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ÚVOD 

Oddělení vztahů k veřejnosti Generálního ředitelství cel si dovoluje navázat vedle již známého, 
tištěného měsíčníku celní správy „CLO-DOUANE“, na druhý ročník elektronického informačního 
občasníku s  označením „MERKUR“. Cílem elektronického občasníku je informovat 
podnikatelskou i nepodnikatelskou veřejnost o nejdůležitějších právě probíhajících i 
připravovaných změnách a dalších novinkách z oblasti celních předpisů a činnosti celní správy. 

Souběžně s výše uvedenými informačními kanály zabezpečuje oddělení vztahů k veřejnosti jak 
poskytování písemných, telefonických informací, osobních konzultací, tak i poskytuje informace 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Poskytování informací je 
prováděno v rozsahu stanovených kompetencí Celní správy České republiky (jedná se např. 
o správu cel a daní, dělenou správu, společnou zemědělskou politiku, informace o zákazech a 
omezeních při dovozu, vývozu a tranzitu zboží a uvádění zboží na trh, kontrolu nakládání 
s odpady a s obalovým materiálem, ochranu práv duševního vlastnictví, oblasti integrovaného 
záchranného systému státu a dalších oblastí).  

Hlavní  kategorie změn v oblasti celních předpisů a činnosti Celní správy České republiky první 
poloviny roku 2012 jsou soustředěny do oblastí: 

1. celního řízení, 

 došlo k zavedení nově fungujícího jednotného povolení pro používání zjednodušených 

postupů platných na území Společenství, 

 nastala výměna elektronických certifikátů Celní správy České republiky, 

 bylo zahájeno přistoupení Chorvatska k Úmluvám o společném tranzitním režimu, 

2. obchodně politické opatření: 

 zaměřeno na problematiku veterinárních kontrol a předkládání Společného 

veterinárního vstupního dokladu při dovozu vyjmenovaných výrobků ze třetích zemí, 

3. evropské celní legislativy, 

4. původu zboží, 

5. probíhajích změn v elektronickém podání Intrastu. 

 

Kromě již zveřejňovaných informací v tomto elektronickém občasníku MERKUR doporučujeme 
sledovat na stránkách celní správy i aktuality z oblasti celních předpisů, stránky naleznete zde: 
http://www.celnisprava.cz/cz/aktuality/Stranky/default.aspx. Průběžně měnící se informace jsou 
i v oblasti celního kurzovního lístku, kurzovní lístek lze nalézt v odkazu: 
http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/kurzy.aspx, Pro zjišťování informací týkajících se 
přijímaných poštovních zásilek ze třetích zemí je vhodné sledovat stránky: 
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/odbavovani-postovnich-zasilek/Stranky/default.aspx,a stránky: 
http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/ocekavate-zasilku-ze-zahranici--id357/. 

http://www.celnisprava.cz/cz/aktuality/Stranky/default.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/kurzy.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/odbavovani-postovnich-zasilek/Stranky/default.aspx,a
http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/ocekavate-zasilku-ze-zahranici--id357/
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CELNÍ ŘÍZENÍ 

SASP – jednotné povolení pro používání zjednodušených postupů 

SASP je povolení, do něhož jsou zapojeny celní správy více než jednoho členského státu EU. 
Může být uděleno pro jeden z následujících režimů: 

• zjednodušené celní prohlášení, 
• místní celní řízení, 
• celní režimy s hospodářským účinkem, 
• zvláštní použití. 

SASP je zkratka odvozená z anglického názvu Single Authorisation for Simplified Procedures, 
souhrnně označující jednotná povolení pro používání zjednodušených postupů. Rozlišujeme dva 
druhy jednotných povolení pro zjednodušené postupy, a to dle zvoleného zjednodušeného 
postupu:  

• Jednotné povolení pro zjednodušené celní prohlášení (viz čl. 76 odst. 1 písm. b) celního 
kodexu). 
U daného typu zjednodušení mohou být při propuštění zboží do schváleného režimu 
použity alternativní údaje, zjednodušené doklady. Následně ve vymezeném období musí 
být předloženo doplňkové celní prohlášení.  

• Jednotné povolení pro místní celní řízení (viz čl. 76 odst. 1 písm. c) celního kodexu). 
U daného typu zjednodušení je podáváno oznámení o propuštění zboží do schváleného 
režimu formou pořízení záznamu. Celní formality mohou být realizovány v prostorách 
dotčené osoby či jiném schváleném místě. Následně ve vymezeném období musí být 
předloženo doplňkové celní prohlášení.  

Problematiku SASP upravuje nařízení Komise č. 1192/2008, jež vstoupilo v platnost dne 1. ledna 
2009 a kterým se mění a doplňuje nařízení Komise č. 2454/1993, kterým se provádí nařízení Rady 
(EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství. 

SASP umožňuje hospodářským subjektům centralizovat celní záležitosti, vedení účetnictví a 
platby cel, spojené se všemi transakcemi, do jednoho členského státu, i když se fyzické kontroly a 
propouštění zboží uskutečňuje v jiném členském státě. V rámci SASP není centralizace plateb 
DPH, spotřebních daní, požadavků týkajících se poskytování údajů pro potřeby statistiky. 

