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 I.    Úvod 

 

 Ve své diplomové práci jsem se rozhodl zaměřit na problematiku dovozu zboží do ČR. 

Prvotním impulsem k sepsání diplomové práce na toto téma byl předmět Finanční právo, který 

mě uvedl do problematiky DPH a cla, resp. dalších finančních plnění, které jsou spojena s 

dovozem. Probíraná látka mě zaujala i z toho důvodu, že bych se chtěl této oblasti věnovat i v 

budoucnu, v mém profesním životě.  

 Jsem také toho názoru, že toto téma je v dnešní době obzvlášť aktuální, neboť v souvislosti s 

globalizací a liberalizací podmínek obchodu mezi státy a rozšířováním nových komunikačních a 

platebních technologií se mezinárodní obchod dostává do zcela nové dimenze. Spousta malých 

podnikatelů dnes hledá své dodavatele za hranicemi ČR, resp. i EU a importují zboží do ČR 

přímo, tj. bez zprostředkovatelů. Mnohdy si ani nejsou vědomi, jaké finanční, resp. 

finančněprávní  a právní povinnosti jim, v souvislosti s dovozem, vznikají.  

 Myslím, že existuje jen malé povědomí o tom, o jak rozsáhlou a komplikovanou oblast 

práva se jedná. To platí zejména proto, že v této oblasti existuje bohatá právní úprava na 

národní, ale zejména pak na evropské a mezinárodní úrovni. Každý potenciální i současný 

dovozce se musí podrobně seznámit i s právními předpisy EU a judikaturou Soudního dvora 

Evropské unie. Navíc se jedná o oblast práva, která zasahuje i do ostatních právních odvětví - 

zejména práva správního, obchodního, trestního a jiných.  

 Právní úprava dovozu je také bezesporu velmi dynamickou oblastí práva, která vyžaduje 

časté novelizace, neboť zákonodárci musí neustále reagovat na nové trendy v mezinárodním 

obchodě. Současnými snahami je navíc celý proces co nejvíce zjednodušit, zefektivnit a 

zmodernizovat. Tomu by měl dopomoci přijatý tzv. Modernizovaný celní kodex, který se stane 

plně účinným nejpozději 24. června 2014 a jehož hlavním cílem je právě snaha o zefektivnění a 

modernizaci celého procesu celního řízení.  

 Cílem této práce je tedy shrnout finanční, resp. finančněprávní a právní aspekty dovozu 

zboží do ČR. Vzhledem k tomu, že se však jedná o téma velmi rozsáhlé a pravděpodobně o 

každé dílčí kapitole by šlo napsat hned několik samostatných diplomových prací, budu se 

zabývat některými finančními (finančněprávními) a právními aspekty jen velmi stručně. 

Podrobněji se chci věnovat především clu, neboť se domnívám, že clo je jádrem dovozu a jeho 

typickým finančním plněním. I clo je však oblastí velmi rozsáhlou. Z hlediska diplomové práce 

na něho lze nahlížet z různých pohledů a zabývat se jednotlivými úseky cla a celnictví. Já 

zvolím takový, o kterém si myslím, že bude nejvíce zapadat do struktury práce a nejvíce 

odpovídat tématu této diplomové práce.  
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 Čtenáře nejprve vždy seznámím se základní podstatou jednotlivého finančního 

(finančněprávního) nebo právního aspektu a následně se budu podrobněji zabývat otázkami, 

které jsou pro dovozce nejvíce relevantní. V této diplomové práci bych chtěl také poukázat na 

hlavní problémy a překážky, se kterými se dovozce může setkat.  

 Jak jsem již uvedl výše, jedná se o oblast práva velmi dynamickou. Proto hlavními prameny, 

ze kterých budu čerpat a na které budu v této diplomové práci odkazovat, budou především 

samotné právní předpisy a rozsudky soudů. Dostupná odborná literatura se totiž, ve většině 

případů, zabývá již neúčinnými nebo pozměněnými předpisy. Především v oblasti právních 

aspektů budou mým zdrojem publikace zahraniční, které jsem si zapůjčil v knihovně Institutu 

CERGE. Zdrojem, ze kterého budu také čerpat, jsou diplomové práce studentů právnických 

fakult. Z prací lze rozpoznat, že se autoři danou problematikou již dlouhodobě zabývají a někteří 

z nich v této oblasti i pracují. S některými z jejich názorů nesouhlasím a v diplomové práci také 

zdůvodním proč.  

 V dosavadním životě jsem nabyl dojmu, že teorie a praxe jsou dvě rozdílné věci. Tak je 

tomu, podle mého názoru, i v případě práva. Někdy se jeden právní předpis interpretuje a 

aplikuje různě nebo se z procesního hlediska nepostupuje zcela konformě se zákonem. Z tohoto 

důvodu jsem se rozhodl, že vedle samotného popisování problematiky vyzkouším i reálný 

dovoz, abych zjistil, jak celní řízení probíhá ve skutečnosti a jaké překážky musí dovozce 

překonávat. Ten následně v této diplomové práci popíši.  
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 II.   Historický vývoj 

 

 Ekonomická nauka říká, že nutnost směny a obchodu mezi zeměmi je spojena s koncentrací 

některých statků a surovin, především pak těch základních, na určitém území. Některé země by 

například vzhledem ke svým geoklimatickým podmínkám neměly možnost uspokojit ani své 

základní životní potřeby nebo by je uspokojily pouze za cenu vysokých a neefektivně 

vynaložených nákladů. Už Adam Smithe ve své knize „Bohatství národů“ vysvětloval: „Valné 

většině obyvatelstva každé země její zájem vždy velí a musí velet, aby to, co potřebuje, kupovala 

od těch, kteří to prodávají nejlaciněji…a nepokoušet se nikdy vyrábět doma to, co by tak stálo 

více, než kdyby se to koupilo. Svou přičinlivost má člověk vynaložit tam, kde máme proti svým 

krajanům nějakou výhodu.“1 

 První známky probíhajících směn mezi národy jsou zdokumentovány již u Asyrských 

obchodních kolonií v 19. století před našim letopočtem, kdy patřilo mezi nejběžnější surovinu 

obchodu hedvábí a koření.2 S rozvojem obchodu a námořní dopravy postupně docházelo k 

významnému růstu směnných operací a k zvyšování počtu surovin, materiálů a výrobků, se 

kterými bylo obchodováno.  

 Za jednu z nejvýznamnějších postav historie mezinárodního obchodu je považován Vasco de 

Gama3, který přišel s novou lodní trasou mezi Evropou a Japonskem a výrazně tak přispěl ke 

zvýšení obchodních transakcí mezi těmito kontinenty.  

 Z hlediska ČR je význam mezinárodního obchodu o to větší, že jsme malou zemí, která 

potřebuje pro svůj ekonomický růst také rozvinutý mezinárodní obchod. Za tímto účelem stát 

vynakládá mnoho prostředků, ať již na propagaci českých firem v zahraničí, tak i na přímou 

podporu exportérů. Od roku 2005, což lze přisoudit vstupu ČR do EU, má ČR pozitivní 

obchodní bilanci.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 SMITH, Adam. Bohatství národů. [s.l.] : Liberální institut, 2002. 986 s. ISBN 8086389154.  
2 EconomyWatch : history of international trade [online]. Singapore : Stanley St Labs, 2008 , last modified 15th May 

2008 [cit. 2009-10-24]. Text v angličtině. Dostupný z WWW: <http://www.economywatch.com/international-
trade/history.html> 

3 EconomyWatch : history of international trade [online]. Singapore : Stanley St Labs, 2008 , last modified 15th May 
2008 [cit. 2009-10-24]. Text v angličtině. Dostupný z WWW: <http://www.economywatch.com/international-
trade/history.html> 
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 III. Důvody regulace 

 
 Mezinárodní obchod sebou přináší kromě pozitivních i negativní ekonomické jevy. V této 

souvislosti se nejčastěji hovoří o protekcionismu, který je typický pro ekonomickou teorii 

merkantilistů. Za regulaci považuji ale kromě klasických opatření jako jsou cla, certifikáty 

prokazující celou řadu věcí při dovozu a podobných opatření, i různé standardizované smlouvy, 

pravidla INCOTERMS apod.  

 Důvody protekcionismu lze rozdělit na4: 

• neekonomické 

• argumenty, které se neopírají o racionální ekonomickou argumentaci  

• oprávněné argumenty v dynamických podmínkách  

 Podle těchto argumentů je vhodné dát přednost společenským cílům, mezi které se řadí 

například národní bezpečnost a tradice, před hospodářským blahobytem a výhodami plynoucími 

z mezinárodního obchodu. 

 Tato skupina se opírá o následující argumentaci:  

• merkantilisté považovali vývoz (a kladnou obchodní bilanci) za příznivý a naopak             

prosazovali omezování dovozů (a „odtékání“ peněz do zahraničí);  

• dochází k uvalení cel a jiných protektivních opatření na výrobky, které jsou shodné 

nebo podobné s výrobky zájmových skupin; 

• ochrana trhu práce a popření teorie komparativních výhod; 

• zavedení tzv. odvetných cel jako opatření proti zavedení cel jedním státem; 

• ulehčení od dovozů - je-li některé odvětví poškozováno dovozem (formou udělení 

únikové doložky, protidumpingových cel, odvety za nekalé obchodní praktiky); 

• clo pomůže zvýšit cenu na domácím trhu a způsobit tak pokles poptávky po tomto 

výrobku nebo surovině;  

• clo může pomoci ochránit začínající odvětví;  

• clo může pomoci snižovat nezaměstnanost. 

 Vedle klasických důvodů protekcionismu je třeba zmínit také další důvody k regulaci 

mezinárodního obchodu. S mezinárodním obchodem je spojena řada rizik. Jedná se o5: 

• Rizika spojená s dopravou – vzhledem ke vzdálenostem a délce přepravy jsou v 

                                                 
4 SAMUELSON, Paul A., NORDHAUS, William D. . Economics. 13th edition. [s.l.] : McGraw-Hill Book Co, 1989. 

990 s. ISBN 0-07-054786-6 
5 JIMÉNEZ, Guillermo. ICC Guide to Export-Import Basics : the legal, financial and transport aspects of 

international trade. Paris : International Chamber of Commerce, 1997. ISBN 92-842-1194-8. The role of standard 
documents and systems, s. 15.  
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mezinárodním obchodě vyšší rizika zničení nebo ztracení a odcizení předmětu 

obchodu  

• Neplacení závazků – horší přístup k informacím o obchodní protistraně zvyšuje 

riziko nesplacení nebo pozdějšího splacení závazku  

• Riziko kvality výrobků – dovozce si nemůže ověřit kvalitu výrobku „na místě“  

• Měnové riziko – riziko související s platbami v cizí měně  

• Přírodní riziko – riziko přírodní katastrofy a následných zvýšených nákladů  

• Právní riziko – neznalost místního práva vede často k problémům a zvýšeným 

nákladům  

• Investiční riziko – odlišné tržní prostředí zvyšuje riziko neúspěchu na trhu 

 Aby se všechna tato rizika eliminovala a podpořil se mezinárodní obchod mezi státy, 

uzavírají se dohody mezi jednotlivými státy, ekonomickými uskupeními nebo vznikají jiná 

pravidla na "mezinárodní půdě".  

 Účelem všech těchto mezinárodních smluv a úmluv je především usnadnit vzájemný 

obchod, odstranit ekonomické, administrativní opatření a zajistit standardizované podmínky pro 

obchodníky z různých států a eliminovat rizika s mezinárodním obchodem spojená.   

 Lze se ale setkat i s jinými názory. Například Ing. Miroslav Svoboda z Národohospodářské 

fakulty VŠE je toho názoru, že "regulace v mezinárodním rozsahu znamenají celkové omezení 

světové výroby, které má za následek to, že svět bude chudší."6 

 Osobně zastávám názor mezi těmito "extrémy". Na jednu stranu nejsem přílišným 

zastáncem cel, neboť si myslím, že jejich výběr, jaký je v tuto chvíli používán, je příliš 

komplikovaný a některá cla jsou tak nízká, že se vůbec nevyplatí je vybírat. Zároveň celý proces 

zbytečně zatěžuje dovozce a zdražuje dovážené zboží - zvyšuje inflaci. Stát se sice snaží 

mezinárodnímu obchodu ulehčit - zlepšuje dopravní infrastrukturu, zavádí elektronické celní 

řízení, nakupuje drahé rentgeny a jiné přístroje, zaměstnává velké množství celníků apod. Ale 

otázkou je, zda by nebylo lepší spíše v některých případech clo zrušit úplně.    

 Zároveň si ale myslím, že je důležité, aby se dále sjednocovala pravidla mezinárodního 

obchodu, standardizovaly smlouvy, podmínky prodeje apod., protože to vytváří podmínky pro 

jeho rozvoj a vede ke snížení rizik s mezinárodním obchodem spojených.  

 

 

 

                                                 
6 SVOBODA, Miroslav. 3 [online]. 2006 [cit. 2010-06-27]. Ekonomie státních zásahů: ceny a cla. Dostupné z WWW: 

<http://svoboda.kvalitne.cz/Stranky_Ekonomicky_seminarIII/Materialy/E3.doc>.  
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 IV.  Současný stav a liberalizace 

 
  V souvislosti s ekonomickou integrací ve 20. a 21. století je patrný odklon od 

protekcionismu a nástup liberalizace mezinárodního obchodu. Ekonomická integrace má různé 

podoby, které se dají shrnout do těchto kategorií:  

• Zóny volného obchodu 

• Celní unie 

• Společný trh 

• Jednotný vnitřní trh 

• Hospodářská a měnová unie 

 Zóny volného obchodu jsou nejnižším stupněm ekonomické integrace a jsou typické pro dva 

(nebo více) zemí, které se dohodnou, že vzájemně sníží (nebo odstraní) cla. Příkladem Zóny 

volného obchodu je například: ASEAN, NAFTA nebo EFTA.  

 Dalším stupněm je Celní unie. Jedná se o sdružení států, které mají společný celní sazebník. 

Příkladem může být Celní unie EU - Turecko, Jihoafrická celní unie nebo Celní unie mezi 

Českou republikou a Slovenskem v letech 1993 – 2004.  

 Ekonomická integrace, při které je sjednán volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a práce, je 

nazývána Společný trh a od Jednotného vnitřního trhu se liší tím, že zde neexistují jednotné 

normy, upravující technické parametry výrobků. Společným trhem bylo Evropské společenství v 

80. letech a Jednotným vnitřním trhem například Evropská unie od 1.1.1993.  

 Posledním a nejvyšším stupněm ekonomické integrace je Hospodářská a měnová unie. V 

tomto stupni jsou země již plně ekonomicky zapojeny do unie a v případě měnové unie mají 

také jednotné platidlo. Příkladem může být současná Evropská měnová unie.  

 Liberalizace a ústup od protekcionismu je jedním z typických jevů globalizace a přispěl k 

němu i nástup moderních informačních technologií, zlevnění dopravy, vyšší konkurence a tlak 

spotřebitelů na cenu. Výrobci proto začali orientovat svoji výrobu na ty produkty, které jsou 

schopni vyrobit nejlevněji a nejkvalitněji a budou tak schopni obstát na mezinárodním trhu. 

