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Slovo na úvod
Vážení čtenáři,                                                                                                
     čas běží a ČR je již čtvrt roku „v PŘEDSEDNICKÉM KŘESLE EU“ a vede si na rozdíl od  
domácí  politické  scény  velmi  dobře.  Stejně  jako  v  předcházejících  vydáních  letošního  roku  
informujeme i  v  tomto  vydání  o  dění  v   předsednictví  EU,  tentokráte  se  zaměřením na oblast  
celnictví.

       V rubrice „celní řízení“ pokračujeme v komentáři k modernizovanému celnímu kodexu. Tak jak 
jsme slíbili v minulém vydání, přinášíme podrobné informace k novele vyhlášky č.199/2004 Sb.  
v pl. znění, která  nabývá  účinnosti dnem 1.4.2009.  Publikujeme článek z časopisu CLO-DOUANE 
„Ke změnám vyhlášky 199/2004 Sb.“, jehož autory jsou kolegové  z GŘC. Další informace se týkají  
uvalení  prozatímního  antidumpingového  a  vyrovnávacího  cla  na  dovoz  bionafty  z  USA 
a všeobecného pozastavení cla u některých monitorů. 
V této sekci Vás dále informujeme o nových předpisech 
     EU: nařízení Rady o vývozu kulturních statků, nařízení Rady o ochranné známce Společenství  
a nařízení Komise o veterinárních kontrolách neobchodních zásilek. 
    ČR:  sdělení MZV ČR, týkající se změn a doplňků Dohody ADR a Montrealského protokolu  
o látkách, které poškozují ozónovou vrstu. 
Naleznete  zde  také  stručnou,  ale  důležitou   informaci,  která  se  týká  nových  registračních 
identifikačních čísel (tzv.  EORI číslo),  které bude Celní správa ČR přidělovat všem subjektům,  
které  provádějí  celní  řízení.  Budou  používána  namísto  stávajích  DIČ.  Podrobněji  se  této  
problematice budeme věnovat až po schválení novely prováděcího nařízení k celnímu kodexu, do  
kterého bude tato nová registrace zapracována.

    Do další  rubriky  „daňové řízení“  jsme připravili informaci o novém daňovém řádu, který 
v rámci reformy daňového systému 2010 nahradí stávající zákon o správě daní a poplatků.  Nový 
daňový řád přinese mnoho podstatných změn,  které  přispějí  k  rychlejšímu a v  rámci  možností  
snad i spravedlivějšímu výběru daní. 

       Z oblasti „Intrastat“  v tomto vydání nepřinášíme žádné nové informace.

V závěru  tohoto vydání Vás informujeme o připravovaném tradičním květnovém semináři, který  
letos nese název „Pátý rok v Evropě“. Do programu jsme zahrnuli  zejména novinky platné od  
1.7.2009.

Protože se blíží svátky jara, dovolte, abych Vám závěrem  za sebe i své kolegy popřála 
jejich příjemné prožití a bohatou pomlázku.

                                                                                                      Eva Přikrylová 
V Olomouci 30.3.2009
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Kde lze časopis získat:
• na internetových stránkách Celní správy ČR www.celnisprava.cz
 odkaz vlevo Celní správa ČR > Stránky celních ředitelství > CŘ Olomouc >Poradenství  
• o bezplatné pravidelné elektronické zasílání lze požádat na adrese: e.prikrylova@cs.mfcr.cz

    Díky elektronické podobě („e-zine“- elektronic magazine = elektronický časopis)  jsou  
umožněny pomocí aktivních odkazů přístupy na různé www stránky, databáze a konkrétní  
materiály,  což  usnadňuje  složité  vyhledávání  a  rychlou  orientaci  v  labyrintu  mnohdy 
nepřehledného prostředí předpisů.

mailto:e.prikrylova@cs.mfcr.cz
http://193.179.221.34/CmsGrc/Celni-sprava-CR/Zivot-v-regionu/cr-olomouc/poradenstvi-olomouc.htm
http://193.179.221.34/CmsGrc/Templates/PostingList.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2FCmsGrc%2FCelni-sprava-CR%2FZivot-v-regionu%2F&NRNODEGUID={55F86956-9A3E-40B5-953A-89AAF86F8183}&NRCACHEHINT=Guest&CHL=cs
http://193.179.221.34/CmsGrc/Celni-sprava-CR/Zivot-v-regionu/
http://193.179.221.34/CmsGrc/Celni-sprava-CR/
http://www.celnisprava.cz/


                                                                                                      

ČR má díky svému půlročnímu předsednictví jedinečnou příležitost představit se jako země, která  
je pevnou součástí  evropských struktur a je schopna přispět  k dlouhodobému formování cílů 
a politik EU. Celní problematika je jednou z důležitých oblastí  spravovaných na úrovni EU,  
proto je jí věnována ze strany českého předsednictví  zvýšená pozornost.

O jaké priority z oblasti celnictví se jedná?
     V oblasti prvního pilíře patří mezi hlavní prioritní témata českého předsednictví v oblasti cel 
ochrana práv duševního vlastnictví. Jedná se o významnou kompetenci celní správy. Převážná 
většina padělaného zboží je vyráběna či se dostává na trh EU ze třetích zemí. Pouze celní orgány 
disponují pravomocemi umožňujícími odhalit takovéto zboží již při jeho dovozu, a zamezit tak jeho 
další distribuci v zemích EU. Výroba padělků rostoucí měrou ohrožuje zdraví a bezpečnost občanů 
EU,  jejich  zaměstnání, konkurenceschopnost  Společenství,  obchod  a  investice  do  výzkumu 
a  inovací. Ve  spolupráci  s předcházejícím  francouzským  předsednictvím  a  Evropskou  komisí 
vypracovalo  české  předsednictví  návrh  nového  Akčního  plánu  boje  proti  porušování  práv 
duševního  vlastnictví  pro období  2009-2012,  na jehož implementaci  se  budou podílet  všechny 
členské země EU a Evropská komise. Cílem je vytvořit vhodné podmínky pro úzkou a účinnou 
spolupráci  členských  zemí  v  boji  proti  porušování  práv  duševního  vlastnictví  i  pro  spolupráci 
celních správ s majiteli ochranných známek. 

Pracovní skupina Rady EU pro celní unii schválila 
nový celní akční plán boje proti padělání a pirátství

(zdroj: http://www.eu2009.cz/)
Pracovní skupina Rady EU pro celní  unii  -  celní  legislativa a politika schválila návrh 
akčního plánu celních správ pro boj proti porušování práv duševního vlastnictví pro léta 
2009–2012, který připravilo české předsednictví ve spolupráci s Evropskou komisí.

Akční plán stanovuje priority EU v oblasti prosazování práv duševního vlastnictví. Zaměřuje 
se  především  na  takové  aktuální  problémy  jako  je  např.  internetová  nabídka  a  prodej 
padělaných výrobků nebezpečných pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí. Na jeho základě 
byla  českým předsednictvím vypracována  rezoluce  Rady EU,  která  bude  spolu  s  akčním 
plánem předložena na Radě pro konkurenceschopnost v březnu 2009, a to v tzv. bodech A jako 
usnesení Rady.

