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Úvod 
 

Od 1.1.2022 byla zavedena nová integrace opatření v souvislosti s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES)  

č. 842/2006. Toto nařízení obsahuje několik částí týkající se povinností, které musejí být splněny 

v rámci propuštění do volného oběhu. Jedná se o podmínky pro bulk systémy (FPLYNY v tlakových 

lahvích), zařízení obsahující FPLYNY. S tím jsou spojeny registrace v FGAS portálu, držení kvóty 

případně autorizace kvóty, značení, výjimky, zákazy uvádění na trh. Pro deklarování splnění 

jednotlivých podmínek DG TAXUD rozšířil původní integraci certifikátů TARIC takto:  

 

 

Od 13.1.2022 je ČR napojena na systém elektronického ověřování licencí a certifikátů evidovaných 

v systémech EU – CERTEX ve verzi 2.1. Tato verze obsahuje ověřování a rezervace a konzumace 

množství pro tyto certifikáty:  

CHED – společné vstupní zdravotní doklady (CHEDPP, CHEDP, CHEDA, CHEDD) 

COI – produkty ekologického zemědělství 

certifikát popis posílá se do SW

uvedení QM (měrná 

jednotka a množství 

kolonka 44)

Y955 Zboží jiné než zboží, na které se vztahují zákazy dovozu vymezené v čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 517/2014 NE NE

Y986 Výjimka ze zákazu dovozu podle čl. 11 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 517/2014 ANO ANO

Y926 Zboží jiné než zboží, na které se vztahují zákazy dovozu vymezené v čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 517/2014 NE NE

Y053

Zboží, na které se nevztahují požadavky na označování týkající se fluorovaných skleníkových plynů podle čl. 12 odst. 1 

nařízení (ES) č. 517/2014 NE NE

Y054 Zboží označené podle čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) č. 517/2014 NE NE

C057 Kopie prohlášení o shodě (možnost A) uvedeného v čl. 1 odst. 2 a příloze nařízení (EU) 2016/879 ANO ANO

C079 Kopie prohlášení o shodě (možnost B) uvedeného v čl. 1 odst. 2 a příloze nařízení (EU) 2016/879 ANO ANO

C082 Kopie prohlášení o shodě (možnost C) uvedeného v čl. 1 odst. 2 a příloze nařízení (EU) 2016/879 ANO ANO

Y120

Podnik, který dováží menší množství částečně fluorovaných uhlovodíků než 100 tun ekvivalentu CO2 ročně a je osvobozen 

od snižování množství částečně fluorovaných uhlovodíků uváděných na trh EU podle čl. 15 odst. 2 prvního pododstavce 

nařízení (EU) č. 517/2014 ANO ANO

Y950 Jiné zboží než zařízení předem naplněná částečně fluorovanými uhlovodíky NE NE

Y125

Dovoz, na který se vztahuje čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 517/2014 o snižování množství částečně fluorovaných uhlovodíků 

uváděných na trh EU ANO ANO

Y951

Výjimka ze snižování množství částečně fluorovaných uhlovodíků uváděných na trh na základě čl. 15 odst. 2 písm. a) až f) 

nařízení (EU) č. 517/2014 ANO ANO

Y120

Podnik, který dováží menší množství částečně fluorovaných uhlovodíků než 100 tun ekvivalentu CO2 ročně a je osvobozen 

od snižování množství částečně fluorovaných uhlovodíků uváděných na trh EU podle čl. 15 odst. 2 prvního pododstavce 

nařízení (EU) č. 517/2014 ANO ANO

Y956

Zboží jiné než zboží, na které se vztahuje snižování množství částečně fluorovaných uhlovodíků uváděných na trh EU podle 

vymezení v článku 15 nařízení (EU) č. 517/2014 NE NE

Y123

Podnik zaregistrovaný podle článku 19 nařízení (EU) č. 517/2014 a čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 

1191/2014 ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1375 ANO ANO

Y124

Podnik, který ročně dováží menší množství fluorovaných skleníkových plynů, než je uvedeno v čl. 19 odst. 1 pro dovoz 

velkých objemů a v čl. 19 odst. 4 pro dovoz výrobků a zařízení, a proto se na něj nevztahuje požadavek registrace podle čl. 

19 odst. 1 a 4 nařízení (EU) č. 517/2014 a čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 ve znění 

prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1375 ANO ANO

Y976

Zboží jiné než zboží, na které se vztahuje povinnost registrace podle čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 1191/2014 ve znění 

prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1375 NE NE

Registrace čl. 19

Uvedení na trh čl. 7 odst. 2

Zákaz příloha III

Značení čl. 12

článek 14 předem plněná zařízení 

HFC kvóty čl. 15 odst. 1



FLEGT – licence na dřevo (Indonésie) 

ODS import – látky poškozující ozonovou vrstvu země 

FGAS – fluorované skleníkové plyny 

Výše uvedené, kromě FGAS jsou již ze strany ČR v provozu. Nyní plánujeme nasazení poslední části, 

kterou jsou fluorované skleníkové plyny. Tato část je již plně nasazena, ale její spuštění bylo odloženo, 

a to z důvodu jisté odlišnosti od výše uvedených certifikátů a uvádění údajů do kolonky 44 CP. Níže 

uvádíme, o jaké odlišnosti se jedná:  

1) Pro jednu položku, může být uvedeno několik různých certifikátů pro FGAS. 

