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1. Historie verzí
Detailní seznam změn aplikace je uveden v příloze D – „Historie verzí - seznam změn“
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2. Úvod
Uživatelská příručka je rozdělena do několika částí. Úvodní část podává základní informace o aplikaci EMCS
DM. Zajímavá je především část popisující minimální konfiguraci Vašeho počítače pro spuštění EMCS DM 2.3.1 – „Požadavky na konfiguraci Vašeho počítače“. Nejdůležitější část se týká popisu funkcí aplikace EMCS
DM - 3 – „Funkce aplikace EMCS“. Je to jednoduchý návod, jak s aplikací pracovat. Poslední část se věnuje
ECR komunikaci, popisuje postupy elektronického daňového řízení definované pro EMCS.

2.1. EMCS DM deklarantský modul
EMCS - elektronický systém pro sledování přepravy výrobků podléhajících spotřební dani v režimu
podmíněného osvobození od daně. Systém od 1.9.2009 nahrazuje původní aplikaci e-AD modul v rámci
systému EVV-SPD. Předpokládá se, že 1.4.2010 bude systém EMCS zapojen do celoevropského systému
EMCS EU a současně se změnou legislativy dojde k nahrazení papírových dokladů e-AD elektronickými
doklady. Do 1.4.2010, do zavedení systému EMCS EU, je národní systém EMCS pouze doplňkovou
elektronickou evidencí k papírovým dokladům e-AD a po právní stránce nedochází k žádné změně oproti
systému EVV-SPD (e-AD modul).
Další důležité informace k systému EMCS najdete na stránkách Celní správy České Republiky [http://
www.celnisprava.cz/cz/dane/spd-system-emcs/Stranky/default.aspx]

2.2. Funkčnost
Po vytvoření uživatelského profilu, aplikace EMCS DM nabízí možnost podávat e-AD na CÚ odeslání,
přijímat doklady z CÚ, nahlásit přijetí zboží CÚ příjmu, tisknout papírové e-AD, sledovat kompletní životní
cyklus e-AD od podání po ukončení přepravy, udržovat uživatelský adresář firem, evidovat a sledovat použití
záruk, sledovat ECR komunikaci na úrovni XML zpráv a spravovat firemní a uživatelské účty. Další informace
najdete v kapitole 3 – „Funkce aplikace EMCS“.
Základní funkce EMCS DM.
• Pořízení, podání, oprava a tisk e-AD
• Storno e-AD
• Změna e-AD
• Hlášení o přijetí zboží
• Vyjádření k nesrovnalostem a zpoždění doručení e-AD
• Správa uživatelského adresáře firem
• Správa záruk a sledování jejich použití
• Správa firemního účtu a jednotlivých uživatelů

2.3. Technický popis
2.3.1. Požadavky na konfiguraci Vašeho počítače
Aplikace EMCS DM je typu SmartKlient, tzn. přístupná podobným způsobem jako webová aplikace, ale s
bohatším a přívětivějším uživatelským rozhraním a funkčností. Pro provozování aplikace je potřeba splnit
následující požadavky:
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PC

Libovolný osobní počítač, na kterém je možné provozovat operační
systém MS Windows a některý z níže uvedených webových prohlížečů

Operační systém

Pro bezproblémový chod je nutný operační systém Microsoft Windows
(od verze XP SP3 a vyšší). Důvodem je použitá implementační
technologie Microsoft SilverLight. Provoz na jiných operačních
systémech není zcela vyloučen (použití emulátorů nebo virtuálních
PC), ale funkčnost aplikace není pro tyto systémy garantována.

Webový prohlížeč

Aplikace je optimalizována a její funkčnost garantována pro
Internet Explorer 7 a vyšší [http://www.microsoft.com/windows/ie/
default.asp].
V prohlížeči musí být nainstalována podpora technologie
Microsoft SilverLight 3.0 [http://www.microsoft.com/silverlight/getstarted/install/default.aspx]. Pokud není, měla by se Vám při prvním
spuštění aplikace automaticky nabídnout její instalace.

Důležité
Aby bylo možné bezproblémově pracovat s aplikací EMCS
DM, tisknout e-AD doklady, ukládat rozpracované nebo
pořízené doklady do XML, je nutné upravit nastavení
aplikace Internet Explorer. V hlavní nabídce Nástroje –
Možnosti Internetu, klikněte na záložku Zabezpečení,
vyberte zónu "Důvěryhodné servery" a přidejte server
http://app.celnisprava.cz mezi důvěryhodné. Dále klikněte
na tlačítko Vlastní úroveň, posuňte se na konec seznamu
a změňte volbu Stažení – Automatické dotazování při
stahování souborů na hodnotu Povolit a volbu Skriptování
– Skriptování apletů v jazyce Java také na hodnotu Povolit.
Tisk

Pro tisk e-AD je důležité mít nainstalovaný prohlížeč PDF
souborů např. Adobe Reader [http://www.adobe.com/products/
acrobat/readstep2.html].

Elektronické certifikáty

Od 1.4.2010 je nutné veškerá data odeslaná směrem k celní
správě elektronicky podepisovat. Pro tyto účely musí mít uživatel
k dispozici "Kvalifikovaný" certifikát vydaný státem uznávanou
certifikační autoritou. Veřejnou část tohoto certifikátu musí sdělit
příslušnému CÚ, který zanese certifikát do evidence a vydá uživateli
povolení elektronické komunikace se systémem EMCS. Číslo povolení
komunikace se systémem EMCS musí být zadáno v profilu firmy v
aplikaci EMCS DM.

Komunikační

Spolehlivé připojení k Internetu. Nutností je emailová schránka, která
je aplikací využívána k registraci uživatele a doplňkové komunikaci.
Důležité je, aby byla povolena komunikace pro protokol HTTP (port
80, metody POST a GET) a povolen přístup na EMCS DM server
(http://app.celnisprava.cz/EMCS).

2.3.2. Použitá architektura
Pro úplnost informací zde uvádíme jednoduchý popis architektury EMCS DM. Koncepce systému je
zobrazena na následujícím obrázku.
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Daňový subjekt komunikuje s CÚ prostřednictvím vlastní aplikace nebo prostřednictvím aplikace EMCS DM
dodávané celní správou. Obě varianty komunikují s centrální aplikací EMCS prostřednictvím ECR brány. V
závorce pod názvy konkrétních modulů je uvedena hlavní implementační technologie. Zobrazeny jsou pouze
moduly zajímavé z pohledu daňového subjektu, nikoli všechny součásti systému EMCS.

Obrázek 2.1. Architektura

Celní správa ČR - Národní doména

Národní doména - prostředky CS ČR.

EMCS

Centrální celní část systému EMCS a napojení EMCS do EU.

MS SQL 2005

Databázové stroje CS ČR.

EMCS DM Server

Interní stroje CS ČR.

EMCSDM

Databáze uchovává data daňových subjektů pořízená v rámci aplikace
EMCS DM.

ECR brána

ECR brána je komunikační rozhraní mezi externí a národní doménou.
Je to vstupní bod, prostřednictvím kterého celní správa přijímá předem
definované XML zprávy od ekonomických subjektů.

EMCS DM IC (ASP.NET,
WCF, .NET 3.5)

Serverová část aplikace EMCS DM IC. Ukládá a zobrazuje
data daňových subjektů, řídí životní cyklus e-AD, odesílá emaily
uživatelům a komunikuje s ECR bránou a klientskou částí EMCS DM.

Číselníky

Databáze číselníků CS ČR.

www.cs.mfcr.cz

Internetová webová farma CS ČR.
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VVAN Proxy (ASP.NET WS)

VVAN - Virtuální VAN operátor. Aplikace umožňující daňovým
subjektům bezproblémově komunikovat s celní správou ČR v
rámci systému EMCS, ale může být využitelný i v rámci jiných
systémů. Nahrazuje skutečné VAN operátory (poskytovatelé síťových
služeb s přidanou hodnotou). Umožňuje daňovým subjektům odesílat
definované ECR zprávy a zajištěním trvalé konektivity jim umožňuje
také nepřetržitě přijímat odpovědi od celní správy.
URL provoz - http://app.celnisprava.cz/virtualvan/VirtualVAN.svc
URL testy - http://app.celnisprava.cz/virtualvantest/VirtualVAN.svc

EMCS CIC Proxy (ASP.NET WS)

Klientská část aplikace EMCS DM. Implementována pomocí
technologie MS SilverLight. Ta část, kterou uživatel vidí a pomocí ní
podává a sleduje e-AD.
Provozní prostředí - http://app.celnisprava.cz/EMCS
Testovací prostředí - http://app.celnisprava.cz/EMCSTEST

Security provider

Univerzální komponenta spravující uživatelské účty ekonomických
operátorů komunikujících s CS ČR.

Externí doména - daňové subjekty

Externí doména - Vymezení logické části systému EMCS. Označuje
vše týkající se komerčních firem / daňových subjektů a jejich
spolupracovníků, kteří nějakým způsobem zasahují do projektu EMCS.
Analýza modulů/subsystémů této části systému EMCS je druhým
hlavním úkolem projektu. Na vývoji modulů se pak mohou podílet i
samotné daňové subjekty nebo jiné společnosti.

Webový klient EMCS (SilverLight)

Aplikace dodávaná zdarma CS ČR pro daňové subjekty.

Vlastní SW daňových subjektů

Aplikace vyvinutá daňovými subjekty / ekonomickými operátory.
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3. Funkce aplikace EMCS
3.1. Spuštění aplikace
Spustíte webový prohlížeč a přejdete na adresu http://app.celnisprava.cz/EMCS. Aplikace je implementována
pomocí technologie Microsoft SilverLight. Pokud nemáte nainstalovanou podporu této technologie, měla by
Vám být její instalace po zadání URL adresy automaticky nabídnuta. Po úspěšné instalaci, nebo pokud jste
podporu technologie Microsoft SilverLight již v prohlížeči měli, se zobrazí přihlašovací obrazovka aplikace
EMCS DM.

Obrázek 3.1. Přihlašovací obrazovka

3.2. Instalace ActiveX prvku pro podepisování
zpráv
Při prvním spuštění aplikace bude uživateli nabídnuto stažení komponenty pro podepisování zpráv. Je nutné
tuto instalaci provést, jinak nebude možné odesílané zprávy podepisovat a tedy ani odesílat Celní správě ČR.
V horní části hlavního okna prohlížeče, ve kterém je aplikace spouštěna se objeví upozornění (viz. obrázek).

Důležité
Uživatel, který jako první na daném počítači instaluje ActiveX komponentu, musí mít právo pro
instalaci aplikací a COM objektů (konkrétně pro zápis do systémového adresáře a registrů daného
PC). Další uživatelé na stejném počítači již nemusí mít takové vysoké oprávnění, postačí, když mají
právo měnit nastavení profilu webového prohlížeči (konkrétně povolit používání daného ActiveX
prvku).