Žadatel o SASP musí kumulativně splňovat požadavky definované platnou a účinnou legislativou 
Evropské unie (Nařízení Rady č. 2913/92 ze dne 12.října 1992, kterým se vydává celní kodex 
Společenství ve znění pozdějších předpisů (dále jen „celní kodex“), Nařízení Komise (EHS) č. 
2454/93 z 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává 
celní kodex Společenství ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí předpis“). 
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O SASP  může žádat: 

• jakákoliv osoba definovaná v čl. 4 odst. 1 celního kodexu,  

Žadatelem tak může být fyzická osoba či právnická osoba, nebo pokud tak stanoví platné právní 
předpisy, sdružení osob uznaná jako způsobilá k právním úkonům, ačkoli nemají právní 
subjektivitu právnických osob; 

• která je usazena v Evropském společenství (čl. 4 odst. 2 celního kodexu), a 
• splňuje právní požadavky. 

O SASP nemůže požádat skupina společností. Žádost musí podat pouze jeden subjekt, který 
převezme odpovědnost za zastupování ostatních, a tento subjekt musí figurovat pro celní orgány 
jako jediné kontaktní místo.  

Jak žádat o SASP: 

Žádost je třeba podat písemně na tiskopise, uvedeném v příloze 67 prováděcího předpisu. 

Co je třeba předložit: 

Správně vyplněný tiskopis žádosti, ve kterém žadatel mimo jiné uvede centrální místo pro přístup 
ke všem informacím požadovaným celním orgánem ve vydávajícím členském státě (tj. údaj o 
místě hlavního účetnictví, celních záznamů a dokumentace), aby tak umožnil posouzení kritérií, 
kterými se řídí udělování povolení. To zahrnuje: 

• posouzení, zda daná společnost dokáže nebo nedokáže plnit své povinnosti, 
• audit správy a vnitřní kontroly společnosti, 
• analýzu rizik. 

Kde podat žádost o SASP: 

Žádost je podána v členském státě, kde je vedeno nebo je dostupné hlavní účetnictví žadatele, 
včetně veškeré dokumentace a záznamů a kde je prováděna alespoň část operací, na kterou se 
má jednotné povolení vztahovat. 

Žadatel by měl dát celním orgánům písemný souhlas s případnou výměnou informací, která může 
být nezbytná s jinými členskými státy, zapojenými do schvalování, a to v souvislosti jak s 
postupem vydávání, tak s využíváním povolení. 

V případech, kdy Celní správa ČR bude schvalující celní správou, rozhodují o udělení 
SASP příslušné celní úřady, které se poté, co bude připraven návrh SASP, spojí s kontaktním 
místem pro SASP, aby mohl být navázán kontakt se zahraničními celními správami zahrnutými do 
návrhu SASP. Spolupráce participujících zahraničních správ na podmínkách SASP je zajištěna přes 
kontaktní místo pro SASP. Kontaktním místem pro SASP je celní oddělení Generálního ředitelství 
cel. Kontaktní místo zajišťuje komunikaci s dotčenými zahraničními celními správami a oddělením 
zajišťujícím sběr dat pro účely statistiky zahraničního obchodu v rámci celních operací 
realizovaných na základě SASP. 
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Odkaz na stránky SASP je následující: 

http://www.celnisprava.cz/cz/clo/sasp-jednotna-povoleni-pro-pouzivani-zjednodusenych-

postupu/Stranky/default.aspx 

Elektronické certifikáty Celní správy České republiky  - výměna certifikátů 

Od 22. 5. 2012 bude možné šifrovat zprávy směřující od deklarantské veřejnosti směrem k celní 
správě jen novým komerčním certifikátem CS. Zprávy směřující od celní správy směrem 
k deklarantské veřejnosti budou podepisovány novým kvalifikovaným certifikátem CS od 
stejného okamžiku. 

Certifikáty CS, platné do 22. 5. 2012: 

standart_public.cer – komerční certifikát, prostřednictvím tohoto veřejnost šifruje zprávy určené 
pro celní správu, 

kval_public.cer – kvalifikovaný certifikát, tento podepisuje Celní správa České republiky určený 
pro deklarantskou veřejnost. 

Od 14. 5. 2012 do 21. 5. 2012 - přechodné období pro účely instalace nových certifikátů, jsou 
k dispozici na níže uvedené stránce: 

http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/Stranky/elektronicke-certifikaty-celni-spravy-
cr.aspx 

Kořenové  certifikáty - certifikáty certifikační autority zůstávají v platnosti: 

a) kom-root.cer - http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/Stranky/elektronicke-  certifikaty-
celni-spravy-cr.aspx 

b) kval-root.cer - http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/Stranky/elektronicke-certifikaty-
celni-spravy-cr.aspx 

 

ELEKTRONICKÝ ČESKÝ INTEGROVANÝ TARIF – ZMĚNY V OBDOBÍ LEDEN – DUBEN 2012 

Aktualizace EČIT leden, únor  

Změny v kapitolách: 3, 7, 20, 27, 28, 29, 32, 35, 38, 39, 48, 50, 81, 84, 85, 87 

Aktualizace EČIT březen  

Změny v kapitolách: 6, 12, 29, 30, 95, 97 

Aktualizace EČIT duben  

Změna v kapitolách: 5, 9, 12, 20, 22, 29, 30, 95, 97 

  