Nový  akční  plán  vychází  ze  zhodnocení  předchozího  akčního  plánu  vypracovaného  za 
britského předsednictví, ze závěrů loňského Pařížského semináře zaměřeného na problematiku 
prosazování  práv  k  duševnímu  vlastnictví  a  ze  zhodnocení  dotazníku  k  této  problematice 
vypracovaného  českou  celní  správou.  Akční  plán  obsahuje  návrhy v  oblastech  legislativy, 
operativní  spolupráce  mezi  celními  správami  v  rámci  EU i  se  třetími  zeměmi,  zabývá  se 
spoluprací s majiteli práv i PR s cílem zlepšit situaci ve vymáhání práv duševního vlastnictví.

Ochrana práv duševního vlastnictví je jednou z hlavních priorit českého předsednictví v oblasti 
celnictví.  Schválením akčního plánu česká  aktivita  v  této  oblasti  rozhodně nekončí.  Česká 
republika  předložila  expertům  k  diskusi  a  posouzení  návrh  uživatelských  požadavků  na 
celoevropský  informační  systém pro  elektronickou  výměnu  informací  o  padělaném zboží, 
který ještě více přispěje k zjednodušení procedur spojených s prosazováním práv duševního 
vlastnictví v Evropské unii.

V Úředním  věstníku  Společenství  C  71  bylo  dne  25.3.2009  zveřejněno Usnesení  Rady ze  dne 
16. března 2009 o akčním plánu EU v celní oblasti pro boj proti porušování práv duševního  
vlastnictví pro období let 2009 až 2012.
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České předsednictví
a celní správa 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:071:0001:0007:CS:PDF
http://www.eu2009.cz/


     Další  prioritou  v  oblasti  1.  pilíře  je  příprava  prováděcího nařízení  k  Modernizovanému 
celnímu  kodexu.  Nařízení  Evropského  parlamentu  a Rady  (ES)  č.  450/2008 ze  dne 
23. dubna 2008,  kterým  se  stanoví  celní  kodex  Společenství  vychází  ze  skutečnosti,  že 
komunikace s celními orgány již není založena na papírové formě dokumentu. Celní prohlášení 
a veškeré doprovodné dokumenty se podávají elektronicky. Tím dojde ke zrychlení celního řízení 
a  v  budoucnu  dojde  i  ke  snížení  nákladů  hospodářských  subjektu.  Ke  zjednodušení  přispívá 
i  snížení  počtu  celních  režimů.  Tyto  změny  výrazně zjednoduší  a  zhospodární  celní  předpisy 
Společenství. Klíčovými prvky vedoucími ke zjednodušení obchodu a odstranění administrativních 
bariér je zavedení:

a) centralizovaného celního řízení (info viz OM 2/2008 str. 9-11)
      b) jednotného okna (single window) 
      c) jednoho správního místa (one-stop-shop) 

ad b a c)
– sjednocený přístup  ke  službám nabízeným různými  celními  správami,  orgány státní  správy  

a zprostředkovateli  služeb,  společný informační  portál, na kterém budou dostupné všechny 
informace  požadované  celními  správami  a  orgány  státní  správy  pro  celní  řízení  (celní,  
veterinární, životní prostředí, policie a pod.)

– fyzické kontroly požadované a prováděné různými orgány veřejné správy v rámci celního řízení  
budou vykonávány v jeden okamžik a na jednom místě

     V oblasti třetího pilíře se ČR věnuje mimo jiné otázkám spolupráce celních správ, policie 
a justice.
     Evropská rada v Haagu v roce 2004 přijala nový plán spolupráce pro období 2005 až 2009, 
takzvaný  Haagský  program.  Po  teroristických  útocích  ve  Spojených  státech  dne  11.  září  2001 
a v Madridu dne 11. března 2004 definoval program nové priority EU v této oblasti, aby tak zajistil 
účinnější společný přístup k přeshraničním problémům, jako jsou terorismus, organizovaná trestná 
činnost, ilegální migrace, nedovolený obchod s lidmi nebo převaděčství.
     V roce 2009 končí pětileté období Haagského programu. Vzhledem k tomu by měl být přijat 
nový  víceletý  program,  který  by  reflektoval  současné  a  budoucí  problémy  v  oblasti  justice 
a vnitřních věcí, novou situaci v Evropské unii po rozšíření na 27 členských států. Evropská komise 
plánuje předložit svůj návrh nového víceletého programu v květnu 2009. Česká republika tak bude 
během svého předsednictví v Radě EU usilovat o aktivní zapojení do přípravy tohoto strategického 
dokumentu. Nový víceletý plán by měl být přijat v druhé polovině roku 2009 jako Stockholmský 
program.

Boj proti organizovanému zločinu a terorismu 
 (zdroj: http://www.eu2009.cz/)

Boj proti organizovanému zločinu

Organizovaný  zločin  představuje  mimořádné  bezpečnostní  riziko,  které  ohrožuje  stabilitu 
světového  hospodářského  systému  a  v  případě  některých  států  i  systém  politický.  Pro 
organizovaný  zločin  je  typické  soustavné  páchání  koordinované  závažné  trestné  činnosti 
zločineckými skupinami nebo organizacemi.

Mezinárodní organizace jako Organizace spojených národů, Rada Evropy a také Evropská unie 
(EU) podněcují řadu opatření v boji proti organizovanému zločinu. Zároveň koordinují činnost 
národních iniciativ v jednotlivých zemích. Negativní dopady – zejména praní špinavých peněz, 
korupce,  obchod  s  lidmi,  pašování  zbraní  nebo  obchodování  s  drogami  se  totiž  stupňují 
s postupující globalizací a stále větším uplatněním moderních technologií.

V rámci  Rady EU funguje Multidisciplinární  pracovní skupina Rady EU pro organizovaný 
zločin (MDG), která je fórem pro přípravu politiky EU v boji proti organizovanému zločinu 
a v podobných oblastech.
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Boj proti terorismu

Terorismus  zůstává  jednou  ze  zásadních  bezpečnostních  výzev  současného  světa.  Stále 
přetrvává zhoršená mezinárodně bezpečnostní situace, která se datuje od útoků na USA ze dne 
11. září 2001. Nový rozměr ohrožení představuje i možnost zneužití chemických, biologických 
a  radiologických  látek  nebo  jaderných  materiálů  teroristy,  stejně  tak  jako  prostor,  který 
terorismu otevírají moderní informační a komunikační technologie.

Vedle  členských  států  EU,  Evropské  komise  a  Evropského  parlamentu  se  problematikou 
terorismu zabývá i protiteroristický koordinátor EU, který slaďuje aktivity EU na tomto poli. 
Základním dokumentem EU v oblasti  boje proti  terorismu je protiteroristická strategie EU, 
jejíž nedílnou součástí je Akční plán EU pro boj proti terorismu. Impulsem k jejímu vzniku 
byly teroristické útoky v Londýně v roce 2005.

Evropská  unie  věnuje  značnou pozornost  boji  proti  radikalizaci  přistěhovaleckých komunit 
a prevenci náboru jejich členů do teroristických struktur. Proto byla vypracována strategie EU 
pro boj s radikalizací a nábory shrnující možná opatření různé povahy.

Dalším  klíčovým  koncepčním  dokumentem  v  oblasti  boje  proti  terorismu  je  akční  plán 
k  posílení  bezpečnosti  výbušnin,  který  předpokládá  přijetí  řady  důležitých  preventivních 
opatření.

