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Úvod 

 Oblastí, jíž se budu v rámci této diplomové práce věnovat, je problematika celního 

práva Evropské unie. Vzhledem k celkové šíři zvoleného tématu jsem práci rozdělila do dvou 

částí. První z nich je část obecná, v níž se budu věnovat teoretickému vymezení celního práva 

Evropské unie.  

 V rámci první kapitole se budu věnovat celním právu EU. Zde se z počátku zaměřím 

na úvod do problematiky celní unie, jednotného vnitřního trhu a společné obchodní politiky, 

které velmi úzce souvisí s prameny právní úpravy celního práva EU. Dále se zaměřím na 

praktickou realizaci cílů obchodní politiky a jednotného vnitřního trhu, která se uskutečňuje 

zejména prostřednictvím základních právních předpisů evropského práva, vztahujících se 

k oblasti celního práva EU. Mezi tyto jsem zařadila Celní kodex Společenství, včetně, 

prozatím ne zcela účinného Modernizovaného kodexu Společenství respektive celního kodexu 

Unie. Dále Společný celní sazebník a s ním spojenou problematiku kombinované 

nomenklatury, TARICu a celních sazeb. Následně se budu v krátkosti zabývat také systémem 

Společenství pro osvobození od cla a uplatňováním systému všeobecných celních preferencí. 

V závěru této kapitoly se pokusím o analýzu současné úpravy oblasti celního práva EU. 

  V Závěru obecné části se zaměřím především na zhodnocení vývoje úpravy celního 

práva EU, jednak ve smyslu postupného zvyšování nároků na evropskou integraci, jednak 

z hlediska změn pojetí této úpravy v souvislosti s celosvětovým vývojem mezinárodního 

obchodu. Pokusím se též o identifikaci směru potenciálního vývoje této oblasti v nejbližší 

budoucnosti. 

Obsahem Zvláštní části bude přiblížení oblasti mezinárodních obchodních podmínek a 

pravidel jejich interpretace. Charakteristikou, funkcí, vývojem a v neposlední řadě i 

zhodnocením úskalí, plynoucích z užití některých problematických parit v rámci některých 

kontraktů, mezinárodních obchodních doložek INCOTERMS 2010 se chci zabývat z toho 

důvodu, že úzce souvisí s mezinárodním obchodem, který se beze sporu váže i k celnímu 

právu (nejen) Evropské unie. Dalším hlediskem, ze kterého je přínosné zabývat se touto 

problematikou, je, že neopomenutelným důsledkem jejího zpracování v diplomové práci je i 

hlubší porozumění této materii, které je pro mne velmi důležité v mém profesním životě. 

Ráda bych se zabývala i vztahem této problematiky k tématu diplomové práce, přičemž bych 
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si vytkla za cíl ověření tvrzení, že „ dodací podmínky INCOTERMS jsou problematikou 

související velmi široce s oblastí celnictví“
1
. 

Závěrem zvláštní části bych na základě informací, čerpaných převážně ze semináře 

INCOTERMS 2010
2
, ráda zhodnotila platnost premisy, již si nyní dovolím předpokládat, a 

sice že „současná podoba podmínek INCOTERMS (z roku 2010), která přinesla hned několik 

změn oproti verzi z roku 2000, pružně zareagovala na změny v mezinárodním obchodu tak, že 

přispěla ke zjednodušení systému jednotlivých parit a jejich přesnější interpretaci, čímž bude 

do budoucna zabráněno většině sporů a nesnází často plynoucích z užití nesprávné nebo 

nevhodné doložky“. 

V rámci závěrečného shrnutí se pokusím popsat celkový přínos zpracování tématu této 

diplomové práce a zároveň zhodnotit platnost tvrzení o vztahu témat obecné a zvláštní části 

práce. 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
1
 viz Matoušek, P., Sabelová, L. Clo. Praha : ASPI, a.s., 2007, s. 304 ISBN 978-80-7357-263-1 

2
 Seminář pořádala ICC v ČR dne 19. března 2013, vedl ho JUDr. Miroslav Šubert, tajemník komise ICC ČR pro 

dopravu, pojištění a logistiku a komise pro obchodní právo a praxi, autor českého překladu INCOTERMS 1990 a 

2000, člen návrhové komise ICC pro vydání INCOTERMS 2010. 
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1 Celní právo EU 

1.1 Celní unie a jednotný vnitřní trh  

 Jednou ze základních zásad, na nichž měl být dle zakládací smlouvy ES vytvořen 

prostor pro realizaci ideje jednotného vnitřního trhu, je uplatňování principu svobodného 

pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu
3
. Vytvoření celní unie bylo jedním z prvních kroků, 

podniknutých tvůrci Evropského hospodářského společenství k vytvoření společného a 

následně i jednotného vnitřního trhu. Její předpokládaný vznik byl zakotven již ve Smlouvě o 

založení Evropského společenství uzavřené v roce 1957
4
. Proces zrušení cel mezi členskými 

státy však byl náročný zejména z hlediska časového. Bylo tedy nutné nejprve zavázat členské 

státy k tomu, aby stávající cla nezvyšovala a nezaváděla cla nová. Bylo zavedeno přechodné 

období, během něhož docházelo k postupnému odbourávání cel mezi členskými státy. Po 

završení tohoto procesu již nebylo dalších překážek vzniku celní unie.  Ta byla tak nakonec 

vytvořena k 1. červenci 1968
5
. 

Celní unie vzniká dohodou minimálně dvou států o tom, že jednak mezi sebou zruší 

v rámci přeshraničního obchodu cla a dávky s obdobným účinkem, jednak nebudou vůči sobě 

uplatňovat kvantitativní omezení pohybu zboží, neboť uplatňování takových opatření 

v důsledku vede také k omezování pohybu zboží, a to ve smyslu dovozu i vývozu a tranzitu. 

Ve vztahu k obsahu termínu zóna volného obchodu lze shrnout, že oběma je společné 

uplatňování principu volného pohybu zboží. V rámci celní unie, na rozdíl od zóny volného 

obchodu, se předpokládá vyšší úroveň kooperace států v ní sloučených, zejména jejich 

společný postup uplatňovaný vůči třetím zemím v oblasti cel. Oproti zóně volného obchodu, 

v níž se může bez omezení volně pohybovat pouze zboží, jehož původ je v této oblasti, je 

v rámci celní unie volnost pohybu zboží rozšířena i na zboží, které je původem z třetích zemí 

za předpokladu, že při vstupu na území celní unie bylo řádně celně odbaveno. Dalším 

rozdílem mezi zónou volného obchodu a celní unií je podstatná skutečnost, že v rámci celní 

unie je upraven navíc i společný postup zúčastněných států vůči třetím zemím, což se děje 

zejména formou zavedení jednotného celního tarifu vůči nim. To v praxi znamená, že 

z hlediska nároků na dovoz zboží do celní unie není rozhodné, v jakém místě toto zboží 

hranice celní unie překročí. Na vytvoření celní unie v kontextu ES navazují další postupy 

                                                           
3
 viz článek 3 Smlouvy o založení ES 

4
 zakládajícími státy byly Belgie, Lucembursko, Nizozemí, Francie, Německo a Itálie 

5
 Tedy zhruba rok a půl před tím, než předpokládala smlouva o založení ES 
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směřující k vytvoření prostředí vhodného pro zavedení jednotného vnitřního trhu, měnové, 

hospodářské a nakonec i politické unie. 