Mnoho firem a dokonce i odvětví tak muselo ukončit svoji výrobu (v ČR například textilní 

průmysl a sklo), protože nedokázalo cenově nebo kvalitativně reagovat na dovážené výrobky ze 

zahraničí.  

 Liberalizace a uvolňování obchodních překážek a především pak vstup České republiky do 

Evropské unie přinesl pro naši zemi několik pozitivních aspektů. Pro české podniky to znamená 

velké množství nových obchodních příležitostí, úsporu nákladů na zastupování v celních řízení a 

s vývozem spojených administrativních nákladů, a tím pádem i zlevnění a větší 
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konkurenceschopnost na zahraničních trzích. Pro spotřebitele to pak znamená větší portfolio 

produktů a nižší cenu. Zahraničnímu obchodu ČR se daří i v období hospodářské krize, kdy sice 

dochází k poklesu vývozu, ten je však kompenzován i menším dovozem do ČR a v konečném 

důsledku tak zachovává přebytek obchodní bilance ČR.  

 Jako další významný impulz pro růst mezinárodních operací českých podniků bude, podle 

mého názoru, také přijetí eura Českou republikou. Pro obě obchodní strany odpadne měnové 

riziko, transakční náklady na výměnu peněz  a také zjednodušení obchodního styku. Jak uvádí 

Markéta Kubová ve své diplomové práci na téma "Vliv zavedení eura na obchod zemí Evropské 

hospodářské a měnové unie - očekávání a skutečnost" - odhady vlivu zavedení eura byly někdy 

přehnané (trojnásobné zvýšení obchodu - Andrew K. Rose), reálný růst však byl 5 - 10 % u 

mezinárodního obchodu mezi zeměmi Eurozóny a 9 - 20 % mezi členskými zeměmi oproti 

obchodu zemí nečlenských.7  

 Vzhledem k těmto důvodům lze shledat, že liberalizace je pro světovou ekonomiku pozitivní 

a výhody plynoucí z vyššího obchodu mezi státy jednoznačně převyšují nad nevýhodami. Přesto 

se v posledním roce, v souvislosti s hospodářskou krizí, začalo mluvit o tom, zda by nebylo 

lepší národní ekonomiky více ochraňovat a za tímto účelem znovu zavádět protekcionistická 

opatření. V rámci diskuze proběhlo několik důležitých konferencí, které se zabývaly tímto 

tématem. Mezi nimi i Konference o budoucnosti služeb na vnitřním trhu EU, která proběhla v 

únoru 20098, na které Martin Tlapa, náměstek ministra průmyslu a obchodu, vyslovil svůj názor, 

že "Čím méně bariér v Evropě bude, tím budeme jako celek konkurenceschopnější. To platí 

zejména v období krize. Je potřeba vytrvale pokračovat v odstraňování bariér na vnitřním trhu a 

zabránit všem pokusům o vytváření bariér nových." S jeho názorem se ztotožňuji. Podle mě je 

totiž snaha o znovuzavedení protekcionistických opatření pochopitelným následkem 

hospodářské krize, nicméně v dlouhodobém horizontu neprospěšným.  

 

 

 

 

 

                                                 
7 KUBOVÁ, Markéta. Vliv zavedení eura na obchod zemí Evropské hospodářské a měnové unie - očekávání a 

skutečnost. Brno, 2009. 42 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta . Dostupné z 
WWW: <http://is.muni.cz/th/172104/esf_b/Bakalarska_prace.pdf>.  

8 Mgr. BARTOVSKÝ, Tomáš. Protekcionismus není odpovědí na současný ekonomický vývoj. Tiskové zprávy 
Ministerstva průmyslu a obchodu [online]. 2009 [cit. 2009-10-29]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mpo.cz/dokument55382.html>.  
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 V. Finanční a finančněprávní aspekty dovozu do ČR 

 

 V této kapitole bych rád uvedl ta finanční plnění, se kterými se dovozce při importní operaci 

může setkat. Každé z nich by si jistě zasloužilo popsat v samostatné diplomové práci. Vzhledem 

však k omezenému rozsahu jsem se rozhodl, že podrobně popíši pouze jedno, dle mého názoru 

to nejtypičtější, clo. Tomu věnuji samostatnou kapitolu a v této ho již jako finanční a 

finančněprávní aspekt uvádět nebudu. 

 

 

 V. 1. Daň z přidané hodnoty 

 

 Daň z přidané hodnoty (DPH) je zcela jistě jedno z nejdůležitějších finančních plnění, se 

kterými se dovozce setká. Na začátku této kapitoly bych chtěl nejprve seznámit čtenáře s 

případy, kdy bude dovozce povinen DPH platit a poté bych rád upozornil na některou dílčí 

problematiku spojenou s DPH při dovozu. 

DPH je upraveno zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 

předpisů. Dovozce je povinen zaplatit DPH při dovozu zboží v případech, které jsou vymezeny 

v §2 odst. 1 písm. c) a d).  Jakmile dovozce dováží do ČR zboží nebo výrobky, bude muset vedle 

cla zaplatit i DPH (případně další daně), pokud se na ně nevztahuje některá z výjimek nebo 

osvobození, které zákon uděluje (například §2 odst. 2, § 71 ). Zákon také přesně definuje, co to 

je dovoz. Podle §20 se pro účely tohoto zákona má za to, že dovozem je "vstup  zboží  z  třetí  

země  na území Evropského společenství", §3 odst. 2 dále tyto země taxativně rozšiřuje o další 

země, které jsou součástí celního území Evropského společenství. Za dovoz tedy zákon 

nepovažuje nákup zboží nebo výrobků z jiného členského státu, což může být pro některé 

dovozce překvapením, protože si myslím, že obecně je za dovoz považován nákup ze země jiné 

než ČR a jeho dovoz do ČR. 

 Výše sazby DPH zaznamenaly různé změny. Z počátku, před přijetím do EU, bylo potřeba 

uvést obě sazby (základní a sníženou) do konformity s tzv. Šestou směrnicí. Ta přikazovala, aby 

státy měly základní sazbu minimálně ve výši 15 % a sazbu sníženou alespoň ve výši 5 %. Jak 

uvádí autoři „Analýzy dopadu harmonizace sazeb daní ze spotřeby ČR9“ je období harmonizace 

(1993 - 2004) provázeno různými změnami sazeb, tj. především pak ke změně snížené sazby na 

                                                 
9 KLAZAR, Stanislav. Analýza dopadu harmonizace sazeb daní ze spotřeby v ČR [online]. [s.l.], 2007. 14 s. Oborová 

práce. Vysoká škola ekonomická, Katedra veřejných financí. Dostupné z WWW: 
<http://kvf.vse.cz/storage/1180652733_sb_klazar_akol.pdf>.  
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základní nebo opačně. V dnešní době, podle mého názoru, dochází ke změnám sazeb spíše na 

základě politického rozhodnutí. Neustále se totiž vede "boj mezi pravicí a levicí" o to, jak má 

česká daňová soustava vypadat. Zatímco pravice se přiklání k tomu, že by státní rozpočet měl 

být plněn především z nepřímých daní, levice požaduje i zvýšení a znovuzavedení progrese 

přímých daní. Otázkou je, jestli sazby DPH zaznamenají nějaké změny i po volbách do 

Poslanecké sněmovny ČR v roce 2010. Můj názor je, že ať už bude složení vlády jakékoliv, 

změny se budou týkat především přímých daní a ke snížení sazeb DPH nedojde. 

 Základ daně DPH je odlišný od cla, protože do základu daně (§38 odst. 1) se započítává i 

clo, spotřební daně a "dávky a poplatky splatné z důvodu dovozu zboží, pokud již nejsou 

zahrnuty do základu pro vyměření cla". 

 Okrajově bych rád upozornil i na důležitou novelu zákona o DPH - na zákon č. 635/2004 

Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích. Ten 

je pro dovozce důležitý zejména proto, že od nabytí účinnosti, v případě, že dovozce je plátcem 

DPH, nevyměřuje a nevybírá při propuštění zboží do volného oběhu, případně do jiných forem 

celních režimů, DPH celní orgán, jak tomu bylo doposud, ale dovozce toto plnění přizná ve 

svém daňovém řízení. Správcem daně tedy v takovém případě bude finanční úřad (§4 odst. 1 

písm. 4). Rád bych zde poukázal na §23 odst. 3, neboť podle mého názoru uvedená novela 

zavedla spravedlivější a pro dovozce šetrnější řešení. Pokud je dovozce plátcem - DPH již 

nebude součástí celního dluhu. Podle Generálního ředitelství cel, které 14. 12. 2004 uspořádalo 

v Praze konferenci na téma "Uplatňování DPH při dovozu zboží po 1.1.2005", je to revoluční 

řešení a při této souvislosti to vysvětlili tak, že "tím se narovnalo postavení podnikatele, který 

pořizoval zboží v jiném členském státě EU s podnikatelem, který dováží zboží z třetích zemí, 

podnikatelům to také šetří oběžné finanční prostředky." S tím, že se jedná o pozitivní změnu 

oproti situaci v  minulosti, je třeba souhlasit, protože DPH je ve většině případů vyšší než clo a 

pro některé dovozce to je finančně nákladné platit obě plnění najednou. Mnohdy pak mohli dát 

přednost dovozu z jiného členského státu EU před dovozem z třetí země - už jen třeba proto, že 

to bylo pro ně méně nákladné, co se týče platby DPH. Jen pro úplnost dodávám, že výše 

uvedené opatření se vztahuje pouze na 3 taxativně vypočtené situace (§23 odst. 1 písm. a, b, c). 

U neplátců je situace stejná, jako před účinností novely, DPH vybírá celní orgán. Celní orgán se 

tedy při dovozu bude dovozce vždy ptát, zda je plátcem nebo není. To dovozce může prokázat 

pouze originálem nebo ověřenou kopií "Osvědčení o registraci plátce k dani z přidané hodnoty“. 

V případě, že to dovozce tímto způsobem neprokáže - nemůže celní orgán zboží propustit, aniž 

by vyměřil DPH jako součást celního dluhu. 

 §71 zákona o DPH vymezuje podmínky pro osvobození od DPH při dovozu zboží. Půjde tak 
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například o situaci, kdy je zboží osvobozeno od cla - to je stanoveno Nařízením Rady (ES), o 

systému Společenství pro osvobození od cla. Nařízení ale neobsahuje prakticky žádné zboží, 

které je běžně dováženo. Výjimkou snad můžou být "nástroje a přístroje určené k lékařskému 

výzkumu, lékařské diagnostice nebo k léčbě". Zajímavou otázkou, kterou se budu zabývat i v 

případě cla, je, jak postupovat v případě, kdy dovozce dováží vedle zboží i nějaké vzorky - např. 

vzorky parfémů. To je totiž v dnešní době situace velmi běžná. Uvedené nařízení v čl. 86 

stanoví, že "vzorky zboží nepatrné hodnoty, které mohou sloužit pouze k získání objednávky 

zboží, jež představují..." jsou osvobozeny od cla (a tedy i od DPH). Zároveň ale odst. 3 stejného 

článku stanoví, co se vzorkem rozumí. Z uvedeného jsem nabyl dojmu, že celní orgány v 

některých případech nepostupují správně, když dané ustanovení o osvobození od cla aplikují i 

na případy vzorků parfémů (případně jiného zboží). I vzorky parfémů dnes totiž patří k běžnému 

(a často, vzhledem k ceně, i k oblíbenějšímu) obchodnímu artiklu. Může tak podle mého názoru 

docházet k daňovým únikům. Vzhledem k výše uvedenému si dovedu představit dvě situace, 

které mohou mít za následek daňový únik. Jednou z nich je, že se tuzemská firma X domluví s 

firmou Y (ve třetí zemi) na pravidelných dodávkách parfémů, které budou obsahovat i množství 

parfémů - vzorků. Bude pak na celním úřadu, aby rozhodl, zda se jedná o "reprezentativní 

vzorek" skupiny zboží, které svým "způsobem nabízí prodeji a množstvím pro zboží daného 

druhu nebo jakosti vylučuje své použití pro jiné účely, než je podpora obchodní činnosti" 

(mohou být například označeny lehce odlepitelnou nálepkou "Neprodejné"). Pokud v takovém 

případě celní úřad rozhodne, že se jedná o zboží osvobozené od cla, bude zboží zároveň 

osvobozeno od DPH (§71) a v případě plátce DPH bude tak pro finanční úřad rozhodující 

rozhodnutí celního úřadu. Je tedy spíše až úkolem následné kontroly zjistit, zda se tyto vzorky 

neprodávají. Další možností je, podle mého názoru, situace, kdy se tuzemská firma X domluví s 

firmou Y (ve třetí zemi) na dodávkách zboží a ve smlouvě budou mít sjednáno i zaslání určitého 

množství zdarma. Vyhoví tak tomu, že ustanovení o vzorcích budou mít sjednáno přímo ve 

smlouvě a podle Výboru pro celní kodex10 by se z těchto vzorků nemělo platit clo. DPH pak 

také ne, protože základem daně DPH je "...základ  pro vyměření cla...". Jen pro úplnost 

dodávám, že z hlediska cla, v případě parfémů, je jedno, zda se na ně vztahuje čl. 86 nařízení, 

protože má clo s nulovou procentní sazbou. Pro výpočet DPH je to však zásadní. 

 Na závěr bych rád dodal, že výběr DPH je příjmem státního rozpočtu ČR a s DPH při 

dovozu je spojena celá řada daňových úniků. Je tomu tak proto, že DPH je dnes ve většině 

                                                 
10 KOMISE, Evropská . Kompendium textů o celní hodnotě [online]. Brusel , 2007. 122 s. Oborová práce. Výbor pro 

celní kodex. Dostupné z WWW: <http://www.celnisprava.cz/cz/clo/celni-
hodnota/Celn%20hodnota/compendium_2007_cs.pdf>.  
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případů vyšší než samotné clo. Tomu přispívá fakt, že základ pro výpočet DPH je zpravidla 

vyšší než je základ pro výpočet cla. Ministerstvo financí ČR na svých stránkách pravidelně 

(jednou měsíčně) zveřejňuje výsledky a konkrétní skutkové okolnosti (anonymně) kontrol. Z 

uvedených příkladů lze nabýt dojmu, že hlavní pomocí při odhalování daňových úniků při 

dovozu zboží je mezinárodní spolupráce mezi státy a "špatná pověst" firmy. 

 

 

V. 2. Spotřební daně 

 

 S některou ze spotřebních daní se dovozce při dovozní operaci setká pouze v případě, že 

bude dovážet zboží, na které se některá z nich vztahuje. Je však důležité hned na začátku 

upozornit na to, že dovoz zboží a výrobků, které podléhají spotřební dani, vyžaduje značnou 

administrativní a finanční zátěž. 

 Může jít podle § 1 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších 

předpisů o: 

• daň z minerálních olejů  

• daň z lihu  

• daň z piva  

• daň z vína a meziproduktů a  

• daň z tabákových výrobků  

 Spotřební daně a jejich výběr upravuje výše zmiňovaný zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních 

daních, do kterého byla implementována Směrnice EU č. 92/12/EHS (v souvislosti se vstupem 

ČR do EU), Nařízení Rady č. 2073/2004 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní a zčásti 

také zákon o správě daní a poplatků. Správcem této daně je vždy místně příslušný celní orgán. 