Obrázek 3.2. Upozornění na chybějící doplněk
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Kliknutím pravého tlačítka myši na tomto upozornění se objeví kontextová nabídka a v ní je potřeba zvolit
první položku "Nainstalovat...". Poté bude následovat otevření okna s dotazem na potvrzení instalace (viz.
další obrázek)

Obrázek 3.3. Potvrzení instalace doplňku

Kliknutím na tlačítko Nainstalovat by se měl zaregistrovat příslušný doplněk a následně dojde k přesměrování
zpět na úvodní (přihlašovací) obrazovku aplikace.

Důležité
Uživatelé systému MS Windows XP SP3 se mohou setkat s problémem, kdy podepisovací
komponenta není považována za důvěryhodnou. V takovém případě je nutné změnit v prohlížeči
nastavení, aby bylo možné nainstalovat i chybně podepsanou komponentu (viz. obrázek). Po úspěšné
instalaci je vhodné nastavení změnit zpět.

Obrázek 3.4. Povolení stahovat nesprávně podepsané komponenty

V případě potíží s instalací podepisovací ActiveX komponenty uvádíme seznam vhodných nastavení pro
úspěšnou instalaci. Nemusí být nutně splněny, vše záleží na konkrétní situaci na konkrétním PC:
1. Server aplikace EMCS DM (http://app.celnisprava.cz) je v prohlížeči zařazen mezi důvěryhodné servery
2. Máte povoleno stahovat a instalovat podepsané ActiveX prvky
3. Máte nainstalovaný kořenový certifikát PostSignum
4. Uživatel má právo instalovat aplikace
5. Alternativně můžete použít instalační balíček, který získáte na HelpDesku EMCS.
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3.3. První přihlášení uživatele
Po spuštění aplikace se zobrazí přihlašovací obrazovka. Jako přihlašovací jméno uvedete email, který jste
zadali při registraci k SecurityProvider a heslo. Zadané údaje potvrdíte tlačítkem Přihlásit se.

Obrázek 3.5. Přihlašovací obrazovka

Po prvním přihlášení k aplikaci musíte provést konfiguraci uživatele a firmy. V prvním kroku se provede
konfigurace uživatele. Vyplníte základní informace, které můžete kdykoli později změnit (viz 3.5 –
„Konfigurace“). Důležitý je především email a možnost nechat si zasílat informativní emaily o doručených
ECR zprávách.

Obrázek 3.6. Konfigurace uživatele

Po konfiguraci uživatele následuje konfigurace firmy. Aplikace potřebuje vědět, za jakou firmu vystupujete,
jménem koho budete podávat e-AD.
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Pokud některý z Vašich kolegů již firmu v rámci aplikace EMCS DM založil a nakonfiguroval, můžete se
připojit k existující firmě. Zadáte SEED ID firmy a její DIČ a použijete tlačítko Připojit k existující firmě.
Pokud firma existuje, budete k ní připojeni, ale ještě je potřeba, aby Vám správce firmy přidělil příslušné
oprávnění.

Obrázek 3.7. Připojení k existující firmě

Pokud zatím Vaši firmu nikdo v rámci aplikace EMCS DM nevytvořil, musíte použít tlačítko Založit novou
firmu a vyplnit kompletní konfiguraci firmy.

Důležité
Pouze v případě daňových skladů, je nutné jako SEED ID firmy použít SEED ID vlastníka firmy,
nikoli SEED ID konkrétního skladu. Konkrétní sklady uvedete v opakované skupině „Daňový sklad“.
SEED ID vlastníka firmy/skladů je klíčové pro správné oznamování očekávaných zásilek (e-AD) v
roli „Příjemce“.
SEED ID vlastníka je možné automaticky odvodit ze SEED ID skladu jednoduchou metodou – ve
vybraném SEED ID skladu nahradíte 3. a 4. znak dvěma nulami a 11., 12. a 13. znak také nulami
(např. CZ0411234S003 upravíte na CZ0011234S000).
Pokud se nejedná o daňový sklad, ale o příjemce, jednorázového příjemce, apod. Vyplňuje se klasické
přidělené SEED ID. Žádné speciální číslo vlastníka se v takovém případě nepoužívá.
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Obrázek 3.8. Založení nové firmy

Po vyplnění a uložení konfigurace je Váš účet připraven a vy můžete začít pracovat.

3.4. Základní popis hlavní obrazovky
Po úspěšné konfiguraci nebo při každém dalším přihlášení se Vám zobrazí hlavní stránka aplikace.
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Obrázek 3.9. Hlavní obrazovka aplikace

3.4.1. Titulek
Úplně nahoře je titulek aplikace, který zobrazuje název, aktuální verzi, přihlášeného uživatele a odkaz na
nápovědu.

3.4.2. Hlavní záložky, tlačítka a podzáložky
Dále je obrazovka rozdělena do několika základních záložek.
EMCS odesílatel

zde podáváte nová e-AD, stornujete podaná, měníte údaje o přepravě
a sledujete doručení e-AD příjemci a uvolnění zajištění.

EMCS příjemce

zde máte možnost nahlásit přijetí zásilky (včetně dodatečného podání
zásilky přijaté z EU), nahlásit nesrovnalosti, odmítnout zásilku.

GLZ

Vaše individuální evidence záruk s možností dotazovat se na aktuální
stav záruky a další údaje o záruce.

Uživatelský adresář firem

Váš individuální adresář obchodních partnerů, který můžete využívat
pro rychlé doplnění adresy při vyplňování podávaného e-AD.

ECR zprávy

Zde je uschována kompletní evidence veškerých ECR XML zpráv,
které jste odeslali na CÚ nebo které Vám byly z CÚ doručeny. Je možné
zobrazit detaily jednotlivých ECR zpráv. Zprávy, které doposud nebyly
podepsány je možné podepsat (nepodepsané zprávy mají ve sloupci
Podepsat! hodnotu "X".
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Konfigurace

konfigurace profilu uživatele a firmy. Zde máte možnost měnit údaje o
sobě a o Vaší firmě a přidělovat práva dalším uživatelům v rámci Vaší
firmy.

Pod první úrovní záložek se nachází funkční tlačítka, která jsou povolena nebo zakázána v závislosti na stavu
aktuálně vybraného dokladu a v závislosti na Vašich přístupových právech v rámci firmy. Příslušné tlačítko
vyvolá akci vztahující se k aktuálně vybranému dokladu. Pochopitelně s výjimkou tlačítek, která zakládají
nový doklad.
Záložky s doklady e-AD obsahují ještě druhou úroveň záložek, která slouží k rychlému filtrování dokladů.
První záložka "Všechny" zobrazuje všechny podané nebo přijaté doklady. Záložka "Aktivní" zobrazuje pouze
neukončené doklady. Jsou to ty, u kterých lze očekávat ještě nějakou změnu. Další záložky zobrazují některé
z výjimečných a důležitých stavů dokladu. Poslední záložka zobrazuje ukončené, neschválené, stornované
doklady. Jednoduše ty, jejichž životní cyklus byl ukončen.

3.4.3. Seznamy dokladů
Největší část obrazovky zaujímá seznam dokladů. Zobrazuje doklady nebo jiné informace v závislosti na
vybrané záložce. V seznamu typicky vybíráte doklady, se kterými následně provádíte akce pomocí tlačítek
v horní části obrazovky.
Seznam je stránkovaný. Pokud je dokladů více, než se vejde na jednu obrazovku, zobrazí se pouze první
doklady a další jsou přístupné na dalších stránkách. Mezi stránkami se pohybujete pomocí šipek nad seznamem
dokladů nebo kliknutím na číslo stránek a přímo zadáním čísla stránky z klávesnice. Vedle navigačních šipek
je k dispozici ještě tlačítko pro obnovení seznamu dokladů.
Seznamy můžete řadit podle libovolného sloupce (kliknutím na pravou část hlavičky sloupce).
Seznamy můžete filtrovat (kliknutím do dolní části hlavičky sloupce a zadání filtru). Stačí zadat počátek
hledaného řetězce nebo čísla a potvrdit klávesou Enter. Stejně tak je možné použít operátory větší menší pro
data, časy a čísla nebo rozmezí pro vyhledání dokladů za určité období. Pokud chcete filtr odstranit, musíte
jednotlivě zadané filtry smazat a potvrdit klávesou Enter.

Příklady filtrů
• Pro vyhledání všech dokladů pro firmu Staropramen a.s. kliknete do dolní části hlavičky Příjemce a zadáte
text "Staropramen" a potvrdíte Enter.
• Pro vyhledání všech dokladů, u kterých došlo k nějaké změně, kliknete na sloupec Číslo změny a zadáte
podmínku ">1"
• Pro vyhledání všech dokladů určený libovolnému přijímajícímu skladu můžete zadat do filtru sloupce ID
příjemce hodnotu "*S000", kde * představuje libovolný znak.
• Pro vyhledání všech dokladů za srpen 2009 můžete zadat do filtru sloupce Datum podání hodnotu
"1.8.2009-31.8.2009"
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Obrázek 3.10. Seznam dokladů

3.4.4. Nastavení velikosti okna
Pokud máte nižší rozlišení monitoru a nevejde se Vám celá obrazovka aplikace na monitor, můžete zkusit
použít zobrazení prohlížeče na celou stránku (klávesová zkratka F11 nebo hlavní nabídka Zobrazit - Celá
obrazovka). Nebo můžete použít Zoom (zvětšení / zmenšení), jak je vidět na následujícím obrázku. V
pravém dolním rohu prohlížeče nebo v hlavní nabídce Zobrazit - Lupa můžete změnit zobrazení aplikace
na požadovanou velikost.
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Obrázek 3.11. Zmenšená hlavní obrazovka aplikace

3.5. Konfigurace
Poslední záložka hlavní obrazovky skrývá funkce pro nastavení uživatelské a firemního účtu. Většina již byla
řečena v kapitole 3.3 – „První přihlášení uživatele“. Jediné zbývá dodat, že zde máte možnost také nastavovat
práva jednotlivým uživatelům. Ale pouze v případě, že jste správcem firemního účtu. Stejně tak profil firmy
může editovat pouze správce firemního účtu. Správců může být více, ale vždy musí existovat alespoň jeden.
Jak vidíte na obrázku níže, záložka zobrazuje informace o Vašem účtu a účtu Vaší firmy. Pokud chcete údaje
měnit, musíte použít příslušné funkční tlačítko v horní části obrazovky. Po potvrzení změny se změna okamžitě
projeví všem uživatelům.
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Obrázek 3.12. Konfigurace

3.5.1. Konfigurace firmy
Má-li uživatel správcovská oprávnění, může měnit údaje o firmě a jejích skladech. Tlačítkem Konfigurace
firmy z hlavní obrazovky se dostane na formulář Konfigurace firmy. Tato obrazovka je prakticky identická,
jako ta pro zakládání nové firmy. Kromě údajů o firmě a jejích skladech je zde možné upravit preferovanou
tiskovou sestavu.