http://www.celnisprava.cz/cz/clo/sasp-jednotna-povoleni-pro-pouzivani-zjednodusenych-postupu/Stranky/default.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/sasp-jednotna-povoleni-pro-pouzivani-zjednodusenych-postupu/Stranky/default.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/elektronicky-podpis/Documents/od%2025.5.2011/standart_public.cer
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/elektronicky-podpis/Documents/od%2025.5.2011/kval_public.cer
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/Stranky/elektronicke-certifikaty-celni-spravy-cr.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/Stranky/elektronicke-certifikaty-celni-spravy-cr.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/elektronicky-podpis/Documents/od%2025.5.2011/kom-root.cer
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/Stranky/elektronicke-%20%20certifikaty-celni-spravy-cr.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/Stranky/elektronicke-%20%20certifikaty-celni-spravy-cr.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/elektronicky-podpis/Documents/od%2025.5.2011/kval-root.cer
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/Stranky/elektronicke-certifikaty-celni-spravy-cr.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/Stranky/elektronicke-certifikaty-celni-spravy-cr.aspx
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/Aktual2012/Aktualizace_0102.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/Aktual2012/Aktualizace_03.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/Aktual2012/Aktualizace_duben.pdf
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TŘÍDA I 
ŽIVÁ ZVÍŘATA; ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY 

Poznámky ke třídě I 
Poznámky ke kapitolám 01 - 05 
 

01  Živá zvířata  

02  Maso a jedlé droby  

03  Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí  

04  Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé produkty živočišného původu, jinde 
neuvedené ani nezahrnuté  

05  Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté  

TŘÍDA II 
ROSTLINNÉ PRODUKTY 

Poznámky ke třídě II 

Poznámky ke kapitolám 06 - 14 

 

06  Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň  

07  Jedlá zelenina a některé kořeny a hlízy  

08  Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů  

09  Káva, čaj, maté a koření  

10  Obiloviny  

11  Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek  

12  Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé 
rostliny; sláma  a pícniny  

13  Šelak; gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky  

14  Rostlinné pletací materiály; rostlinné produkty, jinde neuvedené nebo nezahrnuté   

TŘÍDA III 
ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE A VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ 
JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY 
Poznámky ke třídě III 
Poznámky ke kapitole 15 
15   Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; 
živočišné nebo rostlinné vosky  

http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T01.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T01.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T01.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/01bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/02bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/03bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/04bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/04bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/05bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T02.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/K_poznamky/k06_14.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/06bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/07bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/08bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/09bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/10bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/11bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/12bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/12bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/13bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/14bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T03.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T03.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T03.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/15bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/15bm.pdf
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TŘÍDA IV 
VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; NÁPOJE, LIHOVINY A OCET; TABÁK A VYROBENÉ 
TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY 

Poznámky ke třídě IV 
Poznámky ke kapitolám 16 - 24 
 

16  Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých  

17  Cukr a cukrovinky  

18  Kakao a kakaové přípravky  

19  Přípravky z obilovin, mouky, škrobu nebo mléka; jemné pečivo  

20  Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin  

21  Různé jedlé přípravky  

22  Nápoje, lihoviny a ocet  

23  Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu; připravené krmivo  

24  Tabák a vyrobené tabákové náhražky  

TŘÍDA V 
NEROSTNÉ PRODUKTY 

Poznámky ke třídě V 
Poznámky ke kapitolám 25 - 27 
 

25  Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály, vápno a cement  

26  Rudy kovů, strusky a popely  

27  Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky  

TŘÍDA VI 
VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU NEBO PŘÍBUZNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ 

Poznámky ke třídě VI 
Poznámky ke kapitolám 28 - 38 
 

28  Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů 
vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů  

29  Organické chemikálie  

30  Farmaceutické výrobky  

http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T04.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T04.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T04.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/16bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/17bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/18bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/19bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/20bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/21bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/22bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/22bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/22bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/22bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/24bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T05.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T05.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T05.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/25bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/27bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/27bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T06.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/K_poznamky/k28_38.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/K_poznamky/k28_38.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/K_poznamky/k28_38.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/29bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/30bm.pdf
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31  Hnojiva  

32  Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; 
nátěrové barvy  a laky; tmely a jiné nátěrové hmoty; inkousty  

33  Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky  

34  Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací prostředky, mazací prostředky, umělé 
vosky, připravené vosky, lešticí nebo cídící přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací 
pasty, "dentální vosky" a dentální přípravky na bázi sádry  

35  Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy  

36  Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky  

37  Fotografické nebo kinematografické zboží  

38  Různé chemické výrobky  

TŘÍDA VII 
PLASTY A VÝROBKY Z NICH; KAUČUK A VÝROBKY Z NĚJ 

Poznámky ke třídě VII 
Poznámky ke kapitolám 39 - 40 
 

39  Plasty a výrobky z nich  

40  Kaučuk a výrobky z něj  

 

TŘÍDA VIII 
SUROVÉ KŮŽE A KOŽKY, USNĚ, KOŽEŠINY A VÝROBKY Z NICH; SEDLÁŘSKÉ A ŘEMENÁŘSKÉ 
VÝROBKY; CESTOVNÍ POTŘEBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY ZE STŘEV (JINÝCH 
NEŽ Z HOUSENEK BOURCE MORUŠOVÉHO) 

Poznámky ke třídě VIII 
Poznámky ke kapitolám 41 - 43 
 

41  Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně  

42  Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné 
schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)  