Policejní a celní spolupráce

Policejní spolupráce v rámci EU byla poprvé institucionalizována Smlouvou o EU (platí od 
roku 1993) ustanovením o policejní a soudní spolupráci v trestněprávních věcech (takzvaný 
třetí  pilíř).  Před  rokem  1993  byly  otázky  policejní  spolupráce  upraveny  pouze  v  rámci 
schengenské  spolupráce  a  činnosti  skupiny TREVI (terorismus,  radikalismus,  extremismus 
a mezinárodní násilí).

Policejní  spolupráce  se  zaměřuje  především  na  úkoly  národních  policií,  které  souvisejí 
s  schengenskou  spoluprací,  činností  společných  pohraničních  center  policejní  a  celní 
spolupráce nebo národních jednotek Evropského policejního úřadu (Europolu). Právě Europol, 
zřízený  mezinárodní  úmluvou  z  roku  1995,  posiluje  boj  proti  organizovanému  zločinu 
a terorismu, pokud jsou trestnou činností zasaženy dva nebo více států. Europol zjednodušuje 
výměnu informací, vytváří strategické zprávy a zpracovává operativní analýzy. Poskytuje také 
odbornou a technickou podporu při vyšetřování vedeném členskými státy. V roce 2008 byla 
schválena  změna  právního  základu  Europolu,  na  jejímž  základě  se  tato  organizace  stává 
agenturou  EU,  a  tím  i  účinnějším  nástrojem  policejní  spolupráce  mezi  členskými  státy. 
Významným  nástrojem  policejní  spolupráce  je  též  síť  evropských  vzdělávacích  institucí 
CEPOL (Evropská policejní akademie).

Na policejní spolupráci je úzce napojena celní spolupráce. Ta má zefektivnit spolupráci mezi 
celními správami a policií tím, že vytvoří společná centra, která se budou podílet na prevenci 
a  potlačování  trestné  činnosti,  zejména  přeshraniční.  Celní  spolupráce  by  se  měla  posílit 
zlepšením  právních  nástrojů  a  nastavením  mechanismů  společných  operací  a  výměny 
zkušeností.  Z tohoto  důvodu byla  také v roce  1997 schválena příručka  pro společné  celní 
kontrolní akce.

Sledujte internetové stránky      

na kterých naleznete informace o tom,  jak se České republice daří v předsednické pozici.
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V. díl komentáře k
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se 

stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex) 
Na  změny,  které  s sebou  přinese  modernizovaný  celní  kodex,  jsme  postupně  upozorňovali  na  
stránkách našeho občasníku  OM  3/2008 (str.10),  4/2008 (str.8),  5/2008 (str.7) a  2/2009 (str.7).  
Dnes Vás v dalším komentáři seznámíme se  změnami, které se týkají:

HLAVY VI
PROPUŠTĚNÍ DO VOLNÉHO OBĚHU A OSVOBOZENÍ OD

DOVOZNÍHO CLA
(čl.129 až 134)

(výtah podstatných částí  je uveden jako obvykle v rámečku)

KAPITOLA 1
Propuštění do volného oběhu

Oblast působnosti a účinek čl. 129
1.  Zboží,  které  není  zbožím  Společenství  a  které  má  být  uvedeno  na  trh  Společenství  nebo  je  zamýšleno 
k soukromému použití nebo k osobní spotřebě na území Společenství, se propustí do volného oběhu.
2. Propuštění do volného oběhu zahrnuje:
a) výběr veškerého dlužného dovozního cla;
b) případně výběr dalších poplatků stanovených příslušnými platnými předpisy týkajícími se výběru těchto poplatků;
c) uplatnění obchodně politických opatření a zákazů a omezení, pokud nebyla uplatněna v dřívější fázi;
d) splnění dalších formalit stanovených pro dovoz daného zboží.
3.Propuštěním do volného oběhu získává zboží, které není zbožím Společenství, celní status zboží Společenství.

KAPITOLA 2
Osvobození od dovozního cla

O d d í l 1
V r á c e n é  z b o ž í

Oblast působnosti a účinek čl.130
-  podmínky pro osvobození pro vrácené zboží zůstávají stejné (v nezměněném stavu, vrácení ve 
lhůtě 3 let, kterou lze v odůvodněných případech prodloužit)
1.  Zboží,  které  není  zbožím  Společenství  a  původně  bylo  vyvezeno  z  celního  území  Společenství  jako  zboží 
Společenství a které je ve lhůtě tří let vráceno na toto území a v celním prohlášení navrženo na propuštění do volného 
oběhu, je na žádost dotyčné osoby osvobozeno od dovozního cla.
2. Pokud to zvláštní okolnosti odůvodňují, lze tříletou lhůtu uvedenou v odstavci 1 prodloužit.
3. Bylo-li vrácené zboží před vývozem z celního území Společenství propuštěno do volného oběhu bez cla nebo se 
sníženou sazbou dovozního cla na základě zvláštního konečného použití,  přizná se osvobození od dovozního cla 
podle odstavce 1 pouze tehdy, má-li toto zboží být propuštěno do volného oběhu k témuž konečnému použití.
Má-li být dotyčné zboží propuštěno do volného oběhu k jinému konečnému použití, sníží se částka dovozního cla 
o případně vybranou částku cla při prvním propuštění tohoto zboží do volného oběhu. Je-li tato částka vyšší než 
částka vyměřená při propuštění vráceného zboží do volného oběhu, žádná náhrada se neposkytuje.
4. Ztratí-li zboží Společenství svůj celní status zboží Společenství podle čl. 102 písm. b) a je-li následně propuštěno 
do volného oběhu, použijí se obdobně odstavce 1, 2 a 3 tohoto článku.
5. Osvobození od dovozního cla se poskytuje pouze tehdy, jeli zboží dovezeno zpět ve stavu, v němž bylo vyvezeno.
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Případy, ve kterých se osvobození od dovozního cla nepřiznává čl. 131
- budou upřesněny v prováděcím předpise
Osvobození od dovozního cla podle článku 130 se nepřizná v těchto případech:
a) zboží bylo vyvezeno z celního území Společenství v režimu pasivního zušlechťovacího styku, s výjimkou jednoho
z těchto případů:
    i) dotčené zboží zůstává ve stavu, v němž bylo vyvezeno,
   ii) pravidla přijatá podle článku 134 to umožňují;
b) na zboží se vztahovala opatření stanovená v rámci společné zemědělské politiky zahrnující vývoz zboží z celního 
území Společenství, s výjimkou případů, kdy to pravidla přijatá podle článku 134 umožňují.

Zboží, které bylo předtím propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku čl.132
- upřesněna pravidla pro výpočet dovozního cla (na žádost deklaranta se vyměří částka dovozního 
cla na základě sazebního zařazení, celní hodnoty, povahy a původu zboží platné v době propuštění 
zboží do AZS)
1. Článek 130 se použije obdobně na zušlechtěné výrobky, které byly původně zpětně vyvezeny z celního území 
Společenství poté, co byly propuštěny do režimu aktivního zušlechťovacího styku.
2. Na žádost deklaranta a za předpokladu, že předloží nezbytné informace, se částka dovozního cla za zboží uvedené 
v     odstavci 1 tohoto článku určí v souladu s čl. 53 odst. 3. Za den přijetí oznámení o zpětném vývozu se považuje den   
propuštění zboží do volného oběhu.
3. Osvobození od dovozního cla podle článku 130 se nepřizná v případě zušlechtěných výrobků, které byly vyvezeny 
v souladu  s  čl.  142  odst.  2  písm.  b),  není-li  zajištěno,  že  zboží  nebude  propuštěno  do  režimu  aktivního 
zušlechťovacího styku.

