
Závěr 

 

 Dovozce musí při importu do ČR splnit celou řadu povinností, které mají právní anebo 

finanční, resp. finančněprávní charakter. 

 Právní aspekty dovozu jsou zde primárně z toho důvodu, aby dovozce prokázal 

hodnotu transakce, legalitu nabytí zboží nebo prokázal jeho původ, resp. zemi, ve které 

bylo zboží vyrobeno. Na právní aspekty lze, podle mého názoru, nahlížet buďto v užším 

smyslu - jako právní povinnosti, které dovozce musí splnit v okamžiku importu a jsou 

úzce spojeny s celním řízením, resp. na základě nich je v něm rozhodováno o následném 

celním režimu. Jsou vždy zákonem nebo jiným právním předpisem vyžadovány a bez 

jejich předložení nelze dovoz vůbec provést. V širším slova smyslu lze za právní aspekty 

dovozu považovat i jiné doklady a povinnosti, které již nejsou zákonem (popř. jiným 

právním předpisem) výslovně uvedeny, nicméně s dovozem a celou dovozní operací úzce 

souvisí a mohou být podpůrnými prostředky nebo důkazy v celním řízení. Pokud jsem měl 

být v této práci úplně důsledný, měl jsem se v kapitole Právní aspekty dovozu zboží do 

ČR zabývat například i otázkou samotného dovozce - tj. kdo vlastně může být dovozcem, 

jakou má subjektivitu apod. Mým primárním záměrem však spíše bylo zaměřit se na 

otázku dokladů, které musí dovozce předložit v okamžiku dovozu. 

 Za ty jednoznačně nejdůležitější považuji především platební doklady - fakturu a 

doklady prokazující původ, případně kvalitu zboží. 

 Všechny doklady a povinnosti, které bude dovozce potřebovat k dovozu, jsou 

stanoveny v právních předpisech. Tou nejjednodušší cestou, jak zjistit, jaké doklady bude, 

vedle těch základních, v celním řízení předkládat, je použití internetové aplikaci na 

stránkách Celní správy České republiky, kde po zadání veškerých parametrů 

(nomenklaturu zboží, země původu apod.)  program ukáže, jaké všechny doklady bude pro 

propuštění do volného oběhu, resp. jiného celního režimu potřebovat. To považuji za 

velmi přínosné a ulehčující práci. Spousta právních aspektů a podmínek je totiž obsažena 

v právních předpisech ES a ne všichni si stačili ještě zvyknout na to, jak se takové 

předpisy hledají a interpretují. 

 Jako finanční a finančněprávní aspekty jsem v práci vymezil 4 - DPH, clo, spotřební 

daně a energetické daně. DPH je pro dovozce finančně nejnáročnějším. Je tomu tak 

zejména proto, že se vybírá vždy (až na výjimky - při osvobození od cla) a ve dvou jasně 

daných sazbách. V kapitole DPH jsem se také zabýval změnou zavedenou zákonem č. 



635/2004 Sb., která pro dovozce zavedla spravedlivější řešení. Pokud je dovozce plátcem 

DPH, správcem daně bude finanční úřad a DPH nebude součástí celního dluhu. V kapitole 

DPH jsem se také zamýšlel nad různými situacemi, kdy je zboží osvobozeno od cla (tedy i 

od DPH) a jestli díky tomu může docházet k daňovým únikům. Došel jsem k závěru, že 

celní orgány musí velmi důkladně zvažovat, co je ještě reprezentativním vzorkem a co už 

není. Také by měly přihlížet k ustanovením obchodních smluv, které se poskytovaných 

vzorků týkají.  

 Spotřebních daní máme v ČR v současné době pět a dovoz zboží, které jim podléhají, 

nepovažuji pro běžného dovozce zrovna za nejpravděpodobnější - alespoň v případě 

minerálních olejů. V kapitole jsem také upozornil na zajímavé rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu, který judikoval, že sankce propadnutí věci v případě nedodržení 

evidenční povinnosti je odlišná od samotného vzniku daň přiznat a zaplatit. Podle 

rozhodnutí soudu tak může dojít, a v uvedeném případě došlo k tomu, že dovozce přišel o 

zboží a ještě mu byla doměřena spotřební daň. Rozhodnutí je sice, podle mého názoru, v 

souladu se zákonem, nicméně ho považuji jako příliš tvrdé. 

 I energetické daně, i přes svou krátkou existenci, patří mezi finanční plnění dovozu 

zboží. Byly přijaty především v souvislosti s daňovou reformou, provedenou minulou 

vládou a mají zdaňovat, stejně jako spotřební daně,  "škodlivé" aktivity.  I v tomto případě 

si však myslím, že běžný dovozce s nimi do styku příliš nepřijde.  

 Clo je nejtypičtějším finančním plněním při dovozu, i když v souvislosti s liberalizací 

mezinárodního obchodu jeho role upadá. Dochází tak k tomu, že je clo při dovozu nižší 

než DPH, případně jiné daně. Problematika cla je velmi rozsáhlá a lze na ní pohlížet z 

různých úhlů. Já jsem se ve své diplomové práci snažil zaměřit na celní problematiku, se 

kterou se setká dovozce. Prakticky jsem pominul problematiku organizačního uspořádání 

celních úřadů a jejich fungování.  