43  Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich  

 

http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/31bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/32bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/32bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/33bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/34bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/34bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/34bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/35bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/36bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/37bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/38bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T07.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T07.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T07.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/39bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/40bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T08.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T08.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T08.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/41bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/42bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/42bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/43bm.pdf
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TŘÍDA IX 
DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY; DŘEVĚNÉ UHLÍ; KOREK A KORKOVÉ VÝROBKY; VÝROBKY ZE 
SLÁMY, ESPARTA NEBO JINÝCH PLETACÍCH MATERIÁLŮ; KOŠÍKÁŘSKÉ A PROUTĚNÉ VÝROBKY 

Poznámky ke třídě IX 
Poznámky ke kapitolám 44 - 46 
 

44  Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí  

45  Korek a korkové výrobky  

46  Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky  

 

TŘÍDA X 
BUNIČINA ZE DŘEVA NEBO Z JINÝCH CELULÓZOVÝCH VLÁKNOVIN; SBĚROVÝ PAPÍR , KARTÓN 
NEBO LEPENKA (ODPAD A VÝMĚT); PAPÍR, KARTÓN A LEPENKA  A VÝROBKY Z NICH 

Poznámky ke třídě X 
Poznámky ke kapitolám 47 - 49 
 

47  Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka 
(odpad a výmět)  

48  Papír, kartón a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartónu nebo lepenky  

49  Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a 
plány  

 

TŘÍDA XI 
TEXTILIE A TEXTILNÍ VÝROBKY 

Poznámky ke třídě XI 
Poznámky ke kapitolám 50 - 63 
 

50  Hedvábí  

51  Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné nitě a tkaniny  

52  Bavlna  

53  Jiná rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití  

54  Chemická nekonečná vlákna  

55  Chemická střižová vlákna  

http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T09.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T09.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T09.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/44bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/45bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/46bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T10.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T10.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T10.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/47bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/47bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/48bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/49bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/49bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T11.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T11.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T11.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/50bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/51bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/52bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/53bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/53bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/53bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/53bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/55bm.pdf
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56  Vata, plsť a netkané textilie; speciální nitě; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich  

57  Koberce a jiné textilní podlahové krytiny  

58  Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapisérie; prýmkařské výrobky; výšivky  

59  Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované; textilní výrobky vhodné pro 
průmyslové použití  

60  Pletené nebo háčkované textilie  

61  Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované  

62  Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované  

63  Jiné zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; 
hadry  

 

TŘÍDA XII 
OBUV, POKRÝVKY HLAVY, DEŠTNÍKY, SLUNEČNÍKY, VYCHÁZKOVÉ HOLE, SEDACÍ HOLE, BIČE, 
JEZDECKÉ BIČÍKY A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; UPRAVENÁ PÉRA A VÝROBKY Z NICH; UMĚLÉ 
KVĚTINY; VÝROBKY Z VLASŮ 

Poznámky ke třídě XII 
Poznámky ke kapitolám 64 - 67 
 

64  Obuv, kamaše a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků  

65  Pokrývky hlavy a jejich části a součásti  

66  Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a 
součásti  

67  Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů  

 

TŘÍDA XIII 
VÝROBKY Z KAMENE, SÁDRY, CEMENTU, OSINKU (AZBESTU), SLÍDY NEBO PODOBNÝCH 
MATERIÁLŮ; KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENĚNÉ VÝROBKY 

Poznámky ke třídě XIII 
Poznámky ke kapitolám 68 - 70 
 

68  Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů  

69  Keramické výrobky  

70   Sklo a skleněné výrobky  

http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/56bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/57bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/58bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/59bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/59bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/60bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/61bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/62bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/62bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/62bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/62bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T12.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T12.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T12.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/64bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/65bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/66bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/66bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/67bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T13.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T13.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T13.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/68bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/69bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/70bm.pdf
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TŘÍDA XIV 
PŘÍRODNÍ NEBO UMĚLE PĚSTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY NEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ 
KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVY A VÝROBKY Z NICH; BIŽUTERIE; MINCE 

Poznámky ke třídě XIV 
Poznámky ke kapitole 71 
 

71  Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy 
plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince  

 

TŘÍDA XV 
OBECNÉ KOVY A VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ 

Poznámky ke třídě XV 
Poznámky ke kapitolám 72 - 83 

 

72  Železo a ocel  

73  Výrobky ze železa nebo oceli  

74  Měď a výrobky z ní  

75  Nikl a výrobky z něho  

76  Hliník a výrobky z něho  

77  (Určeno pro případnou budoucí potřebu Harmonizovaného systému)  

78  Olovo a výrobky z něho  

79  Zinek a výrobky z něho  

80  Cín a výrobky z něho  

81  Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich  

82  Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z 
obecných kovů  

83  Různé výrobky z obecných kovů  

  

http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T14.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T14.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T14.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/71bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/71bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T15.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T15.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T15.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/72bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/73bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/74bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/75bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/76bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/78bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/78bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/78bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/78bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/80bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/81bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/82bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/82bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/83bm.pdf
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TŘÍDA XVI 
STROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ; ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE 
PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM  A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO 
OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ 

Poznámky ke třídě XVI 
Poznámky ke kapitolám 84 - 85 
 

84  Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti  

85  Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci 
zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti  a 
příslušenství těchto přístrojů  

 

TŘÍDA XVII 
VOZIDLA, LETADLA, PLAVIDLA A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ 

Poznámky ke třídě XVII  
Poznámky ke kapitolám 86 - 89 
 

86  Železniční nebo tramvajové lokomotivy; kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový 
svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jejich části a součásti; mechanická (včetně 
elektromechanických) dopravní signalizační zařízení všeho druhu  