Důležité
Velmi důležité jsou informace v části ZJP / ECR. Aby bylo možné elektronicky komunikovat s celní
správou ČR, je nutné vyplnit příslušné parametry komunikace a povolení komunikace se systémem
EMCS. Tyto informace Vám sdělí správce daně. Povolení komunikace s CÚ záruky se používá pouze
pro dotazy na záruky.
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Obrázek 3.13. Konfigurace firmy

3.5.2. Konfigurace uživatelských rolí
Konfigurační oblastí, která doposud nebyla popsána, je konfigurace uživatelských rolí. Stejně jako v
předchozích případech, i tuto část může obsluhovat pouze správce firemního účtu. Na tomto formuláři lze
měnit role jednotlivým uživatelům v rámci dané firmy. V případě, že má uživatel nastavenou roli 10 nebo
20 (Běžný uživatel nebo Manažer vybraných skladů), lze mu nadefinovat příslušnost k omezenému počtu
daňových skladů v rámci firmy. V takovém případě se data ostatních skladů firmy tomuto uživateli nebudou
zobrazovat a uvidí pouze ty doklady, které přísluší jemu nadefinovaným daňovým skladům. Role 10 navíc
vidí pouze doklady, které sám uživatel založil. U role 20 se pak zobrazují všechny přepravy u vybraných
skladů, tedy i přepravy ostatních uživatelů. Role 30 (Manažer všech skladů) vidí přepravy všech uživatelů a
všech skladů. Role 99 (Správce) má stejná práva jako role 30, může však navíc provádět i konfiguraci firmy
a přidělování práv jednotlivým uživatelům.

Obrázek 3.14. Konfigurace uživatelských rolí
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3.5.3. Registrace ECR
Jednou z novinek systému EMCS je ta skutečnost, že příjemce je dopředu informován o zásilce zboží, která
k němu směřuje. Aby mohl systém EMCS příjemce informovat musí se příjemce a tedy uživatel aplikace
EMCS DM zaregistrovat pro příjem oznámení očekávané zásilky. Stačí pouze jednou, na začátku, použít
funkci Registrace ECR a odeslat podepsanou žádost o registraci na ECR bránu. Od té chvíle budou příjemci
očekávané zásilky oznamovány.
Důvodem je skutečnostm, že ECR brána potřebuje vědět, jakým komunikačním kanálem má příjemci
informace zasílat. Ne všechny firmy používají aplikaci EMCS DM, ale mají například vlastní nebo jiné
komerční řešení pro EMCS.

3.6. Stručný popis detailu e-AD a datových prvků
Detail e-AD zobrazíte výběrem dokladu v seznamu (na prvních dvou záložkách EMCS odesílatel a příjemce) a
stisknutím tlačítka Detail e-AD v horní části obrazovky. Můžete tak kdykoli, pro libovolný stav e-AD dokladu
zobrazit náhled na kompletní data dokladu.
V horní části detailu dokladu jsou zobrazeny informace o počtu změn e-AD a aktuálně zobrazené změně,
typu e-AD, příjemci a aktuálním stavu e-AD. Protože údajů na dokladu e-AD je poměrně velké množství, je
formulář členěn do několika záložek. V krátkosti je popíšeme a vyzdvihneme nejdůležitější atributy / datové
položky dokladu.
Záložka Hlavička. Obsahuje základní atributy e-AD dokladu.
ARC

jednoznačný identifikátor dokladu v rámci celého systému EMCS.
První dva znaky určují rok, druhé dva zemi pořízení e-AD, zbývající
tvoří unikátní kód.

LRN

pořadové číslo přepravy. Jednoznačný identifikátor dokladu pro
daného odesílatele.

Původ přepravy a Druh místa
určení

Tyto dva atributy společně určují typ přepravy. Zda se jedná o přepravu
z daňového skladu nebo přepravu navazující na režim Dovozu. A zda se
jedná o přepravu určenou pro daňový sklad, registrovaného příjemce,
příjemce s výjimkou nebo na přepravu bude navazovat celní režim
Vývozu.

Doba trvání přepravy

Zadává se v hodinách nebo dnech. Maximálně 24 hodin nebo 92 dní.
Společně s datem a časem odeslání e-AD určuje celkovou lhůtu pro
doručení zásilky.

Dokumenty

Zde se uvádějí údaje o libovolných dokumentech souvisejících s e-AD
dokladem.

Záložka Odesílatel a příjemce. Obsahuje údaje o subjektech, mezi kterými přeprava vybraných výrobků
probíhá.
Odesílatel a Místo odeslání

V případě přepravy z daňového skladu se do skupiny "Odesílatel"
uvádějí údaje o vlastníkovi firmy, vlastníkovi (provozovateli)
daňového skladu, adresa sídla firmy, adresa vlastníka. Do skupiny
místo odeslání se uvádějí údaje konkrétního odesílajícího daňového
skladu. V případě Dovozu se vyplňuje pouze skupina odesílatel, kde je
uveden subjekt, který e-AD podává (v ČR musí být shodný s příjemcem
e-AD).
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Příjemce a Skutečné místo určení

V případě přepravy do daňového skladu se obdobně jako pro
odesílatele uvádí do skupiny příjemce vlastník přijímajícího daňového
skladu a do pole skutečné místo určení konkrétní přijímající daňový
sklad. V případě přepravy registrovanému příjemci se uvádí povinně
příjemce a pouze volitelně skutečné místo určení. V případě vývozu
se příjemce neuvádí, podle platných pravidel CS ČR je však možné
volitelně do skupiny příjemce uvést libovolný údaj např. skutečného
příjemce vývozu. V případě přepravy určené příjemci s výjimkou
(diplomaté, složky NATO, ...) musí být uvedena příslušná skupina a do
skupiny příjemce se uvádí pouze adresa.

Automatické schválení
(samoschválení)

Pokud chce odesílatel uplatnit povolení tzv. automatické schvalování
(dále v textu „samoschválení,“), musí být příslušné pole na této záložce
zaškrtnuto. Pokud nebude zaškrtnuto, znamená to, že samoschválení
pro tuto konkrétní přepravu nebude / nebylo uplatněno.

Záložka Celní úřady. Obsahuje údaje o celních úřadech, mezi kterými přeprava vybraných výrobků
probíhá.
CÚ odeslání

CÚ místně příslušný místu odeslání.

CÚ určení

CÚ místně příslušný místu určení

CÚ dovozu

Od 1.4.2010 se jedná o celní úřad ukončení režimu dovozu, CÚ kde je
zahájena přeprava AAD navazujícího na dovoz. Do 1.4.2010 se uváděl
hraniční celní úřad, kde zboží překročilo hranice při vstupu na území
společenství.

CÚ vývozu

Uvádí se od 1.4.2010. Jedná se o celní úřad zahájení celního režimu Vývoz.
Pro CZ se téměř vždy CÚ vývozu shoduje s CÚ odeslání e-AD.

Hraniční CÚ (výstupu)

Celní úřad výstupu zboží. Jedná se o CÚ, kde zboží překračuje hranice /
opouští území EU.

Záložka Přeprava. Obsahuje údaje o dopravních prostředcích a přepravcích.
Organizátor přepravy

Volitelný údaj, vyplňuje se pouze v případě, že tímto subjektem není
odesílatel nebo příjemce. Jedná se o organizátora přepravy, objednavatele
přepravy nebo spediční firmu.

Přepravce

Je možné uvést až devět přepravců. Hlavní přepravce musí být uveden první.
Pouze informace o hlavním přepravci se elektronicky přeposílá na CÚ příjmu
a příjemci.

Záložka Vybrané výrobky. Obsahuje údaje o přepravovaném zboží, vybraných výrobcích. Většina údajů
je velmi důležitá, ale dobře známá z původního systému.
Kód daňového produktu

Kódové označení vybraných výrobků používané v rámci EU systémem
EMCS. Kód je automaticky doplněn podle zvoleného čísla výrobku.

Předchozí doklady

Zde se v případě dovozu (e-AD navazujícího na dovoz) uvádějí údaje o
dovozních dokladech, návaznost položek zboží e-AD na položky zboží
dovozních dokladů.

Záložka Zajištění přepravy. Zde jsou uvedeny údaje o osobách zajišťujících přepravu. Zvolíte, kdo je za
zajištění přepravy zodpovědný. V případě vlastníka nebo přepravce vyplníte dodatečné údaje o subjektu. A
především uvádíte údaje o jednotlivých zárukách, pořadí použití záruky (preference při blokaci), druh záruky
a GRN - identifikační číslo záruky, které sdělí CÚ.
18

Záložka Hlášení o přijetí. Obsahuje údaje hlášení o přijetí zboží, které podal příjemce vybraných výrobků.
Souhrnný závěr příjmu zboží

Informace o tom s jakým výsledkem bylo zboží přijato. Do 1.4.2010
je možné pouze přijmout bez výhrad, přijmout s nesrovnalostmi nebo
zboží odmítnout. Od 1.4.2010 je možné navíc odmítnout pouze část
zboží a část zboží přijmout.

Doplňující informace

Zde jsou uvedeny všechny potřebné údaje o příjmu, na které není
připravena speciální kolonka v hlášení o přijetí.

Záložka Chyby. Zobrazení této záložky je proměnlivé. Objeví se pouze tehdy, když je u daného e-AD
v seznamu na hlavní obrazovce ve sloupci Chyba uveden text "Chyba!". Pokud se např. při podání e-AD
vyskytly chyby v datech, které byly odhaleny až při kontrole v centrální části aplikace, označí se toto e-AD
příznakem ve sloupci Chyba a v Detailu e-AD na záložce Chyby budou následně zobrazeny podrobnosti o
zjištěných chybách.

Obrázek 3.15. Detail e-AD

V dolní části formuláře jsou k dispozici tlačítka doplňkových funkcí.
Tlačítko Změna Vám umožní prohlížet historii změn e-AD a zobrazovat si v detailu předchozí varianty eAD - historii.
Tlačítko Upozornění zobrazuje upozornění na vypršení některé ze lhůt definovaných pro e-AD (např. lhůty
pro doručení e-AD).
Tlačítko Export e-AD Vám umožňuje ukládat pořízené doklady jako soubory XML a později je načíst do
formuláře pro podání e-AD. Můžete tak jednoduše pořídit doklad na základě dříve podaného dokladu, odeslat
data problematického dokladu na CÚ k řešení, apod.
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Pravděpodobně nejdůležitějším tlačítkem na detailu e-AD je tlačítko pro tisk dokladu Tisk e-AD. Po stisknutí
se zobrazí formulář pro výběr typu tisku. Vyberete příslušný typ a potvrdíte. Aplikace zobrazí PDF náhled
formuláře e-AD, který můžete vytisknout, případně uložit, v závislosti na Vašem PDF prohlížeči. Více
informací k zobrazení PDF - 2.3.1 – „Požadavky na konfiguraci Vašeho počítače“.

