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Článek 14x 

1. Pro informování a komunikaci mezi celními orgány a pro informování Komise a 
hospodářských subjektů se používá elektronický informační a komunikační systém, který 
vymezily Komise a celní orgány po vzájemné dohodě. 

2. Prostřednictvím systému uvedeného v odstavci 1 Komise a celní orgány ukládají 
tyto informace a mají k nim přístup: 

a) elektronicky přenášené údaje uvedené v žádostech; 

b) osvědčení AEO a případně jejich změny či zrušení nebo pozastavení statutu 
oprávněného hospodářského subjektu; 

c) veškeré ostatní relevantní informace. 

3. Celní orgán, který vydává osvědčení, vyrozumí o udělení, změně či zrušení 
osvědčení AEO nebo pozastavení statutu oprávněného hospodářského subjektu úřady pro 
analýzu rizik ve svém členském státu. Vyrozumí rovněž veškeré orgány, které vydávají 
osvědčení, v ostatních členských státech 

4. Komise může seznam oprávněných hospodářských subjektů zpřístupnit veřejnosti 
na internetu po předchozím souhlasu dotčeného oprávněného hospodářského subjektu. 
Tento seznam se aktualizuje. 

▼ M18 
_______________ (zrušena Hlava III - články 16 až 34) 

 
▼ B 

HLAVA IV 

PŮVOD ZBOŽÍ  

KAPITOLA 1 

Nepreferenční původ zboží 

Oddíl 1 

Opracování nebo zpracování udělující status původu 

Článek 35 

V této kapitole jsou pro textilie a textilní výrobky třídy XI kombinované nomenklatury a 
některé jiné netextilní výrobky stanoveny způsoby opracování nebo zpracování, u nichž se 
má za to, že splňují kritéria uvedená v článku 24 kodexu a danému výrobku udělují status 
původu v zemi, v níž bylo opracování nebo zpracování provedeno. 

„Zemí“ se podle kontextu rozumí buď třetí země, nebo Společenství. 

Pododdíl 1 

Textilie a textilní výrobky t řídy XI kombinované nomenklatury 

Článek 36 

U textilií a textilních výrobků třídy XI kombinované nomenklatury se za opracování nebo 
zpracování, jež uděluje danému výrobku status původu v souladu s článkem 24 kodexu, 
považuje úplné zpracování ve smyslu článku 37. 

U025382
Obdélník
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Článek 37 

Za úplné zpracování se považuje opracování nebo zpracování, v jehož důsledku jsou 
vyrobené nebo získané výrobky zařazeny do jiného čísla kombinované nomenklatury než 
jednotlivé nepůvodní materiály použité k jejich výrobě. 

U výrobků uvedených v příloze 10 se však za úplné zpracování považují pouze jednotlivá 
zpracování uvedená pro každý vyrobený nebo získaný výrobek ve sloupci 3 zmíněné 
přílohy bez ohledu na to, zda dojde ke změně zařazení. 

Způsoby uplatňování pravidel uvedených v příloze 10 jsou vysvětleny v úvodních 
poznámkách v příloze 9. 

Článek 38 

Pro účely předchozího článku se však za opracování nebo zpracování udělující výrobku 
status původu v žádném případě nepovažují tyto úkony bez ohledu na to, zda dojde ke 
změně zařazení: 

a) úkony, jejichž účelem je uchování v nezměněném stavu výrobků během přepravy 
nebo skladování (větrání, rozprostírání, sušení, odstranění poškozených částí a 
obdobné úkony); 

b) jednoduché úkony spočívající ve zbavování prachu, prosévání, výběru, třídění podle 
druhu či velikosti, sestavování (včetně skládání souprav výrobků), umývání, krájení; 

c) i) výměna obalů, rozdělení nebo spojování nákladových kusů, 

ii)  prosté uložení do pytlů, beden, krabic, upevnění na podložky apod. a veškeré  

     ostatní jednoduché balící úkony; 

d) připevňování značek, štítků nebo obdobných rozlišovacích znaků na výrobky nebo 
jeho obaly; 

e) jednoduché sestavování součástí výrobků na úplný výrobek; 

f) kombinace dvou nebo více úkonů uvedených v písmenech a) až e). 