87  Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství  

88  Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti  

89  Lodě, čluny a plovoucí konstrukce  

 

TŘÍDA XVIII 
OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MĚŘICÍ, KONTROLNÍ, PŘESNÉ, LÉKAŘSKÉ NEBO 
CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE; HODINY A HODINKY; HUDEBNÍ NÁSTROJE; JEJICH ČÁSTI, 
SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Poznámky ke třídě XVIII  
Poznámky ke kapitolám 90 - 92 
 

90  Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické 
nástroje a přístroje; jejich části, součásti a příslušenství  

91  Hodiny a hodinky a jejich části a součásti  

92  Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů  

http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T16.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T16.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T16.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/84bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/85bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/85bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/85bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T17.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/K_poznamky/k86_89.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/K_poznamky/k86_89.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/K_poznamky/k86_89.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/87bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/87bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/87bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/89bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T18.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/K_poznamky/k90_92.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/K_poznamky/k90_92.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/90bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/90bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/91bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/92bm.pdf
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TŘÍDA XIX 
ZBRANĚ A STŘELIVO; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Poznámky ke třídě XIX  
Poznámky ke kapitole 93 

93  Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství  

 

TŘÍDA XX 
RŮZNÉ VÝROBKY 

Poznámky ke třídě XX  
Poznámky ke kapitolám 94 - 96 

94  Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné vycpávané výrobky; 
svítidla a osvětlovací zařízení, jinde neuvedená ani nezahrnutá; světelné znaky, světelné 
ukazatele a podobné výrobky; montované stavby  

95  Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství  

96  Různé výrobky  

 

TŘÍDA XXI 
UMĚLECKÁ DÍLA, SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY A STAROŽITNOSTI 

Poznámky ke třídě XXI  
Poznámky ke kapitolám 97 - 98 

97  Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti  

98  Kompletní průmyslový celek  

99  (Vyhrazeno pro zvláštní účely stanovené příslušnými orgány Společenství)  

 

Odkaz na stránky elektronického integrovaného taricu: 

http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Stranky/e-cit.aspx 

  

http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T19.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T19.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T19.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/93bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T20.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T20.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T20.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/94bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/94bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/94bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/95bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/96bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T21.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T21.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/T_poznamky/T21.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/97bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/99bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Documents/kapitoly/99bm.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/ecit/Stranky/e-cit.aspx
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ÚMLUVA O SPOLEČNÉM TRANZITNÍM REŽIMU MEZI ZEMĚMI EVROPSKÉHO 

SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM 

SPOLEČENSTVÍM 

 Přistoupení Chorvatska k úmluvám 

V souvislosti s přístupem Chorvatska k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi 
Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím, 
zveřejněné v Úředním věstníku ES č. L 226 ze dne 13. 8. 1987, v platném znění (dále jen „Úmluva 
o společném tranzitním režimu“), a Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku, 
zveřejněné v Úředním věstníku ES č. L 134 ze dne 22. 5. 1987, v platném znění, byla dne 26. 4. 
2012 v Úředním věstníku EU č. L 114 zveřejněna následující rozhodnutí:  
Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim č. 1/2012 o vyzvání 
Chorvatska k přistoupení k Úmluvě o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987;  
 
Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro zjednodušení formalit ve zbožovém styku č. 1/2012 
o vyzvání Chorvatska k přistoupení k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku ze dne 
20. května 1987;  
 
Návrhy Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO „Společný tranzitní režim“, kterým se změní 
Úmluva o společném tranzitním režimu ve smyslu doplnění jazykových poznámek v příloze B1 a 
B6, hlava III dodatku III Úmluvy o společném tranzitním režimu a ve smyslu změn tiskopisů 
uvedených v přílohách C1, C2, C4, C5 a C6 dodatku III Úmluvy o společném tranzitním režimu 
budou po schválení Radou EU předloženy ke schválení Smíšenému výboru EU-ESVO a poté 
zveřejněny v Úředním věstníku EU. Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO nabude účinnosti 
dnem přístupu obou zemí k úmluvám, tj. 1. 7. 2012. Návrhy nových tiskopisů jsou uvedeny 
v příloze tohoto sdělení.  
Dle sdělení Komise se v důsledku přistoupení Chorvatska k Úmluvě o společném tranzitním 
režimu připravuje také odpovídající změna nařízení Komise č. 2454/1993, kterým se provádí 
nařízení Rady č. 2913/1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „NK 2454/1993“).  
Stávající tiskopisy uvedené v přílohách C1, C2, C3, C4, C5 a C6 dodatku III Úmluvy o společném 
tranzitním režimu zůstávají v platnosti až do vyčerpání zásob, nejpozději do 30. 6. 2013, za 
podmínky jejich náležité úpravy spočívající ve změně dat platnosti a vložení názvu státu 
„Chorvatsko“. Přechodná lhůta je stanovená do 30. 6. 2013 ve snaze vyhnout se novým změnám 
tiskopisů, které by bylo nutné provést vzhledem k plánovanému rozšíření EU o Chorvatsko, 
k 1. 7. 2013.  
 
STÁVAJÍCÍ POVOLENÍ RUČITELE A UŽÍVÁNÍ JISTOT ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI ZA PŘEDPOKLADU 
NÁSLEDUJÍCÍCH ZMĚN.  
 