Obrázek 3.16. Tisk e-AD

3.7. Podání e-AD
Jedná se bezesporu o nejdůležitější funkci aplikace EMCS DM. Podat nové e-AD můžete pomocí tlačítka
Podat e-AD v nástrojové liště aplikace na záložce "EMCS odesílatel". Formulář pro podání nového e-AD je
téměř shodný s formulářem Detailu e-AD, kde již byl popsán význam jednotlivých záložek a datových polí.
Pokud tedy hledáte nápovědu k datovým prvkům, podívejte se do kapitoly 3.6 – „Stručný popis detailu e-AD
a datových prvků“. Zde pouze krátce k vyplňování údajů a obecná pravidla pro práci s formulářem.
Formulář používá standardní ovládací prvky, na které jste pravděpodobně zvyklí z práce s jinými aplikacemi.
Textová pole pro vyplňování čísel a textů. Pro vyplňování číselníkových hodnot (např. Druh místa přijatí, Celní
úřad, Vybraný výrobek) se používají pole s rozbalovací nabídkou hodnot. Pro zadání data a času je připraven
speciální ovládací prvek, který zadání usnadní. Pokud se někde zadává více opakování skupiny údajů (např.
Faktury, Dopravci, Údaje o dopravě) používá se ovládací prvek "Opakovač"

. Další

skupinu údajů přidáte tlačítkem
. Naopak již zadanou skupinu odeberte tlačítkem
. Mezi záznamy se
pohybujete šipkami nebo můžete přímo zadat číslo záznamu, na který se chcete přesunout a stisknout klávesu
Enter (to se může hodit např. při větším množství zadaných položek zboží).
Po vyplnění všech potřebných údajů v podávacím formuláři, použijete tlačítko Podat e-AD, kterým doklad
odešlete přes ECR bránu na místně příslušný CÚ.
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Obrázek 3.17. Podání e-AD

Načtení dat z XML. Pro rychlejší vyplňování formuláře e-AD z předem připravených šablon nebo na
základě dříve podaných dokladů můžete použít tlačítko Načíst e-AD z XML. Vyberete dříve uložené e-AD
na disku a nahrajete do formuláře. Položky formuláře se předvyplní podle Vámi vybraného XML. Můžete
údaje upravit a doklad podat.
Uložení rozpracovaného e-AD a náhled tisku. Protože vyplnění e-AD může trvat poměrně dlouho, máte
možnost nedokončené e-AD uložit do XML souboru, který můžete později znovu načíst a pořízení dokončit.
Uložení rozpracovaného dokladu můžete také s výhodou použít pro vytvoření šablon - předpřipravených
dokladů. Rozpracované e-AD můžete také zobrazit v náhledu pro tisk, případně vytisknout ještě před podáním
a odesláním na CÚ.
Vyplňování formuláře a hlášení chyb. Vyplnění všech formulářů v rámci EMCS se řídí řadou podmínek
a pravidel. Některé údaje jsou povinné, jiné nepovinné, některé mají přesně daný datový formát, některé se
řídí podmínkami a pravidly definovanými na základě zákona o SPD a definice projektu EMCS.
První úroveň kontroly zadaných údajů je přímo ve formuláři, formulář se Vám snaží během vyplňování
napovídat a pomoci vyplnit všechny údaje správně. Povinné údaje jsou zvýrazněny tučným popiskem. Číslo
před popiskem značí kolonku papírového e-AD, do které se bude údaj tisknout. Pokud zadáte chybný údaj,
nevyplníte povinný údaj, nebo vyplníte údaj v chybném datovém formátu. Příslušné pole bude zvýrazněno
červeně. Záložky a opakovací skupiny obsahující chybu jsou zvýrazněny žlutým vykřičníkem
. Když
najedete kurzorem myši na červený text nebo na vykřičník, zobrazí se Vám detailní popis příslušné chyby,
který by Vám měl napovědět jak postupovat při odstranění chyby. Pokud jste již zkušený uživatel, můžete
samozřejmě průběžně hlášené chyby ignorovat a zabývat se jimi až po vyplnění celého formuláře před
podáním e-AD na CÚ.
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Obrázek 3.18. Podání e-AD - chyby zjištěné podávacím formulářem

Některé chyby není schopen formulář odhalit hned při vyplňování. Ve většině případů je důvod ten, že nemá
k dispozici potřebná data pro ověření správnosti údajů. Další úroveň kontrol tedy probíhá stále na úrovni
aplikace pro daňové subjekty EMCS DM, ale v její centrální části. Může se jednat například o kontrolu
jedinečnosti LRN, výpočet SPD, apod. V případě, že aplikace zjistí v pořízených datech nějakou chybu,
informuje Vás o tom pomocí chybové obrazovky na obrázku níže. Uvedené chyby musíte opravit a zkusit
podat e-AD znovu.

Obrázek 3.19. Podání e-AD - chyby zjištění aplikací EMCS DM IC

Poslední možností je, že chyby nejsou odhaleny aplikací pro daňové subjekty EMCS DM, ale až centrální
aplikací EMCS po odeslání e-AD přes ECR bránu na místně příslušný CÚ. Typicky se jedná o chyby v
zadaných SEED ID nebo údajích o záruce, nedostatečné zajištění, apod. Tyto chyby nemůže odhalit EMCS
DM, protože nemá k dispozici údaje z registru daňových subjektů (RSSD/SEED) a údaje z evidence zajištění
(GLZ). V případě, že dojde k některé z těchto chyb, je uživatel na chybu upozorněn chybovou ECR zprávou
CZ704A. Doklad není schválen a v seznamu dokladů se u něj objeví text "Chyba!". Chyby je možné zobrazit
pomocí "Detailu e-AD". V detailu jsou vidět na poslední záložce "Chyby". Chyby musíte opravit pomocí
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tlačítka Opravit e-AD a doklad znovu podat. Nebo můžete pořídit úplně nový doklad. V případě neschválení
nebo stornování můžete znovu použít původní LRN (pořadové číslo přepravy).

3.8. Storno e-AD
Storno e-AD je určeno pro zrušení přepravy z rozhodnutí odesílatele. Vyberete doklad v seznamu a použijete
tlačítko Stornovat e-AD v horní liště. Řeší se tak především problémy překlepů, duplicitně zadaných dokladů,
apod. Storno je možné uplatnit pouze před deklarovaným datem a časem odeslání přepravy. Pokud je potřeba
zrušit doklad po datu a čase odeslání, je nutné použít scénář změny e-AD a vrátit přepravu zpět do místa
odeslání. Nebo ve spolupráci s celním úřadem "Manuálně uzavřít přepravu".

Obrázek 3.20. Storno e-AD

3.9. Změna e-AD
Změna e-AD je primárně určena pro změnu skutečného místa určení nebo příjemce přepravy. Doplňkově je
možné ji použít ke změně doby trvání přepravy a údajů o dopravě jako jsou SPZ, dopravní prostředky, celní
závěry, apod.
Vyberete příslušný doklad v seznamu a zvolíte tlačítko Změnit e-AD v horní liště. Zobrazí se formulář pro
změnu e-AD. Vždy když chcete nějaký údaj změnit, použijete checkbox/zaškrtávátko u příslušné skupiny.
Tím se údaje ve skupině povolí pro editaci a vy můžete změnu zapsat. Pro vrácení zásilky zpět odesílateli je
připraveno na formuláři speciální tlačítko, které všechny potřebné údaje předvyplní. Podaná změna musí být
schválena celním úřadem odeslání, teprve poté se stává platnou.

23

Obrázek 3.21. Změna e-AD

3.10. Hlášení o přijetí zboží
Na záložce EMCS - Příjemce vystupujete v roli příjemce přeprav. Vidíte zde očekávané zásilky, zásilky, které
přijímáte a ukončené doklady. Hlavní akcí, kterou budete v roli příjemce provádět je podání hlášení o přijetí
zboží, kterou vyvoláte pro vybraný schválený doklad tlačítkem Nahlásit přijetí.
Pokud přeprava, kterou se pokoušíte nahlásit, není v seznamu, musí se do seznamu Vámi očekávaných zásilek
dostat. Varianty jsou dvě. Jedná-li se o zásilku ze zahraničí, ze státu, který ještě neprovozuje systém EMCS,
použijete tlačítko Pořídit přijaté e-AD. Přepravu nejprve podáte za odesílatele, aby se dostala do systému
EMCS a mohla být ukončena. Podání přijatého dokladu je velmi podobné klasickému podání e-AD na CÚ
odeslání. Druhá varianta je ta, že zásilka byla původně určena jinému příjemci, ale odesílatel nenahlásil změnu
příjemce e-AD. V tomto případě musí odesílatel změnu nejprve nahlásit na CÚ odeslání a teprve poté, se
doklad ve Vašem seznamu v roli příjemce objeví. Nyní již tedy k samotnému nahlášení přijetí zboží...
Formulář obsahuje všechny potřebné údaje potřebné pro nahlášení příjmu. Vyberete souhrnný závěr příjmu
zboží, od něhož se bude odvíjet další vyplňování. Pokud je totiž převzetí zboží v pořádku, stačí již jen vyplnit
datum převzetí a hlášení odeslat. V případě nesrovnalostí, odmítnutí nebo částečného odmítnutí zásilky je
nutné vyplnit ještě další detailní informace o nesrovnalostech či odmítnutém zboží. Na závěr vyplníte místně
příslušný CÚ, ke kterému chcete hlášení podat. V případě pořízení e-AD za odesílatele musí být papírová
forma e-AD doručena na CÚ. Podané hlášení o přijetí zboží bude zkontrolováno a ověřeno. Pokud je vše
v pořádku, bude schváleno a tím bude přeprava ukončena. V případě nesrovnalostí, může být ukončení
pozdrženo a příslušný CÚ může požadovat dodatečné vysvětlení.
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Obrázek 3.22. Hlášení o přijetí zboží

3.11. Evidence a sledování záruk
Na záložce "GLZ" máte možnost evidovat vlastní záruky, které používáte pro zajištění přepravy. Z této
evidence je možné pokládat dotazy na použití a aktuální stav jednotlivých záruk. Na hlavní obrazovce se
zobrazuje seznam záruk včetně hodnot Zaručených částek a Aktuálních částek k použití, pokud byl pro daný
záznam již zodpovězen dotaz na záruku.

Obrázek 3.23. Evidence uživatelských záruk - seznam

Po stisku tlačítka Nová záruka se otevře prázdný formulář určený k zadávání dat pro novou uživatelskou
záruku. Formulář je prakticky stejný jako ten, který slouží pro zobrazení detailu záruky. Pro zadání nové
záruky však stačí vyplnit pouze několik údajů v horní polovině formuláře. Zbytek položek a dvě spodní tabulky
najdou opodstatnění až při zobrazování detailu. Po zadání správných údajů a stisku tlačítka Uložit se založí
nová uživatelská záruka. Pokud byl zadán nesprávný údaj a přesto došlo k uložení záruky, je možné záznam
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změnit prostřednictvím tlačítka Upravit záruku na hlavní obrazovce. Záznam lze rovněž smazat díky tlačítku
Smazat záruku.