 Vymezení obsahu pojmu celní unie je poměrně komplikované. Ačkoliv bylo 

v zakládací smlouvě ES jasně stanoveno, že „Dovozní nebo vývozní cla a poplatky s 

rovnocenným účinkem jsou mezi členskými státy zakázány.“
6
, a dále byl stanoven i zákaz 

množstevních omezení mezi členskými státy jak z hlediska dovozu, tak i v rámci vývozu 
7
, 

nebyly pojmy jako poplatky s rovnocenným účinkem, množstevní omezení, opatření 

s rovnocenným účinkem jako množstevní omezení ve smlouvě definovány. Jejich definici lze 

tak nalézt toliko v judikatuře Evropského soudního dvora
8
. V rozhodovací praxi Soudního 

dvora se setkáváme zejména v počátcích s poměrně extenzivním výkladem těchto pojmů
9
. 

ESD se také významně zasloužil o interpretaci a aplikaci těchto termínů nikoliv pouze po 

formální stránce. Jako dávky s obdobným účinkem jako clo tak byly chápány jakékoliv dávky 

ukládané z důvodu uskutečnění přechodu zboží přes státní hranice, přičemž není rozhodující, 

v jakém okamžiku je dávka inkasována
10

, ani není nutné, aby byla uložena na základě 

protekcionistických snah vybírajícího státu. Z judikatury Soudního dvora lze dokonce učinit 

závěr, že porušením zákazu výběru dávek s účinky obdobnými clu, je dokonce i výběr 

takovýchto dávek ve prospěch dovážejícího subjektu
11

.  

Množstevní omezení upravily články 28 – 30 Smlouvy o založení ES. V článku 28 a 

29 je stanoven zákaz množstevních opatření dovozu resp. vývozu a článek 30 vůči jejich 

ustanovení působí jako exempční klauzule. Jeho znění je tedy výčtem důvodů, z nichž lze 

množstevní opatření uložit, avšak tyto nesmějí v důsledku sloužit jako prostředky svévolné 

diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy“. Již z citované dikce 

článku 30 Smlouvy o založení ES lze tedy a contrario částečně vyvodit, že mezi rysy, které 

vykazují zmiňovaná množstevní omezení, patří jejich způsobilost přivodit omezení volnosti 

pohybu zboží mezi členskými státy a schopnost z(ne)výhodňovat zboží z hlediska jeho 

různého původu. V souvislosti s vymezením pojmu kvantitativních omezení nalezneme 

                                                           
6
 viz článek 25 Smlouvy o založení ES 

7
 viz článek 28 a 29 Smlouvy o založení ES 

8
 Dnes Soudní dvůr Evropské unie 

9
 viz Týč, V., Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 5. aktualizované vydání. Praha : Linde, 2006, s. 141 

ISBN 80-7201-631-8 
10

 viz rozhodnutí ESD Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders, věci C-37/73 a C-38/73, dostupné z www:    

http://isap.vlada.cz/Dul/JUDIKATY.nsf/ec061949bf7cad6380256dd00033eec8/b984f619906147afc1256439001

72195?OpenDocument 
11

 viz rozhodnutí ESD č. 24/68 Komise vs. Italská republika, Statistický poplatek dostupné z www 

www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=20482 

http://isap.vlada.cz/Dul/JUDIKATY.nsf/ec061949bf7cad6380256dd00033eec8/b984f619906147afc125643900172195?OpenDocument
http://isap.vlada.cz/Dul/JUDIKATY.nsf/ec061949bf7cad6380256dd00033eec8/b984f619906147afc125643900172195?OpenDocument
file:///C:/Users/Alexandra%20Paurová/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw%3fidd=20482
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v judikatuře Soudního dvora případ, který mezi takováto kvantitativní omezení obchodu řadí 

systém kvót
12

. Za porušení režimu článku 28 SES je považováno vyžadovat, byť i pouze 

formálně, udělení jakékoliv licence
13

.  

Mezi opatření s rovnocenným účinkem jako množstevní omezení lze typologicky 

zařadit jednak opatření, která rozlišují zboží tuzemské a dovážené a jednak opatření, která by 

sice z hlediska své povahy článku 28 SES neodporovala, neboť jsou aplikována na všechno 

zboží bez rozdílu původu, avšak svými účinky na omezení obchodu jsou v hrubém nepoměru 

ke svému účelu, anebo je možné tohoto účelu dosáhnout jinými prostředky, aniž by byl 

obchod mezi členskými státy omezen vůbec či v menším rozsahu
14

.  

V souladu s výše uvedeným dělením nedovolených kvantitativních opatření lze dále 

specifikovat tři druhy nedovolených opatření, jak byla v minulosti identifikována v judikatuře 

Soudního dvora. 

První kategorii tvoří zvláštní podmínky stanovené pro dovážené zboží, nikoli však pro 

stejné či obdobné zboží tuzemské. Tyto jsou za okolnosti, že nespadají z objektivního 

hlediska pod režim exempční klauzule článku 33 SES, jak stanovil Soudní dvůr v případu 

4/75 Rewe vs. Zentralfinanz, opatřeními omezujícími volný pohyb zboží ve smyslu článku 28 

SES. Další skupinou jednání omezujících obchod mezi členskými státy jsou případy 

znesnadňování dovozu diskriminací mezi jednotlivými obchodními kanály. Příkladem 

takového jednání může být znevýhodnění jedné skupiny dovozců oproti jiné, a sice „přijetím 

jakýchkoliv obchodních pravidel, která jsou s to narušit, přímo nebo nepřímo, skutečně nebo 

potenciálně, obchod v rámci společenství“
15

.  Posledním druhem opatření s rovnocenným 

účinkem kvantitativním omezením jsou opatření svým obsahem favorizující respektive 

preferující domácí výrobky
16

.   

Závěrem je třeba podotknout, že charakter rozhodovací praxe Soudního dvora ve výše 

nastíněné problematice prošel poměrně významným vývojem. Zatímco v počátcích své 

                                                           
12

 viz rozhodnutí ESD, č. 13/68, ve věci Salgoil SpA v. Italské ministerstvo zahraničního obchodu dostupné 

z www http://aei.pitt.edu/29961/ 
13

 viz rozhodnutí ESD ve věci spojených případů 51-54/71 International Fruit Company NV and others v 

Produktschap voor groenten en fruit.dostupné z www http://eur-

lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61971J0051 
14

 viz Týč, V., Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 5. aktualizované vydání. Praha : Linde, 2006, s. 140 

ISBN 80-7201-631-8  – odkaz na vymezení ve směrnici Komise č. 70/50 týkající se (zrušeného) článku 33 SES 
15

 viz rozhodnutí ESD v případu č. 8/74 Procureur du Roi vs. Dassonville dostupné z www 

http://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/2._Case_8_74_Dassonville.pdf 
16

 viz rozhodnutí ESD ve věci č. 249/81 Komise vs Irsko, Kampaň „Buy Irish“ dostupné z www http://eur-

lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=61981J0249&lg=en 

http://aei.pitt.edu/29961/
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61971J0051
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61971J0051
http://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/2._Case_8_74_Dassonville.pdf
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=61981J0249&lg=en
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=61981J0249&lg=en
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existence přistupoval k otázce volného pohybu zboží a omezování obchodu mezi členskými 

státy velice protekcionisticky a výrazně prosazoval zájem Společenství na co nejmenším 

omezování obchodu, v osmdesátých letech minulého století došlo k důležitému obratu, 

reprezentovanému především formulováním prvního a druhého principu Cassis. 