2) Neexistuje číslo certifikátu – zde se do pole označení dokladů doporučuje uvádět „FGAS“  

3) Pro jednu položku a několik různých certifikátů je nutné uvádět stejné hodnoty do kolonek pro 

odpisy (MJ, množství) 

4) Není nutné uvádět „Označení položky licence“ 

5) Některé certifikáty jsou dle typologie DG TAXUD vedeny jako fiktivní 

Je naší snahou předejít případným komplikacím při vyplnění celního prohlášení, a proto je tato 

informace zasílána s dostatečným předstihem 

V současné době veškeré fiktivní certifikáty (začínající Y) pro FGAS nechtějí vyplnění dalších údajů, resp. 

některé systémy pro dovozce to ani neumožňují. V prvním kroku dojde ke zpřístupnění dalších kolonek 

jako je: 

1) Označení dokladu (zde uvádějte např. FGAS) – musí být vyplněno 

2) Země vydání (zde uvádějte „EU“) – musí být vyplněno 

3) Označení položky licence (není třeba nic uvádět, pokud to vaše systémy nevyžadují, pokud ano 

uveďte „1“) – nemusí být vyplněno 

4) MJ – uvádějte KGN (KGM) – kilogram čisté hmotnosti – musí být vyplněno 

5) Množství zboží v MJ – musí být vyplněno 

a. Pro bulk systémy (FGAS v tlakových lahvích) uvádějte čistou hmotnost náplně. 

b. Pro ostatní (např. lednice, mrazící boxy, klimatizace, tepelná čerpadla) uvádějte čistou 

hmotnost zařízení. 

Možné otázky:  

 

1) Proč mám vyplňovat množství pro certifikát Y123 nebo Y124, které se týkají registrace? 

2) Proč mám u více certifikátů uvádět pořád to samé?  

Odpověď:  

Systém CERTEX a následně i DG CLIMA vyhodnocují každý certifikát samostatně. Celkové řešení 

je navrženo pro odeslání vždy jednoho certifikátu. Každý certifikát má z pohledu vyhodnocení a použití 

jinou funkci. Z tohoto důvodu je každý certifikát chápán jako jedna kompletní informace, která sebou 

nese nějaké tvrzení (např. ano jsme společnost registrovaná v FGAS portálu).  

 



 

Jak funguje Single Window?  
 

Registrace celního prohlášení1 

 

• Po vyplnění celního prohlášení je odesíláno prostřednictvím elektronického systému 

s elektronickým podpisem do Celní správy.  

• Během tohoto procesu jsou data částečně odesílány do Single Window (dále jen „SW“), který 

zajišťuje komunikaci s ostatními systému EU v rámci projektu CERTEX a ověřuje se pouze stav 

a dostupnost certifikátu pro konkrétní EORI.   

• V případě, že je vše v pořádku, muže být CP z pohledu SW registrováno. 

• V případě chyby je vracena chybová hláška zpět dovozci 

o Bussinesové chyby – např. dovozce není registrován v FGAS portálu 

o Technické – např. nedostupnosti systému, nevrácení odpovědi z důvodu vypršení 

timeoutu porušení XSD pravidel apod.  

Co v takovýchto případech dělat?  

• Pokud se jedná o bussinesovou chybu je třeba věnovat pozornost chybové hlášce, která je 

vracena a podle ní se zachovat. Pokud se např. vrací chyba, dovozce není registrován v systému 

FGAS, tak je třeba zjistit, zda má být registrován a pokud ano tak registraci v FGAS portálu 

provést poté podat CP znovu.  

• V případě technických chyb není vždy zcela jasné, co se stalo. Naší snahou je propagovat zpět 

i tyto technické chyby, ale některé informace toho moc nesdělí. Jsou však případy, kdy se vrací 

chyba typu „Partner DG není dostupný opakujte pokus později“. Toto může nastávat 

v případech, kdy na systémech probíhá nějaká údržba. V tomto případě doporučujeme vyčkat 

a zkoušet to.  

• Ostatní technické chyby je dobré komunikovat s Helpdeskem CS.  

Když technická chyba brání registraci CP?  

Tady je možné doporučit použít vyplnění země vydání „QU“ u certifikátů, které se ověřují oproti SW 

(viz seznam výše). Toto řešení umožní elektronicky podat celní prohlášení. V tomto případě apelujeme 

na používání tohoto postupu jen v případě chyb. Neodůvodněné použití zbytečně zatěžuje celní úřad.  

Bohužel se poměrně často stává, že deklarant toto použije automaticky bez toho, aniž by vůbec 

vyzkoušel, zda je vše v pořádku. Toto není dobrý způsob.  

 

Předpoklad nasazení?  
  

1) Nastavení certifikátů začínající na Y jako nefiktivní – konec dubna až začátek května 2022 

2) Spuštění elektronického během května 2022.  

 
1 předpokládáme, že většina CP je již podávána elektronicky 



V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na:  

p.kramarik@cs.mfcr.cz – odpovědný za nasazení této části Single Window. 

V příloze uvádíme pár příkladů, jak může vyplnění celního prohlášení vypadat.  Jedná se pouze o ukázku 

jak by to mohlo vypadat.  
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