Obdobně je tomu tak prakticky všude v Evropě, i když v některých státech se uvažuje o přenesení 

kompetence na finanční úřady (např.v Rakousku). 

 Dovozci vznikne povinnost daň zaplatit ve chvíli, kdy vznikne celní dluh (§ 9 odst. 2).  Pro 

případ dovozu se považuje jako daňové přiznání podané celní prohlášení11 (§18 odst. 2). Za 

důležité považuji upozornit na to, že pokud dovozce doveze zboží podléhající některé ze 

spotřebních daní z jiného členského státu, nebude muset platit spotřební daň dvakrát. V ČR jí 

zaplatí a ve státu, kde jí odvedl jako první, požádá o navrácení daně. Tak to bude i v opačném 

                                                 
11 Celním prohlášení se rozumí dle čl. 4 odst. 17 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se 

vydává celní kodex Společenství „úkon, jímž osoba projevuje předepsanou formou a způsobem vůli, aby bylo zboží 
propuštěno do určitého režimu“  
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případě, pokud je například dovozce zboží znovu vyveze do jiného členského státu, může si 

dovozce v ČR požádat o navrácení daně (§14 odst. 2). Jak ale upozorňuje Generální ředitelství cel 

ČR v Informacích k výkladu §14 odst. 2 písm. d) zákona o spotřebních daních12, musí dovozce 

splnit a dokázat několik náležitostí, zejm. "V daňovém řízení musí být tedy prokázáno, že plátce 

přiznal spotřební daň v jiném členském státě, tj. plátce daně předloží správci daně informaci o dni 

podání daňového přiznání a číslo jednací, pod nímž je toto daňové přiznání evidováno." Z výše 

uvedeného výkladu vyplývá, že příslušný celní orgán, který bude vyřizovat navrácení spotřební 

daně, bude dbát zvýšené pozornosti, zda-li žádost obsahuje všechny požadované náležitosti, zejm. 

důkaz o tom, že spotřební daň byla zaplacena v jiném členském státě. Je tomu tak zejména proto, 

že v minulosti byly zaznamenány případy daňových úniků prostřednictvím navrácení spotřebních 

daní. 

 I spotřební daně se pravidelně mění (prakticky bez výjimky se zvyšují). Podobně, jak jsem 

již uvedl u DPH, bylo potřeba zpočátku (před vstupem do EU) zharmonizovat právní úpravu a 

sazby s předpisy EU. Nyní však dochází ke změnám spíše na základě politických rozhodnutí. 

Spotřební daň, podle mého názoru, totiž patří mezi ty politicky nejúnosnější - před veřejností se 

lépe obhajuje fakt, že se zdaňují vesměs "škodlivé" produkty. Nejvyšší růst této daně jsou patrny u 

tabákových výrobků a spotřební daně z minerálních olejů (především pak lehké topné oleje, 

benzín a nafta). Zajímavý je vývoj výběru této daně za rok 2009. Celkový výběr u jednotlivých 

daní, kromě z tabákových výrobků, se totiž snížil a to i přesto, že se spotřební daně zvýšily. Za rok 

2009 se na dani z minerálních olejů vybralo 81,5 mld. Kč (meziroční změna -3,15%), dani z 

tabákových nálepek 37,7 mld. Kč (+0,5%), z lihu 6,9 mld. Kč (-1,9%), z piva 3,4 mld. Kč (-

3,4%), z vína 0,32 mld. Kč (-3,2%).13 Pokles výběru byl podle mého názoru způsoben 

ekonomickou krizí, ale zcela jistě i tím, že se lidé začali orientovat na levnější "značky" nebo 

omezili spotřebu. Může tak i v budoucnu docházet k tomu, že i přes zvyšování daní se bude 

celkový výnos snižovat.  

 Základ daně a jednotlivé sazby daní jsou různé podle typu spotřební daně. V případě daně z 

minerálních olejů je základem daně množství v 1000 litrech při teplotě 15 st. C, případně v tunách 

čisté hmotnosti (§ 47 odst. 1). U daně z lihu to je množství lihu vyjádřené v hektolitrech etanolu 

při teplotě 20 st. C a u daně z piva, vína a meziproduktů je to množství v hektolitrech. U spotřební 

daně z tabákových výrobků je základ daně o něco složitější, protože daň, v případě cigaret, je 

                                                 
12 Celní správa České republiky [online]. 23.2.2009 [cit. 2010-06-27]. Informace k výkladu § 14 odst. 2 písm. d) 

zákona o spotřebních daních. Dostupné z WWW: <http://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-
dane/doprava/Informace/Informace_09_03677.pdf>.  

13 PETR, Miroslav. Výběr spotřebních daní klesl o miliardy. Hospodářské noviny - IHNED [online]. 28. 1. 2010, 28, 
[cit. 2010-06-27]. Dostupný z WWW: <http://hn.ihned.cz/c1-40214050-vyber-spotrebnich-dani-klesl-o-miliardy>.  
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složena z procentní části a z pevné části. U procentní části je pak základem konečná cena pro 

spotřebitele a u pevné části množství v počtu ks. Právě kvůli procentní části spotřební daně si dnes 

(na rozdíl od minulosti) nemůže prodejce při prodeji stanovit svoji vlastní cenu, ale ta je vždy 

pevně daná. U doutníků a cigarillos je základem množství v kusech a u tabáku množství v 

kilogramech. 

 Jak jsem již uvedl na začátku této kapitoly - dovážet zboží, které podléhá některé spotřební 

dani, je poměrně administrativně a finančně náročné a dovozce musí počítat s častými kontrolami 

ze strany celních orgánů. Zákony ČR vytváří i některé překážky vstupu do odvětví podnikání s 

tímto zbožím. Například dovozce zkapalněných ropných plynů musí plnit podmínky §60 odst. 8 a 

má zvýšené požadavky na dopravu (zcela jistě oprávněně) - dovozce, resp. přepravce musí mít při 

dopravě všechny požadované doklady (§42 odst. 1 písm. a) nebo b)). V opačném případě má celní 

orgán (nebo celní ředitelství) rozsáhlé pravomoci. Může rozhodnout o zajištění těchto výrobků 

(§42) nebo dopravního prostředku, který dopravu zajišťoval a případně rozhodnout podle §42 

odst. 11 o propadnutí těchto výrobků nebo dopravního prostředku. Podle rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu č. 1 Afs 12/2010 - 107 se jedná o sankci, která se svou povahou nerozporuje s 

následným vyměřením daně. Dovozce, případně dopravce, je tak ve skutečnosti postižen dvakrát - 

přišel o zboží a ještě musí zaplatit spotřební daň za zboží, o kterém bylo rozhodnuto  jako 

propadlé. Nejvyšší správní soud v tomto případu judikoval "Propadnutí výrobků je pak sankcí za 

porušení zákona o spotřebních daních: stát zde trestá vlastníka předmětných výrobků 

podléhajících spotřební dani především za nedodržení evidenčních povinností specifikovaných v § 

5, § 6 a dalších zákona o spotřebních daních. Od této sankce je však třeba odlišovat samotný 

vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit: ten je totiž na případné sankci za porušení evidenčních 

povinností zcela nezávislý." Osobně si myslím, že takový postup je sice plně podle dikce zákona, 

nicméně si nejsem jistý, jestli takový postup je skutečně spravedlivý a nepříliš tvrdý. V uvedeném 

případu o to více, že se jedná o dopravce a ne přímo o vlastníka zboží. 

 Výše uvedený případ ukazuje, že stát pečlivě sleduje výběr spotřebních daní a zákon 

umožňuje tvrdě postihnout dovozce (případně dopravce), který porušil zákon a spotřební daň 

nezaplatil, případně její zaplacení plně nedoložil. Na všechny tyto povinnosti musí být případný 

dovozce připraven a důsledně je plnit. 

 

 

V. 3. Energetické daně 
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 V souvislosti se členstvím ČR v EU (na základě směrnice Rady 2003/96/ES) vznikla ČR 

povinnost zavést tzv. energetické daně, kterými jsou: 

• daň z elektřiny  

• daň ze zemního plynu  

• daň z pevných paliv  

 Ne příliš koncepčně byly tyto tři daně začleněny do zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 

veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Protože si myslím, že uvedené produkty, na 

které se energetické daně vztahují, nebudou přiliš typické pro dovozní operace, budu se zabývat 

ekologickými daněmi jen okrajově a uvedu jen základní informace.  

  I v případě ekologických daní se stát snaží zdanit "škodlivé" aktivity. Jak již bylo řečeno v 

případě spotřebních daní - pro vládu je lehčí před veřejností obhájit tento typ zdanění než 

například zvýšení přímých daní. Alespoň na první pohled se snaží vytvořit dojem, že primárním 

účelem zdanění není přijem do státního rozpočtu, ale omezit tyto škodlivé aktivity, resp. omezit 

je na minimum a přeorientovat lidi na jiné, méně škodlivé zdroje. To nic nemění na tom, že jsme 

tyto daně byli povinni zavést na základě směrnice EU. 

 Správcem ekologických daní, tak jak je tomu u spotřebních daní, je příslušný celní orgán a 

plátcem budou osoby, které jsou uvedeny v §3 odst. 1 (část 45.), resp. §3 odst. 1 (část 46.), resp. 

§3 odst. 1 (část 47.) - zejména tedy dodavatel, který na daňovém území (území ČR) dodá 

některý z produktů podléhajících energetické dani konečnému spotřebiteli. Energetické daně, tak 

jak jsou upraveny v právním řadu ČR, jsou totiž založeny na zdanění při konečné spotřebě 

energií.  
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 VI. Právní aspekty dovozu zboží do ČR 

 

 Mezi nejdůležitější právní aspekty dovozu do ČR jsem zařadil:  

• Obchodní smlouvy 

• Smlouvy a dokumenty související s přepravou a skladováním 

• Dokumenty vztahující se k platbě 

• Pojistné dokumenty 

• Dokumenty osvědčující kvalitu a původ zboží 

 Některé z nich sice na první pohled nevytváří dojem, že by se jednalo o "právní aspekt" 

dovozu zboží do ČR, ale domnívám se, že všechny jsou s importem zboží pevně spojené a jsou 

nutné k prokázání skutečností v celním řízení. A naopak, do skupiny právních aspektů dovozu 

lze zcela jistě zahrnout i jiné podmínky a povinnosti s dovozem spojené. Jedná se například o  

subjektivitu dovozce, povolení pro dovoz určitého druhu zboží apod. Do své práce však tyto 

aspekty nezahrnu, neboť by pak přesáhla možný rozsah.  

 Jednotlivé právní aspekty budu popisovat stručně a uvádět jen ty informace, které považuji 

pro potřebu této diplomové práce za nezbytné. Každý z právních aspektů by totiž jistě vystačil 

na samostatnou diplomovou práci a dal by se rozebrat z mnoha úhlů.  

 

 

VI. 1. Obchodní smlouva 

 

 Základem každé obchodní operace a zvlášť té mezinárodní by měla být dobře připravená 

obchodní smlouva. Jednou z nejčastěji užívaných typů obchodních smluv je Mezinárodní kupní 

smlouva. Jedná se o kupní smlouvu, kdy se „prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu předmět 

koupě a umožnit mu, aby k němu nabyl vlastnického práva, a kupující se zavazuje předmět 

koupě odebrat a uhradit kupní cenu“.14    

 Dovozce by při dovozní operaci měl vyžadovat řádnou mezinárodní kupní smlouvu zejména 

proto, že tím chrání svoje vlastní zájmy a eliminuje rizika obchodní operace. Je potřeba si 

uvědomit, že co platí v jedné zemi jako samozřejmost, může být zcela odlišné v jiné zemi, a 

proto je dobře všechny detaily obchodu řádně upravit a důsledně specifikovat v obchodní 

                                                 
14 ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva - SATO, Alexej a kolektiv. Mezinárodní obchodní operace. 3. přepracované vydání, Praha: Grada Publishing, 2003, 

ISBN: 978-80-247-1590,  
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smlouvě. Velmi nápomocná je Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, přijatá v 

roce 1980 ve Vídni. Úmluva řeší především otázky uzavírání mezinárodních kupních smluv a 

práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.  

 Jako právní aspekt dovozu zboží do ČR vidím obchodní smlouvu zejména v tom, že celní 

orgány mohou požadovat po dovozci její předložení, zejména za účelem ověření údajů na 

faktuře nebo jiných dokladech. Jak budu popisovat v dalších kapitolách, pro celní orgány může 

být třeba směrodatné ustanovení o vzorcích, ceně, provizi, licenci apod.  

 V současné době probíhají další unifikační snahy, týkající se mezinárodních závazkových 

vztahů. V této oblasti působí také několik mezinárodních organizací, které se touto snahou 

zabývají15 -  jedná se především o Komisi OSN pro právo mezinárodního obchodu 

(UNCITRAL), Mezinárodní institut pro sjednocení soukromého práva (UNIDROIT) a 

Mezinárodní obchodní komoru (ICC).  

 Vedle Mezinárodní kupní smlouvy se může jednat také o Mezinárodní smlouvu o poskytnutí 

služeb, Smlouvy o vázaných obchodech, Smlouvy o výhradním prodeji a o výhradním odběru a 

vertikální dohody.  

 

 

VI. 2. Dopravní dokumenty a smlouvy 

 

 Jedná se o celou řadu smluv a dokumentů, které jsou uzavírány nebo vystavovány různými 

stranami. Tou nejdůležitější smlouvou je Zasilatelská smlouva, v níž se „zasilatel zavazuje, že za 

úplatu, vlastním jménem, ale na účet příkazce a na jeho riziko obstará přepravu věci z místa 

odeslání do místa určení a obyčejně i další, ve smlouvě specifikované služby“.16 Uzavření a 

převzetí zásilky k přepravě osvědčuje zasilatel příkazci vydáním tzv. speditérského osvědčení 

(FCR) a odeslání zásilky podle dispozic příkazce vydáním speditérského potvrzení (FCT).17  

Smlouva o přepravě věci je naopak závazkem „dopravce příkazci, že za úplatu přepraví určitou 

věc z místa odeslání do místa určení“.18 Dopravci vzniká, do doby úhrady všech pohledávek 

vůči příkazci, zástavní právo k přepravované zásilce.  

                                                 
15 JIMÉNEZ, Guillermo. ICC Guide to Export-Import Basics : the legal, financial and transport aspects of 

international trade. Paris : International Chamber of Commerce, 1997. ISBN 92-842-1194-8. The role of standard 
documents and systems, s. 13.  

16 ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva - SATO, Alexej a kolektiv. Mezinárodní obchodní operace. 3. přepracované vydání, Praha: Grada Publishing, 2003, 
ISBN: 978-80-247-1590,  s. 51.   

17 ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva - SATO, Alexej a kolektiv. Mezinárodní obchodní operace. 3. přepracované vydání, Praha: Grada Publishing, 2003, 
ISBN: 978-80-247-1590,  s. 51.   

18 ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva - SATO, Alexej a kolektiv. Mezinárodní obchodní operace. 3. přepracované vydání, Praha: Grada Publishing, 2003, 
ISBN: 978-80-247-1590,  s. 126.   
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 Jinou, v mezinárodní přepravě používanou smlouvou, je Smlouva o nájmu dopravního 

prostředku nebo Smlouva o provozu dopravního prostředku. 