K přehodnocení přístupu došlo v rámci projednávání případu známého pod názvem Cassis de 

Dijon
17

. První ze zmíněných principů znamenal výrazný zásah do dosavadního způsobu 

rozhodování, napříště znatelně vstřícnějšímu k členským státům, a to formulováním dodatku 

k pravidlům interpretace článku 28 SES, který stanoví, že použití opatření s obecným 

dopadem nemusí být porušením ustanovení tohoto článku, je-li v souladu s kategorickými 

požadavky členských států
18

 v oblasti veřejného zájmu. I v rámci tohoto dodatku je však 

kladen důraz na dodržování principu proporcionality omezujícího opatření a jím sledovaného 

cíle popsanému výše. Druhý princip Cassis pak jednoznačně formuluje, že „bez řádného 

důvodu nesmí být bráněno tomu, aby zboží vyrobené a komercializované v jednom smluvním 

státě v souladu s jeho právem mohlo být uvedeno na trh jiného smluvního státu.  

V rámci dalšího uvolňování vnitřního trhu se Komise zaměřila zejména na 

odstraňování rozdílů mezi právními předpisy jednotlivých členských států a jejich 

technickými normami, jejichž nesoulad byl již v případu Cassis de Dijon označen za jeden 

z důvodů omezování pohybu zboží. Vyvrcholením snah o realizaci vnitřního trhu bylo přijetí 

Jednotného evropského aktu, který vstoupil v platnost 1. července 1987 a jehož účelem bylo 

revidovat Smlouvu o založení ES způsobem, který by dal impuls evropské integraci. Jeho 

přijetím byl započat proces přeměny společného trhu v jednotný vnitřní trh, tento byl následně 

završen přijetím Maastrichtské smlouvy v roce 1993. Jednotný vnitřní trh je tak definován dle 

článku 14 SES jako „prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, 

služeb a kapitálu“ a dle ustanovení článku 12 SES je tento ovládán zásadou zákazu 

diskriminace podle státní příslušnosti. V praxi je fungování jednotného vnitřního trhu 

založeno na vysoké úrovni harmonizace právních i jiných norem členských států, což je 

předpokladem pro důsledné dodržení požadavku na odbourání veškerých kontrol na vnitřních 

hranicích, nutnosti získávání licencí pro poskytování služeb zvlášť pro každý stát, kde jsou 

tyto služby poskytovány, i uvolnění pohybu kapitálu. Vlivem v dnešní době obecně 

přijímaného východiska, že maximální efektivnosti hospodářské soutěže lze dosáhnout na 

                                                           
17

 Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, č. 120/78 
18

 Nejprve mezi ně byl řazen zájem na ochraně zdraví obyvatelstva, ochraně spotřebitele a účinnosti daňového 

dozoru spolu s ochranou poctivosti obchodních transakcí. Později byly rozšířeny o zájem na ochraně životního 

prostředí a ochraně kulturních zájmů. 
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základě působení tržních sil, by v rámci jednotného vnitřního trhu měly být otevřeny státní 

zakázky jednoho z členských států pro subjekty nejen v něm domácí, ale i pro subjekty všech 

ostatních členských států. Ke zvýšení efektivnosti hospodářské soutěže zajisté přispívá i 

zakotvená volnost pohybu osob, ať už v roli pracovních sil či spotřebitelů. Co se týká 

posledně jmenované kategorie, je pro úplnost potřeba podotknout, že v rámci evropské 

integrace byly zavedeny i další společné politiky, jako je právě politika ochrany spotřebitele 

nebo hospodářské a sociální soudržnosti či ochrany životního prostředí
19

.   

1.2 Společná obchodní politika (SOP) 

 V předcházející kapitole jsem se zabývala zejména opatřeními týkajícími se vnitřního 

jednotného trhu a snah o odbourání jakéhokoliv omezování volného obchodu v rámci celní 

unie, respektive Společenství, která jsou sice ve vzájemné provázanosti, ale geograficky se 

zcela nekryjí
20

. V rámci této části se budu věnovat opačnému pólu, a sice vnějšímu aspektu 

volného pohybu zboží a služeb
21

. Tedy zejména oblasti uplatňování výlučné pravomoci EU
22

, 

a to především z hlediska mezinárodního obchodu zbožím a jeho právní úpravou. Společná 

obchodní politika nad tuto dále zkoumanou oblast zahrnuje ještě obchod službami a 

problematiku duševního vlastnictví či přímých zahraničních investic nebo sjednocování 

liberalizačních opatření. Tyto oblasti však nejsou objektem zkoumání této práce, proto se jimi 

nebudu v dalším textu zabývat. 

1.2.1 Stručná charakteristika SOP  

Jak již bylo naznačeno výše, záležitosti společné obchodní politiky jsou ve výlučné 

pravomoci EU. Požadavek na vyloučení jakékoliv pravomoci členských států v této oblasti je 

naprosto logický. Ze samotné podstaty fungování celní unie, kdy pro tento případ je klíčovým 

aspektem jednotný postup členských států vůči třetím zemím v oblasti zahraničního obchodu, 

plyne nutnost zavedení takového opatření, které bude fakticky znemožňovat rozdílný postup 

členských států v těchto záležitostech. Takovým opatřením je ustanovení článku 3 odstavce 1 

SFEU, který svěřuje výlučnou pravomoc v těchto otázkách právě Evropské unii. Odrazem 

stanovení výlučné pravomoci EU v této oblasti je také charakter právních přepisů 

                                                           
19

 viz Týč, V., Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 5. aktualizované vydání. Praha : Linde, 2006, s. 134 

ISBN 80-7201-631-8 
20

 viz Matoušek, P., Sabelová, L. Clo. Praha : ASPI, a.s., 2007, s. 30 ISBN 978-80-7357-263-1 
21

 viz Svoboda, P. Právo vnějších vztahů Evropské unie. 1. vydání. Praha : C. H. Beck,2010, s.125 ISBN 978-80-

7400-352 
22

 viz čl. 3 SFEU 
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sekundárního charakteru, v němž naprosto převažují nařízení a rozhodnutí, svou povahou 

sledovaným účelům vyhovující. 

 Se zmíněným požadavkem na jednotný postup všech členů celní unie ve vnějších 

mezinárodně-obchodních vztazích souvisí i ustanovení článku 207 SFEU, které založení 

společné obchodní politiky na jednotných zásadách přímo zakotvuje. Tímto se mimo jiné i 

vytváří prostředí pro možnost fungování rovné hospodářské soutěže v rámci vnitřního trhu, 

které by nebylo možné, pokud by subjekty v některých členských státech byly například 

zvýhodněny tím, že jejich domovský stát uplatňuje vůči některé třetí zemi nižší cla, než 

členské státy ostatní. V tomto ohledu lze společnou obchodní politiku chápat jako nástroj 

utváření řádně fungujících obchodních vztahů
23

. Uplatňování takto sladěného postupu vůči 

třetím zemím je konečně také jedním z předpokladů existence celní unie v rámci WTO
24

. 

Dalším z charakteristických rysů společné obchodní politiky je, že předpokládá 

zejména zavedení a prosazování zákazu uplatňování cel mezi členskými státy a všech dávek 

jim obdobných včetně kvantitativních omezení a všech opatření jim obdobných, která by 

v důsledku své aplikace mohla způsobovat omezení intraunijního obchodu. Této problematice 

je věnován podrobný výklad v kapitole 3.1.  

V rámci úpravy společné obchodní politiky v obchodní oblasti jsou též řešeny vztahy 

vůči subjektům ze třetích zemí, co do obsahu obecně formulované zásady nediskriminace. 

