
Dobrý den, 

dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že od 1/7/2016 nebude možno nadále používat níže 

uvedené komunikační povolení a parametry komunikace:   

- Parametry komunikace - „QS“ 

- Povolení komunikace s CÚ záruky – „JZ“ 

- Povolení podávat e-CP do režimu dovozu – „JD“ 

- Povolení podávat vstupní SCP a oznámení o příjezdu – „JB“ 

- Povolení elektronicky komunikovat s CÚ určení v tranzitu – „JY“ 

- Povolení předkládat elektronicky celní prohlášení do režimu tranzitu – „JS“ 

- Povolení komunikovat s úřadem výstupu ve vývozu – „JV“ 

- Povolení předkládat elektronicky celní prohlášení do vývozu – „JE“. 

Důvodem ukončení platnosti povolení je přechod na nový systém evidence komunikačního povolení, 

jenž odpovídá bezpečnostním a technologickým požadavkům současné doby při současném snížení 

administrativní zátěže ze strany deklarantů - žadatelů (Všechna komunikační povolení a parametry 

komunikace jsou integrována pod jedno evidenční číslo. Konstrukce evidenčního čísla je obdobná jako 

u předchozích povolení: XX- rok, XX – kód státu vydání povolení, XXXXXX – Evidenční číslo Celního 

úřadu, EC – typ povolení, XXXX – pořadové číslo povolení, X – kontrolní modulo. Takže nové evidenční 

číslo může vypadat např. takto „16CZ510000EC00014“. Jedná-li se o komunikační místo, pak 

konstrukce čísla je totožná, jen místo „EC“ je použito „XC“).  

O této skutečnosti jsme Vás již informovali zasláním informace „Informace pro stávající držitele 

komunikačních povolení“ začátkem roku 2016 a pak doplněním a upřesněním informace v červnu 

2015.  

Na základě zkušeností a v rámci snahy předcházet negativním dopadům, jsme provedli kontrolu všech 

evidovaných subjektů (dle EORI), kterým bylo vydáno nové komunikační povolení se subjekty, jenž jsou 

vlastníky původních platných povolení (QS). Z výsledku je patrno, že je stále velká množina subjektů, 

kteří ještě nepožádali o nové komunikační povolení nebo využívají při komunikaci s CS stávající 

komunikační povolení. Proto si Vás znovu dovolujeme upozornit na tuto skutečnost a shrnujeme úkony 

a podmínky, které jsou nezbytné pro bezproblémový přechod na nové komunikační povolení. 

Podmínky a úkony:  

1) Je nutno vlastnit alespoň jeden platný elektronický certifikát pro podepisování (kvalifikovaný 

certifikát – QCA).  

2) Na místně příslušný CÚ je nutno podat žádost o nové komunikační povolení. Žádost je k 

dispozici na portále CS a to v podobě:  

a. Elektronického formuláře „Žádost o elektronickou komunikaci se systémy celní 

správy“, který je k dispozici na portále CS (formuláře celní řízení), nebo  

b. Písemné, které je možno stáhnout ve formátu pdf, nebo docx  („Žádost o povolení 

elektronické komunikace pro systémy_CS_v_1.3.0_komunikační místa.“). 

3) Na základě žádosti, CÚ vydá povolení elektronické komunikace s celními úřady č. 

XXCZXX0000EC000XX v rozsahu, jenž definoval žadatel, nebo jej vyzve k doplnění podání. Pro 

žadatele, který požádal o komunikační místa, pak v rozhodnutí jsou uvedena evidenční čísla 

komunikačních míst XXCZXX0000XC000XX. 

4) Po obdržení povolení, si žadatel musí nastavit přidělené evidenční číslo do sw - systému, ve 

kterém jsou vyplňovaná celní prohlášení. Bližší informace vám podá příslušný výrobce sw, nebo 

v případě využívání bezplatných klientů pro elektronickou komunikaci s CS pak ECRHelpdesk. 

https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/podminky-elektronicke-komunikace/Documents/Informace%20pro%20stávající%20držitele%20komunikačních%20povolení.pdf
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/podminky-elektronicke-komunikace/Documents/Informace%20pro%20stávající%20držitele%20komunikačních%20povolení.pdf
https://www.celnisprava.cz/cz/form/Stranky/default.aspx
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/podminky-elektronicke-komunikace/Documents/Žádost%20o%20povolení%20elektronické%20komunikace%20pro%20systémy_CS_v_1.2.2_včetně%20COMIN.pdf
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/podminky-elektronicke-komunikace/Stranky/default.aspx
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/podminky-elektronicke-komunikace/Stranky/default.aspx
https://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/kontakty/Stranky/helpdesk-kontakty.aspx


Pokud žadatel používá komerční sw a současně využívá služeb VAN operátora pro přenos 

zpráv, musí ještě předmětné číslo nahlásit dotčenému VAN operátorovi (tento provede 

registraci a tím umožní přenos dat k CS). 

5) Čas a přechod na nové komunikační povolení je věcí žadatele. Avšak časové hledisko je 

limitováno těmito faktory:  

a. Platnosti alespoň jednoho platného certifikátu, který byl naveden k stávajícím 

parametrům komunikace. Systém nebude možno obejít tím, že provedete registraci 

dalšího certifikátu pro stávající parametry komunikace „QS“ prostřednictvím 

elektronické zprávy CZ400A/CZ401A.   

b. Datem 1/7/2016 a to od 00:00:01, výše uvedené typy povolení budou zneplatněny CS 

pro možnost použití v rámci elektronické komunikace s CS ČR. 

c. Rozpracovaností stavů jednotlivých podání. Vlastník povolení by měl zajistit, že 

v okamžiku změny – přechodu na nové povolení nebude mít rozpracovaný doklad 

(podání, přijetí, kontrola, atd.) ve stavu probíhajícího celního řízení. V případě zprávy 

CZ599A – potvrzení o výstupu zboží z EU, se tato zašle pod původním povolením tam, 

odkud bylo původní podání posláno. Stejným způsobem bude postupováno i u 

ostatních zpráv, které budou zpracovány po 1/7/2016.  

Apelujeme na Vás, nepodceňujte předmětný problém nebo nenechávejte jeho řešení na poslední 

chvíli. Pokud tento problém podceníte, pak může nastat stav, kdy nebudete moci podávat celní 

prohlášení elektronickou cestou. V případě vývozních režimů a tranzitu, nelze podat jiným způsobem 

než elektronickou cestou. Včasným podáním žádosti a přechodem na nové komunikační povolení 

pomůžete sobě i nám a předejdete zbytečným finančním nákladům či nedorozuměním. 

S pozdravem   

Vaše dotazy směřujte na emailové schránky: 
r.vesecky@cs.mfcr.cz 
m.sarec@cs.mfcr.cz 

 

  