 Převzetí věci k přepravě pak stvrzuje vydáním tzv. nákladního listu. Ten je podle zákona č. 

591/1992 Sb. o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, dispozičním dopravním 

dokumentem, se kterým je spojeno právo disponovat se zbožím. Tento doklad má obligatorní 

náležitosti, kterými jsou19:den a místo vystavení, označení odesílatele a příjemce a přepravce 

zásilky, označení přepravované věci a uvedení její váhy a objemu. Další obsahové podrobnosti 

záleží na typu přepravy a místu vzniku přepravní smlouvy.  

 Rozšířeným dispozičním dokumentem ke zboží je i náložní list (tzv. konosament), který je 

také podle zákona o cenných papírech považován za cenný papír. Používá se především v 

námořní, říční a kombinované přepravě. 

 Dalšími legitimačními dokumenty jsou i některé jiné typy skladištních a vydacích listů.20  

 K této skupině možné přiřadit i jiné doklady, které se používají běžně při mezinárodní 

dopravě. Protože v některých případech nemají zcela jasný překlad v českém jazyce, rozhodl 

jsem se, že je ponechám v originálním znění. Jedná se především o21:  tzv. Packing list, Delivery 

instruction to domestic carrier, Inland bill of lading, Dock receipt, Shipper´s letter of 

instructions, Ocean bill of lading or airwaybill, Booking request, Arrival notice, Carrier´s 

certificate and release order, Delivery order and freight release.  

 Všechny výše uvedené doklady a smlouvy jsou nezbytnou náležitostí každé dovozní 

obchodní operace a budou se předkládat při celním řízení. Podle nich se identifikuje zásilka, 

případně prokazuje vlastnické právo k ní. Důležitý pro celní řízení bude i tzv. "Packing list" 

neboli balící list. Je to doklad, který podrobně specifikuje zboží v jednotlivých baleních nebo 

krabicích. Na jeho základě se celníci při celní kontrole orientují v jednotlivých zásilkách a 

ověřují skutečný stav se stavem dokladovým.  

 

 

VI. 3. Dokumenty vztahující se k platbě 

 

 Dokumentů, resp. dokladů, které souvisí s platbou, je více. Nejběžnějším platebním 

dokumentem v mezinárodním obchodě, který se používá vždy bez ohledu na typ platby, je 
                                                 
19 ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva - SATO, Alexej a kolektiv. Mezinárodní obchodní operace. 3. přepracované vydání, Praha: Grada Publishing, 2003, 

ISBN: 978-80-247-1590,  s. 127.   
20 ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva - SATO, Alexej a kolektiv. Mezinárodní obchodní operace. 3. přepracované vydání, Praha: Grada Publishing, 2003, 

ISBN: 978-80-247-1590,  s. 36.   
21 WEISS, Kenneth D. . Building an Import/Export Business. 3rd edition. New York : John Wiley and Sons, Inc., 2002. 

ISBN 0-471-20249-5. Transportation and Insurance documents, s. 161-166.  
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faktura (commercial invoice nebo pro forma faktura). Další dokumenty se pak liší především 

podle typu platby. Může jít o22:  

• hotovostní platby – prakticky se nepoužívají, nyní především díky opatřením proti 

legalizaci příjmů z trestné činnosti. Dokumentem je pak především stvrzenka o 

přijaté platbě, příjmový pokladní doklad nebo šek.  

• bezhotovostní platby  

• bezzávazkové bankovní instrumenty – přímá úhrada, dokumentární inkaso a 

směnečné inkaso  

• závazkové bankovní instrumenty – dokumentární akreditiv L/C  

• dokumentární a nedokumentární bankovní instrumenty  

• platební a zajišťovací bankovní instrumenty – dokumentární akreditv, dokumentární 

inkaso, bankovní záruka, stand-by akreditiv a bankovní aval směnky  

 Výše uvedené doklady budou důležité zejména v celním řízení, protože na jejich základě se 

vypočítá celní dluh.   

 

 

VI. 4. Pojistné dokumenty 

 

 V ČR je problematika upravována zákonem č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví a zákonem č. 

37/2004 Sb. o pojistné smlouvě, který specificky upravuje závazky pojištění, vznikající z 

pojistné smlouvy.  

 Potvrzením o existenci pojistné smlouvy je pojistka (policy) a tzv. pojistný certifikát 

(certificate of insurance).  

 

 

VI. 5. Dokumenty osvědčující kvalitu a původ 

 

 Nejznámější a pravděpodobně nejčastěji vyžadovaný je doklad o původu zboží (tzv. 

certificate of origin). Tento doklad prokazuje původ zboží, resp. prokazuje, v které zemi bylo 

dovážené zboží vyrobeno a v mnohých případech je vyžadován, aby se na zboží vztahovalo tzv. 

preferenční clo.  

                                                 
22 ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva - SATO, Alexej a kolektiv. Mezinárodní obchodní operace. 3. přepracované vydání, Praha: Grada Publishing, 2003, 

ISBN: 978-80-247-1590, s. 127.   
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 Jeho předložení je vyžadováno pouze u některých druhů zboží - např. u textilních výrobků. 

Povinnost dovozce předložit doklad o původu zboží vymezují (v případě textilních výrobků) 

Nařízení Komise č. 209/2005, 3030/1993 a 1541/1998. V této souvislosti však musím uvést, že 

doklad o původu zboží není vyžadován ve všech případech dovozu "textilu", ale v některých 

případech postačí prohlášení vývozce o původu na faktuře. Podrobnosti stanoví uvedené 

Nařízení Komise. 

 Doklad o původu zboží by měl být vždy součástí dokladů, které se vztahují k zásilce a které 

vystavuje vývozce. Z dosavadního zkoumání jsem však zjistil, že si "certificate of origin" musí 

někdy opatřit dovozce sám, protože spoustu dodavatelů ho k zásilkám nevystavuje. 

 V takovém případě si musí dovozce nechat vystavit doklad o původu zboží od obchodní 

komory země, kde bylo zboží vyrobeno. Pokud je však zboží dodáváno z jiné země, než ve které 

bylo vyrobeno, bude stačit, když doklad vydá obchodní komora země, ze které je zboží 

odesíláno. Osobní zkušenost s opatřováním dokladů o původu zboží jsem získal ve třech zemích 

- USA, Peru a Brazílii. 

 V USA jsem se přesvědčil o tom, že jsou podmínky pro vydání u každé obchodní komory 

jiné. V některé vyžadují spoustu dokumentů k zásilce - fakturu, obchodní smlouvu, 

místopřísežné prohlášení apod. a někdy ani nevydávají doklad o původu zboží na zboží, které 

bylo vyrobeno v jiné zemi než USA. V některých obchodních komorách naopak nevyžadují 

doložení  žádných dokumentů a vydají doklad o původu zboží na počkání a na cokoliv. Poplatky 

spojené s vystavením se taky liší - od 5 do 150 amerických dolarů. Setkal jsem se ale i s 

obchodními komorami, které doklad o původu zboží vydávaly jen pro své členy a nečlen neměl 

možnost si nechat takový doklad vystavit. 

 V Peru a v Brazílii je moje zkušenost taková, že většina (vesměs malých) firem doklad o 

původu k zásilce nevydává a odkazuje na právníky, kteří vystavení dokladu o původu zboží za 

poplatek vyřídí. Doklad vám vystaví (v případě Peru) i v kanceláři Asociación de Exportadores, 

ovšem vyžadují, aby dodavatelem byla společnost v Peru. Dále je potřeba předložit kopii 

"factura de exportación", která je považována jako čestné prohlášení exportéra. Proces vystavení 

dokladu je složitější než v případě vystavení v USA. 

 Při opatřování si dokladu o původu zboží je potřeba si dát pozor i na to, aby měl všechny 

náležitosti, které jsou vyžadovány Nařízením Komise.  

 Při dovozu jiného druhu zboží nebo výrobků jsou vyžadovány různé jiné doklady 

osvědčující kvalitu, původ nebo potvrzení o legálnosti dovozu. Při hledání v TARICu jsem 

narazil např. na "Statistický dokument ICCAT" při dovozu např. tuňáka australského, mečouna 

obecného a tuňáka velkookého. Takový dokument byl zaveden Nařízením Komise č. 1984/2003 
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a jeho primárním účelem je zlepšit kvalitu a věrohodnost statistických údajů a omezit nelegální 

rybolov. 

 Dalším příkladem může být povinnost předložit "příslušné CITES osvědčení" v případě 

dovozu zboží nomeklatury 420221009023  nebo povinnost předložení "Prohlášení o shodě" při 

dovozu zboží nomeklatury 9102210000.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23  Ostatní - S vnějším povrchem z přírodní, kompozitní nebo lakové usně - Kabelky, též se závěsným řemenem, 

včetně kabelek bez držadla  
24 Ostatní náramkové hodinky, též s vestavěnými stopkami - S automatickým natahováním 
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 VII.  Clo 

 

 Na začátku této kapitoly považuji za důležité seznámit čtenáře s tím, co je vlastně clo a uvést 

alespoň základní dělení. Z dosavadního poznání jsem totiž nabyl dojmu, že pojem clo není vždy 

správně chápán a povědomí o tom, co představuje, není jednotné. 

 Clo je finanční dávka, která se nejvíce podobá nepřímým daním a je definována jako25 

povinná platba sui generis, stanovená právními předpisy, která je vybírána v přímé souvislosti s 

přechodem zboží přes státní hranici od osob, které zboží dovážejí, respektive vyvážejí nebo od 

osob, pro které je takové zboží dováženo nebo vyváženo.  Jeho funkce a význam v posledních 

desetiletích opadá, neboť dochází k nárůstu smluvních odstranění překážek omezující volný 

pohyb zboží.  

 

 

VII. 1. Funkce cla 

 

 Funkce cla26: 

• fiskální 

• ochranná 

• regulativní 

• ekologická 

 Fiskální funkce cla je v dnešní době primární. Clo totiž přispívá nemalou částkou do 

rozpočtů a je tak specifickým neúvěrovým příjmem státního rozpočtu. Od vstupu do Evropské 

unie připadá 75% veškerého vybraného cla do rozpočtu Evropské unie. Zbylých 25% je 

příjmem státního rozpočtu a mělo by krýt alespoň základní náklady na jeho vybrání. 

 Účelem funkce ochranné je cenově znevýhodnit dovážené zboží. Státy se tak snaží chránit 

domácí výrobce. Tato funkce by však měla mít pouze dočasnou povahu. Měla by trvat po 

nezbytnou dobu, aby domácí podniky stačily připravit svoji výrobu na příchod zahraničních 

výrobků, které jsou levnější nebo vyšší kvality. Pokud by se však jednalo o dlouhodobé 

                                                 
25 Bakeš, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 5. upravené vydání . Praha : C. H. Beck, 

2009, ISBN 978-80-7400-801-6, 576 s.  
26 Bakeš, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 5. upravené vydání . Praha : C. H. Beck, 

2009, ISBN 978-80-7400-801-6, 576 s.  
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ochranářské opatření, mělo by to v konečném důsledku spíše negativní dopad, protože by snaha 

po vyšší konkurenceschopnosti výrobků ze strany domácích výrobců polevila. 

 Teritoriálně nebo komoditně regulovat dovoz je úkolem regulativní funkce cel. Státy tak 

mohou uplatňovat rozdílná cla na jednotlivé druhy komodit případně odlišná cla na dovoz z 

různých států. 

 V poslední době aktuální a rozšířená funkce cla je ekologická. Ta má za úkol znevýhodňovat 

pro životní prostředí neekologické výrobky a suroviny. Snaží se tak vyrovnat cenový rozdíl a 

zatraktivnit mnohdy cenově dražší ekologické výrobky před těmi neekologicky vyrobenými. 

 

 

      VII. 2. Druhy cla 

 

 Clo lze dělit podle celé řady možných dělení27. Jedním z nejzákladnějších dělení je na:  

• vývozní 

• dovozní 

• tranzitní 

 Dovozní clo se vztahuje na dovážené (importované) zboží. Zvyšuje cenu dováženého zboží 

nebo suroviny a má tak přímý vliv na konečnou cenu v dané zemi. 

 Vývozním clem se proclívá zboží, které je vyváženo ze země do zahraničí. Dnes se 

prakticky nepoužívá. Jedním z důvodů je i to, že každý stát má zájem na co nejvyšším objemu 

vývozu a konkurenceschopnosti výrobků domácích výrobků na zahraničních trzích. Aplikací 

vývozního cla by docházelo ke zdražování zboží a následnému snížení atraktivnosti v zahraničí. 

Přesto si lze představit situaci, kdy by vývozní clo mělo své opodstatnění. Může tomu tak být 

například v případě, kdy stát má zájem, aby určitý druh výrobků zůstal a byl spotřebován na 

území vývozní státu - například v případě omezeného množství takových výrobků (surovin) 

nebo v případě zboží zvláštního významu pro vývozní stát (umělecké předměty). 

 Tranzitní clo je nejstarším druhem cla a dnes se již nevybírá. Bylo vybíráno při průvozu 

zboží přes celní území a k jeho odstranění došlo v souvislosti s Barcelonskou úmluvou a 

statutem o svobodě tranzitní přepravy z roku 1921. 

 Dalším dělením cel je dělení z hlediska stanovení celní sazby: 

• valorické 

• specifické  
                                                 
27 Bakeš, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 5. upravené vydání . Praha : C. H. Beck, 

2009,  ISBN 978-80-7400-801-6 
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• kombinované 

 Valorické clo je v současné době nejrozšířenější a vyměřuje se jako procento z celní hodnoty 

zboží (např. 7,5 % z 100 000,-). Nevýhodou jeho použití je především přímá závislost na cenové 

hladině (při snížení ceny vybere stát méně na clu) a možnost krátit clo prostřednictvím snižování 

celního základu. Obtížně se také stanovuje v situaci, kdy se nezná přesná hodnota proclívaného 

zboží. Hůře se také odhadují příjmy z výběru tohoto typu cla. Výhodou je pak nezávislost na 

změně měnových opatření, promítnutí se kvality a druhu zboží. 

 U specifického cla závisí na pomocných hodnotách (množství, objem, počet kusů apod.) 

dováženého zboží a je dáno v penězích na jednotku množství. Je zcela nezávislé na ceně zboží. 

Velkou nevýhodou je, že nedokáže odlišit kvalitu zboží, naopak jednoduchý a pevný výběr a 

nezávislost na cenové hladině patří k jeho výhodám. 

 Kombinované clo je kombinací obou předchozích druhů cla. Většinou jsou základem měrné 

jednotky, díky kterým se stanoví minimum, které se následně zvýší o příslušnou procentní část. 

 Z hlediska sazeb v celním sazebníku se člení na: 

• cla všeobecná  

• cla smluvní 

 Cla všeobecná jsou uvalena na výrobky ze zemí, kterým nebyla udělena doložka nejvyšších 

výhod, neuzavřely smlouvu upravující celní sazby mezi státy nebo nejsou členy Světové 

obchodní organizace. 

 Cla smluvní jsou stanovena na základě vzájemných ujednání a smluv mezi státy nebo celky.  