Ačkoliv je EU vázána Všeobecnou dohodou o clech a obchodu
25

 a jednou ze zásad, na nichž 

je tato dohoda vystavěna, je národní zacházení, lze udělit z tohoto režimu výjimku mezistátně 

ekonomicky integrovaným celkům. Evropská unie tuto výjimku dostala, z čehož vyplývá, že 

není povinna poskytovat stejné standardy ochrany dovozcům z nečlenských států, ani s nimi 

zacházet podle pravidel platných pro vztahy mezi subjekty obchodujícími zbožím uvnitř unie. 

Výše zmíněná charakteristika společné obchodní politiky
26

 tak zcela zjevně souvisí 

s jejím hlavním kritériem působnosti, jímž je dle formulace obsažené v rozhodnutí Soudního 

dvora ve věci č. 8/73 Hauptzollamt Bremerhaven vs. Massey-Ferguson GmbH
27

 „účinné 

                                                           
23

 viz Svoboda, P. Liberalizace obchodu zbožím v právu Evropské unie, 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2003, s. 124 

ISBN 80-7179-815-0 
24

 viz Svoboda, P. Právo vnějších vztahů EU. 1. vydání. Praha : C. H. Beck,2010, s.125 ISBN 978-80-7400-352 
25

 GATT 1994 byl uzavřen EU a z mezinárodněprávního pohledu se stal závazkem ES (T-3/99 Banana- trading 

GmbH v. Council of the European Union) 
26

 dle jiných zdrojů lze vymezit zásady SOP i na základě jiných kritérií viz EECKHOUT, P. External Relations 

of the European Union, Legal and Constitutional Foundations. Oxford Univerzity Press, Oxford, 2005. 
27

 dostupný z www http://eur-

lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=61973J0008&lg=cs 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=61973J0008&lg=cs
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=61973J0008&lg=cs
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fungování celní unie“. Souvislost s problematikou fungování celní unie je dána obecně i 

formulací čl. 28 SFEU, který mimo jiné stanoví, že „Unie zahrnuje celní unii…“ 

1.2.2 Cíle a zásady SOP a nástroje jejich realizace 

 Je možné rozeznávat dva navzájem spolu související cíle společné obchodní politiky. 

Jedním z nich je dosažení kontroly nad objemem dovozu do Evropské unie, druhým oproti 

tomu snaha o realizaci maxima vývozů z EU. Význam těchto cílů je značný, především 

s přihlédnutím k tomu, že Evropská unie je v současnosti největším vývozcem a zároveň i 

dovozcem zboží na světě. Co se týká obchodu službami, zde je situace obdobná
28

. Mezi 

důležité aspekty patří i fakt, že těchto cílů lze dosahovat především díky způsobu organizace 

této oblasti, kdy výlučná pravomoc je dána Evropské unii. To umožňuje jednak efektivní 

koordinaci postupů, směřujících k dosahování výše formulovaných cílů, jednak existenci 

v zásadně stejných podmínek na území EU, za nichž je realizována společná obchodní 

politika. 

Zásadami společné obchodní politiky EU, jak jsou popsány výše, jsou především 

zásada výlučnosti obchodních pravomocí EU, zásada soudržnosti exportního a importního 

režimu pro všechny členské státy, zásada asimilace dovezeného zboží ve vztahu ke zboží 

tuzemskému a zásada unijní preference. Z těchto lze vyčlenit určité výjimky, které znamenají 

narušení zejména principu výlučnosti pravomoci EU, a to několika různými způsoby. Mezi 

nejzásadnější výjimky patří záležitosti obchodu v oblasti kulturních služeb, pro něž je 

respektována výhrada dělby pravomocí mezi Evropskou unii a členské státy, ta je vyjádřena 

zněním ustanovení článku 207 odstavce 6 SFEU. Dále sem spadá oblast obchodu válečným 

materiálem upravovaná výlučně předpisy členských států na základě uplatňování článku 346 

odstavce 1, písmene b) SFEU, který stanoví, že „Každý členský stát může učinit opatření, 

která považuje za nezbytná k ochraně podstatných zájmů své bezpečnosti a která jsou spjata s 

výrobou zbraní, střeliva a válečného materiálu nebo obchodem s nimi; tato opatření nesmí 

nepříznivě ovlivnit podmínky hospodářské soutěže na vnitřním trhu s výrobky, které nejsou 

určeny výlučně k vojenským účelům
29

.“ Členské státy jsou dále oprávněny uplatňovat 

vývozní a dovozní opatření z důvodů bezpečnosti jak též vyplývá z výše citovaného 

ustanovení článku 346 odstavce 1, písmene b) SFEU.  

                                                           
28

 viz Svoboda, P. Právo vnějších vztahů EU. 1. vydání. Praha : C. H. Beck,2010, s.121 ISBN 978-80-7400-352 
29

 jde o výrobky k vojenským účelům zneužitelné, tzv. výrobky dvojího užití 
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  Nástroje uplatňování společné obchodní politiky jsou ve Smlouvě o fungování 

Evropské unie stanoveny demonstrativně v jejím článku 207. Demonstrativnost zde 

uvedeného výčtu vyplývá jednak z formulace tohoto článku, když je zde užito výrazu 

zejména, jednak ze samotné podstaty věci, kdy Evropská unie je zmocněna k zajišťování 

jednotného postupu ve vztahu členských států ke třetím zemím. Tuto činnost by nemohla 

efektivně provádět, nemohla-li by k tomuto účelu využívat nejmodernějších nástrojů 

s propracovanými mechanismy k dosahování rozvoje mezinárodního obchodu. Mezi nástroje 

společné obchodní politiky patří tedy nejen ty výslovně jmenované, jimiž jsou zejména cla, 

celní sazby a obchodní dohody, liberalizační opatření, přímé investice, vývozní politika, 

opatření pro případ dumpingu nebo subvencování určitého zboží
30

, ale i opatření zahrnující 

například provádění společné zemědělské politiky či bezpečnostní opatření, pokud jsou 

prováděna s objektivně stanoveným cílem ovlivnit objem nebo rozsah prováděných obchodů. 

V rámci typologie nástrojů společné obchodní politiky lze provést dělení hned 

z několika hledisek. Jedním z možných je rozdělení podle toho, zda tyto nástroje ovlivňují 

dovoz nebo vývoz. Dovozní nebo-li defenzivní nástroje slouží ke sjednocování postupů 

v rámci dovozu zboží do unie, ofenzivní nástroje naopak ovlivňují export. Mezi nástroje 

prvně zmíněné skupiny spadá dohlížecí režim, ochranná opatření, množstevní kvóty, 

antidumpingová opatření, protisubvenční opatření a systém autonomního snížení celních 

sazeb, naopak mezi nástroje ovlivňující vývoz patří ochranná opatření ovlivňující objem 

vývozu, kontroly vývozu zboží, ochrana proti nedovoleným překážkám obchodu
31

 či vývozní 

subvence v oblasti společné zemědělské politiky
32

. Dalšími možnými způsoby dělení jsou 

vymezení nástrojů řádného obchodu oproti ochranným opatřením proti nekalým praktikám 

v rámci společné obchodně ochranné politiky nebo rozdělení na omezení tarifní, ve smyslu 

ukládání cel a dávek s rovnocenným účinkem, a omezení kvantitativní reprezentovaná 

zejména kvótami, při jejichž dosažení je dovoz jimi regulovaného zboží zakázán, a jim 

obdobnými opatřeními. Nejdůležitějším dělením z hlediska celního práva je dělení na nástroje 

autonomní, reprezentované akty sekundárního práva, a nástroje smluvní, jejichž obsah je 

vyjádřen mezinárodními smlouvami
33

.  