Obrázek 3.24. Nová záruka

S existující zárukou lze kromě úpravy nebo smazání dělat v zásadě tři úkony. Zobrazovat její detail, dotazovat
se na aktuální stav záruky a měnit přístupový kód k záruce - PIN. U Dotazu na záruku se určuje pouze typ
dotazu na záruku a v závislosti na vybrané hodnotě je povinné, popř. zakázané vyplnění časového intervalu.
Po odeslání dotazu na záruku je možné na Detailu záruky sledovat, v jakém stavu se nachází daný dotaz a
zda byla již obdržena odpověď.

Obrázek 3.25. Dotaz na záruku

U existujících záruk lze rovněž měnit jejich přístupové kódy (PINy). K úspěšné změně PINu je potřeba znát
původní PIN. Historie změn přístupových kódů se zobrazuje na Detailu záruky.
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Obrázek 3.26. Změna přístupového kódu záruky

3.12. Uživatelský adresář firem
Na záložce "Uživatelský adresář firem" máte možnost evidovat vlastní databázi obchodních partnerů, kterou
následně využijete pro rychlejší doplňování adres do pořizovaných dokladů. Na podávacích formulářích pak
stačí vyplnit SEED ID nebo DIČ firmy a poté stisknout tlačítko Doplnit adresu. Pokud firma se zadaným
identifikátorem existuje v Uživatelském adresáři firem, bude její adresa doplněna automaticky. V seznamu
firem je možné zakládat nové záznamy, editovat aktuální a staré záznamy odstraňovat. V seznamu je možné
vyhledávat podobně jako v seznamu dokladů.

Obrázek 3.27. Uživatelský adresář firem

3.13. Evidence podaných a přijatých ECR zpráv
Na záložce "ECR zprávy" je k dispozici seznam všech Vámi odeslaných a pro Vás určených ECR zpráv.
Seznam se týká pouze zpráv, které odesíláte jako požadavek na CÚ nebo obdržíte jako odpověď příslušného
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CÚ. Pro konkrétní zprávu si můžete zobrazit její detail. Seznam můžete jednoduše filtrovat a řadit podobně
jako seznam e-AD dokladů.
Doposud nepodepsané zprávy lze podepsat pomocí tlačítka Podepsat zprávu. Nepodepsaná zpráva je v
seznamu označena znakem "X" ve sloupci Podepsat!

Obrázek 3.28. Evidence ECR zpráv

3.13.1. Podpis odchozí zprávy
Od 1.4.2010 je nutné veškeré akce autorizovat podpisem. Po většině akcí provedených v deklarantském
modulu (podání e-AD, Změna e-AD, Hlášení o přijetí ...) se následně zobrazí ještě formulář Podpis odchozí
zprávy. Na této obrazovce je uveden typ odesílané ECR zprávy a její obsah ve formě XML.
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Obrázek 3.29. Podpis odchozí zprávy

Po stisku tlačítka Podepsat zprávu se ještě objeví dialog pro výběr certifikátu. Po výběru správného certifikátu
a stisku tlačítka OK, se odešle zpráva spolu s podpisem na ECR bránu.

Obrázek 3.30. Výběr certifikátu

Pokud z nějakého důvodu nedojde k podpisu a odeslání zprávy je nutné zprávu odeslat dodatečně. To je možné
provést na záložce "ECR zprávy", kde všechny neodeslané zprávy mají ve sloupci "Podepsat!" uveden symbol
"X". Stačí takovou zprávu vybrat, stisknout tlačítko Podepsat zprávu a dokončit její odeslání.

3.14. Převod XML e-AD ze starých na nová
Pomocná aplikace pro převod XML e-AD ze starého systému do XML pro EMCS
Pokud máte v původním systému připraveny nějaké šablony e-AD nebo chcete pro testování použít existující
e-AD z původního systému, můžete pro rychlejší přípravu dat použít pomůcku pro částečný automatický
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převod dat e-AD. Aplikaci nainstalujete pomocí připraveného instalačního balíčku e-AD2EMCSSetup.exe
[http://cs.mfcr.cz/NR/rdonlyres/BC118DEF-47E1-4112-AEB7-1DF36C7559FF/0/e-AD2EMCSSetup.zip]
Po nainstalování můžete postupovat následující způsobem. Spustíte původní aplikace e-AD modul pro daňové
subjekty (e-AD.exe) a v Detailu e-AD použijete tlačítko Export.

Obrázek 3.31. Export starého XML e-AD

Vyberte, kam se má e-AD v XML podobě uložit.
Spusťte aplikaci pro převod e-AD2EMCS.exe. Použijte tlačítko Načti SPD e-AD, vyberte uložený XML
soubor, který by se měl načíst do levé poloviny hlavního okna aplikace.

Obrázek 3.32. Načtení starého XML e-AD
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Pro převod použijte tlačítko Převeď SPD na EMCS a vyberte kam se má výsledný EMCS XML soubor
uložit. Výsledek by se měl zobrazit také v pravé polovině hlavního okna aplikace.

Obrázek 3.33. Převod na nové XML EMCS

Nyní můžete přejít do aplikace EMCS DM, ve formuláři „Podat e-AD“ použít tlačítko Načíst e-AD z XML
a vybrat příslušný EMCS XML soubor.

Obrázek 3.34. Import nového XML do aplikace EMCS DM

V instalačním adresáři aplikace naleznete také aplikaci msxsl.exe a převodní šablonu SPD2EMCS.xsl, které
Vám umožní připravit si dávkové zpracování starých e-AD XML.
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4. ECR komunikace - daňové řízení
4.1. Sekvence zpráv
Kapitola Elektronické daňové řízení v systému EMCS popisuje postupy EMCS, které budou podporovány
elektronickou výměnou dat mezi daňovými subjekty a celní správou. Postupy jsou navrženy tak, aby byly
téměř shodné s postupy, které doporučuje centrální zadání pro EMCS. Cílem je vybudovat jednotné prostředí
pro evidenci vybraných výrobků přepravovaných v režimu POD. Systém EMCS je plnohodnotnou náhradou
systému EVV-SPD (AAD modul). Dokument definuje přípustné scénáře výměn zpráv mezi daňovým
subjektem a celním úřadem. V přílohách, které jsou nedílnou součástí dokumentu, je uveden přehled a detailní
popis jednotlivých XML zpráv. Definice zpráv mohou být měněny prostřednictvím tzv. ECR KEL dokumentů
zveřejněných celní správou. Každý celní správou vydaný a zveřejněný ECR KEL je závazný a stává se součástí
tohoto dokumentu.

4.1.1. Označení a symbolika
Pro zachycení komunikace mezi celními úřady a deklarantem jsou použity sekvenční diagramy. Slouží k
zviditelnění posloupnosti po sobě jdoucích kroků celního řízení nebo pro popis sekvence předávaných zpráv.
Svislé čáry s čtvercem nahoře značí objekty, které se účastní dané činnosti. Svislá čára má význam
bezrozměrné časové osy. Vodorovné čáry mezi objekty značí jejich vzájemnou komunikaci (interakci) v čase.

Obrázek 4.1. Označení a symbolika

4.1.2. Odesílatel :1 - Podání e-AD
Scénář podání e-AD u místně příslušného CÚ odeslání.
1) Odesílající daňový sklad připraví zásilku vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně
(POD). Zapíše informace o zásilce (e-AD) a odešle je zprávou CZ815A místně příslušnému CÚ.
2) Na CÚ odeslání je provedena validace podané zprávy (včetně ověření SEED ID a globálních záruk). Pokud
zpráva obsahuje chyby, je o nich odesílatel informován zprávou CZ704A. Pokud je zpráva v pořádku, potom
je přijata a přijetí je odesílateli oznámeno zprávou CZ816A.
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3) Pokud se jedná o dovoz a při porovnávání data e-AD s daty dovozní evidence jsou zjištěny nesrovnalosti,
je e-AD odmítnuto a skutečnost je odesílateli oznámena zprávou CZ839A.
4) e-AD může být manuálně neschváleno celníkem na CÚ odeslání (pokud se nejedná o samoschválení).
Důvody neschválení jsou odesílateli odeslány zprávou CZ703A.
5) Pokud e-AD neprojde blokací záruk (zajištění přepravy), je odesílatel informován zprávou CZ704A.
6) Pokud je e-AD v pořádku a je schváleno, informace o schválení je předána odesílateli zprávou CZ801A.
Nyní může zásilka fyzicky vyjet směrem k místu určení.
7) Schválené e-AD je okamžitě odesíláno na předpokládaný CÚ příjmu zprávou CD801A.
8) CÚ příjmu předává automaticky informaci o očekávané zásilce příjemci zprávou CZ001A. Aby mohla
být zpráva CZ001A doručena příjemci (resp správnému VAN operátoru, kterého příjemce používá), musí
se příjemce registrovat zprávou ECRGATE - jedna registrace, platí pro všechny následující CZ001A zprávy
(není nutné se pro každou zprávu registrovat znovu).

Obrázek 4.2. 1 - Podání e-AD

4.1.3. Odesílatel :2 - Storno e-AD
Scénář stornování podaného e-AD. e-AD je možné stornovat pouze před odesláním (tzn. aktuální datum a čas
musí být menší nebo roven deklarovanému datu odeslání zásilky v e-AD).
1) Odesílatel žádá o storno zprávou CZ810A. Uvádí pouze kód důvodu a pro informaci doplňující text, který
se ale nepředává na CÚ příjmu a dále.
2) Pokud je žádost formálně chybná je automaticky odmítnuta zprávou CZ704A
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3) Pokud je žádost v pořádku je automaticky potvrzena zprávou CZ810A
4) Informace o stornu je přeposlána zprávou CD810A na CÚ příjmu
5) CÚ příjmu předává informaci o stornu příjemci zprávou CZ810A

Obrázek 4.3. 2 - Storno e-AD

4.1.4. Odesílatel : 3 - Změna místa přijetí
Scénář změny místa doručení. Před přijetím z rozhodnutí odesílatele, po odmítnutí zásilky příjemcem nebo
po částečném přijetí zásilky příjemcem podává odesílatel k CÚ odeslání změnu místa přijetí e-AD. Součástí
změny místa přijetí může být i změna dalších údajů o přepravě - viz datový model zpráv.
1) Odesílatel podává žádost o změnu místa přijetí zprávou CZ813A.
2) Pokud je žádost o změnu chybná, je o této skutečnosti odesílatel informován zprávou CZ704A
3) Pokud je žádost v pořádku a je schválena celníkem nebo se jedná o samoschvalovatele, jsou informace o
schválené změně zaslány odesílateli zprávou CZ813A. V případě neschválení žádosti je odesílatel informován
zprávou CZ703A.
4) Informace o změně je předána CÚ příjmu. Pokud dochází v rámci změny příjemce ke změně země příjmu,
potom je původní zemi příjmu odeslána informace o odklonu zprávou IE813 a nové zemi příjmu je zaslána
nové e-AD zprávou IE801. Pokud dochází pouze ke změně příjemce, potom je informace předána zemi příjmu
zprávou IE813.
5) CÚ příjmu předává informaci příjemci
a) Příjemce (firma) se nemění, mění se pouze místo přijetí (daňový sklad, apod.) - potom je příjemce o změně
místa přijetí informován zprávou CD813A
b) Dochází ke změně příjemce - původní příjemce je informován o odklonu zásilky zprávou CD803A a nový
příjemce dostává e-AD zprávou CD801A
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Obrázek 4.4. 3 - Změna místa přijetí

4.1.5. Odesílatel : 4 - Vysvětlení zpoždění zásilky
Scénář vysvětlení zpoždění zásilky. Po schválení e-AD je spuštěna lhůta pro doručení zásilky. Pokud tato lhůta
vyprší a dosud nebylo podáno hlášení o přijetí zboží příjemcem, je odesílateli i příjemci (dále jen ekonomický
subjekt) odesláno upozornění na vypršení lhůty. Ti se mohou elektronicky nebo i jiným způsobem vyjádřit,
podat vysvětlení příslušnému CÚ.
1) Ekonomický subjekt je upozorněn zprávou CZ802A na vypršení lhůty pro doručení e-AD
2) Ekonomický subjekt podá zprávou CZ837A vysvětlení příslušnému CÚ
3) Pokud je vysvětlení formálně v pořádku, komunikace končí. Pokud vysvětlení obsahuje formální chyby,
je odmítnuto zprávou CZ704A.