 Z hlediska účelu zavedení cla se člení na:  

• ochranné clo 

• odvetné clo 

• finanční clo 

• antidumpingové clo 

• vyrovnávací clo 

• preferenční clo 

 Primárním účelem ochranného cla je ochrana vnitřního trhu před zbožím a surovinami ze 

zahraničí. To se děje typicky například u tzv. mladých oborů. 

 Odvetné clo se zavádí v situacích, kdy stát chce reagovat na podobné opatření ze strany 

vývozního státu. Jedná se většinou o dočasné opatření. V některých situacích však může dojít až 

k „celní válce“, kdy si státy navzájem zvyšují cla, až se jejich výrobky stanou prakticky 

neprodejné.  
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 Cílem zavedení finančního cla je zvýšit příjmy státního rozpočtu z vybraného cla.  

 Antidumpingové clo se platí nad běžné clo a pokud je „dumping“ dokázán, může být 

vybráno i zpětně. Stát jeho zavedením reaguje na situaci, kdy se do země dováží zboží s cenou, 

která je nižší než jsou výrobní náklady výrobku se snahou „podmanit“ si trh a následně pak ceny 

zvyšovat. Při jeho nezavedení by tak mohlo dojít k závažným výrobním a hospodářským 

problémům. 

 Na situaci, kdy jsou do země dováženy výrobky za nízké ceny díky tomu, že jsou na výrobu 

nebo export poskytovány subvence nebo vyrovnávací prémie, reaguje stát zavedením tzv. 

vyrovnávacího cla. I v tomto případě ho vybírá nad běžně stanovené clo a je možné ho vybrat i 

zpětně.  

 Preferenční clo je zaváděno většinou v rámci některých smluvních zvýhodnění. Preference 

je pak stanovena jako nulová celní sazba, preferenční celní sazba nebo preferenční sleva na clu. 

 Někdy28 se lze setkat i s pojmy clo retorzní, diskriminační a prohibitivní. Clo retorzní je pak 

zvláštním clem odvetným, když je zaváděno proti dovozům ze státu, který porušil určité 

mezinárodněprávní normy nebo se chová nepřátelsky vůči ostatním státům. Za clo diskriminační 

se pak považuje clo, které je velmi vysoké a je uvaleno na zboží určitého státu, čímž značně 

znevýhodňuje dovoz tohoto zboží oproti stejnému zboží vyrobenému v dané zemi nebo 

dovezenému z třetí země. Za extrémní případ diskriminačního cla je považováno clo 

prohibitivní, které svou výši prakticky znemožňuje dovoz zboží. 

 Z výše uvedeného a pro potřeby této práce tedy vyplývá, že se v ČR vybírá prakticky pouze 

dovozní clo, které má především fiskální funkci a jeho výše je stanovena především valoricky. 

 Myslím, že je důležité uvést i základní právní normy, které se clem a jeho výběrem zabývají. 

Lze je rozdělit do 3 skupin - vnitrostátní, právní předpisy EU a mezinárodní právní normy. 

Každá z těchto skupin by si jistě zasloužila samostatnou diplomovou práci a v některých 

případech by možná ani taková nestačila. Jedná se totiž o rozsáhlý a neustále se měnící počet 

právních norem, které spolu navzájem souvisí. Častá novelizace takových norem je vyžadována 

zejména tím, že je potřeba aktivně a rychle reagovat na neustále se objevující nové výrobky na 

trhu a nové trendy v mezinárodním obchodě. Níže tedy uvádím alespoň základní normy, se 

kterými se každý dovozce musí seznámit. 

 Záměrně uvádím pouze takové normy, které se zabývají clem a jeho výběrem a neuvádím ty 

právní normy, které jsou spojeny spíše s dovozem a právními aspekty dovozu. 

 

                                                 
28 WEISS, Kenneth D. . Building an Import/Export Business. 3rd edition. New York : John Wiley and Sons, Inc., 2002. 

ISBN 0-471-20249-5. Transportation and Insurance documents, s. 161-166 
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VII. 3. Vnitrostátní právní předpisy 

 

 Na prvním místě uvádím vnitrostátní právní předpisy, i když vzhledem k problematice by 

logicky na prvním místě měly být uvedeny spíše normy EU, které vytváří základ právní úpravy 

a jsou v oblasti celnictví jednoznačně dominantní. Rozhodl jsem se však dát vnitrostátní normy 

na první místo zejména proto, že si myslím, že jsou pro čtenáře "bližší", přehlednější a mohou 

vytvořit základ, který pak pomůže správně pochopit a interpretovat právní normy EU, které jsou 

podle mého názoru složitější a méně přehledné. 

 Problematikou cel a oblasti celnictví se zabývají zejména tyto vnitrostátní právní normy29: 

• zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 186/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím    

zákona o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších   

předpisů 

• 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 

• vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu 

sdělování údajů o obchodu mezi ČR a ostatními členskými státy ES, ve znění 

pozdějších předpisů, ve znění pozdějších   předpisů 

• vyhláška ministra zahraničních věcí č. 160/1988 Sb., o Mezinárodní úmluvě o 

harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a Protokol o její 

změně 

 Zcela jednoznačně nejdůležitějším z výše uvedených právních předpisů, pro účely této práce 

                                                 
29 Celní správa České republiky [online]. 2010 [cit. 2010-06-28]. Legislativa. Dostupné z WWW: 

<http://www.celnisprava.cz/cz/clo/legislativa/Stranky/legislativa-zakladni-informace.aspx>.  



31 

a pro dovozce, bude především zákon č. 13/1993 Sb. celní zákon a zákon č. 184/2004 Sb. o 

Celní správě České republiky. 

 Jen pro úplnost bych chtěl uvést, že celní zákon byl přijat Českou národní radou a nabyl 

účinnosti 1. ledna 1993. V době přijetí byl považován za velmi moderní předpis, který reagoval 

na nové podmínky tržní ekonomiky a zaváděl nové celně právní instituty. Do roku 2000 byl 

novelizován pouze dvakrát. Nejvýznamnější novelou byl zákon 87/2004 Sb., kterým se mění 

zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nabyl účinnosti 1. 

května 2004 v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie. Zásadním způsobem změnil celý 

celní zákon, když zrušil velké množství jeho ustanovení. Dnes už upravuje pouze záležitosti, 

které Evropská unie nechává k úpravě členským státům a ve své podstatě byl nahrazen 

jednotným celním kodexem, tedy nařízením Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní 

kodex Společenství. Celní zákon má 329 paragrafů a je rozdělen do 17 hlav. 

 Zákon č. 184/2004 Sb. o Celní správě České republiky se stal účinným ve stejný den, kdy 

ČR vstoupila do Evropské unie. Vymezuje především organizaci a působnost celních orgánů, 

určuje celní ředitelství a celní úřady a jejich územní působnost a definuje celní správu jako 

bezpečnostní sbor. 

 

 

      VII. 4.  Právní předpisy EU 

 

 Od vstupu ČR do EU jsou pro celní orgány a dovozce závazné také předpisy Evropské unie. 

Z těch nejdůležitějších se jedná především o30: 

• nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní 

zákoník Společenství 

• nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí 

nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní zákoník Společenství 

• nařízení Rady (EHS) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství 

pro osvobození od cla 

• nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o sazební a statistické 

nomenklatuře a o společném celním sazebníku 

• nařízení Komise (ES) č. 273/2009 ze dne 2. dubna 2009, kterým se provádí nařízení 

Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, a stanoví 
                                                 
30 Celní správa České republiky [online]. 2010 [cit. 2010-06-28]. Legislativa. Dostupné z WWW: 

<http://www.celnisprava.cz/cz/clo/legislativa/Stranky/legislativa-zakladni-informace.aspx>.  
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odchylka od některých ustanovení nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 

• nařízení Komise č. 2289/83 ze dne 29. července 1983, kterým se provádějí články 70 

až 78 nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla 

• nařízení Komise (EHS) č. 2290/83 ze dne 29. července 1983, kterým se provádějí 

články 50 až 59 nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro 

osvobození od cla 

• nařízení Komise (EHS) č. 3915/88 ze dne 15. prosince 1988, kterým se provádí 

článek 63c nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od 

cla 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, 

kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex). 

 

 

VII. 5. Modernizovaný celní kodex 

 

 Rád bych se alespoň stručně zmínil o Modernizovaném celním kodexu, který jsem uvedl 

mezi právními předpisy EU. Považuji za důležité jej uvést zvlášť, i když není ještě plně účinný a 

hlavním právním předpisem je stále nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ("Starý" celní kodex  

Společenství). Po jeho plné účinnosti totiž přestane nařízení 2913/92 platit (čl. 186) a v celním 

řízení se bude postupovat již jen podle Modernizovaného celního kodexu. Vedle toho přestanou 

platit další dvě nařízení, která jsou uvedena v derogační klauzuly v článku 186. 

 Kdy začne plně platit Modernizovaný celní kodex je stále, podle mého názoru, nejasné. 

Článek 188 tohoto předpisu, který se zabývá použitelností (resp. účinností), totiž rozděluje 

účinnost předpisu do tří termínů. Část předpisu se už účinnou stala 24. června 2008 (ustanovení 

uvedená v čl. 188 odst. 1). Účinnost ostatních ustanovení čl. 188 odst. 2 podmiňuje přijetím 

prováděcích předpisů, které budou přijaty na základě článků uvedených v čl. 188 odst. 1. Nesmí 

tak být dříve než 24. června 2009 a ne později než 24. června 2013. V době psaní této práce 

jsem nenašel žádnou zmínku o tom, že by uvedené prováděcí předpisy měly být v dohledné 

době schváleny a spíše předpokládám, že plná účinnost, resp. použitelnost předpisu bude až k 

datu 24. června 2013. 

 Každý dovozce, který se dovozními operacemi ze třetích zemí zabývá, by se měl již nyní 

seznámit s Modernizovaným celním kodexem a připravit na změny, které se ho budou týkat. 

 Hlavní změny, které Modernizovaný celní kodex zavádí, shrnuje Dana Šrámková z 
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Právnické fakulty Masarykovy univerzity v práci nazvané "Celní právo ve světle 40. výročí 

celní unie“31. Podle jejího názoru  je hlavním cílem nového celního kodexu zjednodušit a 

zefektivnit celní postupy. Šrámková dále odkazuje na autory kodexu a shrnuje hlavní cíle do 4 

bodů:  

• Zavedení elektronického celního prohlášení a průvodních dokladů; 

• Elektronická výměna informací mezi národními celními úřady a jinými orgány; 

• Zavedení tzv. centralizovaného proclení;32  

• Rozvoj konceptů "Single Window" a "One-Stop-Shop"33 

 Změny budou také v celních režimech a popisuje je například Bakalářská práce Karla 

Svobody na téma Celní režimy ve světle tzv. modernizovaného celního kodexu.34 

 Jsem toho názoru, že Modernizovaný celní kodex jistě přispěje k jednoduššímu celnímu 

řízení a pomůže tak nastolit moderní a efektivnější proces proclení, což jistě ocení jak dovozci, 

tak i celní orgány. Pomůže tak vyřešit některé nedostatky, které kritizuji v této práci. 

 

 

VII. 6. Celní řízení 

 

 Problematika celního řízení je velmi rozsáhlá a lze na ní pohlížet z mnoha úhlů, přičemž 

každý z nich by určitě vystačil na samostatnou diplomovou práci. Proto bych se v této kapitole 

rád zaměřil jen na celní řízení, které bezprostředně souvisí s dovozem zboží a zhodnotil 

současnou právní úpravu, efektivitu procesů a práci celníků při celním řízení. Tento typ celního 

řízení patří také k těm nejčastějším a právní úprava mu věnuje největší pozornost. 

 Celní řízení v užším slova smyslu lze definovat jako řízení, při kterém je rozhodováno 

zejména o tom, zda bude zboží Společenství35  (dále jen „zboží“) propuštěno do celního režimu 

                                                 
31 ŠRÁMKOVÁ, Dana. Celní právo ve světle 40. výročí celní unie. Právnická fakulta Masarykovy univerzity [online]. 

2008, 1, [cit. 2010-06-28]. Dostupný z WWW: <www.law.muni.cz/edicni/dp08/files/pdf/financ/sramkova.pdf >.  
32  autorizovaní (oprávnění) obchodníci budou moci deklarovat zboží elektronickou cestou a platit cla v místě 
sídla, a to bez ohledu na členský stát, kde zboží překročí hranice EU či kde bude spotřebováno.  
33  Zde se jedná o záměr, kdy hospodářské subjekty poskytují informace o zboží jedinému kontaktnímu místu 
(tzv. Single Window“), a to i v případě, že tato data mají sloužit různým orgánům, takže jejich kontroly pro různé účely 
(celní, zdravotní nezávadnosti apod.) budou probíhat ve stejné době na stejném místě (tzv. „One-Stop-Shop“). 
34 SVOBODA, Karel. Celní režimy ve světle tzv. modernizovaného celního kodexu [online]. Brno, 2009. 49 s. 

Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupné z WWW: 
<http://is.muni.cz/th/210922/pravf_b/Celni_rezimy_ve_svetle_tzv._modernizovaneho_celniho_kodexu.doc>.  

35 Za zboží Společenství se dle čl. 4 odst. 4 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává 
celní kodex Společenství „zcela vyrobené nebo získané na celním území Společenství za podmínek uvedených v 
článku 23, aniž k němu bylo přidáno zboží dovezené ze zemí nebo území, které netvoří součást celního území 
Společenství; dovezené ze zemí nebo území, které netvoří součást celního území Společenství, a propuštěné do 
volného oběhu, vyrobené nebo získané na celním území Společenství buď zcela ze zboží uvedeného v druhé 
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a zároveň jsou při něm uplatněna všechna tarifní a netarifní opatření.36 

 Obecnou právní úpravu celního řízení obsahuje kromě celních právních norem, které jsou 

uvedeny v předešlých kapitolách, také: 

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 200/1992 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

 Celní řízení v ČR prošlo v minulosti, především v souvislosti se vstupem do EU, značnými 

změnami, které měly za cíl celní řízení zefektivnit, zrychlit, zjednodušit a především 

zharmonizovat s ostatními státy EU. 

 Pro určení příslušnosti celního úřadu je pro dovozce důležitý § 320 odst. 3 celního zákona, 

který stanoví, že „Celní prohlášení na propuštění zboží do režimu volného oběhu nebo režimu 

vývozu lze podat u kteréhokoliv celního úřadu, nestanoví-li zvláštní právní předpis nebo 

mezinárodní smlouva jinak.“ Pro případ, že nelze příslušnost určit, bude příslušným úřadem 

Celní úřad Praha 1. 

 Dnes, i přes veškerou snahu, může být celnímu řízení, podle mého názoru, vytýkána přílišná 

formálnost, komplikovanost a pomalost. Myslím, že jestliže hlavním účelem celního řízení je 

uplatnit veškerá tarifní a netarifní opatření, případně provést kontrolu zboží, je třeba tak učinit 

co nejrychleji a k tomu lze ve větší míře využívat moderních technologií. Často pak nastávají 

situace, že na celní odbavení čeká dlouhou dobu i zboží, které je zcela v pořádku a veškeré 

formality jsou splněny. Některé druhy zboží jsou při dovozu kontrolovány vždy a bez výjimky, 

například oblečení a textilní výrobky. Celníci tak chtějí zamezit dovozu výrobků porušujících 

některá práva duševního vlastnictví a kontrolovat preferenční původ, i když v dnešní době se 

většina potisků nebo našívání znaků a nápisů, které ochranné známky porušují, děje až na území 

vnitřního trhu a po propuštění do volného oběhu. Otázkou tak zůstává, zda by nebylo 

efektivnější provádět ve větší míře kontrolu při prodejích a při dovozu provádět jen kontrolu 

namátkovou. 