O d d í l  2
M o ř s k ý  r y b o l o v  a  p r o d u k t y  z í s k a n é  z  m o ř e

Produkty mořského rybolovu a jiné produkty získané z moře čl. 133
1. Aniž je dotčen čl.  36 odst.  1,  jsou od dovozního cla při svém propuštění do volného oběhu osvobozeny tyto 
produkty:
a) produkty mořského rybolovu a jiné produkty získané z teritoriálních vod země nebo území mimo celní území 
Společenství pouze plavidly registrovanými nebo přihlášenými v některém členském státě a plujícími pod vlajkou 
tohoto státu;
b) produkty,  které byly vyrobeny z produktů uvedených v písmenu a)  na palubě plavidel,  která je zpracovávají, 
splňujících podmínky stanovené v písmenu a).

                                                                      
Prozatímní antidumpingové a vyrovnávací clo na dovoz bionafty

 pocházející ze Spojených států amerických

     Podle NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 193/2009 ze dne 11. března 2009 o uložení prozatímního 
antidumpingového  cla  na  dovoz  bionafty  pocházející  ze  Spojených  států  amerických  
a  NAŘÍZENÍ  KOMISE  (ES)  č.  194/2009 ze  dne  11.  března  2009 o  uložení  prozatímního 
vyrovnávacího cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických bylo uloženo 
prozatímní antidumpingové clo a prozatímní vyrovnávací clo z dovozu monoalkylesterů mastných 
kyselin a/nebo parafinovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního 
původu, obecně „bionafta“,  buď v čisté  formě nebo ve formě směsi obsahující  více než 20 % 
hmotnostních  monoalkylesterů  mastných  kyselin  a/nebo  parafínovaného  plynového  oleje  ze 
syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu, kódů KN ex 1516 20 98 (kód TARIC 
1516 20 98 20), ex 1518 00 91 (kód TARIC 1518 00 91 20), ex 1518 00 99 (kód TARIC 1518 00 99 
20), ex 2710 19 41 (kód TARIC 2710 19 41 20), 3824 90 91, ex 3824 90 97 (kód TARIC 3824 90 
97 87), pocházejících ze Spojených států amerických.

Sazba antidumpingového cla činí 23,6 až 208  EUR/t netto
Sazba vyrovnávací cla činí 211,2 až  237 EUR/t netto

V této souvislosti byla zaintegrována nová měrná jednotka TNE/I – tuna obsahu bionafty. 

Obě nařízení vstoupila v     platnost dnem 13.3.2009  .
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Ke změnám vyhlášky 199/2004 Sb.v pl. znění
(článek z časopisu CLO-DOUANE Zpracovali: Milan Kukla a JUDr. Pavel Polák, odbor 21 GŘC)

       Ve Sbírce zákonů ČR v částce 25  http://www.mvcr.cz/soubor/sb025-09-pdf.aspx byla dne 
30.3.2009  zveřejněna  vyhláška  MF  č.  84  /2009  Sb.,  kterou  se  mění  a  doplňuje  vyhláška   
č.  199/2004 Sb.,  kterou se  provádějí  některá  ustanovení  celního zákona a  kterou se  zrušují  
některé vyhlášky upravující   osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží, ve znění   
pozdějších předpisů (dále jen „vvhláška č.  199/2004 Sb.“).  Důvodů poměrně rozsáhlé novely  
tohoto důležitého předpisu je několik. Jsou to zejména potřeby praxe, která ukázala, že je nutno  
nově  upravit  nebo  precizovat  její  některá  ustanovení  a  dále  pak  potřeby  změn vyplývajících  
z novel zákonů č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty(dále jen „zákon o DPH“) a č. 353/2004 
Sb., o spotřebních daních (dále jen „zákona o SPD“), k nimž došlo v minulém roce.

Dnem nabytí  účinnosti  tj.  od 1.4.2009 se  mění  způsob vyplňování  některých kolonek 
v tiskopisu  celního  prohlášení  „Jednotný  správní  doklad“  (dále  jen  „Tiskopis“)  a  v tiskopisech 
doplňkových výtisků (dále jen „Doplňkový list“). 

 Obecně
Pro všechny režimy, kdy je podáván Tiskopis, případně i Doplňkový list, platí určité zásady 

způsobu vyplňování.  Některé z nich platí  již  nyní,  některé jsou upraveny nebo nově stanoveny 
novelou vyhlášky č. 199/2004 Sb.. Zde jsou uvedeny jen ty nové:

1. Maximální počet položek v rámci jednoho celního prohlášení je 997. Pokud deklarant 
podává  celní  prohlášení  v elektronické  podobě,  může  být  v povolení  elektronické  komunikace 
stanoven odlišný maximální počet položek.

2. Při uvádění evidenčního čísla, pod kterým je celní prohlášení evidováno v informačním 
systému, je pro přehlednost a z důvodu snížení chybovosti při opisování možno vložit pomlčku 
mezi znaky na desáté a jedenácté pozici a mezi znaky na sedmnácté a osmnácté pozici.

3. Od 1.4.2009 není povoleno vyplňování Tiskopisu a Doplňkového listu rukou, resp. takto 
vyplněná celní prohlášení nebudou smět celní úřady přijímat (s níže uvedenou výjimkou).

V příloze č. 37 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (dále jen „Prováděcí předpis“), kterým se 
provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (celní kodex Společenství, dále jen „Kodex“) se stanoví, 
že pokud jsou všechny výtisky celního prohlášení  určeny k použití  ve stejném členském státě, 
mohou být čitelně vyplněny „rukou, inkoustem a hůlkovým písmem, je-li to v daném členském 
státě povoleno“. Přestože v žádném národním předpisu není povoleno přijímání celního prohlášení 
vyplněného výše uvedeným způsobem, v praxi však bylo celními úřady takovéto celní prohlášení 
přijímáno. Navíc (podle odhadu) minimálně v 99% nesplňovala jednu podmínku, a to že musí být 
vyplněno inkoustem.

Z výše  uvedeného  důvodu  a  s ohledem na  postup  prací  na  elektronizaci  celního  řízení 
v jednotlivých projektech e-Customs, které jsou centrálně koordinovány v rámci Společenství, již 
nazrála doba, kdy je třeba výslovně nepovolit přijímání celních prohlášení vyplňovaných rukou.

Výjimkou může být pouze případ, kdy je podáváno celní prohlášení na Tiskopisu, případně 
Doplňkovém listu v cestovním styku při dovozu zboží pro uspokojování osobních potřeb (dříve 
„neobchodní zboží“).

Konkrétní ustanovení
Pokud je ve vývozu zásilka složena ze zboží od několika odesílatelů, uvádí se do kolonky 2 

text „Ostatní“ a kód „00200“. Ke každému z listů Tiskopisu se přikládá seznam odesílatelů, který 
musí obsahovat identifikační číslo, název a sídlo odesílatele.

Do kolonky 2 se v dovozu volitelně uvádí identifikační číslo odesílatele na Tiskopisu nebo 
odesílatelů na přiloženém seznamu.

V dovozu i ve vývozu bude možno (na základě vyhodnocení významu obsahu) uvádět do 
kolonky 4 počet přiložených ložných listů volitelně.

