
Vzorky zboží u žádostí o ZISZ 

Po uvedení Evropského systému závazných informací o sazebním zařazení zboží (EZISZ) do provozu 

(od 1. 10. 2019) je podle celního kodexu Unie povinnost používat pro podávání, zpracování, výměnu 

a uchovávání informací týkajících se žádostí a rozhodnutí, jež se týkají závazných informací 

o sazebním zařazení zboží (ZISZ), výhradně tento elektronický systém.  

Kde přirozeně nelze tento elektronický systém použít, je oblast vzorků zboží poskytovaných pro 

účely řízení o žádosti o ZISZ. 

Poskytování vzorků zboží u žádostí o ZISZ není povinné. Je to zcela na svobodné vůli žadatele. 

Pokud je žádost o ZISZ podána i s příslušnou dokumentací (fotografie, technické výkresy, certifikáty, 

hutní atesty, chemické analýzy, znalecké posudky, příbalové letáky, etikety, návody k použití apod.), 

ze které lze získat veškeré informace potřebné k sazebnímu zařazení, nejsou vzorky dotčeného zboží 

zpravidla potřebné. 

Pokud se však žadatel rozhodne vzorky celnímu orgánu poskytnout, je nutné vzít na zřetel 

následující: 

✓ Adresa pro doručení vzorků je Celní úřad pro Olomoucký kraj, Oddělení 04 – Závazných 

informací, Blanická 19, 772 71 Olomouc. 

✓ Pokud se žadatel rozhodne předat vzorky pracovníkům úřadu osobně, toto je možné kterýkoli 

pracovní den v době od 7:00 do 14:00 hod., a to po předchozí telefonické domluvě (tel.: 

585 111 281). 

✓ Poskytnuté vzorky poslouží k pořízení podrobného popisu zboží, který je obligatorní součástí 

ZISZ, k ověření skutkového stavu a k pořízení fotodokumentace pro databázi Evropské komise. 

✓ DŮLEŽITÉ! Vzorky je nutné spárovat s příslušnou žádostí o ZISZ podanou prostřednictvím EZISZ 

(ke vzorkům poskytnout informace potřebné k identifikaci dotčené žádosti) a v žádosti je nutné 

v příslušné kolonce (formou zaškrtávacího pole) uvést, zda žadatel trvá na jejich vrácení. 

✓ Pokud žadatel v žádosti uvede, že požaduje vzorky vrátit, je nutné si je po skončení řízení 

(po nabytí právní moci vydaného rozhodnutí) ve výše uvedené době na výše uvedené adrese 

osobně vyzvednout, nebo na vlastní náklady zajistit jejich vyzvednutí (v souladu s ustanovením 

čl. 52 odst. 2, písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se 

stanoví celní kodex Unie, v platném znění, jde úhrada veškerých výdajů vzniklých v souvislosti 

s vrácením vzorků zboží k tíži žadatele) – k vyzvednutí poskytnutých vzorků bude žadatel vyzván 

prostřednictvím EZISZ a o převzetí vrácených vzorků bude sepsán záznam, který přebírající 

osoba podepíše. 

✓ Pokud žadatel svůj požadavek na vrácení vzorků přehodnotí (zpravidla z důvodu, kdy náklady 

spojené s vyzvednutím vzorků převyšují samotnou hodnotu poskytnutých vzorků), doručí 

prostřednictvím EZISZ své prohlášení, že vzorky již nepožaduje vrátit. 

✓ UPOZORNĚNÍ! U některých vzorků zboží může dojít při jejich ohledání za účelem zjištění 

potřebných informací i k jejich částečné destrukci, pokud je pro sazební zařazení potřebné získat 

informace o vlastnostech, složení či konstrukci posuzovaných výrobků (např. u textilních 

výrobků, obuvi, galanterního zboží apod., kdy je nutné od sebe oddělit jednotlivé vrstvy 

použitých materiálů za účelem určení podstatného rysu výrobku). 

✓ Vzorky, které nepožaduje žadatel vrátit, budou v souladu s vnitřními akty řízení a na náklady 

celního úřadu ekologicky zlikvidovány. 



Analýzy vzorků v Celně technické laboratoři 

ZISZ jsou v souladu s celním kodexem Unie vydávány na základě údajů poskytnutých žadatelem. 

Pokud jsou pro sazební zařazení potřebné údaje o složení či chemických vlastnostech zboží (typické 

je to např. u některých zemědělských produktů, potravinových přípravků, chemikálií, paliv, mazacích 

olejů apod.), žadatel si je musí obstarat na vlastní náklady (např. od výrobce, dodavatele, 

či z analytických rozborů komerčních laboratoří). 

Celní úřad v rámci řízení o žádosti o ZISZ neodesílá bez výslovného souhlasu žadatele jeho vzorky 

zboží k analýze do Celně technické laboratoře (CTL), neboť tyto analýzy a s nimi související výkony 

jsou na základě čl. 52 odst. 2 písm. b) celního kodexu zpoplatněny. Podle § 64 odst. 1 a § 70 odst. 1 

písm. f) zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, je žadatel povinen 

uhradit paušální náklady za poskytnuté analýzy CTL. Paušální náklady řízení ve věci závazné 

informace stanovuje § 7 a příloha 9 vyhlášky Ministerstva financí č. 245/2016 Sb., provádějící 

ustanovení celního zákona.  

Je tedy nikoli na celním úřadu, ale zcela na svobodné vůli žadatele o ZISZ, zda o příslušné laboratorní 

analýzy CTL požádá a náklady s tím spojené celním orgánům uhradí. Úhrada nákladů je ze zákona 

povinná a je stanovena součtem paušálních nákladů za jednotlivé standardní operační postupy a za 

ostatní laboratorní výkony, které CTL provedla (příslušné částky za jednotlivé postupy a výkony jsou 

stanoveny ve výše uvedené vyhlášce). Také je třeba mít na zřeteli, že lhůta pro vyřízení žádosti 

a vydání ZISZ dle čl. 22 odst. 3 celního kodexu v případě prováděných analýz podle čl. 20 odst. 2 

prováděcího nařízení Komise (EU) č. 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, může být dále prodloužena. 

S ohledem na výše uvedené, Celní úřad pro Olomoucký kraj doporučuje před podáním žádosti 

o provedení analýzy vzorku ze strany CTL kontaktovat nejdříve pracovníky Oddělení 04 – Závazných 

informací za účelem konzultace, zda je analýza pro účely sazebního zařazení zboží nezbytná, a pokud 

ano, pak v jakém rozsahu má být provedena (jaké hodnoty a údaje o zboží mají být analýzou 

zjištěny). Výběr vhodných analytických metod a příslušných laboratorních zkoušek je pak vhodné 

konzultovat přímo s pracovníky CTL. 