 Příkladem pomalosti a nekoordinovanosti mohou být například celní řízení, které se vedou u 

poštovních zásilek ze zahraničí. Nelze vytýkat Celnímu úřadu Prahy 1, že nebyl personálně i 

administrativně připraven na velký nárůst zásilek ze zahraničí, především z USA, který se 

objevil v souvislosti s poklesem amerického dolaru a rozvojem internetového obchodování. Lze 

se ale zamyslet nad tím, proč je potřeba pro celní odbavení zásilky obejít 6 - 7 různých 

                                                                                                                                                                  
odrážce, nebo ze zboží uvedeného v první a druhé odrážce“   

36 BAKEŠ, Milan, et al. Finanční právo. 5. upravené vydání. [s.l.] : C. H. Beck, 2009. 552 s. ISBN 978-80-7400-801-
6, 9788074008016.  



35 

přepážek. Deklarant37 si totiž musí nejprve u jedné vyzvednout dokumenty, následně jít k jiné 

přepážce, u které je celník, který vyřídí proclení a vyměří clo a jiné daně. S vytištěnou 

složenkou musí deklarant na poštovní přepážku, na které zaplatí příslušné plnění a následně se 

vrátit k přepážce s celníkem, který mu předá doklady k vydání zboží. S uvedenými doklady 

musí absolvovat ještě jednu přepážku než se dostane k výdejně balíků. Všechny tyto přepážky 

jsou navíc v různých místnostech nebo dokonce patrech. Při množství vyšším jak 10000 zásilek 

za měsíc ze zemí mimo EU je administrativní zatížení obrovské a určitě by bylo možné některé 

procesy zefektivnit a zautomatizovat. 

 Celní řízení má různé fáze a z přečtené literatury jsem nabyl dojmu, že neexistuje shoda na 

tom, které fáze jsou ještě součástí celního řízení a které ne. Myslím, že neexistují pochybnosti, 

že celní řízení jako takové obsahuje následující fáze: 

 

1. Zahájení celního řízení  

2. Ověřování celních prohlášení a ztotožnění zboží  

3. Rozhodnutí o propuštění zboží do režimu  

 

 Nejednotný názor však je na to, zda fázemi celního řízení jsou i tyto: 

 

4. Kontrola po propuštění zboží  

5. Řízení na základě opravného prostředku  

6. Řízení vymáhací  

 

 Jaroslav Bína ve své Bakalářské práci na téma Celní řízení38 uvádí, že fázemi celního řízení 

jsou kromě první skupiny, i Kontrola po propuštění zboží a Řízení na základě opravného 

prostředku. Na druhé straně I. Pařízková ve svém článku na téma „Odpovědnost v celním 

právu“39 vyčleňuje Kontrolu po propuštění zboží, Řízení na základě opravného prostředku a 

Řízení vymáhací mimo celní řízení jako takové. Takového členění se pak drží i některé jiné 

práce jako například Irena Palánová v práci "Následná kontrola dovozních a vývozních 

obchodních případů celními orgány". 

                                                 
37 Deklarantem se rozumí dle čl. 4 odst. 18 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává 

celní kodex Společenství, „osoba, která činí celní prohlášení vlastním jménem, nebo osoba, jejímž jménem je celní 
prohlášení činěno“  

38 BÍNA, Jaroslav. Celní řízení [online]. Brno, 2009. 55 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. 
Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/th/210597/pravf_b/Bakalarska_prace_-_Celni_rizeni.pdf?lang=en>.  

39  PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Odpovědnost v celním právu. Časopis pro právní vědu a praxi, Ročník VII, číslo 
3/1999, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999, s. 253. 
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 Pokud bychom se striktně drželi definice celního řízení, tedy že celní řízení je "řízení, při 

kterém je rozhodováno zejména o tom, zda bude zboží propuštěno do celního režimu a zároveň 

jsou při něm uplatněna všechna tarifní a netarifní opatření“, nelze zařadit mezi fáze celního 

řízení následnou kontrolu. U Řízení na základě opravného prostředku a u Řízení vymáhacího 

jsem ale toho názoru, že se jedná o jednotlivé fáze celního řízení, i když k nim nedochází 

obligatorně a ne ve všech případech. Vždyť i v jiných právních odvětvích je odvolací řízení 

považováno za součást a fázi hlavního řízení. 

 Celní řízení je zahájeno, jakmile dovozce nebo jeho přímý nebo nepřímý zástupce podá 

celního prohlášení,40 kterým navrhuje propuštění zboží do celního režimu. Formu podání 

upravuje zákon. Celní řízení se pak koná na celním úřadu anebo v celním prostoru, případně 

jinde, pokud to nevylučuje zákon. Do 31.12.2005 bylo možné celní prohlášení podat i na 

formulářích označených jako Jednotná celní deklarace (JCD), pokud deklarant nebo pověřený 

pracovník celního úřadu škrtnul v záhlaví „Česká republika“ a nahradil to „Evropské 

společenství“. Od tohoto data se přestaly JCD používat a byly nahrazeny Jednotným správním 

dokladem, pro který se používá zkratka JSD. Pro účely celního řízení a k prokázání údajů 

uvedených v JSD jsou po deklarantovi vyžadovány ještě jiné doklady, o kterých se zmiňuji v 

jiných částech této práce. 

 Při ověřování celního prohlášení a ztotožnění zboží dochází k dokladové nebo namátkové či 

úplné fyzické kontrole zboží. Kontrolují se doklady předložené deklarantem, jejich formální i 

obsahové náležitosti a to, zda souhlasí se skutečným fyzickým stavem. V této fázi se například v 

případě dovozu textilních výrobků dělá i fotodokumentace. Zvláště pak v případě dovozu zboží 

s preferenční sazbou cla celníci vyfotí visačky s původem u vzorku zboží a ověří tak skutečnosti 

uvedené v JSD. Pokud mají pochybnosti o zboží, tj. zejména zda neporušuje některá práva 

duševního vlastnictví, mohou vyzvat zástupce vlastníka ochranné známky, aby ověřil 

autenticitu. 

 V případě, že jsou splněny všechny náležitosti a podmínky pro daný režim, je zboží 

propuštěno do daného režimu. Tak se může stát jedině po úhradě celního dluhu nebo po jeho 

zajištění. 

 

 

VII. 7. Celní hodnota 

 

                                                 
40 Začátek celního řízení vymezoval (dnes už zrušený) §100 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb. celního zákona. Takové 

pojetí zahájení celního řízení použil i Nejvyšší správní soud v rozsudku 5 Afs 27/2006 - 70  
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 Také celní hodnota a jejího určení patří k rozsáhlým oblestem a metodika stanovení základu 

pro výpočet celní hodnoty při dovozu patří k nejdiskutovanějším otázkám v celnictví. 

 Základní právní úprava celní hodnoty je obsažena v kapitole 3 v Evropského celním kodexu 

a je stanovena podle principů World Customs Organization (WCO). Při stanovení základu celní 

hodnoty se také vychází z čl. VII Všeobecné dohody o clech a obchodu - zjišťování hodnoty k 

celním účelům a vyhlášky ministerstva zahraničních věci 120/1984 Sb. o Dohodě o provádění 

článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu a Protokolu k ní. 

 Primárním základem pro určení celní hodnoty je "hodnota převodní". Jedná se o cenu 

skutečně zaplacenou nebo takovou, která má být skutečně zaplacena v budoucnu a to za 

podmínek, které jsou uvedeny v čl. 29 odst. 1 Evropského celního kodexu. Taková cena je dále 

upravena o připočitatelné nebo odčitatelné položky v čl. 32 a 33 Evropského celního kodexu. 

 Vždy se jedná o cenu tzv. posledního prodeje, na jehož základě zboží vstoupilo na celní 

území Společenství. Ve většině případů bude dovozce převodní hodnotu dováženého zboží 

prokazovat zejména fakturou nebo jiným dokladem, který se týká daného převodu. Pokud však 

doložené doklady k prokázání hodnoty nepostačí, celní orgán má právo vyzvat deklaranta k 

předložení jiných dokladů. Ten (resp. každý, kdo se na dovozní operaci podílí) je povinen na 

základě čl. 14 ECK vyvinout součinnost a poskytnout celním orgánům požadované informace a 

doklady. K prohlášení údajů za účelem stanovení celní hodnoty slouží formulář označený jako 

D. V. 1, ten však celní orgán nemusí použít v situacích uvedených v čl. 178 odst. 3 a čl. 179 

odst. 1 Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 kterým se provádí ECK. Právě v tomto prováděcím 

předpisu je uveden příkladný výčet dokladů, které mohou celní orgány od deklaranta vyžadovat. 

Jedná se zejména o fakturu (čl. 181 a 218 odst. 1 písm. a), přepravní doklady a "seznam 

nákladových kusů nebo obdobný doklad" (čl. 218 odst. 2).  V Kompediu textů o celní hodnotě 

Výboru pro celní kodex (odboru pro celní hodnotu), který je zveřejněn na internetových 

stránkách,41 jsou uvedeny další doklady, které mohou celní orgány požadovat od deklaranta. 

 Kromě výše uvedených dokladů se jedná zejména o:  

• Kupní smlouvu - a to zejména k prokázání možných podmínek, omezení a plnění, 

ujednání, které ovlivňují celní hodnotu, poplatků a měny transakce  

• Licenční smlouva - k prokázání existence a výše licenčních poplatků  

• Smlouva o zastoupení - ke zjištění provize a odměn  

• Přepravní a pojistné doklady  

                                                 
41 KOMISE, Evropská . Kompendium textů o celní hodnotě [online]. Brusel , 2007. 122 s. Oborová práce. Výbor pro 

celní kodex. Dostupné z WWW: <http://www.celnisprava.cz/cz/clo/celni-
hodnota/Celn%20hodnota/compendium_2007_cs.pdf>.  
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• Účetní záznamy - pro zjištění skutečného převodu finančních prostředků jako platby 

za zboží  

• Přepravní sazby  

• Ostatní doklady, mezi které lze zařadit doklady prokazující existenci možného 

spojení kupujícího a prodávajícího, fakturu za úhradu osvědčení o pravosti, smlouvu 

o reklamě, finanční doklady, smlouvy a jiné doklady týkající se autorských práv  

 Výbor pro celní kodex také doporučuje přijmout uvedené doklady bez ohledu na formu. Je 

třeba si uvědomit, že dovážené zboží pochází z různých zemí, včetně zemí s nižší úrovní 

vyspělosti a jinými zvyky. Lze se tedy setkat i s doklady napsanými rukou nebo se zjevnými 

formálními nedostatky. Nebo naopak se někdy může jednat jen o kopie zaslané faxem, emailem 

nebo jiným prostředkem. Prioritou je, aby doklad pomohl určit skutečnou celní hodnotu. Nelze 

tak apriori odmítnout doklad, aniž by byl zpochybněn jeho obsah.42 V této souvislosti je třeba 

uvést, že i celní orgány v ČR akceptují některé dokumenty zaslané pouze emailem. V souvislosti 

s novými a moderními prostředky placení, mezi které lze zařadit platbu kreditní kartou, Paypal, 

Western Union apod. bylo potřeba se novým trendům přizpůsobit a takové doklady jako důkazy 

k prokázání ceny akceptovat. 

 Použití metody převodní hodnoty je nejčastějším, nejprůkaznějším a také nejrychlejším. 

Problémy však nastávají především v souvislosti  s tzv. podhodnocením zboží, tedy se situací, 

kdy je na faktuře nebo jiném splatném dokladu uvedena částka nižší než byla nebo má být 

skutečně zaplacena. To se ve velké míře dělo především před vstupem ČR do EU při dovozu 

automobilů z jiných zemí EU a v dnešní době nejčastěji dochází k podhodnocení zboží 

především u dovozu automobilů z USA a dovozu textilu. U textilu je tomu tak zejména proto, že 

cena za toto zboží má velký rozptyl a pro celní orgány je těžké a zdlouhavé jí určit. U 

poštovních zásilek ze zahraničí dochází k podhodnocení hodnoty až u 50% všech zásilek.43  

 V případě, že je podezření, že zásilka je podhodnocená, mělo by dojít ke konzultaci mezi 

celní správou a dovozcem tak, aby rozpor byl rychle odstraněn. Dovozce je ve většině případů 

vyzván, aby dalším způsobem doložil hodnotu převodní, např. dokladem o zaplacení nebo jiným 

způsobem. Pokud podezření podhodnocení zásilky není takto vyvráceno, je potřeba, aby k 

určení celní hodnoty došlo jiným způsobem: 

• Metoda transakce stejného zboží - vychází se z ceny stejného zboží dováženého ve 
                                                 
42 KOMISE, Evropská . Kompendium textů o celní hodnotě [online]. Brusel , 2007. 122 s. Oborová práce. Výbor pro 

celní kodex. Dostupné z WWW: <http://www.celnisprava.cz/cz/clo/celni-
hodnota/Celn%20hodnota/compendium_2007_cs.pdf>.  

43 Poštu zavalily balíky z Ameriky. Lidovky.cz : Zpravodajský server Lidových novin [online]. 22. dubna 2008, 22/4, 
[cit. 2010-06-28]. Dostupný z WWW: <http://www.lidovky.cz/postu-zavalily-baliky-z-ameriky-daa-
/ln_ekonomika.asp?c=A080422_160009_ln_ekonomika_fho>.  
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stejnou dobu a ve stejném množství  

• Metoda transakce podobného zboží - celní hodnota dováženého zboží, které vykazuje 

znaky podobnosti   

• Deduktivní metoda (metoda jednotkové ceny) - tzv. "odvozovací metoda", při které 

se vychází z ceny za jednotku zboží, za kterou se toto, buď stejné či alespoň 

podobné, dovážené zboží prodávalo v největším úhrnném množství v tuzemsku  

• Metoda vypočtené hodnoty - při stanovení hodnoty se vyjde z ceny materiálu, 

výrobních nákladů, nákladů na dopravu, přiměřeného zisku a případně dalších 

položek. Podle Jaroslava Bína, který se v bakalářské práci na téma „Celní řízení” 

zabývá i otázkou celní hodnoty a pracuje jako celník, je tato metoda v praxi 

prakticky nepoužitelná, protože např. termín „přiměřený zisk“ nebude chápat stejně 

„projednávající“ celník, dovozce i případné odvolací orgány."44 

• Metoda určení hodnoty použitím vhodných prostředků - tzv. "metoda poslední 

naděje" se určuje na základě všech dostupných informací s přihlédnutím k čl. VII 

Všeobecné dohody o clech a obchodu a vyhlášce ministerstva č. 120/1984 Sb.  