Do  kolonky  8  ve  vývozu  může  být  volitelně  uvedeno  identifikační  číslo  příjemce  na 
Tiskopisu nebo identifikační čísla příjemců na přiloženém seznamu.
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Je-li v dovozu v kolonce 8 uvedena firma, která je z daňových důvodů registrována k DPH 
u Finančního úřadu pro Prahu 1 nebo jejíž sídlo je odlišné od místa dodání zboží, musí být v této 
kolonce uvedena také firma a adresa, kam bude zboží skutečně dodáno. Je-li zásilka určena pro 
několik  příjemců,  uvádí  se  do této  kolonky text  "Ostatní"  a  kód „00200“.  Ke  každému z listů 
Tiskopisu se přikládá seznam obsahující kromě údajů o příjemci také údaje podle předchozí věty.

Sjednocuje se způsob vyplňování kolonky 30 v dovozu následovně:
a) v případě celního řízení v celním prostoru se uvádí kód „CZ“ a šestimístný kód útvaru CS, kde je 
celní řízení prováděno, 
b) v případě celního řízení  v prostoru dovozce/příjemce (například při  místním řízení)  se  uvádí 
identifikační číslo příjemce, 
c) v případě předložení zboží ke kontrole jinému celnímu úřadu, než kterému bylo předloženo celní 
prohlášení, uvádí se kód státu a šestimístný kód toho celního úřadu, který bude provádět kontrolu 
zboží.

Z technických důvodů je nově stanoveno, že při  vývozu a dovozu elektrické energie se do 
kolonky 35 uvádí 0,001.

Do pravé části kolonky 37 se uvádí kód buď podle přílohy č. 38 nařízení Komise (EHS) 
č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, celní kodex, nebo části VI. přílohy 
č. 1 novely vyhlášky 199/2004 Sb.. Není-li uváděn žádný kód upřesňující režim nebo vyjadřující 
požadavek  na  některou  z celních  nebo  daňových  úlev,  uvádí  se  číselný  kód  „000“.  Od  nabytí 
účinnosti  novely  vyhlášky  199/2004  Sb.  již  neníe  třeba,  aby  deklarant-neplátce  DPH  podával 
samostatnou žádost  o  přiznání  celní  nebo daňové úlevy.  Není-li  uváděn žádný kód upřesňující 
režim nebo vyjadřující požadavek na některou z celních nebo daňových úlev, uvádí se číselný kód 
„000“.

Z technických důvodu je nově stanoveno, že při dovozu nebo vývozu radioaktivních látek 
nebo elektrické energie se do kolonky 38 uvádí 0,001.

Z důvodu  sjednocení  způsobu  vyplňování  některých  kolonek  může  být  uveden  údaj 
v kolonce 41 až na 3 desetinná místa.

Má-li být k určení celní hodnoty použita metoda převodní hodnoty dovezeného zboží, uvádí 
deklarant do kolonky 43 kód „1“. V ostatních případech vyplňuje tuto kolonku celník.

Při zajišťování celního dluhu celní jistotou je možno uvádět nový kód „94CJ“ v případech, 
kdy deklarant chce použít celní jistotu opakovaně.

Při dovozu zboží do dočasného použití s částečným osvobozením od cla neplátcem DPH se 
kód způsobu úhrady celního dluhu uvádí v kolonce 47 ve sloupci ZP na úrovni řádku, na kterém je 
ve sloupci „Druh“ uveden kód platby „B00“. Je to z důvodu změny zákona o DPH, který nově 
stanoví, že DPH se při režimu dočasné použití s částečným osvobozením od cla vybírá ihned při 
propouštění do režimu.
V rámci novely zákona od DPH došlo i ke změně přílohy č. 1, obsahující seznam zboží podléhající 
snížené sazbě. Proto bylo nutno provést změny v seznamu přídavných kódů uvedených v příloze 
č. 1 části IV. Dílu A vyhlášky č. 199/2004 Sb. V této souvislosti je nutno upozornit na to, že zákon 
o DPH, postupně prováděnými novelami takřka zcela opustil přímou návaznost mezi položkami 
celního sazebníku a přílohami obsahujícími seznamy zboží, které podléhají snížené celní sazbě. 
Proto  v tištěné  verzi  Českého  integrovaného  tarifu  2009,  nemohly  být  aplikované  sazby  daně 
přiřazeny  k  jednotlivým  položkám  zboží,  jako  tomu  bylo  v  minulosti,  ale  informace  byly 
zapracovány do aplikačních poznámek. Aplikační poznámky k sazbám DPH byly diferencovaně 
přiřazeny ke kapitolám, ve kterých se může vyskytovat zboží uvedené v přílohách č. 1 a 4 zákona 
o DPH. Tyto je třeba chápat jako ryze informativní a nikoliv vyčerpávající, protože příloha zákona 
je koncipována převážně tak, že sníženou sazbu daně je možno použít pouze pro konkrétní určení 
nebo použití zboží. Tak např. u živých zvířat patřících do kapitoly 01 je možno sníženou sazbu daně 
přiznat  pouze  v případě,  že  jsou  „obvykle  určená  k  přípravě  potravin“,  zatímco  ostatním, 
včt.  čistokrevných  plemenných  zvířat,  sníženou  sazbu  daně  přiznat  nelze.  Obdobný  postup  je 
i  u  krmiv a  zdravotnických prostředků.  Tak např.  slámě určené ke  krmení  lze  sníženou sazbu 
přiznat, pokud však bude použita k vycpávání slamníků nebo k podestýlce zvířat, musí být zdaněna 
základní sazbou.
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S novelou zákona o SPD souvisejí i změny, které bylo nutno provést v seznamu přídavných 
kódů spotřebních daní uvedených v příloze č. 1 části IV. dílu B vyhlášky č.199/2004 Sb., které 
spočívaly ve vyřazení kódů produktů, které přestaly být vybranými výrobky – předmětem daně. 

Nabytím účinnosti zákonů o ekologických daních, tj. zákona o dani z plynu, zákona o dani 
z pevných  paliv  a  zákona  o  dani  z elektřiny,  které  byly  zavedeny  zákonem  č. 261/2007 Sb., 
o stabilizaci veřejných rozpočtů, musely být zavedeny přídavné kódy i pro tyto produkty.

Ke změnám došlo rovněž v Části V. obsahující Seznam kódů národních dokladů, osvědčení, 
licencí a povolení na podporu celního prohlášení s cílem jejich aktualizace z důvodu legislativních 
změn.

Aktualizována byla rovněž Část III – Seznam měrných jednotek u kvótovaného zboží.  
Z důvodu  nahrazení  nařízení  Rady (EHS)  č. 259/93  ze  dne  1. února 1993  o dozoru  nad 

přepravou odpadů v rámci  Evropského společenství,  do  něj  a z něj  a o její  kontrole,  které  bylo 
nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě 
odpadů, bylo nutné pozměnit znění příslušných odstavců Přílohy č.1 vyhlášky č. 199/2004 Sb. Byl 
upraven text odst. 7 a 18, v nichž došlo k vypuštění kódu WCE, který označoval odpad uvedený 
v červeném seznamu. Dle nové právní úpravy je tvz. červený seznam určen pouze pro identifikaci 
odpadů,  které  jsou  zakázány vyvážet,  jak  to  uvádí  Příloha  V nařízení  Evropského  parlamentu 
a Rady 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů, ve znění platných předpisů. V této 
příloze jsou i výjimky, které v konečné podobě nesou jiné kódy označení. Z těchto důvodů bylo 
nutné pozměnit také příslušné poznámky pod čarou. 