Obrázek 4.5. 4 - Vysvětlení zpoždění zásilky

4.1.6. Odesílatel : 5 - Vysvětlení nesrovnalostí
Scénář vysvětlení nesrovnalostí při příjmu zboží. Po podání hlášení o přijetí vybraných výrobků příjemcem,
pokud příjemce nahlásí nesrovnalosti, jsou ekonomické subjekty vyzvány k podání vysvětlení nesrovnalostí.
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Vysvětlení jsou přeposlána CÚ příjmu, který rozhodne o dalším řešení vzniklé situace. Případný požadavek na
zaplacení SPD, předá CÚ příjmu CÚ odeslání, který eviduje zajištění přepravy. CÚ odeslání vyřeší vyrovnání
dlužné SPD s odesílatelem nebo jiným subjektem, který se podílel na zjištění příslušné přepravy.
1) Ekonomický subjekt je upozorněn zprávou CZ818, která musí obsahovat zjištěné nesrovnalosti () na
existenci nesrovnalostí, které je povinen vysvětlit
2) Ekonomický subjekt podá zprávou CZ871A (nebo jinou formou) vysvětlení příslušnému CÚ
3) Pokud je vysvětlení formálně v pořádku, komunikace končí. Pokud vysvětlení obsahuje formální chyby,
je odmítnuto zprávou CZ704A.
4) Jakmile je řešení nesrovnalostí uzavřeno, je pouze odesílatel informován zprávou CZ819A o uvolnění
zajištění. V případě existence nedoplatku dlužné SPD, může být zajištění uvolněno pouze částečně a po
uvolnění veškerého zajištění bude odesílateli odeslána ještě jedna zpráva CZ819A, tentokrát již s informací
o kompletním uvolnění zajištění přepravy

Obrázek 4.6. 5 - Vysvětlení nesrovnalostí

4.1.7. Příjemce : 1 - Hlášení o přijetí výrobků
Scénář přijetí zásilky vybraných výrobků příjemcem.
1) Zásilka dorazí k příjemci, který převezme úplně nebo částečně zboží a podává na místně příslušný CÚ
příjmu hlášení o převzetí zásilky zprávou CZ818A.
2) Hlášení o přijetí je automaticky zkontrolováno na CÚ příjmu. Pokud je chybné je příjemci zaslána zpráva
CZ704A.
3) Pokud je hlášení v pořádku, je postoupeno CÚ příjmu ke schválení. CÚ příjmu může hlášení odmítnout
zprávou CZ703A.
4) V případě, že hlášení je v pořádku, obdrží příjemce informací zprávou CZ808A.
5) Jakmile CÚ příjmu hlášení schválí, je příjemce informován zprávou CZ818A.
6) Zprávou CD818A je o přijetí vybraných výrobků informován CÚ odeslání, který přepošle hlášení odesílateli
zprávou CZ018A.
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7) V případě, že je zboží přijato bez nesrovnalostí, je uvolněno zajištění v požadované výši a informace je
předána odesílateli zprávou CZ819A.
Částečné přijetí:
V tomto případě není příjemcem přijato všechno zboží, ale pouze část. Informace o přijatém množství je ve
zprávě CZ818A (resp. IE818). Zajištění je uvolněno pouze ve výši připadající na přijaté zboží. Zboží, které
nebylo přijato, musí být odesílatelem předáno novému příjemci. Problém odesílatel řeší pomocí scénáře "3
- Změna místa přijetí".
Přijetí s nesrovnalostmi:
Pokud jsou v zásilce odhaleny nesrovnalosti oproti původně podanému e-AD, příjemce tyto nesrovnalosti
nahlásí CÚ příjmu. Následuje řešení situace pomocí scénáře "5 - Vysvětlení nesrovnalostí"

Obrázek 4.7. 1 - Hlášení o přijetí výrobků

4.1.8. Příjemce : 2 - Oznámení papírově podaného AAD
Scénář papírově podaného AAD se použije v případě, kdy AAD není podáváno elektronicky, ale papírově.
Do doby přijetí EMCS v rámci celé EU scénář platí pro každé AAD podané jinde než v ČR. Po přijetí systému
EMCS to platí přechodně pro všechny země, které jsou pouze ve funkční fázi 0 EMCS (realizují pouze CÚ
příjmu). Seznam zemí bude k dispozici prostřednictvím číselníku.
1) Příjemce podává papírově přijaté AAD zprávou CZ817A.
2) Pokud je AAD v pořádku, je přijato CÚ příjmu (potvrzeno zprávou CZ001A) a příjemce může pokračovat
scénářem "1 - Hlášení o přijetí výrobků". Pokud je AAD formálně chybné, je odmítnuto zprávou CZ704A
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Obrázek 4.8. 2 - Oznámení papírově podaného AAD

4.2. Stavové diagramy
4.2.1. Vydané e-AD
Základní stavový diagram vydaného e-AD, tedy e-AD pořizovaného v roli odesílatele. Modré přechody jsou
akce odesílatele, červené přechody znázorňují odpovědi CÚ. Nejsou zvýrazněny všechny varianty, především
chybové scénáře (všechny zprávy CZ704A). e-AD musí být podáno na CÚ odeslání zprávou CZ815A. Pokud
je e-AD v pořádku, je přijato (odesílatel je informován zprávou CZ816A). Následně je e-AD na CÚ odeslání
schváleno (samoschváleno) odesílatel je informován zprávou CZ801A.
Pokud je v datech podaného e-AD chyba, jsou uvedená chybná SEED ID, chybné záruky nebo je částka
nedostatečná, odesílatel je o chybách informován zprávou CZ704A. V případě, že e-AD není na CÚ odeslání
schváleno z jiného důvodu, je odesílatel informován také zprávou CZ703A.
e-AD je možné ještě před skutečným fyzickým odesláním přepravy stornovat zprávou CZ810A. Pro schválené
e-AD je možné změnit údaje o příjemci a další související. Doručení e-AD je oznámeno automaticky CÚ
odeslání, jakmile obdrží informaci z CÚ příjmu.
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Obrázek 4.9. Vydané e-AD

4.2.2. Přijaté e-AD
Základní stavový diagram přijatého e-AD, tedy e-AD zpracovávaného v roli příjemce. Modré přechody
jsou akce příjemce, červené přechody znázorňují odpovědi nebo oznámení CÚ. Nejsou zvýrazněny všechny
varianty, především chybové scénáře (všechny zprávy CZ704A).
Vše začíná oznámením příjemci, že má očekávat zásilku od odesílatele (CZ001A). V případě, že odesílající stát
podporuje pouze roli CÚ příjmu (do doby EU EMCS všechny zahraniční zásilky, po zavedení EU EMCS pouze
vybrané státy), zásilka není dopředu oznámena. V takovém případě příjemce musí při skutečném doručení
zásilky nejprve zaevidovat zásilku (CZ817A). Tím se e-AD v obou případech přesouvá do stavu "Schváleno".
Schválené e-AD může být z podnětu odesílatele stornováno nebo může dojít ke změně. Storno je příjemci
oznámeno zprávou (CZ810A). Změna je příjemci oznámena různými zprávami podle povahy změny. Pokud
se jedná o změnu pouze místa přijetí, ale příjemce zůstává stejný, potom je příjemce informován zprávou
CZ813A a dál očekává přijetí e-AD. Pokud se jedná o změnu příjemce, potom je původní příjemce informován
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zprávou CZ803A. Důležitým krokem je hlášení o příjmu zboží, které zasílá příjemce zprávou CZ818A. Podle
toho zda zásilku odmítá, přijímá celou nebo odmítá pouze částečně, probíhá i další zpracování e-AD.

Obrázek 4.10. Přijaté e-AD
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Příloha A. Seznam zkratek
Tabulka A.1. Seznam zkratek
ARC

AAD reference code - unikátní identifikátor e-AD v
rámci EMCS EU

CÚ

Celní úřad

CS ČR

Cení správa České republiky

e-AD

Elektronické AAD (elektronický průvodní doklad)

ECR

Elektronické celní řízení

EMCS

Excise Movement and Control System

GRN

Global reference number (identifikační číslo záruky)

LRN

Local reference number - pořadové číslo přepravy

SEED

Identifikační číslo subjektu spotřební daně

TIN

Trader Identification Number - identifikační číslo
subjektu. V ČR musí TIN vždy začínat CZ a většinou
je shodný s DIČ nebo SEED.