Pododdíl 2 

Jiné výrobky než textilie a textilní výrobky třídy XI kombinované nomenklatury 

Článek 39 

U vyrobených nebo získaných výrobků uvedených v příloze 11 se za opracování nebo 
zpracování, jež uděluje danému výrobku status původu v souladu s článkem 24 kodexu, 
považuje opracování nebo zpracování uvedené ve sloupci 3 zmíněné přílohy. 

Způsoby uplatňování pravidel uvedených v příloze 11 jsou vysvětleny v úvodních 
poznámkách v příloze 9. 

Pododdíl 3 

Společná ustanovení pro veškeré výrobky 

Článek 40 

Je-li v seznamech obsažených v přílohách 10 a 11 uvedeno, že výrobku je udělen status 
původu, pokud hodnota použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne určitý procentní 
podíl ceny ze závodu vyrobených nebo získaných výrobků, vypočte se tento podíl takto: 
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– „hodnotou“ se rozumí celní hodnota použitých nepůvodních materiálů v době dovozu 
nebo, není-li tato hodnota známa a nelze ji zjistit, první prokazatelná cena zaplacená za 
tyto materiály v zemi zpracování; 

– „cenou ze závodu“ se rozumí cena ze závodu vyrobeného nebo získaného výrobku, 
snížená o veškeré vnitřní daně, které jsou nebo mohou být vráceny, je-li výrobek 
vyvezen; 

– „hodnotou získanou v důsledku montážních operací“ se rozumí zvýšení hodnoty 
vyplývající z vlastní montáže a jakýchkoli dalších dokončovacích prací či kontrol a 
případně z vmontování jakýchkoli součástek pocházejících ze země, kde tyto operace 
probíhají, včetně zisku a celkových nákladů vzniklých v dané zemi v důsledku těchto 
operací. 

Oddíl 2 

Prováděcí ustanovení pro náhradní díly 

Článek 41 

▼ M1 
1. Má se za to, že příslušenství, náhradní díly nebo nástroje dodané spolu 
s jakýmkoli zařízením, strojem, přístrojem nebo vozidlem, které tvoří součást jeho 
obvyklého vybavení, mají stejný původ jako dané zařízení, stroj, přístroj nebo vozidlo.“ 

▼ B 
►M1 2. ◄ Má se za to, že podstatné náhradní díly určené pro jakýkoli stroj, přístroj, 
nástroj, zařízení nebo vozidlo propuštěné do volného oběhu nebo již dříve vyvezené mají 
stejný původ jako daný stroj, přístroj, nástroj, zařízení či vozidlo, pokud jsou splněny 
podmínky uvedené v tomto oddíle. 

Článek 42 

Domněnka uvedená v předchozím článku se uplatní pouze tehdy, 

– pokud je nutná pro dovoz do země určení, 

– pokud by použití uvedených podstatných náhradních dílů ve stroji, přístroji, nástroji, 
zařízení nebo vozidle při výrobě nebylo překážkou tomu, aby tento stroj, přístroj, 
nástroj, zařízení nebo vozidlo získaly status původu ve Společenství nebo v zemi 
výroby. 

Článek 43 

Pro účely článku 41 se rozumí: 

a) „strojem, přístrojem, nástrojem, zařízením nebo vozidlem“ zboží, které je uvedeno ve 
třídách XVI, XVII a XVIII kombinované nomenklatury; 

b) „podstatnými náhradními díly“ náhradní díly, které jsou současně 

– náhradními díly, bez nichž nemůže být řádně zajištěna funkce zboží uvedeného 
v písmenu a) propuštěného do volného oběhu nebo vyvezeného již dříve, 

– charakteristické pro toto zboží a 

– určeny k běžné údržbě zboží nebo výměně poškozených nebo opotřebovaných 
dílů téhož druhu. 
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Článek 44 

Je-li příslušným orgánům nebo pověřeným subjektům členských států podána žádost o 
vydání osvědčení o původu zboží pro podstatné náhradní díly ve smyslu článku 41, musí 
toto osvědčení a žádost o jeho vydání obsahovat v kolonce 6 (číslo položky, značky, čísla, 
počet a druh nákladových kusů, popis zboží) prohlášení žadatele, že zboží uvedené 
v žádosti je určeno k běžné údržbě již dříve vyvezeného stroje, přístroje, nástroje, zařízení 
nebo vozidla, a přesné určení daného stroje, přístroje, nástroje, zařízení nebo vozidla. 