                                                           
30

 viz čl. 207 odst. 1 SFEU 
31

 tzv. nástroj obchodních bariér 
32

 viz Matoušek, P., Sabelová, L. Clo. Praha : ASPI, a.s., 2007, s. 321-334 ISBN 978-80-7357-263-1 
33

 viz Týč, V., Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 5. aktualizované vydání. Praha : Linde, 2006, s. 215 

ISBN 80-7201-631-8 
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V dalším textu se budu dále věnovat autonomním nástrojům uplatňovaným v oblasti 

řádného obchodu, zejména clům a kvantitativním omezením z hlediska dovozní politiky a 

následně i úpravě exportního režimu. 

Cla, jakožto jednostranný nástroj společné obchodní politiky EU, jsou v současnosti 

upravena dvěma základními nařízeními, a sice nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 450/2008, kterým se stanoví celní kodex společenství – Modernizovaný celní kodex 

(MCK)
34

 a společným celním sazebníkem. Tyto dva předpisy jsou právním podkladem pro 

uplatňování společné politiky v oblasti cel, a to jak v oblasti vztahů mezi jednotlivými 

členskými státy, tak i v oblasti jednotné úpravy postupu všech členů celní unie vůči 

nečlenským státům. Jejich důslednou aplikací je tedy zajištěn jednak bezbariérový obchod 

v rámci unie, jednak jednotnost vnitřního území co do podmínek, za nichž je umožněn vstup 

zboží z nečlenských států.  

Kvantitativní omezení jako nástroj regulace objemu dovozu jednotlivých druhů zboží 

jsou v rámci zásad společné obchodní politiky ve vztahu ke zboží dováženému z nečlenských 

zemí použitelná, avšak svou podstatou představují spíše výjimku z obecné zásady volnosti a 

neomezenosti dovozu do EU. Často jsou tak přijímána dočasně, v reakci na nepříznivý 

ekonomický vývoj v některém z členských států. Lze se však setkat i s trvalými opatřeními 

této povahy. V tomto kontextu lze vymezit tři oblasti regulovaného dovozu.  

První skupinou, regulovanou v souladu s nařízením Rady (ES) č. 3285/1994, je 

omezení dovozu prostřednictvím uložení ochranných opatření či dozoru nad dovozy ze třetích 

zemí s tržním hospodářstvím.  

V rámci druhé skupiny, regulované nařízením Rady (ES) č. 519/1994, je definován 

okruh zemí se státně plánovanými ekonomikami a z nich dováženého zboží, které nepodléhá 

kvantitativním omezením. Z působnosti tohoto nařízení jsou vyňaty textilní výrobky
35

. 

Některé produkty, uvedené v příloze III citovaného nařízení, podléhají omezení dovozu podle 

režimu článku 10. Pro tyto produkty je tak stanovena povinnost předložit dovozní doklad.  

Posledním z nařízení, kterými jsou upraveny podmínky dovozu, je nařízení Rady (ES) 

č. 3030/1993, které ve svém článku jedna stanoví svou působnost na oblast dovozu textilních 

                                                           
34

 v souladu se zněním čl. 188 citovaného nařízení však ještě nenabyl účinnosti plné, tudíž je stále ještě 

v platnosti i nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992 – původní celní kodex společenství, jehož zrušení je 

předpokládáno k datu nabytí plné účinnosti MCK – čl. 186 nař. 450/2008 
35

 viz článek 1 odstavec 1 nařízení Rady ES č. 519/1994 
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výrobků uvedených v jeho příloze I, které pochází ze třetích zemí uvedených v příloze II. 

Dále stanoví, že příslušná ustanovení tohoto nařízení se s ohledem na článek 10a rovněž 

použijí i na dovoz textilních a oděvních výrobků pocházejících z Číny
36

. Omezení dovozu 

textilu, na který se vztahuje uvedené nařízení, je v rámci EU prováděno dozorem nad 

množstvím a původem dovážených výrobků, o jehož závěru informují měsíčně všechny 

členské státy Komisi. Aplikace dozorových opatření je v této oblasti nikoliv výjimkou, ale 

pravidlem.   

Svým charakterem umožňují množstevní omezení importu určitého druhu zboží 

z některých zemí Komisi, aby prováděla kontrolu podstatných aspektů realizovaných dovozů, 

přičemž včasné vyhodnocení jejích výsledků napomáhá realizaci ochrany trhu EU, například 

z hlediska dostatečné konkurenceschopnosti tuzemských výrobců.  

Unijní kvantitativní kvóty
37

, jakožto ochranná opatření používaná při dovozu, mají 

poněkud odlišný účinek, než ten, kterého je dosahováno celním zatížením jednotlivých druhů 

zboží. Ve druhém z uvedených případů je totiž, ponecháno plně na posouzení dovozce, zda se 

mu i při existenci vysokých nákladů na import zboží, způsobených povinností zaplatit vysoké 

dovozní clo
38

, vyplatí z ekonomického hlediska takovéto zboží dovážet. Avšak splnění 

povinnosti k zaplacení celního dluhu je jedinou podmínkou k dovezení zboží. V tomto 

případě je tak realizace importu ponechána plně na vůli dovozce. Naopak v případě, kdy jsou 

využívána k redukci dovozu kvantitativní kvóty, je svoboda rozhodnutí konkrétního dovozce 

zachována pouze do momentu, kdy je v rámci pravidel stanovených EU, dosaženo limitu 

povoleného objemu dovozu
39

. Jeho dosažením je dovoz předmětného zboží zakázán.  

 S ohledem na cíle společné obchodní politiky, jak jsou vymezeny v úvodu této 

kapitoly, je nasnadě, že omezování vývozu zboží z EU není z hlediska rozsahu ekvivalentní 

objemu opatření, přijímaných ke kontrole dovozu. Ačkoliv je export z EU do třetích zemí 

zásadně neomezován, v praxi se mohou objevit případy, kdy je jeho regulace nutná. Uplatnění 

regulace v takových případech musí být v souladu se zněním GATT, především nesmí 

odporovat jejímu článku XX, který stanoví všeobecné výjimky ze zákazu omezování 

                                                           
36

 na ostatní výrobky, kromě textilu se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 427/2003, přičemž konec platnosti jeho 

Hlavy I je stanoven na 11. prosince 2013 
37

 mohou být zaváděny buď na základě vnějších smluv  nebo nařízeními Rady, přijatými v rámci určeném podle 

nařízení 520/1994 
38

 stanovené jednotně pro celý prostor celní unie 
39

 Naproti tomu tarifní kvóty představují pro dovozce možnost importu stanoveného zboží do určitého objemu za 

výhodnějších podmínek, co se týká výše sazeb. Po dosažení tohoto objemu se pak pro další dovoz užije 

původních sazeb. 
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mezinárodního obchodu. Jedná se o oblasti, v nichž mohou členské státy uplatňovat 

kvantitativní opatření či provádět dozor.  