A) Souborná jistota (změna záruční listiny – příloha C4 dodatku III Úmluvy o společném 
tranzitním režimu a TC 31 – Osvědčení o souborné jistotě – příloha C5 dodatku III Úmluvy o 
společném tranzitním režimu). 
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S ohledem na skutečnost, že ke dni 1. 7. 2012 se stane Chorvatsko smluvní stranou Úmluvy o 
společném tranzitním režimu, zašlou úřady záruky (CŘ) uživatelům souborné jistoty informaci. 
Hodlá-li uživatel používat soubornou jistotu v Chorvatsku, musí ručitel prohlásit, že hodlá nadále 
ručit v rámci ručitelského vztahu i po 1. 7. 2012, přičemž záruka bude poskytnuta ve prospěch 
aktuálních smluvních stran podle právních předpisů EU v tomto prohlášení uvedených (nečlenské 
státy EU, pro něž ručitel nehodlá poskytovat ručení, budou škrtnuty. 
 
Po nabytí právní moci rozhodnutí budou uživateli souborné jistoty vystaveny úřadem záruky (CŘ) 
nové tiskopisy TC 31 – osvědčení o souborné jistotě (s již předtištěným názvem státu 
„Chorvatsko“ v kolonce 7) s platností od 1. 7. 2012 nebo pozdějším a s dobou platnosti nejdéle 
2 roky. Stávající tiskopisy TC 31 – osvědčení o souborné jistotě (bez předtištěného názvu státu 
„Chorvatsko“ v kolonce 7) lze použít až do vyčerpání zásob, nejpozději však do 30. 6. 2013, za 
následujících podmínek:  

 vložení názvů státu „Chorvatsko“ do kolonky 7 stávajícího osvědčení,  

 doba platnosti nejdéle do 30. 6. 2013 (kolonka 1, resp. kolonka 9),  

 úřad záruky (CŘ) provedené změny ověří podpisem pověřeného zaměstnance CŘ 
a otiskem úředního razítka.  

 
B) Jednotlivá jistota se záručními doklady (změna záruční listiny – příloha C2 dodatku III Úmluvy 
o společném tranzitním režimu a TC 32 – Záruční doklad jednotlivé jistoty - příloha C3 dodatku III 
Úmluvy o společném tranzitním režimu). 
Stejně jako u souborné jistoty i zde bude nutno doplnit text prohlášení ručitele a doplnit místo 
pro úřední doručování. Na základě přijetí prohlášení ručitele úřadem záruky (GŘC) bude ručitel 
vydávat nové TC 32 – záruční doklady jednotlivé jistoty s datem přijetí závazku ručitele dne 1. 7. 
2012 nebo pozdějším. Stávající tiskopis TC32 – záruční doklad jednotlivé jistoty, vydaný 
tuzemským ručitelem zůstává v platnosti až do vyčerpání zásob, nejpozději však do 30. 6. 2013 
s tím, že datum přijetí závazku ručitele musí být změněno na 1. 7. 2012 nebo pozdější. Takto 
provedená úprava musí být opatřena razítkem a podpisem oprávněné osoby ručitele.  
C) Jednotlivá jistota s použitím záruční listiny (změna záruční listiny – příloha C1 dodatku III 
Úmluvy o společném tranzitním režimu). 
Při předložení záruční listiny pro zajištění celního dluhu jednotlivou jistotou pro tranzitní operaci 
dotčenou přepravou do nebo přes Chorvatsko je nutné, aby v textu záruční listiny byl uveden stát 
„Chorvatsko“ a místo(a) pro úřední doručování.  
D) Zproštění povinnosti poskytnout jistotu (změna TC 33 – Osvědčení o zproštění povinnosti 
poskytnout jistotu – příloha C6 dodatku III Úmluvy o společném tranzitním režimu). 
S ohledem na skutečnost, že ke dni 1. 7. 2012 se stává Chorvatsko smluvní stranou Úmluvy o 
společném tranzitním režimu, zašlou úřady záruky (CŘ) držitelům povolení používat zproštění 
povinnosti poskytnout jistotu informaci. 
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OBCHODNĚ POLITICKÁ OPATŘENÍ 
Problematika veterinárních kontrol a předkládání Společného veterinárního vstupního dokladu 

Na základě požadavků členských států Evropská Komise – DG TAXUD (ředitelství pro cla a daně) 
zapracovala problematiku veterinárních kontrol a předkládání Společného veterinárního 
vstupního dokladu do TARIC na úrovni EU, a to s platností od 1. 4. 2012.  

Zboží, které podléhá, nebo by mohlo podléhat veterinární kontrole na vstupním místě do EU, je 
pro zapracování do TARICu rozděleno do 3 skupin: živá zvířata, produkty, na které se vztahuje 
veterinární kontrola a produkty, na které se vztahuje odchylka z veterinárních kontrol podle čl. 6 
odst. 1 rozhodnutí č. 2007/275/ES.  