Je-li to možné, uvede žadatel rovněž odkaz na osvědčení o původu zboží (vydávající 
subjekt, číslo, datum vydání), na jehož základě byl vyvezen stroj, přístroj, nástroj, zařízení 
nebo vozidlo, pro jehož údržbu jsou náhradní díly určeny. 

Článek 45 

Je-li k propuštění podstatných náhradních dílů ve smyslu článku 41 do volného oběhu ve 
Společenství nutno prokázat jejich původ předložením osvědčení o původu zboží, musí 
toto osvědčení obsahovat náležitosti uvedené v článku 44. 

Článek 46 

K zajištění dodržování pravidel stanovených v tomto oddíle mohou příslušné orgány 
členských států požadovat předložení dodatečných dokladů, zejména 

– faktury nebo její kopie vystavené na stroj, přístroj, nástroj, zařízení nebo vozidlo 
propuštěné do volného oběhu nebo již dříve vyvezené, 

– smlouvu, její kopii nebo jiný doklad potvrzující, že se dodání uskutečňuje v rámci běžné 
údržby. 

Oddíl 3 

Prováděcí ustanovení k osvědčení o původu zboží 

Pododdíl 1 

Ustanovení o obecném osvědčení o původu zboží 

Článek 47 

Jestliže se při dovozu prokazuje nebo musí být prokázán původ zboží předložením 
osvědčení o původu zboží, musí osvědčení splňovat tyto požadavky: 

a) musí být vydáno orgánem nebo jiným spolehlivým subjektem řádně pověřeným 
k provádění těchto úkonů vydávající zemí; 

b) musí obsahovat veškeré údaje potřebné ke ztotožnění výrobku, jehož se týká, zejména 

– počet, povahu, značky a čísla nákladových kusů, 

– druh zboží, 

– hrubou a čistou hmotnost zboží; tyto údaje však mohou být nahrazeny jinými 
údaji, například počtem kusů nebo objemem, pokud výrobek během dopravy 
podléhá značným změnám hmotnosti nebo jeho hmotnost nelze ověřit anebo 
v případě, že se takovéto jiné údaje běžně používají k jeho ztotožnění, 

– jméno odesílatele; 

c) jednoznačně prokazuje, že zboží, na které se vztahuje, pochází z určité země. 
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Článek 48 

1. Osvědčení o původu zboží vydané příslušnými orgány nebo pověřenými subjekty 
členských států musí splňovat požadavky čl. 47 písm. a) a b). 

2. Osvědčení o původu zboží a žádosti o jejich vydání musí být vyhotoveny na 
tiskopisech odpovídajících vzorům uvedeným v příloze 12. 

3. Tato osvědčení o původu zboží prokazují, že dané zboží pochází ze Společenství. 

Tato osvědčení však mohou potvrzovat i původ dotyčného zboží v určitém členském státě, 
pokud to potřeby vývozu vyžadují. 

Jsou-li podmínky uvedené v článku 24 kodexu splněny pouze v důsledku kumulace operací 
uskutečněných v různých členských státech, může být pro dotyčné zboží vydáno v každém 
případě pouze osvědčení o původu zboží ve Společenství. 

Článek 49 

Osvědčení o původu zboží se vydávají na písemnou žádost žadatele. 

Pokud to okolnosti odůvodňují, zejména jestliže žadatel vyváží zboží pravidelně, mohou se 
členské státy rozhodnout nevyžadovat podání žádosti pro každou takovouto operaci, je-li 
zajištěno dodržování předpisů o původu zboží. 

Pokud to potřeby vývozu vyžadují, lze vydat kromě osvědčení o původu zboží jednu nebo 
více jeho dodatečných kopií. 