Mezi tyto dovolené výjimky ze zákazu omezování vývozu zboží patří například 

opatření uplatňovaná z důvodu ochrany veřejného pořádku a udržování mezinárodní 

bezpečnosti
40

. Dále je omezen vývoz kulturních statků, nacházejících se na území některého 

z členských států, k němuž je požadován souhlas dotčeného státu
41

. Výrobky, jejichž vývoz je 

omezen v důsledku uplatňování hospodářských sankcí, tzv. zboží dvojího užití, mučicí 

nástroje či zboží, na jehož vývoz je užito rozdílného režimu v důsledku opatření společné 

zahraniční bezpečnostní politiky, jsou dalšími kategoriemi, kde je omezení vývozu za určitých 

podmínek povoleno. Nejrozsáhlejší výjimku však tvoří situace, kdy je na domácím trhu 

kritický nedostatek určitého produktu. Za těchto okolností je oprávněné, aby stát reguloval 

jeho vývoz. Tato se tedy vztahuje například i na omezení vývozu domácích surovin, potřebná 

k zajištění podstatného množství takových surovin pro domácí zpracující průmysl, s 

výhradou, že taková omezení nebudou prováděna za tím účelem, aby zvyšovala vývoz nebo 

ochranu poskytovanou takovému domácímu výrobnímu odvětví
42

.  

Druhou možností ovlivňování vývozu z EU je uplatňování proexportních opatření. 

Tato oblast je však velmi problematická z hlediska dosahování konsensu členských států 

ohledně svého obsahu. Jednotná proexportní opatření jsou tak prakticky uplatňována pouze 

v oblasti společné zemědělské politiky. Důvodem komplikací při dosahování konsensu v této 

oblasti je neekvivalentnost finančních toků při realizaci společné podpory vývozu. Prakticky 

by docházelo k tomu, že členské státy budou přispívat na podporu celkových unijních vývozů, 

ačkoliv podporovaní výrobci budou z této podpory těžit nerovnoměrně.
43

 Přesto, že v rámci 

unie bylo nesčetněkrát usilováno o harmonizaci v oblasti proexportních opatření, bylo 

dosaženo pouze dílčích úspěchů v podobě jednotné úpravy například v oblasti exportních 

garancí a pojištění
44

.  

Závěrem této kapitoly bych chtěla stručně zmínit jednu z možných cest vývoje 

liberalizace mezinárodního obchodu. Jde o realizaci v posledních týdnech často 

diskutovaného projektu tzv. Transatlantického partnerství, jak jej nazval Barrack Obama ve 
                                                           
40

 kromě dvou výše uvedených sem spadají všechny oblasti, v nichž je povoleno omezení intraunijního obchodu 

dle článků 36 a 347 SFEU 
41

 viz nařízení Rady (ES) č. 116/2009 
42

 viz Rozsudek Soudního dvora č. 70/87  Fédération de l’industrie de l’huilerie de la CEE (Fediol) vs Komise  

 
43

 viz Svoboda, P. Právo vnějších vztahů EU. 1. vydání. Praha : C. H. Beck,2010, s.142 ISBN 978-80-7400-352 
44

 viz směrnice Rady č. 98/29/ES a č. 71/86/EHS 
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svém projevu adresovaném Kongresu Spojených států amerických
45

, spočívajícího v uvolnění 

obchodních vztahů vytvořením zóny volného obchodu mezi Evropskou unií a USA. 

Vzhledem k tomu, že tento projekt je zatím v počátcích a nelze odhadovat, jakou bude mít 

konečnou podobu, lze upozornit na několik možných problémů. Z hlediska územního rozsahu 

navrhované zóny volného obchodu je velmi pravděpodobné, že jejím otevřením by došlo 

k faktické diskriminaci třetích zemí, zásadní dopad by pak mělo na exportéry z rozvojových 

zemí. Dalším možným dopadem uzavření této dohody je skutečnost, že bude možné očekávat 

od ostatních významných hráčů světového obchodu, že budou následovat tohoto příkladu 

uzavíráním vlastních bilaterálních smluv, aby si udržely konkurenceschopnost vůči nově 

vzniklému celku. To ve svém důsledku může vést nikoliv k uvolnění mezinárodního obchodu, 

ale k růstu jeho složitosti. Mezi odborníky
46

 na zahraniční obchod dále převládá obava, že 

vytvoření transatlantické aliance je založeno na nesprávných pohnutkách a pokud by opravdu 

mělo dojít k vytvoření zóny volného obchodu, bylo by vhodné se orientovat na jiné oblasti. 

Příčinou těchto obav je zejména fakt, že jednání o transatlantické zóně volného obchodu je 

iniciováno z důvodu nárůstu objemu obchodů uskutečněných mezi EU a USA, z čehož 

vyplývá zejména zájem soukromých subjektů na uvolnění režimu těchto obchodů. Problém je 

spatřován v tom, že snížení cel může přinést sice určitou úlevu pro tyto obchodníky, nicméně 

z makroekonomického hlediska nebude mít většího významu, neboť celní sazby jsou již dnes 

velmi nízké, v průměru na úrovni 2,25%
47

. Z hlediska realizace jakékoliv zóny volného 

obchodu je, dle názorů odborníků, vhodnější se tak orientovat na oblasti, jejichž ekonomický 

růst je do budoucna předpokládán. V tomto ohledu by se tedy jednalo o spolupráci s oblastmi 

Latinské Ameriky a Asie. Za významný problém s harmonizací právní úpravy tak, aby mohla 

být transatlantická zóna volného obchodu vytvořena, lze označit skutečnost, že ne všechny 

oblasti, kterých by se dohoda dotýkala, jsou již jednotně upraveny v rámci samotné Evropské 

unie. Lze tedy shrnout, že vytvoření zóny volného obchodu je sice myšlenkou vedoucí 

potenciálně ke zintenzivnění obchodních vztahů mezi EU a USA, která by však s sebou mohla 

přinést mnoho negativ včetně potenciálního oslabení role EU, jakožto momentálně největšího 

                                                           
45

 viz článek State of the Union 2013: President Obama’s address to Congress (Transcript) dostupné z WWW 

http://www.washingtonpost.com/politics/state-of-the-union-2013-president-obamas-address-to-congress-

transcript/2013/02/12/d429b574-7574-11e2-95e4-6148e45d7adb_story_4.html  publikováno 12. 2. 2013 

 
46

 profesor Jagdish Bhagwati z Kolumbijské univerzity v New Yorku, s ním se ztotožňuje názor Rolfa 

Langhammera z Ústavu pro světovou ekonomiku v německém Kielu  
47

 viz článek Proč nezakládat „hospodářské NATO“ ze dne 13. 2. 2013 dostupné z WWW 

http://www.presseurop.eu/cs/content/article/3405691-proc-nezakladat-hospodarske-nato 

http://www.washingtonpost.com/politics/state-of-the-union-2013-president-obamas-address-to-congress-transcript/2013/02/12/d429b574-7574-11e2-95e4-6148e45d7adb_story_4.html
http://www.washingtonpost.com/politics/state-of-the-union-2013-president-obamas-address-to-congress-transcript/2013/02/12/d429b574-7574-11e2-95e4-6148e45d7adb_story_4.html
http://www.presseurop.eu/cs/content/article/3405691-proc-nezakladat-hospodarske-nato
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hráče z hlediska objemu realizovaných exportů i importů zboží na poli mezinárodního 

obchodu. 

 

1.3 Prameny právní úpravy celního práva EU 

 Budu-li se v této kapitole věnovat pramenům právní úpravy celního práva EU, je třeba 

nastínit vztah zejména k mezinárodní dohodě GATT, respektive ke Světové obchodní 

organizaci. Všeobecná dohoda o clech a obchodu byla přijata v roce 1948 za účelem 

odstranění překážek mezinárodního obchodu. Vzhledem k vysoké náročnosti sjednocování 

postojů v této oblasti bylo v historii její existence postupně přistupováno ke snižování cel, 

zmírňování antidumpingových opatření či zvyšování ochrany duševního vlastnictví, čímž 

významně přispěla k liberalizaci mezinárodního obchodu.  

