DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Změny od 1. 10. 2019
Podle celního kodexu Unie se mají veškeré výměny informací mezi celními orgány navzájem a mezi
hospodářskými subjekty a celními orgány, jako např. celní prohlášení, žádosti nebo rozhodnutí,
a uchovávání těchto informací, vyžadované celními předpisy, uskutečňovat prostřednictvím
elektronického zpracování dat (viz čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie).
Podle pracovního programu pro celního kodexu Unie je datem uvedení tohoto systému do provozu
(a současně datem ukončení přechodného období podle) datum 1. 10. 2019 (viz prováděcí
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).
Od 1. 10. 2019 tak dochází v souvislosti se spuštěním druhé fáze modernizace elektronického
systému závazných informací o sazebním zařazení zboží (ZISZ) dle prováděcího rozhodnutí Komise
(EU) 2016/578, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených
v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu, k určitým změnám vyplývajících z prováděcího
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.
Systém rozhodování celních orgánů, vyvinutý v rámci projektu rozhodování celních orgánů podle
kodexu uvedeného v prováděcím rozhodnutí (EU) 2016/578, má za cíl harmonizovat postupy týkající
se žádosti o rozhodnutí celních orgánů, rozhodování a řízení rozhodování v celé Unii pouze
s využitím metod elektronického zpracování údajů.
Změny se nijak nedotýkají hmotněprávní úpravy vydávání ZISZ. Cílem těchto změn je modernizovat
stávající Evropský systém závazných informací o sazebním zařazení zboží (EZISZ), sladit jej
s požadavky celního kodexu Unie, umožnit kontrolu povinného používání ZISZ na základě údajů
z celního prohlášení a monitorování a řízení prodlouženého používání ZISZ.
Systém EZISZ se použije pro podávání, zpracování, výměnu a uchovávání informací týkajících se
žádostí a rozhodnutí, jež se týkají ZISZ, nebo jakýchkoli následných událostí, které mohou mít vliv
na původní žádost či rozhodnutí.
Podávání žádostí o ZISZ, vydávání rozhodnutí o ZISZ a veškerá komunikace mezi celními orgány
a žadateli tak bude od 1. 10. 2019 probíhat výhradně a pouze elektronicky prostřednictvím
systému EZISZ.
Systém EZISZ umožňuje:
•
•
•
•

komunikaci mezi Komisí, členskými státy, hospodářskými subjekty a jinými osobami pro
účely předkládání a zpracovávání žádostí a rozhodnutí o ZISZ;
řízení jakékoli následné události, která může mít vliv na původní žádost nebo rozhodnutí;
sledování povinného používání rozhodnutí o ZISZ;
sledování a řízení rozšířeného používání rozhodnutí o ZISZ.

Systém EZISZ se skládá z těchto společných složek:
•
•
•

obchodní portál EU;
centrální systém EBTI;
schopnost sledovat používání rozhodnutí o ZISZ.

Pro výměnu informací týkajících se žádostí a rozhodnutí, jež se týkají ZISZ, se použije obchodní
rozhraní harmonizované na úrovni EU, tzv. „Obchodní portál EU“ (viz čl. 21 odst. 1 a 4 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 a čl. 7
a 22 prováděcího 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).
Obchodní portál EU představuje vstupní místo k systému EZISZ pro hospodářské subjekty a jiné
osoby. Přístup na obchodní portál EU je ověřen a spravován systémem UUM & DS (Uniform User
Management a Digital Signature System). Pro přístup je nutné si vyžádat od celních orgánů
uživatelský účet a heslo.
Obchodní portál EU je přístupný zde:
https://customs.ec.europa.eu/gtp/
Centrální systém EZISZ (EBTI) je přístupný zde:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_consultation.jsp?Lang=cs

UPOZORNĚNÍ: Před samotným podáním žádosti o ZISZ je nutné mít:
✓ platný kvalifikovaný elektronický podpis v souladu s požadavky nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o službách elektronické identifikace a certifikace
elektronických transakcí na vnitřním trhu a zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
(https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/elektronicky-podpis);
✓ platné povolení elektronické komunikace s celními orgány
(https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=79);
✓ platné číslo EORI
(https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/eori).
Další informace a aktuality lze sledovat zde:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-commoncustoms-tariff/binding-tariff-information-bti-apply_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-commoncustoms-tariff/binding-tariff-information-bti/how-i-can-access-eu-trader-portal_en

