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Způsob uvádění údajů v žádosti o závaznou informaci o původu (ZIPZ) a další náležitosti 
související s podáním ZIPZ  

 

(1) Odstavce ”Místo pro úřední záznamy” jsou určeny pro poznámky celních orgánů. 

Odstavec 1 Žádosti o ZIPZ 

(2) Do tohoto odstavce se uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a adresa 
trvalého pobytu (bydliště) žadatele (pět řádků, maximálně celkem se 175 znaky). 

(3) Za předtisk ”Telefon:” se v tomto odstavci uvádí kontaktní telefonní číslo (jeden řádek, 
maximálně 25 znaků) žadatele. 

(4) Za předtisk ”E-mail:” se v tomto odstavci uvádí kontaktní e-mail pro elektronickou 
komunikaci (jeden řádek, maximálně 25 znaků) žadatele. 

(5) Za předtisk ”EORI:” se uvádí registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu 
(číslo EORI) – žadatele. EORI je registrační identifikační číslo hospodářského subjektu (Economic 
Operator Registration and Identification) - jedná se o jedinečné číslo vydané celním orgánem. 
Pokud žadatel není doposud registrován a nemá přidělené č. EORI, může o něj požádat u místně 
příslušného celního úřadu. 

Odstavec 2 Žádosti o ZIPZ 

(6) Do tohoto odstavce se uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno a příjmení a adresa 
trvalého pobytu (bydliště) zástupce žadatele (pět řádků, maximálně celkem se 175 znaky). 
Vyplňuje se jen v tom případě, kdy žadatel určí zmocněnce nebo zástupce, který bude žadatele 
zastupovat. Jedná se zpravidla o profesionální deklarace (spedice). V opačném případě zůstává 
tato kolonka prázdná.  

(7) Za předtisk ”Telefon:” se v tomto odstavci uvádí kontaktní telefonní číslo (jeden řádek, 
maximálně 25 znaků) zástupce žadatele. 

(8) Za předtisk ”E-mail:” se v tomto odstavci uvádí kontaktní e-mail pro elektronickou 
komunikaci (jeden řádek, maximálně 25 znaků) zástupce žadatele. 

(9) Za předtisk ”EORI:” se uvádí registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu 
(číslo EORI) – zástupce žadatele. EORI je registrační identifikační číslo hospodářského subjektu 
(Economic Operator Registration and Identification) - jedná se o jedinečné číslo vydané celním 
orgánem. Pokud žadatel není doposud registrován a nemá přidělené č. EORI, může o něj požádat 
u místně příslušného celního úřadu. 

(10) Pro ověření údajů uvedených v tomto odstavci je nutno k žádosti o ZIPZ předložit 
doklad o zplnomocnění zástupce žadatele k zastupování žadatele. Podmínky uplatnění příslušné 
plné moci jsou uvedeny v článku 19 celního kodexu Unie, přičemž současně je nutno zohlednit 
také ustanovení § 27 až 29 daňového řádu. 

Odstavec 3 Žádosti o ZIPZ 

(12) Do tohoto odstavce se uvádí údaje o ZIPZ vydané žadateli, která již není platná nebo 
jejíž platnost má brzo skončit, anebo kterou si žadatel přeje vydat znovu nebo pokud si žadatel 
o ZIPZ požádal a nemá zatím rozhodnutí o ZIPZ.  

(13) Za předtisk ”Číslo původní ZIPZ:” se v tomto odstavci uvádí číslo původní ZIPZ, jejíž 
platnost již skončila nebo má brzo skončit, a kterou požaduje žadatel znovu vydat. 

(14) Za předtisk ”Platná od:” se v tomto odstavci uvádí datum nabytí právní moci 
(platnosti) původní ZIPZ (4 číslice pro rok, 2 číslice pro měsíc a 2 číslice pro den). 

(15) Za předtisk ”Kdy:” se v tomto odstavci uvádí datum, kdy si o ZIPZ požádal. 

(16) Za předtisk ”Kde:” se v tomto odstavci uvádí příslušný orgán, kde si o ZIPZ požádal. 
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Odstavec 4 Žádosti o ZIPZ 

(17) V tomto odstavci se zaškrtne, zda jde o určení preferenčního nebo nepreferenčního 
původu zboží. Dále se uvede právní norma a kritérium pravidel původu zboží pro určení původu 
zboží, včetně navrhovaného původu příslušného zboží. 