Tyto kopie musí být vystaveny na tiskopisech odpovídajících vzoru uvedenému v příloze 
12. 

Článek 50 

1. Tiskopis osvědčení o původu zboží musí mít rozměry 210 × 297 mm, přičemž 
přípustná odchylka je od -5 mm do +8 mm na délku. Použije se bílý papír bez dřevoviny 
klížený ke psaní o plošné hmotnosti nejméně 64 g/m2 nebo v případě, že bude použito 
papíru určeného pro leteckou poštu, 25 až 30 g/m2. Přední strana prvopisu osvědčení musí 
být na pozadí opatřena hnědým gilošovaným vzorem, na němž je patrný jakýkoli pokus o 
padělání mechanickými nebo chemickými prostředky. 

2. Tiskopis žádosti musí být vytištěn v úředním jazyce nebo v jednom či více 
z úředních jazyků členského státu vývozu. Tiskopis osvědčení o původu zboží musí být 
vytištěn v jednom či více úředních jazycích Společenství nebo s ohledem na obchodní 
zvyklosti a potřeby v jakémkoli jiném jazyce. 

3. Členské státy si mohou vyhradit právo tisknout tiskopisy osvědčení o původu 
zboží nebo jejich tisk svěřit schváleným tiskárnám. Ve druhém případě musí každé 
osvědčení obsahovat odkaz na toto schválení. Každý tiskopis osvědčení o původu zboží 
musí nést název a adresu tiskárny nebo značku umožňující její identifikaci. Tiskopis musí 
rovněž za účelem identifikace obsahovat pořadové číslo, vytištěné nebo ve formě otisku 
razítka. 

Článek 51 

Tiskopisy žádosti a osvědčení o původu zboží je nutno vyplnit strojem nebo ručně 
hůlkovým písmem v některém z úředních jazyků Společenství nebo s ohledem na obchodní 
zvyklosti a potřeby v jakémkoli jiném jazyce. 
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Článek 52 

Každé osvědčení o původu zboží podle článku 48 musí nést pořadové číslo pro účely 
identifikace. Žádost o vydání osvědčení a všechny jeho kopie musí nést stejné pořadové 
číslo. 

Kromě toho mohou příslušné orgány nebo pověřené subjekty členských států opatřit 
takovéto doklady registračním číslem. 

Článek 53 

Příslušné orgány členských států stanoví, jaké případné další údaje musí být v žádosti 
uvedeny. Množství doplňujících informací je třeba omezit na naprosté minimum. 

Každý členský stát uvědomí Komisi o předpisech, které přijme v oblasti působnosti 
prvního odstavce. Komise tyto informace neprodleně sdělí ostatním členským státům. 

Článek 54 

Příslušné orgány nebo pověřené subjekty členských států, které vydaly osvědčení o původu 
zboží, uchovávají související žádosti po dobu nejméně dvou let. 

Žádosti však lze uchovávat i ve formě kopií, pokud jim právní předpisy daného členského 
státu přikládají stejnou průkaznost. 

Pododdíl 2 

Zvláštní ustanovení o osvědčeních o původu zboží pro některé zemědělské produkty, 
na něž se vztahují zvláštní dovozní režimy 

Článek 55 

Články 56 až 65 stanoví podmínky použití osvědčení o původu zboží na zemědělské 
produkty pocházející ze třetích zemí, na něž se vztahují zvláštní nepreferenční dovozní 
režimy, pokud úprava těchto dovozních režimů odkazuje na následující ustanovení. 

a) Osvědčení o původu zboží 

Článek 56 

1. Osvědčení o původu zboží pro zemědělské produkty pocházející ze třetích zemí, 
na něž se vztahují zvláštní nepreferenční dovozní režimy, se vydávají na tiskopisech 
odpovídajících vzoru uvedenému v příloze 13. 

2. Pokud lze produkty, jichž se osvědčení týkají, považovat na základě předpisů 
platných ve Společenství za produkty pocházející ze třetích zemí, vydávají tato osvědčení 
příslušné státní orgány dotyčných třetích zemí (dále jen „vydávající orgány“). 