    Dne 2.3.2009 vstoupilo v platnost  nařízení Rady (ES) č.  116/2009 ze dne 18. prosince 2008 
o vývozu kulturních statků, zveřejněné  v Úředním  věstníku  Evropské  unie  L 39 dne 10. února 
2009.  Toto  nařízení  ruší  předchozí  nařízení  Rady  (EHS)  3911/92  a  další  nařízení,  která  jsou 
uvedena v příloze II.
„Kulturními  statky“ pro  účely  tohoto  nařízení  se  rozumí  statky uvedené  v  příloze  I.  Jedná  se 
převážně o starožitnosti starší 50 až 100 let (např. archeologické sbírky - 100 let, archiválie - 50 let, 
dopravní prostředky -75 let).  U některých kategorií kulturních statků může být doba i delší (např. 
mapy 200 let).

Vyvezení kulturních statků mimo území Společenství se může uskutečnit pouze na základě 
předložení vývozního povolení. Vývozní povolení platí v rámci celého Společenství.

Dohoda ADR - Změny a doplňky "Přílohy A" a "Přílohy B"
     Ve Sbírce předpisů ČR - Mezinárodní smlouvy bylo dne 24.3.2009 zveřejněno Sdělení 13/2009 
Sb. m.s. Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998  
Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb.m.s., č. 6/2002 Sb.m.s., č. 65/2003 Sb.m.s.,   č. 77/2004 Sb.m.s.,  
č. 33/2005 Sb.m.s., č. 14/2007 Sb.m.s. a č. 21/2008 Sb.m.s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků  
„Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek  a předmětů“ 
a  „Přílohy  B  –  Ustanovení  o  dopravních  prostředcích  a  o  přepravě“  Evropské  dohody  
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
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Více informací naleznete na internetových stránkách  Ministerstva kultury ČR: 
http://www.mkcr.cz/

Postupy při vyřizování žádostí a jiných dožádání veřejnosti

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=945
http://www.mkcr.cz/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:039:0001:0007:CS:PDF


   V  rámci  procesu  stabilizace  a  přidružení  (SAP)  sjednalo  Evropské  společenství  se 
západobalkánskými  zeměmi  (Albánií,  Bosnou  a  Hercegovinou,  Chorvatskem,  Bývalou 
jugoslávskou republikou Makedonie, Černou Horou a Srbskem) dohody o stabilizaci a přidružení. 
Dohody o stabilizaci a přidružení s Chorvatskem a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie již 
vstoupily v platnost. Do té doby, než vstoupí v platnost dohody o stabilizaci a přidružení s Albánií, 
Bosnou  a  Hercegovinou  a  Černou  Horou,  platí  prozatímní  dohody  o  obchodu  a  obchodních 
záležitostech s uvedenými zeměmi.  Podrobně jsme o této problematice informovali v OM č. 4/2008 
(str.20).
     Podle příslušných protokolů o pravidlech původu je možné uplatňovat kromě dvoustranné 
kumulace původu i kumulaci diagonální. Znamená to, že materiály použité při výrobě pocházející 
ze země, s níž je povolena kumulace, jsou pokládány za původní. Důležitou podmínkou však je,  že 
země  konečné výroby  a země určení, jakož i všechny země, které se podílejí na procesu získání 
statusu původu výrobku, musí mít mezi sebou podepsané dohody se shodnými pravidly původu. 
Materiály pocházející  ze zemí,  které nemají mezi  sebou dohodu uzavřenu, jsou považovány za 
nepůvodní.  Uzavření  shodné  preferenční  dohody  musí  být  zveřejněno  v  Úředním  věstníku 
Společenství (řada „C“), včetně data od kterého může být kumulace uplatňována. 
       Ke zveřejnění došlo dne 17.3.2009 v  Úředním  věstníku  Evropské  unie C 62 publikováním 
Oznámení týkajícího se preferenčních dohod, které stanoví diagonální kumulaci původu mezi 
Společenstvím,  západobalkánskými  zeměmi  a  Tureckem.  Dle  tohoto  oznámení  může  být 
diagonální kumulace použita mezi EU a níže uvedenými zeměmi: 

EU
Albánie AL 1.1.2007
Bosna a Hercegovina BA 1.7.2008
Bývalá jugoslávská republika Makedonie MK 1.1.2007
Černá Hora ME 1.1.2008
Srbsko RS       -

     Vzhledem k tomu, že prozatímní  dohoda se Srbskem doposud nevstoupila v platnost,  není 
diagonální kumulace EU-RS nebo RS – AL resp.BA,MK nebo ME prozatím možná. Stejně tak 
nelze  zatím  diagonální  kumulaci  uplatňovat  s Tureckem,  neboť  stávající  dohody  s  některými 
západobalkánskými  zeměmi  (AL,BA,MK)  umožňují  pouze  kumulaci  dvoustrannou  (změny 
protokolů jsou v současné době projednávány).

    Dne  7.3.2009  bylo  v  Úředním  věstníku  Evropské  unie  zveřejněno  nařízení  Rady  (ES) 
č. 179/2009, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře 
a o společném celním sazebníku. Toto nařízení všeobecně pozastavuje clo pro:

o KN 8528 59 10 Černobílé  nebo jiné  monochromní  monitory využívající  technologie 
tekutých  krystalů,  vybavené  zásuvkou  rozhraní  DVI  (pro  propojení  videozařízení 
s  počítačem) nebo standardu VGA (pro počítačovou zobrazovací  techniku)  nebo oběma 
s  promítacím  zařízením  s  úhlopříčkou  nejvýše  77,50  cm  (tj.  30,5  palců),  s  poměrem 
šířka/výška  1:1,  4:3,  5:4  nebo  16:10,  s  rozlišením  obrazových  prvků  nejméně 
1,92 megapixelů a s roztečí bodů nejvýše 0,3 mm (kód TARIC 8528 59 10 10). 

o KN 8528 59 90 Barevné monitory využívající technologie tekutých krystalů s promítacím 
zařízením s úhlopříčkou nejvýše 55,9 cm (tj. 22 palců), s poměrem šířka/výška 1:1, 4:3, 5:4 
nebo 16:10 (kód TARIC 8528 59 90 40). 

Vzhledem ke zpětné účinnosti nařízení od 1.1.2009
mohou oprávněné osoby požádat o vrácení cla.
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:062:0020:0021:CS:PDF
http://www.cs.mfcr.cz/NR/rdonlyres/E03EFCE9-D4C5-4036-9AE4-C1B1375CF0FD/9504/408.pdf


           
     
     Na základě připravované novely prováděcího nařízení k celnímu kodexu – nařízení  Komise 
(EHS)  2454/1993 – návrh viz odkaz:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/procedural_aspects/general/co
mmunity_code/TAXUD-2008-1725_en.pdf
by se měl s účinností od 1. července 2009 každý hospodářský subjekt působící v členských státech 
EU  při  styku  s  celními  orgány  identifikovat  EORI  číslem  (Economic Operator  Registration 
and Identification  -   registrační  identifikační  číslo  hospodářského  subjektu),  které  bude  platné 
v celé EU. Toto unikátní identifikační a v rámci EU registrované číslo se bude uvádět na celních 
deklaracích namísto stávajících DIČ. 

