
Jak a kde lze podat žádost o ZISZ 

Podávání žádostí o ZISZ, vydávání rozhodnutí o ZISZ a veškerá komunikace mezi celními 

orgány a žadateli probíhá od 1. 10. 2019 výhradně a pouze elektronicky prostřednictvím 

Evropského systému závazných informací o sazebním zařazení zboží (EZISZ/EBTI). 

Vstupním místem do systému EZISZ je tzv. Obchodní portál EU (Generic Trader Portal - GTP) 

někdy také nazývaný jako Specifický obchodní portál pro elektronický systém závazných 

informací (STP-EBTI). 

Nebude-li žádost o ZISZ podána elektronickou formou přes Obchodní portál EU 

prostřednictvím EZISZ/EBTI, nemůže vyvolat zamýšlené účinky pro zahájení řízení o žádosti 

(právně neúčinná žádost). 

Přístup do Obchodního portálu zde: https://customs.ec.europa.eu/gtp/ 

 

Pro přihlášení se k Obchodnímu portálu EU je nejprve zapotřebí: 

1. Mít platné číslo EORI → přiděluje se bezplatně na místně příslušných celních úřadech 

- žádat nejlépe online prostřednictvím elektronického formuláře Žádost o registraci a o přidělení 

identifikátoru hospodářského subjektu (čísla EORI) 

  
2. Být registrovaný do unijního systému UUM&DS (Uniform User Management and Digital 

Signatures - Jednotná správa uživatelů a digitálních podpisů) 

 - žádat nejlépe online prostřednictvím elektronického formuláře Žádost o udělení přístupu do 

evropského portálu obchodníka 

V tomto formuláři žadatel uvede následující údaje:  
- název firmy / jméno osoby;  
- číslo EORI;  
- e-mailovou adresu, která bude používána při přihlašování do portálu pro vytvoření 
zastupování;  
- označí portály, do kterých si žádá o přístup;  
- jméno a příjmení, číslo občanského průkazu, cestovního pasu (u zahraničních osob) a e-
mailovou adresu konkrétní fyzické osoby, která se bude do daných portálů přihlašovat 
v případě vytvoření delegace na jednotlivé zaměstnance (tato e-mailová adresa bude 
používána při každém přihlášení do portálu a musí být odlišná od e-mailové adresy použité 
pro registraci společnosti);  
- označí, zda bude jednat svým jménem, jako zástupce nebo zdali pro přístup do portálů 
využije svého zvoleného zástupce.  
 
Celní správa ČR na základě údajů dle takto podané žádosti zaregistruje dané osoby a 
společnosti v systému UUM&DS a o této skutečnosti bude informovat žadatele.  
 
Pro potřeby komunikace s Celní správou ČR byla ohledně systému UUM&DS vytvořena 
speciální e-mailová adresa Reg_uumds@cs.mfcr.cz, kam můžete směřovat veškeré své 
dotazy. Výše uvedený postup lze také nalézt na webových stránkách Celní správy ČR 
prostřednictvím tohoto odkazu Postup přihlášení a registrace do systému UUM&DS od 1. 
května 2021 
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Pro podání žádosti o vydání EZISZ prostřednictvím Obchodního portálu EU je možné použít 

výhradně tyto webové prohlížeče: 

➢ Chrome, 68.0. (2018-07-24) a výše  

➢ Firefox 61.0. (2018-06-25) a výše 

➢ Microsoft Edge 38 (2016-08-02) a výše 

Celní orgány si za vydání rozhodnutí o ZISZ neúčtují žádný poplatek, podle čl. 52 odst. 2 písm. 

b) celního kodexu Unie však mohou celní orgány účtovat poplatky nebo požadovat úhradu 

nákladů v souvislosti s analýzami nebo znaleckými posudky o zboží. Poskytnuté vzorky zboží, 

které žadatel požaduje zpět, si musí po skončení řízení vyzvednout na vlastní náklady. 