 Další problematikou, se kterou se musí celní úřady v dnešní době vyrovnat, jsou případy, 

kdy dovozce obdrží určité zboží bezplatně k nějaké objednávce.  Dochází k tomu například v 

případech, kdy odběratel pod podmínkou, že odebere určité množství výrobků (nebo v určité 

hodnotě), dostane několik kusů zdarma. Stejná situace nastane i v případech, kdy dodavatel 

odešle o určité procento množství výrobků (zejména těch co podléhají rychlé zkáze) navíc právě 

pro případ, že během cesty dojde k přirozenému úbytku. V těchto případech Výbor pro celní 

kodex dospěl k názoru, že: "cena, která byla nebo má být za placené zboží uhrazena, se vztahuje 

na celé dovážené množství, a proto by se bezplatné zboží, které je přiloženo k placenému zboží, 

nemělo hodnotit samostatně." V některých jiných případech je ale vyžadováno, aby bezplatné 

vzorky byly součástí smluvních ujednání. Teprve v takovém případě lze podle Výboru hodnotit 

vzorky jakou součást ceny, která má být placena. Těmito případy jsou například obchodní 

zásilky parfémů, které kromě zboží na prodej obsahují i tzv. testery, které se umisťují do 

prodejen k otestování vůně nebo rozdávají v rámci nějaké marketingové akce. 

 

 

      VII. 8. TARIC 

 
                                                 
44 BÍNA, Jaroslav. Celní řízení [online]. Brno, 2009. 55 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. 

Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/th/210597/pravf_b/Bakalarska_prace_-_Celni_rizeni.pdf?lang=en>.  
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 Taric je integrovaný sazebník Evropských společenství, který je založen na kombinované 

nomenklatuře. Byl zaveden nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 a vytváří základ společného 

celního tarifu.  

 Správné zařazení zboží pod příslušný kód kombinované nomenklatury shrne všechna 

opatření obchodní politiky EU vztahující se k danému zboží - tarifního i netarifního charakteru, 

mimo jiné celní sazby, kvóty nebo antidumpingové celní sazby.  

 Dovozce při celním řízení a pro hlášení do systému INTRASTAT používá tzv. HS/TARIC 

kód, který je osmimístný a takových existuje v TARICu zhruba 10 000.  

 Pro správné zařazení zboží musí dovozce zvolit nejprve správnou Třídu zboží.  

 

Třída I  Živá zvířata; živočišné produkty  

Třída II  Rostlinné produkty  

Třída III  Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich    
štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky  

Třída IV  Výrobky potravinářského průmyslu; nápoje, lihoviny a ocet; tabák  
a vyrobené tabákové náhražky  

Třída V  Nerostné produkty  

Třída VI  Výrobky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových  
odvětví  

Třída VII  Plasty a výrobky z nich; 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)  

Třída IX  Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí; korek a korkové výrobky;  
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 (též odpad a výmět); papír, kartón,  
lepenka a výrobky z nich  

Třída XI  Textilie a textilní výrobky  

Třída XII  Obuv, pokrývky hlavy, deštníky, slunečníky, vycházkové hole,  
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sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti;  
upravená péra 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  

Třída XIV  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  

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 k těmto přístrojům  

TřídaXVII  Vozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení  

TřídaXVII  Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické,  

měřící, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické; hodiny a  

hodinky; hudební nástroje; jejich části, součásti a příslušenství  

Třída XIX  Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství  

Třída XX  Různé výrobky  

Třída XXI  Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti  

 

 Každá Třída pak umožňuje další zařazení do tzv. Kapitol. Těch je v TARICu 97. V případě, 

že dovozce importuje například oblečení – zvolí Třídu XI. - Textilie a textilní výrobky. Tato 

Třída se pak dále dělí na následující Kapitoly:  

• Kapitola 50 - HEDVÁBÍ  

• Kapitola 51 - VLNA, JEMNÉ NEBO HRUBÉ ZVÍŘECÍ CHLUPY; ŽÍNĚNÉ NITĚ 

A TKANINY 

• Kapitola 52 - BAVLNA  

• Kapitola 53 - JINÁ ROSTLINNÁ TEXTILNÍ VLÁKNA; PAPÍROVÉ NITĚ A 

TKANINY Z PAPÍROVÝCH NITÍ  

• Kapitola 54 - CHEMICKÁ NEKONEČNÁ VLÁKNA; PÁSKY A PODOBNÉ 

TVARY Z        CHEMICKÝCH TEXTILNÍCH MATERIÁLŮ 
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• Kapitola 55 - CHEMICKÁ STŘIŽOVÁ VLÁKNA  

• Kapitola 56 - VATA, PLSŤ A NETKANÉ TEXTILIE; SPECIÁLNÍ NITĚ,   

MOTOUZY, ŠŇŮRY, PROVAZY A LANA A VÝROBKY Z NICH  

• Kapitola 57 - KOBERCE A JINÉ TEXTILNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY  

• Kapitola 58 - SPECIÁLNÍ TKANINY; VŠÍVANÉ TEXTILIE; KRAJKY; 

TAPISERIE; PRÝMKAŘSKÉ VÝROBKY; VÝŠIVKY  

• Kapitola 59 - TEXTILIE IMPREGNOVANÉ, POVRSTVENÉ, POTAŽENÉ NEBO 

LAMINOVANÉ; TEXTILNÍ VÝROBKY VHODNÉ PRO PRŮMYSLOVÉ 

POUŽITÍ  

• Kapitola 60 - PLETENÉ NEBO HÁČKOVANÉ TEXTILIE  

• Kapitola 61 - ODĚVY A ODĚVNÍ DOPLŇKY, PLETENÉ NEBO HÁČKOVANÉ  

• Kapitola 62 - ODĚVY A ODĚVNÍ DOPLŇKY, JINÉ NEŽ PLETENÉ NEBO 

HÁČKOVANÉ  

• Kapitola 63 - JINÉ ZCELA ZHOTOVENÉ TEXTILNÍ VÝROBKY; SOUPRAVY; 

OBNOŠENÉ ODĚVY A POUŽITÉ TEXTILNÍ VÝROBKY; HADRY  

 Pokud by například dovážené zboží byly pánské košile z bavlny ručně potištěné batikovou 

metodou – musel by dovozce vybrat Kapitolu 62 - ODĚVY A ODĚVNÍ DOPLŇKY, JINÉ NEŽ 

PLETENÉ NEBO HÁČKOVANÉ. Z následujících možností by pak zvolil: 6205 - Pánské nebo 

chlapecké košile a z dalšího výběru podle materiálu 62 - „z bavlny“. Poslední zatříděním by pak 

bylo pod položku 00 10 „Ručně potištěné batikovou metodou“. 

 Výsledným TARIC kódem by pak bylo číslo: 6205200010. Z čeho se TARIC kód skládá 

upravuje čl. 3 Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném 

celním sazebníku.  

 Práce se zařazením a získáním TARIC kódu je usnadněna tím, že je TARIC běžně přístupný 

na internetu, což považuji dnes již za samozřejmé. Je tak přístupný všem, kdo má zájem si 

vyhledat tarifní a netarifní opatření související s dovozem zboží. Vstup do databáze je možný 

například přes Portál Evropské unie, Ministerstvo financí nebo stránky Celní správy České 

republiky. Z těchto systému se mi zdá nejlepší Ministerstva financí, protože umožňuje a navádí 

uživatele krok po kroku. Na konci mu také neukáže jen procentní sazbu, ale vypočte mu i 

celkový celní dluh na základě informací, které uživatel zadal. Zároveň platí, že elektronická 

forma TARICu je právně závazná. Dušan Ernest to ve své práci na téma "TARIC – Integrovaný 

tarif Společenství"45 konkretizuje a uvádí, že "Vlastní TARIC není právně závazným systémem, 

                                                 
45 ERNEST, Dušan. TARIC – Integrovaný tarif Společenství [online]. Brno, 2010. 52 s. Bakalářská práce. Masarykova 
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ale právně závazné jsou ale informace v něm obsažené, které vycházejí z obecně platných a 

závazných právních aktů."  

 Co však považuji za slabinu TARICu je v některých případech špatná zařaditelnost zboží 

pod jednotlivé položky. Některé kapitoly jsou příliš obecné a některé naopak až příliš podrobné. 

Jsem zastáncem toho, aby se legislativa, administrativní zátěž a procesní postupy co nejvíce 

zjednodušovaly. To má vždy za následek velkou úsporu času, peněz a vede také ke snižování 

korupce. V některých případech může složitost TARICu (a celního řízení obecně) přispět k 

tomu, že potenciálního dovozce odradí od provedení obchodní operace nebo alespoň povede k 

tomu, že si bude muset najmout firmu, která celní řízení za něj na základě plné moci provede. 

Myslím, že zjednodušení a lepší orientace TARICu (a celního řízení) by vedla i ke snížení 

celních úniků. Evropská unie za účelem zjednodušení a větší přehlednosti připravuje novou 

webovou aplikaci, která by měla více vyhovovat laickým i profesionálním uživatelům. Její 

spuštění bylo ohlášeno na začátek roku 2010, v době psaní této diplomové práce ale ještě v 

provozu nebyla. 

 Dalším negativem TARICu může být zastaralost nomenklatury celního sazebníku, která 

nestačí dostatečně rychle reagovat na nové produkty. V některých případech pak dochází k 

nejednotnému zařazování v jednotlivých státech EU, které jsou až následně nahrazovány 

Evropskými závaznými informacemi o sazebním zařazení zboží.  Nejvyšší správní soud v této 

souvislosti nedávno vynesl rozsudek č. 9 Afs 87/2009 - 138, který se týkal špatné klasifikace 

zboží. V uvedeném sporu žalobce špatně zařadil dovážené zboží - mp3 přehrávače a jedním z 

jeho argumentů byla právě zastaralost nomenklatury celního sazebníku. Žalobce uváděl jako 

příklad zastaralosti nomenklatury kód 8519, který obsahuje "Gramofony spouštěné mincí nebo 

známkou, telefonní záznamníky, kazetové a jiné magnetofony" a podle žalobce "byly 

obchodovány před 20 až 30 lety, nikoli v letech 2004 a 2005". Nejvyšší správní soud se však s 

touto námitkou vypořádal tak, že uvedený kód nebyl předmětem sporu a že zařazení pod 

správný kód nomenklatury "nevyplývá, že by jejich zastaralost jakkoli bránila správnému 

zařazení předmětného zboží. Pojem přístroj pro záznam zvuku, též se zvukovým reprodukčním 

zařízením, a pojem přijímací přístroj pro rozhlasové vysílání v jednom uzavření kombinovaný s 

přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku, jsou pojmy obecné, které nejsou žádným 

způsobem z historického hlediska zavádějící." 

 Na závěr této kapitoly bych se rád zmínil o možnosti závazné informace. Dovozce v 

případě, že si není jistý zařazením zboží, pod kterou podpoložku dovážené zboží spadá, se může 

                                                                                                                                                                  
univerzita, Právnická fakulta. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/th/257891/pravf_b/diplomova_prace_-
_finalni_verze.pdf?lang=en>.  
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pokusit vyhledat závaznou informaci, která se vztahuje k dováženému zboží v registru ZISZ, 

který je volně dostupný na internetu. V registru se vyhledává podle jednotlivých zemí a není nic 

neobvyklého, pokud některé země vydají závaznou informaci s jiným zařazením než země jiné. 

Tak tomu bylo i ve výše uvedeném případě, který rozhodl Nejvyšší správní soud rozsudkem 9 

Afs 87/2009 - 138. Dovozce také musí pamatovat na to, že závazné informace, které jsou 

uvedeny v registru ZISZ, jsou individuálními právními akty a vztahují se pouze na daný případ. 

Případná argumentace s odkazem na závaznou informaci, která byla vydána v jiném případě, 

tedy neobstojí. V souvislosti se závaznými informacemi generální advokátka Christin Stix-

Hackl v bodě 125 uvedla, že "závazné informace o sazebním zařazení zboží v současné podobě 

přinejmenším zvyšují právní jistotu a přispívají – opatřeními, která má učinit Komise, jako je 

vydání nařízení o sazebním zařazení zboží – k větší jednotnosti v použití celního práva 

Společenství, i když tato jednotnost není zajištěna úplně."46 Pokud dovozce danou informaci v 

registru nenajde, může se obrátit na celní orgány a požádat je o vydání závazné informace. Ta je 

vydána a její aplikovatelnost je stanovena v čl. 12 ECK. Je však striktně právně závazná pouze 

na tzv. oprávněnou osobu. 

 

 

 

VII. 9. EORI 

 

 Nařízení Komise 312/2009 z 16. dubna 2009, které mění celní kodex Společenství (nařízení 

Rady (EHS) č. 2913/92), a bylo vydáno v rámci projektů Elektronického celního řízení, zavedlo 

do celního řízení několik důležitých novinek. Z hlediska této práce a dovozců se jedná hlavně o 

číslo EORI, které se stalo nezbytným pro komunikaci s celním úřadem od 1.7.2009.  

 Jedná se o unikátní číslo, které je přiřazeno hospodářskému subjektu, který obchoduje se 

třetími zeměmi. Hospodářský subjekt, pro účely této práce zejména dovozce, je povinnen se 

registrovat do tzv. Rejstříku hospodářských subjektů. Příslušným orgánem k registraci je v ČR 

Celní správa.  

 ČR využila práva, které nařízení nabízí a subjektům, které se opakovaně objevovaly na 

celních prohlášeních, vydala EORI číslo automaticky. Těm do konce května 2009 zaslala sdělení 

o přidělení EORI čísla a v případě potřeby je vyzvala k doplnění určitých údajů. Jedná se o více 

                                                 
46  STIX-HACKL, Christine. Stanovisko Generální advokátky Christine Stix-hackl k věci C-495/03 Intermodal 
Transports BV vs. Staatssecretaris van Financiën. Euro-Lex [online]. 2005, C-495/03, [cit. 2010-07-01]. Dostupný z 
WWW: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003C0495:CS:HTML>. 
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jak 22 000 subjektů. Subjektům, kterým tímto způsobem nebylo číslo EORI přiděleno, se musí 

registrovat u jakéhokoliv celního úřadu. Dovozce bude muset při registraci předložit k 

nahlédnutí výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku, který není starší 6 měsíců a v 

případě, že na žádosti uvádí i DIČ, musí předložit i rozhodnutí o jeho přidělení. Za žádost ani 

registraci nemusí dovozce zaplatit žádný správní poplatek. Číslo se také bude ve většině případů 

shodovat s DIČ dovozce.  

 Na základě uvedeného nařízení byl také zaveden centrální elektronický systém, ve kterém 

mohou celní a jiné orgány přistupovat k údajům evidovaných o registrovaném subjektu. Tento 

elektronický systém je přístupný všem, ne jen orgánům veřejné správy, a to na oficiálních 

internetových stránkách Celní správy ČR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIII.  Dovoz v praxi 

 

 V této diplomové práci jsem chtěl také uvést na skutečném případu, jak celní řízení při 

dovozu probíhá. Za tímto účelem jsem se rozhodl provést import do ČR a následně celý průběh 

popsat. Chtěl jsem si tím ověřit, jak jsou právní předpisy v praxi aplikovány. 