 Současná právní úprava celního řízení, ještě stále účinná, je poměrně zastaralá a 

nereflektuje nové trendy v obchodě a v celnictví. To je také dnes celnímu řízení vytýkáno. 

Za tímto účelem byl přijat Modernizovaný celní kodex, který se snaží o modernizaci 

celého procesu proclení a odstranění byrokratický překážek. Účinnost tohoto předpisu je 

do určité míry stále nejasná. Část předpisu je sice už účinná, nicméně se jedná výhradně o 

ustanovení, na jejichž základě mají být přijaty prováděcí předpisy, které jsou podmínkou 

pro účinnost celého Modernizovaného celního kodexu. V současné době tyto prováděcí 

předpisy ještě nebyly přijaty a ani v blízké budoucnosti nelze předpokládat jejich přijetí. 

Jsem tedy toho názoru, že na modernizací celního řízení si budeme muset počkat až do 24. 



června 2013. 

 V diplomové práci jsem se také zamýšlel nad celním řízením obecně, neboť to je právě 

jádrem celé dovozní operace. Bez celního řízení nemůže být zboží procleno a propuštěno 

do volného (případně jiného) celního režimu. Na příkladu jsem ukázal, že celní řízení je 

stále ještě příliš administrativně náročné, zastaralé a pomalé. Navrhoval jsem, aby se v 

celním řízení používaly modernější technologie a celý proces byl výrazně zefektivněn. 

Kontroly zboží (fyzické) bych také koncentroval spíše do následných kontrol. 

 Také otázka celní hodnoty patří k velmi často diskutovaným. S ní je totiž spojeno 

nejvíce podvodů, kdy se dovozci snaží své zboží podhodnotit, aby jim bylo následně 

vyměřeno nižší clo, DPH, případně jiné finanční plnění. Proto kromě metody základní - 

"hodnoty převodní", existují i jiné metody, které mají za cíl určit hodnotu, ze které se bude 

clo a další daně počítat. Myslím si však, že je třeba, aby celní orgán vždy nejprve žádal 

dovozce o prokázání uvedené celní hodnoty a ne bez jakékoliv komunikace "mocensky" 

rozhodl, že uvedenou celní hodnotu neuznává a určí jí podle jiných metod. Celní hodnota 

se může u stejného zboží i velmi odlišovat a nižší hodnota nemusí vždy automaticky 

znamenat, že se dovozce snaží zboží podhodnotit. Tak je tomu i v případě, že odesílatel i 

příjemce jsou osoby spojené - takový fakt vždy nesmí znamenat automatické odmítnutí 

deklarované hodnoty. Dovozce by však měl být vždycky připraven uvedenou cenu doložit 

a celní orgán by měl akceptovat i doklady neformální. V tomto směru již skutečně celní 

orgány akceptují i mnohé doklady, které dříve dovozce nemohl uplatnit. 

V kapitole TARIC jsem ukázal na příkladu, jak by měl dovozce postupovat v případě, že 

chce pro své zboží nalézt příslušný kód. TARICu je mnohdy vytýkána určitá 

nepřehlednost a zastaralost. Já s tím souhlasím. Pro potenciálního dovozce skutečně může 

být obtížné se v tomto systému orientovat. Dovozce by se tedy, podle mého názoru, měl v 

případě pochybností se zařazením zboží obrátit na celní úřad s dotazem. Ze zkušeností 

vím, že mu zde se zařazením vždy ochotně pomohou. Někdy totiž neexistuje jednotný 

názor na zařazení ani mezi celními orgány různých zemí. Jsem tedy pro velké 

zjednodušení TARICu. Myslím si, že jeho zjednodušení  je jednou z podmínek pro to, aby 

došlo k odstranění byrokracie a modernizaci celého procesu. 

 Závěrečnou část své práce jsem věnoval praktickému příkladu dovozu. Chtěl jsem na 

něm ukázat, jak celá dovozní operace probíhá ve skutečnosti a jak jsou právní předpisy v 

praxi aplikovány. Rozhodl jsem se pro dovoz textilních výrobků z USA. Celé celní řízení 

probíhalo podle zákona a celními orgány byly požadovány pouze takové doklady, které 

byly bezpodmínečně nutné k propuštění do volného oběhu. I když samotné vyřízení 



celních formalit zabralo několik dní, bylo to mnohem méně, než jsem si původně myslel. 

Určitou komplikací v tomto případě bylo chybějící EORI číslo. Domnívám se, že celní 

úřad mi ho měl přidělit v průběhu celního řízení a nemusel požadovat, abych ho 

zaregistroval sám a na jiném úřadu. 

 I přesto bych si do budoucna přál, aby celní řízení probíhalo výhradně elektronicky a 

fyzické celní kontroly byly až následné. Myslím si totiž, že současná situace je příliš 

nákladná na provoz a není příliš efektivní. Z dostupných informací víme, že například 

většina "padělků" je vytvořena až na území ČR, takže fyzická kontrola při dovozu je 

stejně neodhalí. I do budoucna tak bude hlavním problémem podhodnocenost zásilek, s 

tím se však lze vypořádat i elektronicky.  

 