3. Tato osvědčení musí potvrzovat veškeré potřebné údaje stanovené v právních 
předpisech Společenství upravujících zvláštní dovozní režimy zmíněné v článku 55. 

4. Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy o dovozních režimech zmíněných v článku 
55, platí osvědčení o původu zboží deset měsíců ode dne vydání vydávajícími orgány. 

Článek 57 

1. Osvědčení o původu zboží vydaná podle tohoto pododdílu smí tvořit pouze jediné 
vyhotovení označené slovem „prvopis“ umístěným vedle názvu dokladu. 
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Bude-li třeba vydat další vyhotovení, musí být vedle názvu dokladu označeny slovem 
„kopie“. 

2. Příslušné orgány ve Společenství přijmou jako platný doklad pouze prvopis 
osvědčení o původu zboží. 

Článek 58 

1. Tiskopis osvědčení o původu zboží musí mít rozměry 210 × 297 mm, přičemž 
přípustná odchylka je od -5 mm do +8 mm na délku. Použije se bílý papír bez dřevoviny 
klížený ke psaní o plošné hmotnosti nejméně 40 g/m2. Přední strana prvopisu osvědčení 
musí být na pozadí opatřena žlutým gilošovaným vzorem, na němž je patrný jakýkoli 
pokus o padělání mechanickými nebo chemickými prostředky. 

2. Osvědčení musí být vytištěna a vyplněna v některém z úředních jazyků 
Společenství. 

Článek 59 

1. Tiskopis osvědčení musí být vyplněn strojem, pomocí počítačového zpracování 
dat nebo obdobným způsobem. 

2. Zápisy v osvědčení o původu zboží nelze mazat ani přepisovat. Jakékoli změny se 
provedou škrtnutím nesprávného údaje a vepsáním případných správných údajů. Každou 
změnu provedenou tímto způsobem musí parafovat osoba, která ji provedla, a potvrdit 
vydávající orgán. 

Článek 60 

1. Osvědčení o původu zboží vydaná v souladu s články 56 až 59 musí v kolonce 5 
obsahovat všechny doplňující údaje uvedené v čl. 56 odst. 3, které jsou popřípadě potřebné 
pro uplatnění zvláštních dovozních režimů, pro které byla vydána. 

2. Nevyužitá místa v kolonkách 5, 6 a 7 se proškrtnou tak, aby do nich nebylo 
možno provést dodatečné zápisy. 

Článek 61 

Každé osvědčení o původu zboží musí být pro identifikaci opatřeno pořadovým číslem, 
které může být natištěné, otiskem razítka vydávajícího orgánu a podpisem oprávněné 
osoby nebo oprávněných osob. 

Osvědčení o původu zboží se vydává při vývozu zboží, na něž se vztahuje, a vydávající 
orgán si ponechá jednu kopii od každého vydaného osvědčení o původu zboží. 

Článek 62 

Ve výjimečných případech mohou být tato osvědčení o původu zboží vydána po vývozu 
produktů, na něž se vztahují, jestliže nebyla vydána při vývozu v důsledku omylu, 
neúmyslného opomenutí nebo zvláštních okolností. 

Vydávající orgány nemohou osvědčení podle článků 56 až 61 dodatečně vydat, dokud 
neověří, že údaje uvedené v žádosti vývozce souhlasí s údaji uvedenými v příslušné 
vývozní evidenci. 

Osvědčení vydaná dodatečně musí v kolonce „Poznámky“ obsahovat některý z těchto 
údajů: 
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– expedido a posteriori, 

– udstedt efterfølgende, 

– Nachträglich ausgestellt, 

– Εκδοϑέν εκ των υστέρων, 
– Issued retrospectively, 

– Délivré a posteriori, 

– rilasciato a posteriori, 

– afgegeven a posteriori, 

– emitido a posteriori. 