Na základě jednání v tzv. Uruguayském kole došlo 1. 1. 1995 k založení WTO
48

. 

Veškeré dohody uzavřené smluvními stranami GATT, jakož i zásady jejich uplatňování, byly 

přejaty WTO, které byla zároveň udělena pravomoc je dále rozšiřovat. Vznikem WTO je tedy 

institucionalizována oblast, která byla po desetiletí předmětem jednání smluvních stran 

v rámci mezinárodní dohody GATT. Vztah Evropské unie k závazkům přijatým v rámci 

GATT, respektive k WTO, plyne z podstaty úpravy společné obchodní politiky
49

 v oblasti 

mezinárodního obchodu zbožím, kdy je Evropské unii pro tuto oblast svěřena výlučná 

pravomoc. EU je tak od 1. ledna 1995 členem Světové obchodní organizace
50

.   

Evropské společenství již ve svém zakládacím dokumentu aspirovalo na vyšší stupeň 

integrace svých členů. Jak bylo stanoveno v článku 2 Smlouvy o založení Evropského 

společenství, jedním ze základních cílů bylo „vytvoření jednotného vnitřního trhu a 

hospodářské a měnové unie“. Vzhledem ke složitosti procesů vedoucích k naplnění tohoto 

cíle bylo nutné realizovat jednotlivé kroky postupně. To ostatně předpokládala i Římská 

smlouva z roku 1957, když ve svém článku 8
51

 stanovila přechodné období pro vytvoření 

celní unie na území Společenství do konce dvanáctiletého přechodného období. V souladu 

s tímto předpokladem byla 1. července, tedy ještě poměrně dlouhou dobu před uplynutím 

                                                           
48

 po neúspěšném pokusu o založení ITO 
49

 viz článek 3 odstavec 1 SFEU 
50

 viz http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm 
51

 viz http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:11957E/TXT:FR:PDF  

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:11957E/TXT:FR:PDF
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stanoveného období, vytvořena celní unie. Od tohoto okamžiku je tedy možné mluvit o oblasti 

celního práva jako o fenoménu s evropským rozměrem. 

V současnosti lze tedy prameny práva Evropské unie nalézat ve třech oblastech. Tyto 

oblasti jsou tvořeny primárním právem, kam patří zejména zakládací dokumenty, Smlouva o 

EU a Smlouva o fungování EU a dále také pozměňovací akty EU a k nim připojené protokoly 

a smlouvy s nově přistupujícími státy. Rámec oblasti práva sekundárního tvoří jednak 

jednostranné akty EU, a to jak předpokládané článkem 288 SFEU, tak i tzv. „atypické“, které 

v tomto článku výslovně uvedeny nejsou (např. doporučení či sdělení). Dále je oblast 

sekundárního práva tvořena i smluvními akty, jimiž jsou mezinárodní dohody uzavřené EU 

s třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi, dohody uzavřené mezi členskými státy a 

tzv. dohody interinstitucionální, uzavřené mezi jednotlivými institucemi EU. 

V oblasti primárního práva nalezneme prameny celního práva EU především ve 

Smlouvě o fungování EU. Není tomu tak náhodou, neboť Smlouva o fungování EU vznikla 

na základě přijetí Lisabonské smlouvy přejmenováním původní Smlouvy o založení 

Evropského společenství. Ve svém článku 28 zakotvuje, že „Unie zahrnuje celní unii, která 

pokrývá veškerý obchod zbožím a která zahrnuje jak zákaz vývozních a dovozních cel a 

všech poplatků s rovnocenným účinkem mezi členskými státy, tak i přijetí společného celního 

sazebníku ve vztahu ke třetím zemím.“ Tím přesně vymezuje cíle, k jejichž dosažení mohou 

orgány Evropské unie, zmocněné k tomu dle výše citovaného ustanovení (článku 288 SFEU), 

vydávat předpisy sekundárního práva. Aplikovatelné předpisy celního práva jsou tedy 

obsaženy zde.  

V této oblasti jsou klíčovými hned čtyři právní předpisy. Jde o problematiku 

sjednocovanou na základě požadavků vztahujících se k jednotnému vnitřnímu trhu a společné 

obchodní politice. Mezi tyto předpisy patří nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992, kterým se 

stanoví Celní kodex Společenství, nařízení Rady (EHS) č. 2658/1987 o společném celním 

sazebníku, dále nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od 

cla a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému 

všeobecných celních preferencí.
52

 

Určitým specifikem předpisů sekundárního práva EU, týkajících se oblasti celního 

práva tím, že upravují pravidla pro mezinárodní obchod, je v určitých případech přípustnost 

                                                           
52

 kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 732/2008 
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jejich zpětné platnosti. Jde zejména o uplatňování ochranných opatření, jako jsou 

antidumpingová cla. Ačkoliv je tato zpětná působnost připuštěna, s ohledem na charakter 

oblasti, kterou mají upravovat, je nezbytně nutné, aby rozsah retroaktivity byl přesně vymezen 

v právním předpisu, který se touto zpětnou působností vyznačuje
53

. Toto působí určité 

problémy zejména v praxi, neboť jsou v tomto ohledu kladeny vyšší nároky na studium 

takových předpisů zejména na „pololaickou“ veřejnost, která se s nimi dostává do styku 

v rámci realizace své obchodní činnosti. 

 

1.4 Základní předpisy sekundárního práva v oblasti celního práva EU 

 V této kapitole se budu věnovat zejména rozboru výše uvedených předpisů, které 

v oblasti úpravy celního práva EU považuji za základní, neboť jsou svou podstatou realizací 

zásad společné obchodní politiky EU a zároveň jsou základem pro fungování celní unie jako 

takové. V rámci jednotlivých podkapitol se budu věnovat nejprve celnímu kodexu 

společenství, společnému celnímu sazebníku, v jehož rámci se pokusím o vymezení funkce 

kombinované nomenklatury a TARICu, v podkapitole 3.4.3, respektive 3.4.4 se zaměřím na 

charakteristiku systému společenství pro osvobození od cla a systému všeobecných celních 

preferencí. 

1.4.1 Celní kodex Společenství 

 Celní kodex Společenství je jedním z předpisů, které jsou právním základem pro 

realizaci požadavku na sjednocení společné obchodní politiky
54

. Jak bylo nastíněno výše, 

úprava této oblasti je ve výlučné pravomoci EU. Ta se projevila zejména ve formě právního 

předpisu, upravujícího tuto oblast, kterou je nařízení Rady 2913/1992, jež vstoupilo v platnost 

k 1. lednu 1994. V jeho působnosti je jednotná úprava postupu členských států v celních 

věcech ve vztahu k třetím zemím, stejně tak pokrývá i obchod zbožím spadající pod režim 

Smlouvy o založení ESUO
55

, Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 

energii i režim Smlouvy o založení EHS
56

. Jednotná úprava této oblasti je prostředkem 

k vyloučení rozdílné aplikace předpisů v oblasti problematiky celních režimů, klasifikace 

zboží, pravidel určování jeho původu a hodnoty. Vzhledem ke skutečnosti, že celní kodex 

                                                           
53

 viz Matoušek, P., Sabelová, L. Clo. Praha : ASPI, a.s., 2007, s. 23 ISBN 978-80-7357-263-1  
54

 viz článek 207 SFEU 
55

 Smlouva vypršela dle článku 97 této smlouvy 23. července 2002  
56

 viz článek 1 předmětného nařízení 



21 
 

společenství byl od počátku své účinnosti mnohokrát novelizován, je na místě zabývat se 

důvody častých změn a jejich důsledky.  

