
Právní rámec 

Oblast závazných informací o sazebním zařazení zboží (ZISZ) je upravena především právem 

Evropské unie.  

Primárně je tato problematika zakotvena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění.  

Sekundárně je oblast ZISZ upravena v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, který 

se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná 

pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, v platném znění, dále v prováděcím nařízení 

Komise (EU) 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném 

znění, v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2016/578, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj 

elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu, v platném 

znění, a v neposlední řadě v prováděcím nařízení Komise (EU) 2019/1026 o technických postupech 

pro vývoj, údržbu a používání elektronických systémů pro výměnu informací a uchovávání těchto 

informací v souladu s celním kodexem Unie.  

Terciální právní úpravu problematiky ZISZ lze nalézt v národním právním předpisu, kterým je zákon 

č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, jenž je doplněn vyhláškou č. 245/2016 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, a také v zákoně č. 17/2012 Sb., o Celní 

správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Jako právní procesní předpis se v oblasti ZISZ použije zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 

pozdějších předpisů, a to tehdy, pokud příslušné procesní normy nejsou obsaženy ve výše 

uvedených celních předpisech, které mají aplikační přednost. 

Při postupech a řízeních vztahujících se k ZISZ může být uplatněn i zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád 

správní, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v souvislosti s podáním opravného prostředku 

ve druhém stupni. 

Právní povaha a postavení ZISZ 

ZISZ je rozhodnutí vydané celními orgány, které je v době své platnosti (po dobu až tří let ode dne 

vydání) v celém rozsahu závazné pro celní orgány všech členských států EU a současně i pro držitele 

rozhodnutí. ZISZ je závazná pouze pro účely sazebního zařazení zboží a pouze pro zboží, u něhož byly 

splněny celní formality po dni vydání této ZISZ. 

Z čl. 34 odst. 4 a 5 celního kodexu Unie se má prostřednictvím článků 23, 27 a 28 celního kodexu 

Unie za to, že ZISZ je rozhodnutí přijaté na žádost a vydané ve prospěch příslušné osoby (držitele). 

Skutečnost, že ZISZ je rozhodnutí vydané na základě žádosti, je možné odvodit také z čl. 33 odst. 1 

celního kodexu Unie. To, že ZISZ představuje rozhodnutí vydané ve prospěch jeho držitele, vyplývá 

rovněž z čl. 22 odst. 6 druhého pododstavce písm. a) celního kodexu Unie, který stanoví, že právo 

na slyšení se ve vztahu k ZISZ neuplatní. 

 

 