Číslo EORI bude přidělovat Celní správa ČR v prvním pololetí roku 2009.
    Dle Předběžné  informace pro  veřejnost  i  celní  úřady  o  přidělování  čísel  EORI,  kterou 
zpracovalo GŘC Praha, bude k této problematice vydán vnitřní pokyn, ve kterém bude podrobně 
popsána  problematika  registrace  a  přidělování  čísel  EORI,  včetně  konkrétního  postupu 
hospodářských subjektů a celních úřadů. 

   
                   Ve Sbírce předpisů ČR Mezinárodní smlouvy 
                   byla dne 24.3.2009  zveřejněna tato sdělení:

Sdělení  17/2009 Sb.m.s. Ministerstva zahraničních věcí  o přijetí  úprav článků 2A a 2B 
Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
Sdělení 18/2009 Sb.m.s. Ministerstva zahraničních věcí o přijetí úprav článků 2A, 2B, 2D 
a 2E Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
Sdělení  19/2009 Sb.m.s. Ministerstva zahraničních věcí o přijetí  úprav článků 5, 2F, 2H 
a Přílohy E Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
Sdělení  20/2009  Sb.m.s. Ministerstva  zahraničních  věcí  o  přijetí  úprav  článků  5  a  2H 
Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
Sdělení 21/2009 Sb.m.s. Ministerstva zahraničních věcí o přijetí úprav článků 2A, 2B, 2C 
a 2H Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
Sdělení  22/2009  Sb.m.s. Ministerstva  zahraničních  věcí  o  přijetí  úprav  článků  2F  a  5 
Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

 

V Úředním věstníku Evropské unie L 77 bylo dne 24.3.2009   zveřejněno Nařízení Komise (ES)  
č. 206/2009 ze dne 5. března 2009 o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní  
spotřebu do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 136/2004. 
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http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/09m022.htm
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/09m021.htm
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/09m020.htm
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/09m019.htm
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/09m018.htm
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/09m017.htm
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/09m0090.htm
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/09m0090.htm
http://www.celnisprava.cz/NR/rdonlyres/D8E6E2DD-64B6-4819-86A2-CB315A3989A3/0/EORI_predbezne_info.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/procedural_aspects/general/community_code/TAXUD-2008-1725_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/procedural_aspects/general/community_code/TAXUD-2008-1725_en.pdf


V Úředním věstníku Evropské unie L 78 bylo dne 24.3.2009 zveřejněno NAŘÍZENÍ RADY (ES)  
č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění).

Kde lze získat vysvětlivky k     Harmonizovanému systému ?  
     Vysvětlivky k Harmonizovanému systému (HS) popisu a číselného označování vydává Světová 
celní organizace (World customs organization - WCO)  http://www.wcoomd.org/, spravuje je 
a aktualizuje je Výbor pro Harmonizovaný systém
Odkaz na 

● internetové stránky celních správ
http://www.wcoomd.org/customwebsites/?lid=1

● Harmonizovaný systém 
http://publications.wcoomd.org/harmonized-system.html?selected=cat1

● Vysvětlivky k HS (Explanatory Notes to the Harmonized System)
http://publications.wcoomd.org/harmonized-system/notes-explicatives-du-systeme-
harmonise-3.html

Set-top boxy
KN 8528 71 13 Přístroje se zařízením na bázi mikroprocesoru se zabudovaným modemem pro 
získání přístupu na internet a které mají funkci interaktivní výměny informací, schopné přijímat 
televizní signál ("set-top boxy s komunikační funkcí")
KN  8528 71 19 ostatní (digitální set-top boxy bez zabudovaného modemu)

Webkamery
KN 8525 80 19 90 Televizní kamery, digitální fotoaparáty a videokamery se  záznamem obrazu 
i zvuku (kamkordéry) – ostatní

Plastové pytle a sáčky
3923 21   - Pytle a sáčky (včetně kornoutů)
- - 3923 21   - - Z polymerů ethylenu 
- - - 3923 21 00 20   - - - O tloušťce fólie nejvýše 100 mikrometrů (m) 
- - - 3923 21 00 99   - - - Ostatní
- - 3923 29  - - Z ostatních plastů
- - - 3923 29 10  - - - Z poly(vinylchloridu)
- - - - 3923 29 10 20  - - - - Obsahující nejméně 20 % hmotnostních polyethylenu a o tloušťce fólie 
                                             nejvýše 100 mikrometrů (?m)
- - - - 3923 29 10 99  - - - - Ostatní
- - - 3923 29 90  - - - Ostatní
- - - - 3923 29 90 20   - - - - Obsahující nejméně 20 % hmotnostních polyethylenu a o tloušťce fólie 
                                             nejvýše 100 mikrometrů (µm) 
- - - - 3923 29 90 99   - - - - Ostatní
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VY se ptáte, MY odpovídáme

KAM ZAŘADIT ?

http://publications.wcoomd.org/p330/Explanatory-Notes-to-the-Harmonized System/product_info.html
http://publications.wcoomd.org/p330/Explanatory-Notes-to-the-Harmonized System/product_info.html
http://publications.wcoomd.org/harmonized-system.html?selected=cat1
http://www.wcoomd.org/customwebsites/?lid=1
http://www.wcoomd.org/


       Na program jednání poslanecké sněmovny je zařazeno projednávání návrhu na vydání nového 
zákona, který by upravoval řízení o správě daní a poplatků.  Zákon č. 337/1992, Sb., o správě daní 
a poplatků byl do dnešního dne 58x novelizován. Pouze malé procento tvořily samostatné novely, 
které představovaly věcný zásah do konstrukce zákona. Jedním z důvodů pro novelizaci zákona 
o správě daní a poplatků bylo odstranění některých dílčích nedůsledností a nepřesností, čímž bylo 
z valné části vyhověno i požadavkům podnikatelské sféry. 

  Text  platného  zákona  o  správě  daní  a  poplatků odpovídá  době  jeho  vzniku,  tehdejším 
společenským poměrům,  jakož  i  časovému  prostoru  na  jeho  přípravu.  Lze  konstatovat,  že  se 
vyznačuje  terminologickou  nejednotností  a  neprovázaností.  Existuje  v něm  rovněž  celá  řada 
nejednoznačných ustanovení, vedoucích k vícero výkladům. Nutno dodat, že stejným nedostatkem 
trpí i ostatní daňové zákony, jejichž provázanost s obecným procesním předpisem není ideální, což 
se projevuje zejména existencí duplicitních či příliš kasuistických ustanovení přispívajících k větší 
nečitelnosti  daňových zákonů. Adresáti  norem obsažených v daňových zákonech (úředníci z řad 
správců daní i daňové subjekty) tak musí vedle textu zákona znát příslušnou metodiku a rozsáhlou 
judikaturu, která zákon vykládá, zvláště pak judikaturu Nejvyššího správního soudu.

     Některé specifické procesní otázky týkající se správy daní jsou řešeny v jednotlivých daňových 
zákonech, neboť určité instituty se mohou vyskytovat právě a pouze u té které konkrétní daně. 
Jedná se např. o stanovení odchylných lhůt pro podání daňového přiznání, rozdílné stanovení délky 
zdaňovacího období apod. Terminologická provázanost mezi obecnou procesní normou zakotvenou 
v zákoně o správě daní a poplatků a konkrétní odchylkou v příslušném zákoně často chybí. Jako 
negativní  jev  je  třeba  brát  i  hojný  výskyt  duplicitních  ustanoveních  pramenících  z vzájemné 
neprovázanosti daňových zákonů. Nejednotnost při používání pojmů, která byla konstatována výše 
je (a pokud nedojde ke změně, tak i  bude) vzhledem k propojující  úloze zákona o správě daní 
a poplatků přenášena do jednotlivých daňových zákonů. 

