
Všechny z uvedených formulářů není daňový subjekt povinen přímo použít, 
daňový subjekt však musí správci daně poskytnou údaje v nich uvedené. 
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Záložní postup pro zahájení dopravy v režimu podmíněného osvobození od daně 
(RPOD) 
 

1. Vytvoření záložního ARC čísla pro dopravu. 
Záložní ARC při použití záložního postupu 23CZXXXXXXRYYYYYYYZZZ, kde: 
XXXXXX je číslo daňového oddělení pro zahájení dopravy: například 510301 
R je označení typu dopravy pro režim podmíněného osvobození od daně 
YYYYYYY je název (nebo část názvu společnosti): například u STAROPRAMENu STAROPR 
ZZZ je pořadové číslo dopravy zahájené v záložním systému (při vlastním vytvoření ARC): v 
rámci roku začíná 001 (číselná řada se v daném roce dodržuje) 
 

2. Vyplnění záložního e-AD v tomto formuláři a jeho odeslání místně příslušnému 
celnímu úřadu. 

https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=216 
Pokud bude formulář zasílán na e-podatelnu, musí být podepsán kvalifikovaným certifikátem 
osobou oprávněnou jednat za daňový subjekt v této věci (zaměstnancem zapisujícím dopravy 
do EMCS), tj. oprávněnou osobou uvedenou v parametrech elektronické komunikace pro 
modul EMCS – RPOD, jednatelem apod. 
 

3. Celní úřad provede blokaci zajištění poskytnutého daňovým subjektem a schválí 
dopravu prostřednictvím e-mailové komunikace, aby mohla být doprava 
daňovým subjektem zahájena. 

 
Doporučujeme zpracovateli do návrhu e-AD zapsat e-mailový kontakt, kam bude schválení 
dopravy správcem daně odesláno (část ZPŮSOB DOPRAVY - Doplňující informace – např. 
„doklad zpracoval: xxx@yyy.cz“). Tento údaj se neobjeví v elektronickém systému EMCS. 
Slouží pouze pro interní účely, v další verzi formuláře bude pro tento údaj vytvořeno 
samostatné datové pole. 
 

4. Po schválení dopravy celním úřadem může být doprava zahájena. Dopravce musí 
obdržet výtisk nebo el. podobu záložního e-AD. 

 

 

 

Záložní postup po přijetí zásilky v režimu podmíněného osvobození od daně (RPOD) 
 

1. Po ukončení dopravy (přijetí zásilky) v režimu podmíněné osvobození od daně je 
daňový subjekt povinen podat do 5 pracovních dní oznámení o přijetí. To daňový 
subjekt provede prostřednictvím zaslání uvedeného formuláře správci daně, který je 
místně příslušný místu přijetí zásilky. 

https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=224 
 

2. Správce daně prověří zaslané údaje a poté provede úkony k uvolnění zajištění 
daně poskytnutého k předmětné dopravě. 

  

https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=216
https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=224


Všechny z uvedených formulářů není daňový subjekt povinen přímo použít, 
daňový subjekt však musí správci daně poskytnou údaje v nich uvedené. 
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Záložní postup pro zahájení dopravy v režimu volného daňového oběhu (VDO) 
 

1. Vytvoření záložního ARC čísla pro dopravu. 
Záložní ARC při použití záložního postupu 23CZXXXXXXPYYYYYYYZZZ, kde: 
XXXXXX je číslo daňového oddělení pro zahájení dopravy: například 510301 
P je označení typu dopravy pro režim volného daňového oběhu 
YYYYYYY je název (nebo část názvu společnosti): například u STAROPRAMENu STAROPR 
ZZZ je pořadové číslo dopravy zahájené v záložním systému (při vlastním vytvoření ARC): v 
rámci roku začíná 001 (číselná řada se v daném roce dodržuje) 
 

2. Vyplnění záložního e-SAD v tomto formuláři a jeho odeslání místně příslušnému 
celnímu úřadu. 

https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=222 
 
Pokud bude formulář zasílán na e-podatelnu, musí být podepsán kvalifikovaným certifikátem 
osobou oprávněnou jednat za daňový subjekt v této věci (zaměstnancem zapisujícím dopravy 
do EMCS), tj. oprávněnou osobou uvedenou v parametrech elektronické komunikace pro 
modul EMCS – VDO, jednatelem apod. 
 

3. Následně je možné dopravu zahájit v souladu se zaslaným záložním e-SAD. 
Dopravce musí obdržet výtisk nebo el. podobu záložního e-SAD. Nečeká se na 
schválení dopravy celním úřadem. 

