
  

Informace pro deklarantskou veřejnost o nových funkcích v aplikaci 
NCTS – květen 2016 

 
 
 
Dne 1. 5. 2016 bude distribuována nová verze NCTS, ve které budou zapracovány některé 
nové funkce. Změny pro NCTS byly zveřejněny v ECR KELu verze 2.40 až 2.43 
(http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/ncts/Stranky/dokumentace-pro-vyrobce-
software1.aspx). 
 
U systému NCTS upozorňujeme zejména na následující změny: 
 
 
1. Zrušení seznamu citlivého zboží 

V souvislosti s nabytím účinnosti nové celní legislativy (UCC, DA, IA, TDA) již nebude existovat 
seznam zboží představujícího vyšší nebezpečí podvodu (současná příloha 44c nařízení 
Komise (EHS) č. 2454/93). Z tohoto důvodu byly veškeré kolonky týkající se citlivého zboží 
z NCTS odstraněny. 
 
Tato změna se týká zpráv CZ015A (D_N_POD), CZ013A (D_N_OPR) a CZ004A (C_I_OPR). 
 
 
2. Změny v rozhraní s externími aplikacemi 

V souvislosti s nabytím účinnosti nové celní legislativy (UCC, DA, IA, TDA) byly 
implementovány následující změny v elektronických zprávách 
 

a) Odstraněna skupina "POVOLENÍ ZJP" (ZJP) ze zpráv CZ013A (D_N_OPR) a CZ004A 

(C_I_OPR) 

b) Změněna minimální a maximální délka a regulární výraz u elementu "Číslo ZJP 

povolení" (ZJP02) ve zprávách CZ015A (D_N_POD), CZ013A (D_N_OPR), CZ007A 

(D_N_UKO), CZ004A (C_I_OPR),CZ029A (C_R_PRO) a CZ051A (C_R_NEP) 

c) Změněna minimální a maximální délka u elementu "Číslo povolení RHU, ze kterého je 

vyskladňováno" (QGPA07) ve zprávách CZ015A (D_N_POD), CZ013A (D_N_OPR), 

CZ004A (C_I_OPR),CZ029A (C_R_PRO) a CZ051A (C_R_NEP) 

d) Odstraněn element "Země vydání" (ZJP01) ve všech výskytech -  CZ015A 

(D_N_POD), CZ007A (D_N_UKO), CZ029A (C_R_PRO) a CZ051A (C_R_NEP) 

e) Odstraněn element "Země vydání povolení" (QGPA08) ve všech výskytech -  CZ015A 

(D_N_POD), CZ013A (D_N_OPR), CZ004A (C_I_OPR),CZ029A (C_R_PRO) a 

CZ051A (C_R_NEP) 

f) Odstraněna podmínka QP312 od elementu "Označení předchozího dokladu" (GPA02) 

ve zprávách CZ015A (D_N_POD) a CZ013A (D_N_OPR) a současně byl u elementu 

nastaven příznak Vyžadován na R (povinný). 

g) Změněn název elementu "PartNumber předchozího dokladu" (GPAMP01) na 

"Doplnění popisu zboží - Part number předchozího dokladu" ve všech výskytech 

h) Změna znění podmínky QP302, která je přiřazena k elementu "Doplnění popisu zboží 

- Part number předchozího dokladu" (GPAMP01) ve zprávách CZ015A (D_N_POD) a 

CZ013A (D_N_OPR) 

"JESTLIŽE element „Kategorie předchozího dokladu“ je roven hodnotě „Y“ (Původní 
celní prohlášení) a současně element „Předchozí režim“ je roven hodnotě „41“ nebo 
„51“ 
PAK element „PartNumber“ MŮŽE být uveden 
JINAK element „PartNumber“ NESMÍ být uveden." 
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i) Změněna minimální a maximální délka u elementů "Kód sjednaného umístění zboží při 

odjezdu" (H05) a "Kód schváleného umístění zboží při odjezdu" (H07) ve skupině 

"CELNÍ OPERACE - HLAVIČKA" (H) ve zprávách CZ015A (D_N_POD), CZ029A 

(C_R_PRO) a CZ051A (C_R_NEP) 

 
3. Odstranění LNG elementů 

V této verzi dochází k finálnímu odstranění LNG elementů ve všech elektronických zprávách. 
 
 
4. Změna v tisku TDD/TDBB 

V souvislosti s nabytím účinnosti nové celní legislativy (UCC, DA, IA, TDA) se bude tisknout 
TDD/TBDD odpovídající vzoru uvedenému v příloze 9 TDA. 
 
 
5. Změny při ukončení TCP a naskladnění zboží do dočasného skladu 

V souvislosti s nabytím účinnosti nové celní legislativy (UCC, DA, IA, TDA) dochází ke změnám 
podmínek, pravidel a v elektronických zprávách. Bližší specifikace všech změn je uvedena 
v ECR KELu. 
 
 
 
Případné dotazy k nové verzi směřujte na Helpdesk CS ČR - elektronické celní řízení: 
http://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/kontakty/Stranky/helpdesk-kontakty.aspx.  
 
 
V Praze, dne 29. 4. 2016 
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