Odstavec 5 Žádosti o ZIPZ 

(18) V tomto odstavci se uvede země nebo skupina zemí, kam je zboží určené 
(k označení se použije dvoumístný alfabetický kód zemí (kód ISO)). 

Odstavec 6 Žádosti o ZIPZ 

(19) Do tohoto odstavce se uvádí podrobný popis, charakteristiky, sazební zařazení do 
celního sazebníku a obchodní název zboží, umožňující jeho identifikaci a následné ztotožnění se 
skutečně deklarovaným zbožím. Dále se uvádí hodnota zboží dle příslušných pravidel původu 
zboží (většinou cena zboží ze závodu), jsou-li tyto údaje rozhodující/nutné pro určení původu. 

(20) Pokud se údaje o zboží do tohoto odstavce nevejdou, je možno použít samostatný 
list s odkazem na tento odstavec, který bude tvořit přílohu žádosti o ZIPZ. 

Odstavec 7 Žádosti o ZIPZ 

(21) Do tohoto odstavce se uvádí podrobný popis, jak bylo zboží vyrobeno. Zda se jedná 
o zcela získané zboží nebo bylo částečně nebo úplně zpracované (vyráběné) včetně výrobního 
postupu. 

(22) Pokud se údaje o získání nebo zpracování zboží do tohoto odstavce nevejdou, je 
možno použít samostatný list s odkazem na tento odstavec, který bude tvořit přílohu žádosti 
o ZIPZ. 

Odstavec 8 Žádosti o ZIPZ 

(23) Do tohoto odstavce se uvádí podrobný popis, charakteristiky, případně sazební 
zařazení do celního sazebníku použitých materiálů umožňující jejich identifikaci. Dále se uvádí 
země původu použitých materiálů a hodnota (ev. přidaná hodnota) použitých materiálů, jsou-li tyto 
údaje rozhodující/nutné pro určení původu. 

(24) Pokud se údaje o použitém materiálu do tohoto odstavce nevejdou, je možno použít 
samostatný list s odkazem na tento odstavec, který bude tvořit přílohu žádosti o ZIPZ. 

Odstavec 9 Žádosti o ZIPZ 

(25) Do tohoto odstavce se uvádí údaje o tom, zda žadatel má nebo nemá nebo je mu 
známa existence ZIPZ nebo ZISZ související s tímto zbožím, anebo pokud je o ni požádáno a není 
zatím rozhodnutí o ZIPZ. 

(26) Za předtisk ”Číslo ZIPZ nebo ZISZ:” se v tomto odstavci uvádí číslo ZIPZ nebo ZISZ, 
která byla celními orgány vydána na stejné nebo podobné zboží nebo souvisí se zbožím 
uvedeným v žádosti o ZIPZ. 

(27) Za předtisk ”Platná od:” se v tomto odstavci uvádí datum nabytí právní moci 
(platnosti) související ZIPZ nebo ZISZ (4 číslice pro rok, 2 číslice pro měsíc a 2 číslice pro den). 

(28) Za předtisk ”Kdy:” se v tomto odstavci uvádí datum, kdy si o související ZIPZ nebo 
ZISZ požádal. 

(29) Za předtisk ”Kde:” se v tomto odstavci uvádí příslušný orgán, kde si o související 
ZIPZ nebo ZISZ požádal. 

Odstavec 10 Žádosti o ZIPZ 

(30) V tomto odstavci se uvádí údaje o tom, zda žadatel má nebo nemá nebo je mu 
známa existence právního nebo správního řízení probíhajícího v EU nebo soudních rozhodnutí 
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v EU, která se týkají problematiky původu zboží vztahující se k této žádosti o ZIPZ. Případné 
podklady k daným případům se přiloží do přílohy k žádosti o ZIPZ. 

Odstavec 11 Žádosti o ZIPZ 

(31) V případě, že místo hlavního účetnictví pro celní účely je jinde, něž je adresa/sídlo 
žadatele o ZIPZ, uvede žadatel o ZIPZ informaci o příslušném místě (adresu). Je-li žadatel 
oprávněným hospodářským subjektem, tato informace se neposkytuje. 

Odstavec 12 Žádosti o ZIPZ 

(32) V tomto odstavci se uvede konkrétní osoba nebo osoby, včetně kontaktních údajů, 
která je odpovědná za komunikaci a případné doplňování nebo upřesnění potřebných údajů 
k žádosti o ZIPZ s celním úřadem. 