 
 

 

 

Záložní postup po přijetí zásilky v režimu volného daňového oběhu (VDO) 
 

1. Po ukončení dopravy (přijetí zásilky) v režimu volného daňového oběhu je daňový 
subjekt povinen podat do 5 pracovních dní oznámení o přijetí. To daňový subjekt 
provede prostřednictvím zaslání uvedeného formuláře správci daně, který je místně 
příslušný místu přijetí zásilky. 

https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spd-system-
emcs/Informace/Priloha_2_Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%AD_ozn%C3%A1men%C3%A
D_o_p%C5%99ijet%C3%AD%20VDO.docx 
 

2. Správce daně prověří zaslané údaje a poté provede úkony související 
s poskytnutím zajištění daně k předmětné dopravě. Důležité: Příjemce poskytne 
zajištění daně před zahájením dopravy. 

 
 
Uvedené oznámení o přijetí je nutné zaslat i při dopravě vybraných výrobků v režimu 
volného daňového oběhu z jiného členského státu, pokud jsou dopravovány mimo 
systém EMCS v souladu s národní legislativou členského státu odeslání (např. od 
malého výrobce vína z Itálie). 
  

https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=222
https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spd-system-emcs/Informace/Priloha_2_Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%AD_ozn%C3%A1men%C3%AD_o_p%C5%99ijet%C3%AD%20VDO.docx
https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spd-system-emcs/Informace/Priloha_2_Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%AD_ozn%C3%A1men%C3%AD_o_p%C5%99ijet%C3%AD%20VDO.docx
https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spd-system-emcs/Informace/Priloha_2_Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%AD_ozn%C3%A1men%C3%AD_o_p%C5%99ijet%C3%AD%20VDO.docx


Všechny z uvedených formulářů není daňový subjekt povinen přímo použít, 
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Záložní postup pro zahájení dopravy minerálních olejů dle § 58b zákona o spotřebních 
daních ve volném daňovém oběhu (platí pro dopravy ČR-EU i EU-ČR) 
 
Dodavatel systému EMCS v pátek 10.2.2023 večer sdělil, že část modul VDO v EMCS 
pro dopravy dle § 58b zákona o spotřebních daních od 13.2.2023 NEBUDE funkční, bude 
tedy nutné níže uvedený postup dodržovat do jeho zprovoznění. Za komplikace se 
omlouváme. 
 

1. Vytvoření záložního ARC čísla pro dopravu. 
Záložní ARC při použití záložního postupu 23CZXXXXXXBYYYYYYYZZZ, kde: 
XXXXXX je číslo daňového oddělení pro zahájení dopravy: například 510301 
B je označení typu dopravy dle § 58b zákona o spotřebních daních v režimu volného daňového 
oběhu 
YYYYYYY je název (nebo část názvu společnosti): například u STAROPRAMENu STAROPR 
ZZZ je pořadové číslo dopravy zahájené v záložním systému (při vlastním vytvoření ARC): v 
rámci roku začíná 001 (číselná řada se v daném roce dodržuje) 
 

2. Vyplnění záložního e-SAD pro dopravu minerálních olejů dle § 58 zákona o 
spotřebních daních v tomto formuláři a jeho odeslání místně příslušnému 
celnímu úřadu. 

https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=218 
Pokud bude formulář zasílán na e-podatelnu, musí být podepsán kvalifikovaným certifikátem 
osobou oprávněnou jednat za daňový subjekt v této věci (zaměstnancem zapisujícím dopravy 
do EMCS), tj. oprávněnou osobou uvedenou v parametrech elektronické komunikace pro 
modul EMCS – VDO, jednatelem apod. 
 

3. V případě dopravy z ČR do EU je následně možné dopravu zahájit. V případě 
dopravy z EU do ČR postačí dopravu zapsat před vstupem na území ČR.  

 
 
Záložní postup po přijetí zásilky (EU-ČR) 
 

1. Po ukončení dopravy (přijetí zásilky) dle § 58b zákona o spotřebních daních v režimu 
volného daňového oběhu je daňový subjekt povinen podat do 5 pracovních dní 
oznámení o přijetí. To daňový subjekt provede prostřednictvím zaslání uvedeného 
formuláře správci daně, který je místně příslušný místu přijetí dopravy. 

https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=220 
 

2. Správce daně prověří zaslané údaje a provede úkony k ukončení dopravy. 
 
Záložní oznámení o přijetí u doprav minerálních olejů dle § 58b zákona o spotřebních 
daních v režimu volného daňového oběhu (ČR-EU) 
 

1. Pokud zásilka minerálních olejů dopravovaných dle § 58b zákona o spotřebních daních 
v režimu volného daňového oběhu opustí daňové území ČR, je daňový subjekt povinen 
podat do 5 pracovních dní oznámení o přijetí, ve kterém uvede datum, kdy zásilka 
opustila daňové území ČR. To daňový subjekt provede prostřednictvím zaslání 
uvedeného formuláře správci daně, který je místně příslušný místu ZAHÁJENÍ dopravy 
v ČR. 

https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=220 
 

2. Správce daně prověří zaslané údaje a provede úkony k ukončení dopravy. 
 

https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=218
https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=220
https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=220

