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).
Vstupním místem do systému EZISZ je tzv. Obchodní portál EU.
Nebude-li žádost o ZISZ podána elektronickou formou přes Obchodní portál EU prostřednictvím
EZISZ, 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 zapotřebí:
1) Pořídit si platný kvalifikovaný elektronický podpis → vydávají je (za úhradu dle jejich ceníků)
akreditované certifikační autority:
o „PostSignum“ u České pošty, s.p.
▪ registrační místa na každé poště se službou Czech POINT
o „I.CA“ u První certifikační autority a.s.
▪ registrační místa zejména v krajských městech
o „ACAeID“ u eIdentity a.s.
▪ registrační místa v Praze (provozovány i mobilní registrační místa)
2) Mít platné číslo EORI → přiděluje se bezplatně na místně příslušných celních úřadech
o žádat nejlépe online prostřednictvím elektronického formuláře „Žádost o registraci a
o přidělení identifikátoru hospodářského subjektu“
o pro žádost je nutné mít kvalifikovaný elektronický podpis
3) Mít schválené povolení pro elektronickou komunikaci s celními orgány → žádá se bezplatně
na místně příslušných celních úřadech
o pouze online prostřednictvím elektronického formuláře „Žádost o povolení
elektronické komunikace s celními orgány“
o pro úspěšnou žádost je nutné mít kvalifikovaný elektronický podpis a mít platné
EORI

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).
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