XML

eXtended Markup Language - standardizovaný
formát pro výměnu elektronických dat
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Příloha B. Datové struktury elektronické
komunikace
Níže je uveden kompletní seznam odkazů na datové struktury zpráv používaných v rámci aplikace EMCS
DM při elektronické komunikaci s CÚ.
• ECR EMCS zprávy a dokumentace [http://www.celnisprava.cz/cz/dane/aplikace/EMCS/emcs_ecr.zip]
• ECR
GLZ
zprávy
ZJP_ECR_komunikace_KEL1004.zip]

[http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/ncts/Documents/
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Příloha C. Zajímavé odkazy
Níže je uveden seznam zajímavých odkazů a informací souvisejících s aplikací EMCS DM.
• Celní správa ČR [http://www.celnisprava.cz/]
• Informace ohledně SPD [http://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/Stranky/default.aspx]
• Projekt EMCS [http://www.celnisprava.cz/cz/dane/spd-system-emcs/Stranky/default.aspx]
• Aplikace EMCS DM pro daňové subjekty [http://app.celnisprava.cz/EMCS/klient/app.html]
• Testovací verze aplikace EMCS DM pro daňové subjekty [http://app.celnisprava.cz/EMCSTEST/klient/
app.html]
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Příloha D. Historie verzí - seznam změn
1.5.2 - 11.10.2010

• Oprava metody, která způsobovala "oranžovou chybu" po podepsání
Podání AAD a následném obnovení dat v decllistu (refresh)
• Čísla kolonek u jednotlivých položek změněna v souladu s novým
tiskem e-AD

1.5.1 - 7.10.2010

• Při změně Druhu místa přijetí na 4-Přímé doručení se smaže TIN
Skutečného místa přijetí (pokud je vyplněn)
• Prvky v tabulce Příslušnost uživatele ke skladům firmy na záložce
Konfigurace v Hlavní obrazovce byly nastaveny jako needitovatelné

1.5.0 - 4.10.2010

• 16187 - Pro podání AAD je omezení položky CÚ vývozu na číselník
CELU_EXP
• Umožněno storno neschváleného dokladu
• Přidáno pravidlo QP075 - Kontrola datumu odeslání pro papírově
přijaté doklady. Datum nemůže být v budoucnosti.
• Zrušen prvek "Povolení komunikace s GLZ"
• Nabídka Kódů nomenklatury v klientovi se mění v závislosti na
výběru Kódu daňového produktu
• Podmínka C116 zrušena na formuláři Podání přijatého AAD v roli
Příjemce
• Přidáno pravidlo QP076 - kontroluje zadání nečeského CÚ vývozu
v případě, že se nejedná o Local clearance
• Rozšíření výběru Kódů nomenklatury pro zboží s kódem daňového
produktu S500 (výběr z číselníku KN)

1.4.7 - 27.7.2010

• 15662 - oprava chyby - Kategorie vinného produktu je povinná i pro
jiné druhy VV než je víno. Brání to podání AAD
• 15649 - oprava chyby - Chybné nastavení povinnosti TIN
skutečného místa přijetí, pokud je Druh místa přijetí 4

1.4.6 - 20.7.2010

• 15589 - oprava chyby - nezobrazuje se popis chyby při opravě AAD,
pokud přijde deklarantovi CZ704A
• 15590 - oprava chyby - v detailu AAD nelze listovat mezi vybranými
výrobky
• 15591 - oprava chyby - nelze změnit AAD na "Přímé doručení" a
další drobné chyby při změně

1.4.5 - 19.7.2010

• 15547 - oprava chyby - nezobrazuje se popis chyby na detailu AAD,
pokud přijde deklarantovi CZ704A
• 15549 - oprava chyby - v detailu AAD nebyly vidět měrné jednotky
u vybraných výrobků
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1.4.4 - 1.7.2010

• 15065 - oprava chyby - při změně AAD nefungovala funkce Načíst
původní hodnoty
• 15138 - doplnění položky Důvod chyby při registraci PIN u záruky
• 15201 - rozšířen datový typ u položky Cena jednotkového balení z
n..3,2 na n..6,2
• 15243 - v případě, že je Druh místa určení = 2-Registrovaný
příjemce, pak je v klientovi při zadávání AAD zajištěna automatická
shoda údajů Příjemce a Skutečného místa určení
• 15291 - oprava chyby - nebylo možné ručně vyplnit při podání AAD
Köd celního úřadu, který něměl od 3. pozice čísla (rumunské CU)

1.4.3 - 14.6.2010

• 15119 - oprava chyby zobrazování stavu "Čeká na podepsání".
• 15109 - oprava chyby, nelze zobrazit detail e-AD ve stavu "Čeká na
podepsání".
• 15100 - oprava chyby, "hodnota je příliš dlouhá" adresa příjemce.
• 15130 - oprava chyby, není vidět stav "Ke schválení změny".

1.4.2 -

• Oprava chyby, kdy nedocházelo ke kontrole podmínek a pravidel na
úrovni DM IC (např. bylo možné opakované ztotožnit doklad).
• Přidán mezistav "Čeká na podepsání". Mělo by pomoci uživatelům,
kteří mají problémy s podepsáním XML zprávy.
• Zajištění podmínky, kdy pro registrovaného příjemce musí být
adresa příjemce i místa přijetí při podání v ČR shodná.

1.4.1 - 1.6.2010

• Byla přidána nová role - 30 - má stejná prává jako role správce - 99
- ale nemůže provádět konfiguraci firmy.
• Tisk (nového) AAD byl rozšířen. Detaily přepravy se nyní tisknou
všechny (max.99). Původně bylo max. 9.
• Tisk (starého) AAD - v kolonce A se nyný tiskne ARC (původně se
netisklo)
• Funce "Vrátit odesílateli" na formuláři Změna AAD nově nastaví i
Druh místa určení v závislosti na typu nového příjemce
• Po výběru Kódu daňového produktu se doplní měrné jednotky na
formulář "Podání přijatého AAD z EU"
• Pro Vývoz je nově povinné vyplnění položky Hraniční CÚ
• Oprava špatně zobrazovaného popisu položky Skutečné místo určení
při podání přijatého AAD z daňového skladu do daňového skladu.
• Oprava chybného přijetí odmítnutí CZ018A. Místo Odmítnuto se
nastavil chybně stav "Doručeno"
• Již nelze přijmout CZ018A, pokud subjekt už požádal o storno nebo
o změnu
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• Doplněny chybějící obrázky v nápovědě
• Odstranění chyby, které vznikala při opakovaném podání vysvětlení
nesrovnalostí
• Opraveno neodmazání předchozí ECR chyby po podání ECR zprávy
1.4.0 - 5.5.2010

• Z tisku starého AAD (obchodní doklad) odstraněny měrné jednotky
(Litry)
• Oprava chyby - v konfiguraci firmy nebylo možné smazat "Povolení
komunikace s GLZ".
• Uživatel, který naposledy pracoval s dokladem a odesílal příslušnou
zprávu je nyní vidět v seznamu dokladů a v seznamu zpráv.

1.3.7 - 21.4.2010

• Změna popisků tiskových sestav.
• Oprava chyby - Chyba tisku e-AD pokud je více zajišťujících osob.
• Oprava chyby - ošetření chyby, ke které dojde po chybném výběru
podpisu.
• Oprava chyby - Zobrazovat text chyby při dotazu na záruku.
• Oprava chyby - nastavování popisků SEED, TIN a DIČ u podání
přijatého AAD v závisloti na druhu místa určení.
• Pro vývoz a do zemí neEMCS funguje pouze starý tisk, do ostatních
pouze nový.

1.3.6 - 12.4.2010

• Oprava chyby - odesílání zprávy CZ837A.
• Oprava chyby - pravidlo pro ztotožnění e-AD.
• Oprava chyby - přijetí chyby ECRERROR na straně příjemce.
• Oprava chyby - odesílání dotazu na záruku.
• Doplnění výpočtu SPD pro jednotlivé VV

1.3.5 - 6.4.2010

• Oprava chyby - doplnění pravidla pro ztotožnění, aby nebylo možné
ztotožnit vícekrát stejný doklad.
• Oprava chyby - oprava příjímání zprávy ECRERROR.
• Oprava chyby - oprava přijímání zpráv pro příjemce.
• Polepšení textových popisů pro komunikační povolení v nastavení
profilu firmy.

1.3.4 - 2.4.2010

• Oprava chyby - podání vývozu.
• Oprava chyby - podpis prominut.
• Oprava chyby - stará nápověda.

1.3.3 - 1.4.2010

• Oprava chyby - načtení vývozu z XML + problém s příjemcem.
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• Oprava chyby - nelze přijmout potvrzení storna CZ810A.
• Zapracována podpora xs:token.
1.3.2 - 25.3.2010

• Instalační balíček ActiveX pro podepisování.
• Doplnění nápovědy.
• Oprava chyby - podmínka C119.
• Oprava chyby - CZOldAad musí být nepovinně.
• Oprava chyby - přidána pravidla pro Pořadové číslo změny, tak aby
nešla obejít pomocí vlastního deklarantského SW.
• Oprava chyby - tisk e-AD balení.
• Oprava chyby - přijímání Registrace ECR (zpráva ECRGATE_OK).

1.3.1 - 17.3.2010

• Doplnění kontroly povolení komunikace s EMCS a elektronických
certifikátů.
• Zrušení národních výjimek, které byly nutné po přechodnou
dobu (Mj u minerálních olejů, nepovinnost zahraničního příjemce
zrušena, příjemce u vývozu zrušen, ...).
• ARC kód se bude odesílateli hlásit až po schválení, aby vše bylo v
souladu se zákonem.
• Nový tisk e-AD. Zůstává i možnost starého tisku AAD.
• Doplnění číselníku kódů nomenklatury.
• Oprava chyby - doplnění stavu K411 - Podáno hlášení o přijetí.
• Oprava chyby - změnou zasílání ARC kódu byla způsobena
nefunkčnost storna e-AD před schválením.
• Oprava chyby - chyba při příjmu zprávy CZ808A.
• Kompletní změna procesu aktivního upozorňování na e-AD
(CZ001A). Registrace ECR - ECRGATE a ECRGATE_OK zprávy.
• Opravy chyb, které byly zjištěny během CT testů Mode 3 a Mode
3+ a během testů daňových subjektů.

1.3.0 - 8.3.2010

• Oprava chyby - Umožnit přijmout storno u prijemce i ve stavu 405
(Odmítnuto) a 420 (Doručeno).
• Oprava chyby - Umožnit přijmout manuální uzavření přepravy i ve
stavu 120 (Doručeno).
• Oprava chyby - Jednorázový příjemce nemůže podat papírově přijaté
AAD z EU.
• Oprava chyby - Doplnění klientského stavu K105 (Odmítnuto).
Odmítnuté doklady se nezobrazovali v seznamu dokladů.
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• Oprava chyby - drobná chyba v omezení datových typů "desetinné
číslo" ve formulářích.
• Export seznamu AAD do souboru formátu Microsoft Excel XML.
• Ztotožnění na straně příjemce. V případě, kdy příjemce očekává
nebo obdržel zásilku a nevidí ji ve schválených dokladech, má
možnost se podle ARC kódu na tuto zásilku dotázat a získat její data.
• Nová potvrzovací zpráva CZ808A. Příjemci potvrzuje správnost
hlášení o přijetí.
• Přidána kontrola kódu nomenklatury proti číselníku KN_S.
• Úprava vybraných popisků a AAD boxů podle novely zákona o SPD.
• ARC kód je směrem k deklarantovi odesílán až po schválení AAD.
• V CZ818A zprávě je nově odesílána informace o datu a čase
schválení hlášení o přijetí.
• Změna odesílání zpráv na ECR bránu, odesíláno podle "Čísla
povolení komunikace s EMCS" nebo podle dřívější registrace
pomocí ECRGATE.
• Přidání možnosti havarijního postupu (dodatečné podání, havarijní
ARC, záložka na CÚ odeslání pro sledování havarijních AAD).
• Údaje důležité pouze pro papírové AAD jsou nepovinné.
• Vypnutí a změny vybraných podmínek a pravidel v souvislosti s
novým zákonem o SPD a EU dokumentací.
1.2.1 - 12.1.2010

• Oprava pravidel QP063 a QP061.
• Oprava zobrazování dokladů "Nedoručených včas" na záložce
"Příjemce".
• Zavedení pravidel pro omezení podávání AAD jen na sklady, které
jsou uživatelům v rolích 10 a 20 přiřazené.
• Polepšení zobrazení konfigurace v hlavním okně aplikace.

