SD bylo pořízeno, odesláno Celní správě, ale poté odmítnuto kvůli 
formálním chybám. (Uživatel ho může opravit a zkusit podat znovu) 

Kontrola Celní správa ČR nařídila kontrolu SD 

Dočasně 
uskladněno 

Celní správa ČR povolila dočasné uskladnění zboží.  
POZOR! Je nutné věnovat pozornost kódu rozhodnutí, které bylo Celní 
správou učiněno a zasláno zprávou C_R DUSK (CZ363A) 
    A = Uskladnění v navrženém skladu povoleno veškerému zboží 
    B = Veškeré zboží umístěno pod přímý dohled CÚ 
    C = Část zboží umístěna pod přímý dohled CÚ, část zboží umístěna 
v navrženém skladu – u jednotlivých položek zboží je v takovém případě 
uveden kód rozhodnutí A nebo B, aby bylo zřejmé, které položky byly 
umístěny pod přímý dohled CÚ a které byly povoleny umístit 
v navrženém skladu 

Podán návrh na 
opravu 

Celnímu úřadu byl odeslán návrh na opravu SD. 

Registrován návrh 
na opravu 

Celní úřad potvrdil registraci návrhu na opravu. 
(Po schválení / neschválení návrhu na opravu přejde SD zpět do stavu 
„Dočasně uskladněno“ nebo „Dořešení“) 

Dořešení Vypršela lhůta pro vyskladnění dočasně uskladněného zboží – kontaktujte 
příslušný celní úřad pro dořešení odpisů daného SD. 

Odepsáno Veškeré zboží daného SD již bylo odepsáno – dané SD je považováno za 
vyřízené 
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CP – celní prohlášení 
Záložka „CP“ poskytuje následující funkce: 

• Pořízení nového CP: 
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• Zobrazení existujícího CP: 

 
 

 

• Oprava nepřijatého CP (pouze pro CP ve stavu „Odmítnuto“) – provádí se stejným 

formulářem jako Pořízení nového CP. Týká se takových dokladů, jejichž podání bylo 

Celní správou ČR odmítnuto. 

• Oprava přijatého CP: 

o Slouží pro opravu dat CP před nebo poté, co celní úřad doklad přijal. 

o Opravovat lze až na výjimky téměř všechna data  

• Storno přijatého CP 

o Slouží pro zrušení podaného nebo přijatého CP. 

• Tisk CP 

o Zobrazí PDF formulář pro vytištění 

• Podat oznámení o předložení zboží: 

o otevře obrazovku „Podání oznámení o předložení zboží“, která si načte 

veškerá data deklarace, ale převede všechna GPA na typ X. 

 

• Potvrzení propuštění  
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Pracovní CÚ potvrdí přijetí rozhodnutí o propuštění zboží 

 
• Doplnění NCP 

• Smazat nepřijaté nebo chybné CP 

CP se může v průběhu životního cyklu nacházet v následujících stavech: 

Stav Popis 

Podáno CP bylo pořízeno, ale ještě nebylo registrováno Celní správou ČR (nebo 
odmítnuto) 

Registrováno CP bylo pořízeno a Celní správa ČR ho úspěšně přijala (a přidělila MRN) 

Odmítnuto CP bylo pořízeno, odesláno Celní správě, ale poté odmítnuto kvůli formálním 
chybám. (Uživatel ho může opravit a zkusit podat znovu) 

Přijato Celní správa ČR ověřila průvodní doklady uvedené v kolonce 44 CP a přijala 
CP. 

Nepřijato Na základě kontroly průvodní dokladů nebylo CP přijato. 

Podán návrh na 
opravu 

Celnímu úřadu byl odeslán návrh na opravu CP. 

Podána žádost 
o storno 

Celnímu úřadu byl odeslán návrh na storno CP. 

Stornováno Návrh na storno byl přijat a CP bylo stornováno celním úřadem. 

Čekání na 
oznámení o 
předložení zboží 

Pouze v tomto stavu je k dispozici tlačítko "Podat oznámení o předložení 
zboží". 

Podepsat 
oznámení o 
předložení zboží 

Zobrazí se v případě, že oznámení o předložení zboží ještě nebylo 
podepsáno. 

Podáno 
oznámení o 
předložení zboží 

Podání oznámení o předložení zboží bylo bez chyby zpracováno. 

Propuštěno Celní úřad rozhodl o propuštění zboží do navrženého celního režimu. 

Nepropuštěno Celní úřad rozhodl o nepropuštění zboží do navrženého celního režimu. 

Propuštění 
potvrzeno 

Celnímu úřadu bylo odesláno potvrzení doručení informace o propuštění CP. 

Kontrola Celní správa ČR nařídila kontrolu CP. 

Zpochybněno Výzva deklarantovi k předložení zpochybněných dokumentů. 

Ukončeno Podmínky celního režimu byly naplněny. Dovoz je ukončen. 
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Šablony dokladů 
Aplikace eDovoz WK nabízí uživateli možnost vytvořit si a spravovat až deset šablon od 

každého typu dokladu (ESD, OPRI, SD, CP). 

Šablonu je možné vytvořit z pořizovaného nebo již pořízeného dokladu. V detailu je 

k dispozici tlačítko „Uložit jako šablonu“. 

Vytvořené šablony jsou následně k dispozici na záložce „Šablony“. 

 

Uživatel má možnost zobrazit detail šablony, šablonu v detailu upravit a uložit změny. Dále 

může šablonu použít pro vytvoření a podání nového dokladu. Poslední možností je šablonu 

smazat a uvolnit tak omezený prostor pro nové šablony. 
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Práce se zprávami 
Všechny zprávy, které si daný uživatel vymění (odeslané i přijaté) s Celní správou, jsou 

uvedeny v seznamu zpráv v záložce „Zprávy“: 

 

Zprávy, které dosud nebyly odeslány, a je nutné podepsat, jsou označeny symbolem X 

v posledním sloupci. K odeslání stačí zvolit příslušnou zprávu a použít tlačítko „Podepsat 

zprávu“. 

Dále je možné vybranou zprávu zobrazit. Zpráva je zobrazená v čisté XML podobě včetně 

elektronického podpisu v elementu „Signature“: 
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Zobrazenou zprávu lze tlačítkem „Uložit na disk“ uložit na svůj lokální disk. Aplikace eDovoz 

WK nezaručuje dlouhodobou archivaci zpráv, proto doporučujeme, aby si uživatel zprávy, 

které považuje za důležité, tímto způsobem archivoval na svůj lokální disk.  

Pozn.:  Jednotlivé XML zprávy zaslané deklarantovi Celní správou ČR jsou opatřeny 

elektronickým podpisem Celní správy ČR. Proto tyto zprávy mohou v případě právních sporů 

sloužit jako důkaz prokazující rozhodnutí Celní správy ČR, které bylo prokazatelně sděleno 

deklarantovi. Tento důkaz je plnohodnotný rozhodnutí Celní správy ČR učiněnému 

v papírové podobě. 
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Omezení 
Aplikace eDovoz WK umožňuje podat elektronické celní prohlášení do všech dovozních 

režimů s výjimkou režimů, jejichž vedení je podmíněno sofistikovaným vnitropodnikovým 

systémem a podporou specializované aplikace na předávání dat celní správě. Omezení se 

týká podávání CP do režimu 41 s použitím PartNumber a následnému předávání podkladních 

dat pro vratky a odpisové věty, pro případy realizace režimu ve více členských státech 

Společenství. 

Při načtení dat deklarace ze souboru je pro správné načtení některých znaků třeba, aby byl 

xml soubor v kódování UTF-8. 