▼ A1 
– annettu jälkikäteen – utfärdat i efterhand, 
– utfärdat i efterhand,  

▼ A2 
– Vystaveno dodatečně 

– Välja antud tagasiulatuvalt, 

– Izsniegts retrospektīvi, 

– Retrospektyvusis išdavimas,     

– Kiadva visszamenőleges hatállyal,     

– Maħruġ retrospettivament,    

– Wystawione retrospektywnie, 

– Izdano naknadno,    

▼ M26 
– Vyhotovené dodatočně,    

▼ A3 
– издаден впоследствие, 

– eliberat ulterior emis. 
▼ B 

b) Správní spolupráce 

Článek 63 

1. Jestliže zvláštní dovozní režimy vztahující se na některé zemědělské produkty 
stanoví použití osvědčení o původu zboží uvedeného v článcích 56 až 62, závisí uplatnění 
tohoto dovozního režimu na zahájení postupu správní spolupráce, nestanoví-li úprava 
daného zvláštního dovozního režimu jinak. 

K tomuto účelu sdělí dotčené třetí země Komisi Evropských společenství tyto údaje: 

– názvy a adresy orgánů vydávajících osvědčení o původu zboží a vzory otisků razítek, 
která používají; 

– názvy a adresy státních orgánů, které jsou pověřeny přijímat žádosti o dodatečné 
ověření osvědčení o původu zboží podle článku 64. 

Komise veškeré tyto informace předá příslušným orgánům členských států. 

2. Nepředloží-li dotyčná třetí země Komisi informace uvedené v odstavci 1, odepřou 
jí příslušné orgány ve Společenství přiznání výhod zvláštního dovozního režimu. 
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Článek 64 

1. Dodatečné ověření osvědčení o původu zboží uvedených v článcích 56 až 62 se 
provádí odběrem vzorků, a to v případech, kdy vzniknou důvodné pochybnosti o pravosti 
dokladu nebo o správnosti údajů, které obsahuje. 

V otázkách původu bude ověření provedeno na podnět celních orgánů. 

Pro účely použití zemědělských předpisů mohou ověření případně provést jiné příslušné 
orgány. 

2. V případech uvedených v odstavci 1 vrátí příslušné orgány ve Společenství 
osvědčení o původu zboží nebo jeho kopii státnímu orgánu určenému třetí zemí vývozu, 
který je k ověřování příslušný, a případně uvedou věcné nebo formální důvody pro jeho 
ověření. Pokud byla na dotyčný produkt vystavena faktura, přiloží k vrácenému osvědčení 
její prvopis nebo případně kopii a rovněž poskytnou veškeré získané informace 
nasvědčující tomu, že údaje uvedené v osvědčení nejsou správné nebo že osvědčení není 
pravé. 

Jestliže se celní orgány ve Společenství rozhodnou pozastavit uplatňování zvláštního 
dovozního režimu u daného zboží až do výsledku ověření, rozhodnou o propuštění 
produktů s výhradou ochranných opatření, která považují za nezbytná. 

Článek 65 

1. O výsledcích dodatečného ověření musí být příslušné orgány ve Společenství 
informovány co nejdříve. 

Z těchto výsledků musí být patrné, zda se osvědčení o původu zboží vrácená na základě 
článku 64 vztahují na skutečně vyvážené zboží a zda se na ně skutečně vztahuje daný 
zvláštní dovozní režim. 

2. Neodpoví-li země vývozu na žádost o dodatečné ověření do šesti měsíců, 
odmítnou příslušné orgány ve Společenství uplatnit zvláštní dovozní režim s konečnou 
platností. 

▼ M18 

KAPITOLA 2 

Preferenční původ zboží 

Článek 66 

Pro účely této kapitoly se rozumí: 

a) „výrobou“ každé zpracování nebo opracování, včetně sestavování nebo zvláštních 
postupů, 

b) „materiálem“ jakékoli příměsi, suroviny, komponenty, části apod., které jsou 
používány při výrobě, 

c) „produktem“ či „výrobkem“ získaný produkt či výrobek, i když je zamýšleno jeho 
pozdější využití v jiné výrobní operaci, 

d) „zbožím“ jak materiál, tak produkty či výrobky, 

e) „celní hodnotou“ celní hodnota určená v souladu Dohodou o provádění článku 
VII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (dohoda Světové obchodní 
organizace o celní hodnotě), 

U025382
Obdélník