Odstavec 13 Žádosti o ZIPZ 

(33) V tomto odstavci je možné uvádět jakékoli doplňující informace nebo podklady, které 
mohou být využity při určení původu příslušného zboží v žádosti o ZIPZ. 

Odstavec 14 Žádosti o ZIPZ 

(34) V tomto odstavci se podle druhu do příslušných rámečků zaškrtne, které přílohy jsou 
k žádosti o ZIPZ přiloženy. 

(35) Pokud jsou se žádostí o ZIPZ předloženy také vzorky, uvádí se v tomto odstavci za 
předtisk ”Přejete si, pokud to bude možné, vrátit vzorky:”, zda žadatel požaduje vzorky vrátit nebo 
ne. Při předkládání vzorků zboží je třeba mít na zřeteli, že tyto budou celním orgánem použity 
pouze pro účely pořízení popisu a případně fotodokumentace. Taktéž je třeba vzít v potaz fakt, že 
pokud žadatel v žádosti uvede, že chce své vzorky vrátit, je povinen si je po skončení řízení 
u příslušného orgánu osobně vyzvednout (o tomto bude informován formou výzvy). 

Odstavec 15 Žádosti o ZIPZ 

(36) V tomto odstavci potvrzuje žadatel nebo zástupce žadatele, že údaje uvedené 
v tomto tiskopise i na jakémkoliv k němu přiloženém listu jsou správné a úplné, a že souhlasí 
s tím, že tyto informace a jakékoliv přiložené fotografie mohou být uloženy v databázi celní správy. 

(37) Za předtisk ”Vaše číslo jednací (referenční číslo):” se v tomto odstavci uvádí 
rozeznávací numerický nebo alfanumerický údaj, pod kterým si žadatel nebo zástupce žadatele 
žádost o ZIPZ eviduje ve své evidenci (jeden řádek maximálně 35 znaků). 

(38) Za předtisk ”Místo a datum:” se v tomto odstavci uvádí místo a datum (4 číslice pro 
rok, 2 číslice pro měsíc a 2 číslice pro den), kdy žadatel nebo zástupce žadatele žádost o ZIPZ 
podepsal. 

(39) Dále se v tomto odstavci uvede jméno, příjmení, pracovní funkce a podpis 
oprávněné osoby k podpisu žádosti o ZIPZ, čím potvrzuje správnost údajů a pravost dokladů. 
Podepisující osoba musí být oprávněna k podání žádosti ve shodě s podmínkami stanovenými pro 
jednání za žadatele, jež jsou uvedeny ve výpisu z Obchodního rejstříku. V případě, že žadatel 
v rámci tohoto řízení bude zastupován jím pověřenou osobou, je nutné, aby žadatel tuto osobu 
písemně zplnomocnil k vedení řízení ve věci žádosti o ZIPZ a originál zmocnění připojil k žádosti. 
Nepodepsaná žádost nebo žádost podepsaná neoprávněnou osobou je neplatná. 

Obecně k Žádosti o ZIPZ 

(40) Na všech samostatných listech musí být uveden datum a podpis oprávněné osoby. 

(41) V případě, že žadatel požaduje zacházení s některými údaji jako s důvěrnými, může 
tyto údaje v žádosti zřetelně označit jako důvěrné. 

(42) Jen řádně vyplněná žádost může být akceptovatelná. Opak by vedl k zastavení 
řízení. 
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(43) Žádost o ZIPZ se podává písemně a u místně příslušného orgánu nebo elektronicky. 
Věcně a místně příslušný orgán pro řízení o vydání ZIPZ v České republice je: 

Celní úřad pro Olomoucký kraj 

Blanická 19 

772 71 Olomouc 

(kód datové schránky: utenz4d) 

Seznam orgánů pro řízení o vydání ZIPZ v jiných členských zemí Evropské unie zveřejňuje 
Evropská komise ve svém úředním věstníku.  

(44) Za písemně podanou žádost o ZIPZ se považuje:  

- Žádost v tištěné formě podaná osobně na podatelně celního úřadu nebo zaslaná prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, 

- Žádost zaslaná datovou schránkou, 

- Žádost zaslaná e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (k e-mailu musí být připojen 
certifikát nebo uveden poskytovatel certifikačních služeb). 

(45) Za elektronicky podanou žádost o ZIPZ se považuje žádost zaslaná prostřednictvím 
elektronického formuláře na datovou schránku nebo elektronicky podepsaného a odeslaného na 
e-podatelnu. 

Pouze řádně vyplněná žádost může být akceptovatelná. 