 

 

����. 1. Příprava 

 

 Prvním a nejdůležitějším úkolem bylo vybrat výrobky nebo zboží, které bych za účelem 
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popsání celého procesu do ČR importoval. Chtěl jsem importovat zboží, které nemá 0% clo, 

protože tím by tento praktický případ neměl smysl. Naopak jsem spíše vybíral zboží, u kterého 

se musí kromě základních dokladů předložit i jiné dokumenty a celý proces proclení je tak více 

komplikovaný. 

 Po zvážení všech hledisek jsem se rozhodl pro dovoz textilu. Dovoz jsem se rozhodl 

uskutečnit ze Spojených států amerických především proto, že díky slabému dolaru jsou ceny v 

přepočtu výhodné. Ceny textilních výrobků v USA jsou mnohdy levnější i než ve státech, kde se 

tyto výrobky vyrábí. O tom jsem se přesvědčil i v průběhu mého studijního pobytu na 

Universidad de Lima v Peru, kam jsem byl vyslán v rámci meziuniverzitní dohody.   

 

 

VIII. 2. Výběr dodavatele 

 

 Výběr dodavatele je vždy velmi klíčový. Kvalita materiálu, zpracování, ale také i kvalita 

celkového servisu má vždy vliv na cenu a rychlost celého exportního (resp. následného 

importního) procesu. Díky moderním komunikačním prostředkům existují nové možnosti, jak 

svého dodavatele najít a komunikovat s ním. Především možnosti internetu a cestování daly 

obchodu zcela nový rozměr. Dnes už neplatí to, co dříve bylo běžnou praxí, že maloobchodníci 

odebírali jen z velkoobchodu a přímo k výrobcům ze zahraničí se, až na výjimky, neměli 

možnost dostat. Role velkoobchodu podle mého názoru upadla, i když své opodstatnění a roli na 

trhu stále má. Dnes se i malý prodejce může jednoduše přes internet zkontaktovat s výrobcem 

nebo obchodníkem v zahraničí a importovat zboží do ČR bez prostředníka. Je to nový trend, 

který se pravděpodobně i do budoucna bude prosazovat. Dalšími možnostmi jak svého 

dodavatele najít, je navštívit některý z veletrhů v zahraničí, kontaktovat obchodní komoru dané 

země nebo v dané zemi výrobce přímo navštívit.  

 Dodavatele lze dnes velmi jednoduše nalézt, jak již bylo výše uvedeno, na internetu, kde 

například na internetových stránkách www.alibaba.com při zadání hesla "clothes" a restrikci 

dodavatelů pouze z USA vám vyhledávač nabídne přes 1700 firem. S výběrem přes internet je 

spojena nedůvěra a nemožnost se důkladně seznámit s kvalitou, případně přímo s obchodním 

partnerem. Některé americké firmy jsou také známy tím, že nereagují na poptávky zasílané 

emailem. O tom jsem se sám přesvědčil, když jsem dodavatele hledal. Z 22 zaslaných poptávek 

prostřednictvím emailu bylo zodpovězeno pouze 12. Na základě obdržených odpovědí jsem se 

rozhodl, že se třemi budu zabývat podrobněji a požádal jsem firmy o zaslání vzorků 

(zpoplatněných) a platební a přepravní podmínky.  
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 Shodou okolností jsem s jednou z firem, které jsem kontaktoval přes email, měl možnost se 

osobně seznámit na veletrhu TexWorld USA, který se každoročně koná v New Yorku. Protože 

jsem byl s kvalitou výrobků spokojen a ceny odpovídaly mým představám, rozhodl jsem se pro 

nákup výrobků této firmy a import do ČR. Jediným problémem, na který jsem při vyjednávání s 

firmou narazil, bylo, že firma nechtěla přímo do ČR exportovat a museli jsme tedy obchod 

uzavřít v rámci USA. Samotný export jsem pak provedl sám.  

 

 

VIII. 3. Doprava a vyřízení formalit v USA 

 

 Prvním úkolem před samotným odesláním zboží bylo obstarat veškeré náležitosti pro 

vyclení v USA a pro celní řízení v ČR. Od amerického dodavatele jsem totiž obdržel jen 

samotnou fakturu, ale už žádné další doklady, zejména takové, které budu potřebovat pro 

propuštění zboží do volného oběhu v ČR.  

 Nejprve jsem si nechal vystavit Doklad o původu zboží (Certificate of Origin), který je v 

Příloze č. 1. Jak jsem již uvedl výše, podmínky pro jeho vydání se v USA velmi liší (i když by 

tomu tak být nemělo). Doklad jsem si nechal vystavit v New Jersey a následně jsem ho 

přeposlal do Prahy, abych ověřil přímo u celního úřadu, že v takové podobně bude dostačovat. 

Bez řádného dokladu o původu zboží totiž nelze textilní výrobky (až na výjimky, viz. výše) do 

ČR řádně dovést a proclít. Je vždy třeba dávat pozor na to, aby doklad měl reliéfní razítko dané 

obchodní komory.  

 Dále jsem vystavil tzv. Packing list, který bude sloužit celním úřadům k orientaci v 

jednotlivých krabicích. To znamenalo každou jednotlivou krabici otevřít a přesně do tohoto 

dokladu napsat, co v ní je, včetně složení materiálu. 

 Dopravu z New York City do Prahy jsem hledal přes portál www.epoptavka.cz, kde jsem 

zadal poptávku s parametry zásilky. Konkrétních nabídek mi přišlo asi 8 a já jsem zvolil tu 

cenově nejvýhodnější, protože služby spojené s dopravou se u všech shodovaly. Firma, která 

měla dopravu zajistit, mi nabídla, že za poplatek 50usd provedou prostřednictvím svého partnera 

v USA i vyclení ze Spojených států amerických. I když samotné vyclení v USA není nijak těžká 

záležitost a dá se bez problémů provést i online, rozhodl jsem se, že této služby využiji. Stačilo 

podepsat plnou moc a následně jí odfaxovat agentovi v USA, který mě bude ve vyclívacím 

řízení zastupovat jako tzv. Forwarding Agent. Aby vyclení proběhlo v pořádku, musí být 

zmocnitel firmou podnikající v USA anebo alespoň osobou, která má přidělené "Social Security 

Number".  
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 Po proběhnutí těchto formalit byla zaslána adresa sběrného skladu v New Jersey, kam se 

měla zásilka do 14. října 2009 dopravit a referenční číslo zásilky. Na místě jsem proti předání 

zásilky obdržel náložní list - konosament, který je podle §1 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb. o 

cenných papírech považován za cenný papír a opravňuje k vydání zásilky. Měl mi však být 

předán ve třech vyhotoveních, vč. originálu, který se pozná tak, že je na něm vodotiskem 

napsáno "ORIGINAL".  

 

 

VIII. 4. Celní řízení v ČR 

 

 Po dopravení zásilky do celního skladu v Nučicích u Prahy 13.11.2009 jsem byl vyzván k 

zaslání celnímu úřadu následujících údajů: 

• číslo bankovního účtu  

• banka  

• eori  

a předložení těchto dokladů:  

• jednotného správního dokladu (JSD)  

• originál faktury  

• tzv. packing list  

• doklad o původu zboží  

• kopii přiděleného Identifikačního čísla  

• kopii Daňového identifikačního čísla  

 Číslo bankovního účtu a název, resp. číselný kód banky byl celním úřadem použit pro 

identifikaci celního dluhu.  

 Vzhledem k tomu, že EORI číslo mi nebylo vydáno automaticky a do doby dopravení 

zásilky do celního skladu jsem ho ještě neměl, musel jsem si ho nechat vydat. Domníval jsem se 

však, že tak mohu učinit v průběhu celního řízení. Měl jsem za to, že podle čl. 4l odst. 1 

Nařízení Komise (ES) č. 312/2009 se v případě použití termínu "během své první operace" 

mluví o průběhu celního řízení. Chtěl jsem tedy podat veškeré doklady k proclení a spolu s nimi 

i Žádost o vydání EORI čísla, neboť příslušným orgánem pro přidělení EORI čísla je jakýkoliv 

celní úřad, tedy včetně toho, u kterého bude probíhat celní řízení k zásilce. Celní úřad takový 

postup však odmítl a trval na tom, abych již měl EORI číslo přidělené. Navrhl jsem tedy, aby mi 

bylo alespoň přiděleno číslo "příležitostné" (tzv. adhoc), které se nepřenáší do centrálního 
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registru Společenství a má omezenou časovou a místní platnost. I to bylo celním úřadem 

odmítnuto a bylo dále vyžadováno řádně registrované EORI číslo. Samotná registrace netrvala 

dlouho - bylo pouze potřeba předložit doklady, které jsou uvedeny v kapitole EORI této práce. 

Bylo však potřeba, aby bylo nové číslo (shodné s DIČem) zavedeno do centrálního registru 

Společenství. Teprve poté byl celní úřad ochoten zahájit celní řízení.  

 Po vyplnění JSD a předložení výše uvedených dokumentů bylo zahájeno celní řízení. 

Vzhledem k tomu, že jsem byl osobou ve spojení podle čl. 143 Nařízení Komise č. 2454/93, 

kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, předložil jsem celnímu úřadu i originál 

faktury od dodavatele v USA. Podle čl. 29 odst. 2 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se 

vydává celní kodex Společenství, sice samotná skutečnost, že je prodávající i kupující ve 

spojení, není sama o sobě dostatečným důvodem pro apriorní odmítnutí předložené celní 

hodnoty dováženého zboží jako nepřijatelné, chtěl jsem však předejít pochybnostem, možným 

komplikacím a časové prodlevě. Celní úřad si totiž v obdobných případech vyžádává další 

doklady nebo vysvětlení, a pokud není hodnota transakce prokazatelně doložena, celní úřad jí 

určí jinak, jak je uvedeno výše.  

 

 

VIII. 5. Jednotný správní doklad 

 

  Jednotný správní doklad, který jsem celnímu orgánu předkládal (Příloha č. 2), obsahoval 

údaje, které byly doloženy dalšími doklady.  

 Zásilka obsahovala následující zboží, ke kterým jsem přiřadil odpovídající kódy 

nomenklatury: 650ks 100% bavlněné tričko, vyrobeno v USA (kód: 6109100000 - „Vrchní 

trička, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, pletené nebo háčkované - Z bavlny), 350ks 100% 

bavlněné dámské košile, vyrobeno v USA (kód: 6106100000 - „Dámské nebo dívčí halenky, 

košile a košilové halenky, pletené nebo háčkované - Z bavlny), 25ks 100% bavlněné dámské 

kalhoty, vyrobeno v USA (kód: 6104620000 - „Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka, 

blejzry (sportovní saka), šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, 

krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované,  Kalhoty, náprsenkové 

kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky - Z bavlny), 38ks 100% bavlněné dámské svetry, 

vyrobeno v USA (kód: 6110209900 - „Svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky, 

pletené nebo háčkované - Z bavlny).  

 Směnný kurz byl v době celního řízení 17,339 Kč/usd. 

 Pro položku nomenklatury  6109100000 ze země US (USA) byla sazba cla 12% a celkové 
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clo činilo 7125,- Kč (základ pro vyměření poplatku (cla) byl 59369,- Kč). Daň z přidané 

hodnoty je u textilních výrobků 19% (dnes 20%), proto DPH činilo u této položky 13207,- Kč. 

U ostatních položek byly sazby stejné. Vzhledem k tomu, že jsem nebyl plátcem DPH, bylo 

vybrané DPH součástí celního dluhu. Z uvedených částek je také zřejmé, že celková vybraná 

částka na DPH byla vyšší, než činilo celkové clo. To plně koresponduje s tím, co jsem uváděl 

výše, že DPH je dnes při dovozu finančně náročnější než samotné clo.  

    

 

VIII. 6. Fyzická kontrola zboží  

 

 Při dovozu textilních výrobků se provádí prakticky vždy fyzická kontrola a tak tomu bylo i v 

tomto případě. Celníci fyzicky zkontrolovali, zda souhlasí deklarované zboží se skutečným 

fyzickým stavem. Ověřovali především skutečný počet zboží, zemi původu, složení materiálu a 

to, zda mnou dovážené zboží neporušuje práva duševního vlastnictví. Kontrole velmi pomohl 

uvedený Packing list, na jehož základě si celníci mohli ověřit, zda v uvedené krabici je skutečně 

to, co je deklarováno. To by bez něj prakticky nebylo možné, neboť by taková kontrola musela 

vypadat tak, že by se otevřely všechny krabice a musely by se sčítat kusy každé kategorie 

zvlášť. O průběhu kontroly pořídili i fotozáznam, zejména detailu štítků označujících zemi 

původu a složení materiálu.  

 

 

 

VIII. 7. Propuštění do volného oběhu  

 

 Protože byly výše předložené doklady v pořádku a celní úřad nezaznamenal nesrovnalosti 

ani v rámci fyzické kontroly zásilky, další den vyměřil clo a DPH. Po jeho uhrazení byla zásilka 

uvolněna do volného oběhu a celní řízení tím skončilo. Po předložení rozhodnutí o uvolnění 

zboží do volného oběhu a orazítkovaného a podepsaného náložního listu mi mělo být zboží z 

celního skladu vydáno. Zde nastala určitá komplikace, neboť jsem při předání zboží v USA 

neobdržel originál náložního listu.   Na zásilku byl ale vystaven tzv. telex release, který 

znamená, že zásilka je uvolněna pro příjemce už z USA.  
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 IX.  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, 
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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. 
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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 
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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.  
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  X.  Resumé 

 

 The importance of international trade has been growing over the last couple of decades. For 

a small country such as the Czech Republic international trade is especially significant. Without 

importing a large volume of products we would not be able to meet our needs or would meet 

them at the cost of ineffective production.  

 The aim of my diploma thesis „The financial and legal aspects in product imports to the 

Czech Republic“ is to describe what legal and financial requirements have to meet by importers  

when importing into the Czech Republic.  

 There are several taxes and other payments that an importer must pay for the goods that he 

wishes to import.  

 The most important is customs duty. Duty for the goods has to be paid according to the type 

of goods and country of origin. The rate can be easily looked up in the TARIC.  

 The other type of payment that applies to imported goods is Value Added Tax. There are 

currently two rates of this tax. There is a  20% rate and a reduced rate of  10%. 

 Import of certain types of goods (mineral oils, alcohol, beer, wine and tobacco products) are 

also taxed by the consumption tax.  

 The ultimate tax that could apply to imported goods is one of three so called „energy tax“ 

that in the Czech Republic are relatively new. Although, since these taxes tax only electricity, 

natural gas and certain types of fuels the common importer wouldn´t pay these taxes.  

 There are also various legal aspects that apply to imports. Since the legal aspects could be 

described from many different perspectives, this thesis deals with just some particular ones.  

This part of thesis focuses on documents that our common to the importer and are of high 

significance to imports. In particular it is about invoicing, certificates of origin, packing lists, 

insurance documents etc.  

 The chapter „Duty“ explains what a  duty is, describes customs operations in the Czech 

Republic, how to use the TARIC, how is the value for customs purposes assessed, the new EORI 

number and also specifies origins of the legislation in the Czech Republic and  EU.  

 The last part of this thesis shows a real example of how the import process operates in 

practice. Clothing apparel was selected for this purpose to be used as an import article with a 

country of origin being the United States of America.        
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