     Nový návrh daňového řádu, který by měl nahradit současný zákon o správě daní a poplatků, 
vychází  ze  zhodnocení  účinnosti  dosavadní  právní  úpravy,  přihlíží  k  vývoji  právní  teorie 
a reflektuje změny v ostatních právních oblastech. Vychází rovněž z tradic berní správy na našem 
území, z judikatury Nejvyššího správního soudu Republiky Československé, současné judikatury 
Ústavního soudu,  Nejvyššího  správního soudu a  krajských soudů vykonávajících  působnost  ve 
správním soudnictví, jakož i  správních úprav daňového řízení ve státech Evropské unie. Stejně 
jako se postupně propojují ekonomiky jednotlivých států, sbližují se i postupy pro realizaci berních 
práv  a povinností.  Důsledkem ekonomické  integrace  je  nutnost  úzké  spolupráce  berních  správ 
a čím  podobnější  postupy  se  uplatňují  v jednotlivých  zemích,  tím  snazší  je  komunikace 
a spolupráce  (například  při  koordinovaných  kontrolách  nadnárodních  subjektů,  automatické 
výměně informací, atd.).

     Cílem nové právní úpravy je pak transparentnější a jednoznačnější úprava dosavadního postupu 
při  správě  daní  s  důrazem na  snížení  administrativní  zátěže  a  posílení  využívání  elektronické 
podpory správy daní a komunikaci s daňovými subjekty, nikoliv o neodůvodněný zásah do vývoje 
uplynulých let. Přijetí daňového řádu by tak mělo především zajistit větší právní jistotu daňových 
subjektů i správců daně, neboť návrh reaguje na dlouholetou zkušenost s problémy interpretace 
původního  zákona,  která  se  projevuje  jak  rozdílným  rozhodováním  v obdobných  případech 
krajskými soudy, tak i jednotlivými správci daně.  
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Jednotlivé cíle nové právní úpravy

Nová kodifikace si klade za cíl zejména
• vymezení a upřesnění  použitých pojmů a jejich  vazeb v jednotlivých institutech, což by 

mělo  ovlivnit  pozitivně  některé  opakující  se  spory o  výklad  procesního  zákona,  posílit 
právní jistotu adresátů norem daňového práva a vytvořit základ pro sjednocení terminologie 
v rámci daňového práva, 

• vytvoření  systematicky  uspořádaného  a  přehledného  textu,  který  umožní  snadnou 
a přehlednou orientaci a který bude obsahovat pokud možno krátké a přehledné paragrafy 
a odstavce, které přispívají k větší čitelnosti textu, 

• rozšíření  základních  interpretačních  zásad  uplatňujících  se  při  správě  daní  v souladu 
s ústavním pořádkem,  judikaturou  a  s reflexí  obecných  zásad  činnosti  správních  orgánů 
obsažených ve správním řádu, při současném zachování zásad typických pro berní právo, 

• zkvalitnění  výkonu  daňové  administrativy  a  podpora  klientského  přístupu  při  jednání 
s daňovými subjekty, 

• širší  míra  zapojení  výpočetní  techniky  v návaznosti  na  projekt  jednotné  elektronické 
komunikace (e-government), 

• nová úprava doručování koncipovaná tak, aby postavení adresáta bylo totožné s obdobnými 
modely  v jiných  procesních  řádech  a  zamezilo  se  možným  obstrukcím  a  vyhýbání  se 
doručení, 

• posunutí splatnosti daně ve výši, která byla stanovena nad rámec tvrzení daňového subjektu, 
až za právní moc rozhodnutí, 

• změnu  v systému  opravných  a  dozorčích  prostředků,  kde  se  rozšířil  specificky  daňový 
postup  umožňující  podání  dodatečných  daňových  tvrzení  na  nižší  daň  na  úkor  obnovy 
řízení,  což  daňovým  subjektům  umožní  účinněji  brojit  proti  případným  nesprávným 
platebním výměrům, a to po celou dobu, po kterou je možno daňovou povinnost měnit, 

• změnu oproti současnému přístupu k odůvodnění rozhodnutí ve smyslu zakotvení obecného 
požadavku, že každé rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění, nestanoví-li zvláštní úprava 
jinak, 

• jednoznačné  nastavení  lhůty  pro  stanovení  daně,  která  ohraničuje  prostor,  do  kdy  lze 
zvyšovat i snižovat daňovou povinnost, 

• předřazení priority úhrady daně před její  příslušenství,  které daňovému subjektu umožní 
uhradit nejprve dlužnou daň a eliminovat tak vznik dalšího úročení, 

• zavedení jednoznačných pravidel pro možnost opakování daňové kontroly, 
• podstatné a racionální omezení subsidiárního použití občanského soudního řádu při daňové 

exekuci,  tak,  aby  byly  odstraněny  pochybnosti,  které  důvodně  vznikaly  při  aplikaci 
správními úřady těch oprávnění, která stanovil občanský soudní řád pro soudy a soudce, 

• zavedení  transparentních pravidel  pro vedení  spisu a  nahlížení  do něj,  které přispěje  ke 
zkvalitnění kontaktů mezi správci daně a veřejností a usnadní orientaci daňového subjektu 
ve spisovém materiálu.1

Neschválení novely zákona o spotřebních daních
     V Olomouckém Merkuru č. 5/2008 (str.18) jsme Vás informovali o skutečnosti, že na program 
projednávání  poslanecké  sněmovny  byl  zařazen  návrh  novely  zákona  č.  353/2003  Sb., 
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Cílem novely bylo snížení spotřební daně na 
vybrané minerální oleje. 

Tento návrh novely byl ve třetím čtení zařazen do programu jednání 52. schůze, 
na které byl dne 18.3.2009 projednáván, ale  n e b y l  schválen.

1 Srovnej www.psp.cz 
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   CELNÍ ŘEDITELSTVÍ 

      OLOMOUC  

         pořádá bezplatný seminář

              „Pátý rok v Evropě“

                                                 
      Program:

CELNÍ ŘÍZENÍ  -  ZMĚNY K 1.7.2009
o  EORI -  registrační identifikační číslo hospodářského subjektu    

 (Economic Operator Registration and Identification)
o  Vstup a výstup zboží na a z celního území Společenství 

             (vstupní a výstupní souhrnné celní prohlášení)
o   e-Dovoz (přechodné období)           
                  -   RŮZNÉ
o   nejčastější dotazy 
o   poznatky z kontrol

              INTRASTAT
o   nejčastější dotazy 
o   poznatky z kontrol

                      Datum konání:  květen - červen 2009     
             Místo konání:    Celní úřady v rámci Celního ředitelství Olomouc 
             

Přihláška je k dispozici na  na internetových stránkách Celní správy ČR  www.celnisprava.cz  
odkaz vlevo Celní správa ČR > Stránky celních ředitelství > CŘ Olomouc >Poradenství 

http://www.cs.mfcr.cz/NR/rdonlyres/E03EFCE9-D4C5-4036-9AE4-
C1B1375CF0FD/10183/prihlaska.rtf
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