1.2.0 - 5.1.2010

• Oprava webových adres, odkazujících z klienta na návazné systémy
(číselníky, ...)
• Rozšíření konceptu uživatelských práv - oprávněním 10 a 20
je možné přiřadit pouze vybrané sklady. Doklady z (záložka
odesílatele) nebo do (záložka příjemce) ostatních skladů jim
nebudou viditelné.
• Problémy s novými VV - oprava podmínek a pravidel QP007,
QP029, C049, C049_CZ a C010A
• Další drobné opravy

1.0.21 - 16.12.2009

• Oprava pravidel QP062 a QP063
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1.0.20 - 1.12.2009

• Funguje zadávání desetinné čárky pomocí numerické klávesnice
• Změna rozmístění objektů na záložce VV, aby byla patrnější
příslušnost doplňkových vlastností (Balení, Vinný produkt,..) k
danému VV. Týká se to obrazovek Detail AAD, Podání AAD v roli
odesílatele a Podání AAD v roli příjemce.
• Přidána pravidla QP062 a QP063 - měly by znemožnit chybu ve
státu při zadávání oodesílajících a přijímacích subjektů při podávání
přijatých AAD. Odesílatel musí být zahraniční a příjemce musí být
český.

1.0.19 - 10.11.2009

• Neodesílání údajů, které se v dané chvíli nemají vyplňovat.
• Oprava podmínky C012, která vyžaduje CÚ dovozu při Dovozu.
• Oprava neukládání "Města" ve skupině "Místo odeslání".
• Oprava pořadí položek na záložce "Vybraných výrobků" "Obchodní popis" a "Evidované značení zboží" ve formuláři
"Pořízení AAD přijatého z EU".
• Oprava "Hlášení o přijetí" - aplikace padala v případě, kdy nebyl v
dříve podaném AAD vyplněn obchodní popis výrobku.

1.0.18 - 4.11.2009

• Oprava předvyplňování seznamu daňových skladů v případě opravy
AAD na CÚo a na CÚp.
• Oprava předvyplňování místa odeslání v případě dovozu a
neodeslání vyplněných údajů, pokud je zakázané.

1.0.17 - 27.10.2009

• Na obrazovce Podání AAD přibylo combo SEED ID pro místo
odeslání. Je zde možné vybírat z nadefinovaných daňových skladů
dané firmy. Po výběru čísla skladu se doplní jeho adresa a zároveň
příslušný CÚ odeslání.
• Na obrazovkách Podání přijatého AAD a Hlášení o přiejtí přibylo
combo TIN pro Skutečné místo přijetí. Je zde možné vybírat z
nadefinovaných daňových skladů dané firmy. Po výběru čísla skladu
se doplní jeho adresa a zároveň příslušný CÚ přijetí.

1.0.16 - 21.10.2009

• Automatické doplnění CU odeslání funguje pouze v případě, že má
firma evidován právě jeden sklad. Automatické doplnění odesílatele
a CU odeslání při opravě AAD bylo zrušeno.
• Do podávacího formuláře AAD v roli Odesílatele a na Detail AAD
byla přidána nová položka PO11 - Telefon podepsaného
• Na formuláři Detail záruky byla zprovozněna funkce/tlačítko Detail
dotazu na záruku

1.0.15 - 8.10.2009

• Chybné XSD zprávy - nešlo upravit konfiguraci firmy
• Oprava konfigurace firmy - aktualizace výchozí hodnoty Tiskové
sestavy se projeví ihned po změně - původně bylo nutné se odhlásit
z aplikace a znovu přihlásit.
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• Oprava pravidla QP044 - nebylo možné podat hlášení o přijetí pro
řeckého příjemce
1.0.14 - 7.10.2009

• Na obrazovku Konfigurace uživatele a na hlavní obrazovku do
záložky konfigurace byla přidána položka Skutečné jméno
• Na obrazovku Konfigurace firmy a na hlavní obrazovku do záložky
konfigurace byly přidány položky Preferovaná tisková sestava a
Zasílat upozornění emailem všem uživatelům ve firmě
• Opraveno pravidlo QP029B, zajišťující povolování/zakazování
editace checkboxu Nezajišťovat podle paragrafu 58
• Doplněna podmínka QP050, která povoluje/zakazuje editaci
položky Roční výstav. Doplněny adekvátní čísla VV

1.0.13 - 24.9.2009

• Snížení přísnosti podmínek pouze pro Přijaté AAD z EU. Hustota
a procento alkoholu je maximálně nepovinné (pravidla CZ047_CZ,
CZ049_CZ).
• Oprava funkce Vrátit odesílateli na formuláři Změna AAD

1.0.12 - 17.9.2009

• Do formuláře pro podání AAD a na Detail AAD přidán Hraniční
CÚ, který se vyplňuje zatím pouze pro vývoz (nepovinně) - přidána
podmínka QP058.
• Oprava funkce Vrátit odesílateli na obrazovce Změna AAD
• Přidána funkčnost na záložku GLZ - Dotazy na záruky, Registrace
PIN

1.0.11 - 14.9.2009

• Oprava mapování Přepravce pro formulář Podání přijatého AAD
(neukládalo se do XML)
• Doplnění kódu Řecka a Velké Británie do pravidla QP026 - kódy
GR a UK
• Oprava mapování skupiny Přepravce na obrazovce Podání přijatého
AAD (původně nešlo přepravce zadat)
• Úprava comboboxů pro zadávání celních úřadů tak, aby bylo možné
zadat kód celního úřadu "ručně" přes klávesnici
• Při podání nového dokladu se už v klientovi generuje GUID (mělo
by zabránit duplicitním záznamům v IC

1.0.10 - 9.9.2009

• Přidání tlačítka Vyhledat CÚ ke všem comboboxů s kódy CÚ
• Všechny výskyty comboxů CÚ vývozu, CÚ dovozu a zahraniční CÚ
odeslání napojeny na číselník CELUTVAR
• Přidáno tlačítko na Vyhledávání CÚ podle jiných kritérií než kódu
(obrazovky Podání AAD, Podání přijatého AAD, Hlášení o přijetí,
Změna AAD
• Zviditelněn textbox Pořadové číslo přeprvace na obrazovce Podání
AAD
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• Oprava nastavování desetinných čísel v klientovi (nefungovalo u
Výpočtu SPD)
• Doplněn stav K400X (Neschváleno podání přijatého AAD) do
záložek Vše a Ukončené pro Příjemce
• Umožněna oprava podání přijatého AAD - Tlačítko "Opravit AAD"
pro roli Příjemce
1.0.9 - 2.9.2009

• Změna podmínky C049 - povoluje/zakazuje vyplnění Hustoty pro
VV na základě hodnoty Čísla VV resp. Kódu daňového produktu
• Oprava obrazovky Vysvětlení k nedoručení - nezobrazovalo se
tlačítko Podat vysvětlení
• Oprava akcí, kde byla použita funkce ActiveDeclist(). Akce, u
kterých bylo potřeba rozlišit aktivní roli declistu, nefungovaly
korektně
• Změna akcí na ukládání dat do XML - sjednoceno akcí
I_SaveDataToDeclist
• Na obrazovku Podání AAD odesílatelem a na Detail AAD byl přidán
textbox SEED záruky DS
• Přidáno pravidlo QP057, které řeší povinnost/nepovinnost vyplnění
u nově přidané položky SEED záruky DS

1.0.7 - 1.0.8 - 1.9.2009

• Přidán výpočet SPD na tlačítko umístěné na obrazovce Podání AAD
- záložka Vybrané výrobky

1.0.6 - 31.8.2009

• Drobné úpravy
• Nápověda a historie verzí přidány do horního panelu hlavní
obrazovky.
• První verze do provozu!
• Stornovaný doklad je možné opravit stejně jako doklad Neschválený
• Z obrazovky Detail AAD odebrán
Samoschválení ze skupiny Odesílatel

1.0.5 - 27.8.2009

duplicitní

checkbox

• Změna délky pole Název firmy (konfigurace) na an..182
• Automatické doplňování údajů Odesílatele, popř. odesílajícího
skladu a CÚ odeslání pro podání AAD v roli Odesílatele.
• Automatické doplnění údajú Příjemce, CÚ přijetí pro podání
přijatého AAD v roli Příjemce
• Oprava tisku AAD a tisku AAD před podáním
• Změna podmínky C116 - pro vývoz je možné zadat příjemce
(volitelně)
• Zobrazování seznamu ECR zpráv v hlavní obrazovce
51

• Zadávání nových záruk na záložce GLZ na hlavní obrazovce
• Přidán informační pruh na hlavní obrazovku - číslo verze a login
1.0.4 - 24.8.2009

• Při změně AAD nebude docházet ke změně zajištění.
• Procento zajištění se nepoužije.
• Tisk AAD před podáním
• Přidání záložky na zobrazování ECR zpráv na hlavní obrazovku
• Přidání obrazovky na zobrazení detailu ECR zprávy
• Oprava aktualizace údajů na hlavní obrazovce v záložce
Konfigurace

1.0.3 - 13.8.2009

• Implementace prvků datetime (datetimepicker)
• Zadávání JourneyTime rozděleno na combo a textbox
• Zprovozněna záložka GLZ
• Implementace funkce Uložit rozpracované AAD a Export AAD
• Přidány záložky Vše pro roli Odesilatel a Prijemce
• Přidán sloupec Chyba do decllistu
• Přidáná záložka s chybou 704 na obrazovku Detail AAD a Oprava
AAD

1.0.2 - 13.8.2009

• SEED ID firmy lze v konfiguraci měnit
• Implementace pravidla R045
• Opraveno doplňování adres subjektů při podávání AAD
• Implementace podmínek C047, C048CZ, C049, QP029A

1.0.1 - 5.8.2008

• Oprava podávacího formuláře AAD
• Oprava povolování/zakazování tlačítek
• Oprava ukládání uživatelských adres

1.0.0 - 31.7.2008

• funkce Error() opravena na ErrorOn()
• Oprava výpočtu SPD pro tabák
• Přidána záložka Konfigurace na obrazovku MainForm
• Nové obrazovky scrKonfiguraceUzivatele, scrKonfiguraceFirmy,
scrKonfiguraceRoli, scrPrirazeniKFirme, scrZadaniNoveFirmy
• Oprava hlášení chyb zprávou ERR42A - nově by se měly zobrazovat
i české názvy skupin a elementů
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• Změna ve skriptech. Vlastnost Visibility byla nahrazena vlastností
IsEditable, čímž by nemělo docházet ke skrývání napr. textboxů a
comboboxů, ale pouze k jejich znepřístupňování
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