Žádost a podklady připojené k žádosti se poskytují v úředním jazyce členského státu, kde je 

žádost podána. Pokud jsou poskytnuty v jiném jazyce, je celní orgán oprávněn si vyžádat 

částečný či úplný překlad těchto dokumentů nebo informací v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy (§ 76 odst. 2 daňového řádu). 

Žádost o ZISZ se smí týkat jen jednoho produktu či výrobku. Zboží s podobnými vlastnostmi 

lze považovat za jeden produkt či výrobek, jsou-li případné rozdíly pro účely určení jeho 

sazebního zařazení či pro účely ztotožnění zboží při celním řízení irelevantní (např. pokud se 

liší jen barvou, tvarem apod.) 

Formulář žádosti o ZISZ obsahuje šestnáct kolonek (povinných i nepovinných), které musí 

vyplnit žadatel nebo jeho celní zástupce, je-li ustanoven. Kromě osobních údajů týkajících se 

žadatele, jako je jeho číslo EORI, jméno a adresa (kolonka 1), místo, kde je vedeno nebo 

zpřístupněno jeho hlavní účetnictví pro celní účely (kolonka 2), osoba odpovědná za žádost 

(kolonka 4) a celní zástupce podávající žádost jménem žadatele (jeho číslo EORI, jméno a 

adresa (kolonka 3)), je-li ustanoven, je nutno poskytnout i tyto informace: 

- zda se žádost týká opětovného vydání rozhodnutí o ZISZ (kolonka 5), 

- celní režim, pro nějž bude rozhodnutí o ZISZ použito (kolonka 6), 

- druh celní nomenklatury (kombinovaná nomenklatura nebo Taric, případně 

nomenklatura vývozních náhrad nebo přídavné kódy Taric pro zemědělské 

komponenty, farmaceutické substance apod.), pro kterou by mělo být rozhodnutí 

vydáno (kolonka 7), 

- podrobný fyzický popis zboží, včetně jeho funkce, složení, vlastností a případně 

výrobního postupu (kolonka 9), 

- obchodní název (značku) zboží, případně typové číslo či označení zboží pro ztotožnění 

zboží při celním řízení (kolonka 10), 

- zda žadatel podal žádost v EU o rozhodnutí o ZISZ nebo je držitelem rozhodnutí o ZISZ 

pro stejné nebo podobné zboží (kolonka 12), 

- zda mu je známo, že v EU již bylo vydáno rozhodnutí o ZISZ pro stejné nebo podobné 

zboží (kolonka 13), 

- zda je nebo bylo vedeno správní nebo soudní řízení o sazebním zařazení zboží, jehož 

se žádost týká (kolonka 14), 

- souhlas žadatele s uložením poskytnutých informací v databázi Komise a s tím, že 

informace, které nejsou důvěrné, budou veřejnosti zpřístupněny na internetu (kolonka 

15). 



Podrobnější informace k podávání žádostí o ZISZ (včetně vyplňování jednotlivých kolonek 

žádosti) jsou rovněž uvedeny v Uživatelské příručce - časté dotazy (BTI-nápověda on-line) 

v Obchodním portálu (STP-EBTI) pod ikonou uživatelského menu/User menu. 

Je třeba zdůraznit, že podáním žádosti o ZISZ se dotyčná osoba stává odpovědnou za 

správnost a úplnost informací uvedených v žádosti, za pravost, správnost a platnost 

podkladů pro žádost a za dodržení všech povinností vyplývající z rozhodnutí o ZISZ. 

V případě problémů s přihlášením, či funkčností „Obchodního portálu EU“, se obracejte na 

níže uvedené kontakty pracovníků technické podpory (HELPDESK): 

https://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/kontakty/Stranky/helpdesk-kontakty.aspx 

 

https://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/kontakty/Stranky/helpdesk-kontakty.aspx

