Dobrý den, v souladu s avizovanou změnou Vás znovu upozorňujeme, že dne 1/7/2016 od 00:00:01 již
nebude možno používat stávající - níže uvedené komunikační povolení a parametry komunikace pro
celní řízení. (Tato informace se netýká daňového řízení).
-

Parametry komunikace - „QS“
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“.

Tyto komunikační povolení a parametry komunikace nebude možné od 1/7/2016 použít pro
elektronickou komunikaci s celní správou a jsou nahrazeny novým typem komunikačního povolení.
Nový typ komunikačního povolení je možné získat pouze na žádost (nedochází k automatickému
nahrazení zanikajícího typu povolení nebo parametrů komunikace) a od původních povolení se na první
pohled liší rozdílnou strukturou evidenčního čísla. Struktura evidenčního čísla je následující:
XX- rok, (16)
XX – kód státu vydání povolení (CZ)
XXXXXX – Evidenční číslo Celního úřadu (např. CZ510000)
EC – typ povolení
XXXX – pořadové číslo povolení (0001)
X – kontrolní modulo (4).
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“).
Celní správa opakovaně informovala a rozesílala informační emaily s upozorněním na tuto skutečnost
a to všem subjektům, které měli v „db“ CS platný elektronický certifikát pro podepisování a současně
souhlasili se zasíláním notifikací. Přesto na začátku tohoto měsíce bylo ještě 38 subjektů, jejichž
zástupci si nepožádali o nové komunikační povolení a souhlasili se zasíláním notifikací.
Proto apelujeme na Vás, aby jste se připravili na tento přechod, pokud jste takto doposud neučinili.
Věnujte prosím čas těmto několika níže uvedeným otázkám.
1) Mám nové komunikační povolení?
a. ANO – pokračujte boden 2
b. NE – vyplňte žádost a bezodkladně zašlete CS místně příslušnému KCÚ
i. Elektronický formulář – žádost (www.celnisprava.cz/Formuláře online/formuláře
celní řízení/žádost o elektronickou komunikaci se systémem celní správy)
ii. Písemný formulář – žádost (www.celnisprava.cz/CLO/e-customs/podmínky
komunikace s celními úřady/ Žádost o povolení elektronické komunikace pro
systémy_CS_v_1.4.0)
2) Mám nové číslo komunikačního povolení navedeno v systému (v aplikaci) kterým činím podání
(navrhuji propuštění zboží)?
a. ANO – pokračujte bodem 3
b. NE – jedná se o komerční aplikaci od některého z certifikovaných výrobců sw?

i. ANO – nahraďte stávající komunikační povolení a parametry komunikace
(evidenční čísla QS, JZ, JD, JB, JY, JS, JV, JE) novým komunikačním povolením (EC),
nebo kontaktujte výrobce sw
ii. NE – používám Web klient NCTS/ECS
1. Doplňte číslo komunikačního povolení „EC“ do boxu jednotné
komunikační povolení (EC) a to v sekci Nastavení aplikace/Nastavení
profilu
3) Používám komerční sw, nahlásil jsem nové číslo komunikačního povolení (EC) VAN operátorovi?
a. ANO – pokračujte bodem 4
b. NE – je neprodleně nutné oznámit VAN operátorovi evidenční číslo nového komunikačního
povolení („EC“), kteréžto slouží jako id subjektu – deklaranta.
4) Mám ověřeno nastavení a průchodnost elektronické komunikace s novým komunikačním
povolením „EC“ dotazem na stav záruky, dotazem na platná povolení ZJP, atd.?
a. ANO – dotaz byl zodpovězen a ve zprávě je jako Identifikátor (např.
„Identifikator="15CZ610000EC00746") uvedeno nové komunikační povolení „EC“
b. NE – je vhodné poslat zprávu a ověřit, že komunikace probíhá pod novým komunikačním
povolením, „EC“.
5) Bylo u všech předchozích bodů zvoleno „ANO“
a. ANO – gratulujeme, vypnutí starých komunikačních povolení a parametru komunikace vás
neohrozí
b. NE – je potřeba vrátit se k danému bodu, nebo kontaktovat ECRHelpdesk (261331998).