ŽIVÁ ZVÍŘATA  

 nařízení č. 282/2004  

 certifikát C640: Společný veterinární vstupní doklad (SVVD zvířata) v souladu s Nařízením 
(EC) č. 282/2004, používaný při veterinární kontrole živých zvířat 

všechna živá zvířata, která se zařazují do dotčených podpoložek KN, podléhají veterinární 
kontrole (neexistuje žádná výjimka, žádný fiktivní certifikát pro deklarování skutečnosti, že zvíře 
veterinární kontrole nepodléhá); 

 vyloučené země z opatření: CH, LI, NO, FO, AD, SM (tyto země uplatňují předpisy EU pro 
veterinární kontroly pro živá zvířata již na vstupu na jejich území – kontroly provedeny 
na území těchto států, není třeba kontrolovat při vstupu do EU); IS (předpisy EU pro 
veterinární kontroly živých zvířat uplatňuje pouze na ryby, měkkýše, korýše a živočichy 
vodní akvakultury – Island vyloučen jen u kapitoly 03 a čísel HS 1604 a 1605, u ostatních 
živých zvířat, jejich spermatu a embryí musí být C640 předložen); 

 seznam podpoložek KN v části A přílohy I  

PRODUKTY, NA KTERÉ SE VZTAHUJE VETERINÁRNÍ KONTROLA  

 nařízení č. 136/2004  

 certifikát N853: Společný veterinární vstupní doklad (SVVD) v souladu s Nařízením (EC) 
č. 136/2004, používaný při veterinární kontrole produktů  

certifikát Y930: Deklarovaných produktů se netýká rozhodnutí Komise 2007/275/E 

dvě možnosti:  

 veterinární kontrola se vztahuje na všechny produkty, které se zařazují do dané 
podpoložky KN nebo TARIC kódu (N853 musí být uveden, není možnost uvést Y930)  

o seznam podpoložek KN a TARIC kódů v části B1 přílohy I  

 veterinární kontrola se vztahuje jen na některé zboží, které se zařazuje do dané 
podpoložky KN nebo TARIC kódu, je třeba zkontrolovat v příloze I rozhodnutí 
č. 2007/275/ES, zda dovážené zboží veterinární kontrole podléhá – musí být předložen 
N853, nebo zda nepodléhá – bude deklarován Y930  

 seznam podpoložek KN a TARIC kódů v části B2 přílohy I  
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 vyloučené země z opatření: CH, LI, NO, FO, AD, SM, IS (tyto země uplatňují předpisy EU 
pro veterinární kontroly pro produkty již na vstupu na jejich území – kontroly provedené 
na území těchto států, není třeba kontrolovat při vstupu do EU)  

 tzv. směsné produkty či potraviny určené k lidské spotřebě, které neobsahují žádné 
masné výrobky v souladu s čl. 6 odst. 1 rozhodnutí č. 2007/275/ES  

 certifikát N853: Společný veterinární vstupní doklad (SVVD) v souladu s Nařízením (EC) 
č. 136/2004, používaný při veterinární kontrole produktů. 

Produkty, na které se vztahuje odchylka z veterinárních kontrol: 

certifikát Y931: Produkty, na které se vztahuje odchylka z veterinárních kontrol podle čl. 6 odst. 1 
rozhodnutí Komise 2007/275/ES  

 veterinární kontrola se vztahuje jen na některé zboží, které se zařazuje do dané 
podpoložky KN, je třeba zkontrolovat, zdali se na zboží vztahuje odchylka v souladu s čl. 6, 
odst. 1 rozhodnutí č. 2007/275/ES – bude deklarován Y931, pokud se na zboží odchylka 
nevztahuje – musí být předložen N853, 

 vyloučené země z opatření: CH, LI, NO, FO, AD, SM, IS (tyto země uplatňují předpisy EU 
pro veterinární kontroly pro produkty již na vstupu na jejich území – kontroly provedené 
na území těchto států, není třeba kontrolovat při vstupu do EU) 

 seznam podpoložek KN a TARIC kódů v části C přílohy I. 

Podrobné informace o problematice veterinárních kontrol v TARIC naleznete na níže uvedených 
stránkách:  

http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/Documents/veterina.pdf 

LEGISLATIVA EVROPSKÉ UNIE 

Návrh nového Celního kodexu Unie 

Evropská komise zveřejnila návrh nového základního předpisu upravujícího celní řízení v Evropské 
unii – tzv. Celního kodexu Unie – Union Customs Code. Odkaz na stránky návrhu celního kodexu 
Unie viz níže: 

http://www.celnisprava.cz/cz/aktuality/Documents/UCC%20text%20CZ.pdf 

  

http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/Documents/veterina.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/aktuality/Documents/UCC%20text%20CZ.pdf
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ZÁVAZNÉ INFORMACE O SAZEBNÍM ZAŘAZENÍ ZBOŽÍ 

Na základě zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
který vstoupí v účinnost dnem 1. ledna 2013, dochází ke změně kompetentního celního orgánu 
určeného k přijímání žádostí a vydávání závazných informací o sazebním zařazení zboží (dále jen 
„ZISZ“). Namísto stávajícího Celního ředitelství Praha bude tímto kompetentním celním orgánem 
Celní úřad pro Olomoucký kraj. 

