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Informace pro subjekty, které používají „Modul AAD“ pro přepravu vybraných 

výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně - SEED 

1. Od 1. dubna 2010 bude v České republice zaveden elektronický systém pro přepravu a 

sledování výrobků podléhajících spotřební dani (Excise Movement and Control System - 

dále jen „EMCS“). V první fázi by mělo být „připojeno“ 15 členských zemí EU (včetně 

ČR). Ostatní členské země EU zavedou systém EMCS nejpozději do 2. ledna 2011.   

Nezbytnou podmínkou je připojení k Internetu neboť výměna zpráv a dokladů bude 

probíhat pouze elektronicky.  

Od 1. září 2009 se předpokládá, že stávající aplikace, pomocí které mohou 

daňové subjekty zasílat elektronicky průvodní doklady na místně příslušný celní 

úřad (modul AAD), bude nahrazena novou webovou aplikací EMCS. 

Tato aplikace (včetně dalších souvisejících informací) bude do konce měsíce 

července 2009 umístěna na internetových stránkách Celní správy ČR – 

www.celnisprava.cz, odkaz Clo, daně, obchod se zbožím – Spotřební daně – AAD 

software pro daňové subjekty.   

V srpnu 2009 bude tato nová aplikace v předstihu testována vybranými daňovými 

subjekty.  

 

2. Změnou oproti stávajícímu systému bude rovněž používání evidenčního čísla (SEED 

ID) provozovatele daňového skladu. V současných systémech - RDS, EVV apod. je 

používáno pouze evidenčního číslo (SEED ID) daňového skladu.   

 

SEED ID pro daňový sklad je České republice tvořeno: 

 „CZ“ + “poslední 2 čísla roku založení daňového skladu“ + 5-ti místné 

pořadové číslo“ + písmeno “S“ jako symbol povolení týkajícího se daňového skladu + 

“3-místné pořadové číslo daňového skladu“ 

Příklad: CZ0600583S002; 

 

SEED ID pro provozovatele daňového skladu je v České republice tvořeno: 

 „CZ“ + “00“ + 5-ti místné pořadové číslo“ + “S“ + “000“ 

 

Příklad   CZ0000583S000; 

 

Změna se týká výhradně SEED ID daňových skladů, resp. provozovatelů daňových 

skladů. Podle výše uvedeného bude rovněž upraven tisk osvědčení o evidenci podle 

§ 20 odst. 12 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 

předpisů, tzn., na osvědčení budou uvedena obě evidenční čísla.  

http://www.celnisprava.cz/