Od 1. ledna 2013 je tudíž třeba podávat žádosti o vydání ZISZ na níže uvedenou adresu: 

CELNÍ ÚŘAD PRO OLOMOUCKÝ KRAJ 

Oddělení 04 – Závazných informací 

Blanická 19 

772 71  Olomouc 

PREFERENČNÍ ZACHÁZENÍ PRO ZBOŽÍ PŮVODEM Z IZRAELE ČI PALESTINY 
Podle Dohody o přidružení mezi EU a Izraelem nemají produkty pocházející z míst, která jsou od 

roku 1967 pod správou Izraele, nárok na výhody vyplývající z preferenčního zacházení. Jedná se o 

produkty získané či vyrobené na území západního břehu Jordánu, v pásmu Gazy a na Golanských 

výšinách. Preferenční zacházení se tak zamítá u zboží, u kterého z důkazu původu vyplývá, že 

výroba, na základě které je status původu udělen, se uskutečnila v místě nacházejícím se právě 

na těchto územích. Na takovéto materiály a výrobky se pohlíží z hlediska Dohody o přidružení 

mezi EU a Izraelem jako na nepůvodní, a to bez ohledu, zda byly získány či vyrobeny v osadách 

hlásících se k Izraeli (či osadách, které Izrael politicky považuje za svá území). Zde je na místě 

striktně oddělit geografickou politickou mapu od celního území, resp. od územní působnosti této 

dohody. 

Izrael zavedl od 1. února 2005 opatření, dle kterého všechna průvodní osvědčení EUR 1 a 

prohlášení na faktuře vyhotovená v Izraeli musí obsahovat poštovní směrovací číslo a název 

města, vesnice nebo průmyslové oblasti, kde došlo k výrobě, na základě které se uděluje původní 

status. Totéž platí pro veškerá průvodní osvědčení EUR-MED a prohlášení na fakturách EUR-MED, 

jež mohou být vydána nebo vyhotovena v Izraeli pro vývoz do EU na základě protokolu č. 4 k 

Dohodě o přidružení mezi EU a Izraelem. Uváděním těchto poštovních směrovacích čísel (ZIP 

kódů) a názvů míst tak dochází ke snížení počtů případů, u kterých existují důvodné pochybnosti 

o původním statusu produktů dovážených z Izraele.  

Poněkud krkolomné a méně efektivní však bylo opatření, kdy aktuální seznam poštovních kódů 

měst, osad a průmyslových zón, která se nacházejí na území, jež jsou od roku 1967 pod správou 

Izraele, nebyl nikde veřejně publikován. Tento seznam byl doposud předáván celním orgánům 

každé členské země s tím, že nesmí být žádným způsobem publikován, zapracován ani postoupen 

dalším orgánům či složkám. Veškeré kontrolní aktivity tak musely být prováděny ve spolupráci s 

ústředním orgánem, tj. v případě Celní správy ČR prostřednictvím Generálního ředitelství cel. 
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Tento postup samozřejmě prodlužoval celní řízení, neboť CÚ měly za povinnost ověřovat nárok 

na preferenční zacházení, ale tato prověření míst získání či výroby v Izraeli musely provádět 

prostřednictvím příslušných nadřízených orgánů. 

V současné době však EU od tohoto postupu ustoupila a zveřejnila aktuální seznam 

nezpůsobilých míst a jejich poštovních kódů na internetových stránkách Evropské komise 

vztahujících se k celní unii: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/technical-arrangement_postal-codes.pdf 

Tento seznam je také možno získat od celních orgánů členských států EU nebo na jejich 

internetových stránkách. V případě Celní správy ČR je seznam ke stažení zde: 

http://www.celnisprava.cz/cz/clo/puvod-zbozi/Stranky/Puvod-zbozi.aspx 

Dovozci zboží z Izraele tak nyní mají možnost sami si ověřit před podáním celního prohlášení s 

návrhem na propuštění zboží do volného oběhu, u kterého zamýšlejí předložit důkaz 

o preferenčním původu vydaný nebo vyhotovený v Izraeli, zda poštovní kód uvedený na jejich 

faktuře je či není uvedený na tomto seznamu míst nezpůsobilých k preferenčnímu zacházení na 

základě Dohody o přidružení mezi EU a Izraelem. 

To, že zboží pochází z míst uvedených na tomto seznamu, automaticky neznamená, že u něj nelze 

využít preferenčních výhod.  

Pro produkty získané či vyrobené na územích, která jsou od roku 1967 pod správou Izraele lze 

přiznat preferenční celní režim dle Evropsko-středomořské prozatímní dohody o přidružení 

týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro 

osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu a v 

pásmu Gazy na straně druhé. Podle protokolu č. 3 k této dohodě se za produkty pocházející ze 

západního břehu Jordánu a pásma Gazy považují produkty, které byly na západním břehu 

Jordánu a v pásmu Gazy zcela získány, jakož i produkty získané na západním břehu Jordánu a v 

pásmu Gazy, s použitím materiálů, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu, že tyto 

materiály byly na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy dostatečně opracovány nebo 

zpracovány. 

Zdánlivě je tedy jedno, jestli zboží pochází z území Izraele nebo ze západního břehu Jordánu či 

pásma Gazy, ať už podle té či oné dohody. Není však jedno, kdo vydává a případně ověřuje 

doklad o původu zboží. Tyto orgány jsou vymezeny v obou příslušných dohodách a tyto dohody 

mají vymezenu svou územní působnost. Nelze tak aplikovat preference a akceptovat důkazy 

původu dle dohody EU-Izrael na zboží pocházející ze západního břehu Jordánu či pásma Gazy, a 

naopak. Bližší právní výklad k této problematice podává Evropský soudní dvůr ve své judikatuře – 

viz rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 25. února 2010, Firma Brita GmbH, C-386/08. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/technical-arrangement_postal-codes.pdf
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/puvod-zbozi/Stranky/Puvod-zbozi.aspx