Jedním z významných důvodů pro nutnost změny celního kodexu je fakt, že byl 

připravován a přijat ještě v období před největším rozšířením EU, tedy před rozšířením ze 

stávajících dvanácti členů na dnešních 27 zemí
57

, pročež je pochopitelná obtížnost uzpůsobit 

jeho znění novým, objektivně výrazně odlišným, poměrům. Nutné novelizace proběhly 

v souvislosti s úpravou oblasti ochrany dobré víry nebo s požadavkem na zohlednění 

bezpečnostních požadavků. Další provedené změny souvisely především s rozvojem 

mezinárodního obchodu, především v oblasti používání informačních technologií. V rámci 

úprav celního kodexu společenství však nedošlo k zakotvení pravidla o výlučnosti 

elektronické formy celního odbavení. Tendence k závaznému právnímu zakotvení obratu od 

listinné formy, která má být napříště výjimkou, oproti běžně používané formě elektronické, 

byly patrné až v období, kdy se již hovořilo o nutnosti přepracování celého kodexu do 

podoby, která bude lépe vyhovovat potřebám realizace společných politik EU.  

Je logické, že časté novelizace tohoto předpisu, vedly zejména k jeho významné 

nepřehlednosti a nesystematičnosti. V tomto ohledu je pak samostatnou kapitolou otázka 

úpravy celních režimů, respektive celně schválených určení zboží. Nevhodnost způsobu této 

úpravy tkví zejména v tom, že okruh celních režimů, nalézajících místo v celním kodexu 

Společenství, vydaném nařízením Rady č. 2913/1992, byl stanoven sjednocením režimů 

užívaných v jednotlivých členských státech na konci 80. let 20. století. Jde tak o velmi 

nepřehledný, nesourodý a komplikovaný soubor jednotlivých celních režimů, jenž nemůže být 

základem pro další zjednodušování dovoleného obchodu a boji proti podvodům 

prostřednictvím jednoduchého a účinného celního řízení
58

. 

V současnosti je celní kodex Společenství, vydaný nařízením Rady č. 2913/1992 stále 

ještě účinný, avšak od přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 450/2008
59

, kterým 

se stanoví celní kodex Společenství (dále jen „Modernizovaný celní kodex), jímž má být 

současný celní kodex nahrazen, jsou přijímány jednotlivé prováděcí předpisy, jak předpokládá 

článek 188 odstavec 1 resp. 2, jimiž mají být upraveny některé instituty před tím, než se 
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 respektive 28 od 1.7.2013, kdy přistoupí Chorvatsko 
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 viz preambule nařízení Evropského parlamentu a Rady č.450/2008, kterým se stanoví „Modernizovaný celní 

kodex“  
59

 předpis byl přijat dne 23. dubna 2008, platnosti pak nabyl 20. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU, tedy 

24. června 2008 v souladu s článkem 187 tohoto nařízení 
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Modernizovaný celní kodex stane plně použitelným
60

. Tím tedy v současnosti existuje situace, 

kdy je účinným současný celní kodex, avšak platným a částečně účinným Modernizovaný 

celní kodex. 

1.4.1.1 Modernizovaný celní kodex 

 Jak o něm již bylo uvedeno výše, byl přijat na základě nařízení Evropského 

parlamentu a Rady č. 450/2008. Ve 188 článcích, oproti 253 článkům současného celního 

kodexu Společenství, je zahrnuta přepracovaná úprava dovozu a vývozu zboží mezi EU a 

třetími zeměmi, jejíž nové znění by mělo vést k usnadňování mezinárodního obchodu a ke 

zvýšení standardu bezpečnosti na hranicích EU.  

Mezi důvody vedoucí k jeho přijetí se dá zejména zařadit výše popsaná nedostatečnost 

úpravy současného celního kodexu v určitých oblastech. Lze však říci, že mezi další příčiny 

potřeby modernizace celního kodexu patřilo i vypršení Smlouvy o ESUO, došlo k dvěma po 

sobě následujícím rozšířením Evropské unie, okolnost schválení přistoupení k Mezinárodní 

úmluvě o zjednodušení a sladění celních režimů
61

 vyžadovala sladění se zásadami a cíli zde 

obsaženými a konečně bylo třeba také upravit předpisy v této oblasti tak, aby neodporovaly 

Listině základních práv Evropské unie. Výše uvedené by mohlo být souhrnně označeno za 

důvody vzniklé v důsledku právních změn v oblasti práva Společenství i na úrovni 

mezinárodního obchodu. Další ze skutečností vedoucích k potřebám změn celního kodexu byl 

dynamický rozvoj v oblasti informačních technologií, na nějž bylo potřeba reagovat změnami 

tak, aby těžiště procesu celního odbavení přešlo z roviny listinné do roviny elektronické 

výměny dat. Jde jednak o způsob rychlejší, jednak jeho důslednou aplikací lze velmi účinně 

zamezit podvodům spočívajícím zejména ve falšování nejrůznějších listinných podkladů 

vyžadovaných pro náležitý průběh celního odbavení. Novelizací v této oblasti je tedy možno 

dosáhnout jednak urychlení a zjednodušení celního řízení, ale i zvýšení bezpečnosti. 

Modernizovaný celní kodex by měl tedy přispět především k zavedení zásady, na 

jejímž základě bude celní odbavení realizováno především formou elektronickou
62

 a forma 

listinná bude z hlediska běžnosti akceptována pouze ve výjimečných případech. Tím by mělo 

pro hospodářské subjekty dojít k výraznému zjednodušení a urychlení postupů při provádění 
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 termín použitelnost je užit přímo v názvu článku 188, svým obsahem zřejmě nejlépe odpovídá chápání pojmu  

účinnost, jak jej chápeme v kontextu českého práva 
61

 bylo tak učiněno na základě rozhodnutí Rady 2003/231/ES 
62

 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č.  70/2008/ES  o bezpapírovém prostředí pro celnictví a 

obchod 
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celního odbavení, což by mělo mít za následek snižování jejich nákladů. Na druhé straně, jak 

je uvedeno výše, společně se zavedením společného rámce pro řízení rizik a elektronického 

systému pro jeho provádění
63

, by mělo dojít ke snižování potenciálních rizik jednak pro 

Společenství a jeho finanční zájmy, jednak pro celou společnost, a to například z hlediska 

ochrany před dovozem padělků či zbožím nesplňujícím Evropskou unií předepsané standardy. 

Související problematikou je zajištění rovnocennosti celních kontrol v rámci celého území 

unie. Tento požadavek je podobně zásadní, jako požadavek na zavedení společného celního 

sazebníku. V praxi jde totiž o to, že ačkoliv jsou v rámci celé unie v oblasti cel platné stejné 

předpisy, nelze srovnávat skutečnou úroveň jejich aplikace celními orgány v jednotlivých 

členských státech. Zejména jde o problematiku rozsahu prováděných kontrol. Pro dovozce je 

pak samozřejmě vhodnější importovat zboží tou cestou, kde nastane nejmenší prodlení či 

komplikace, neboť je tato z jeho hlediska nejjednodušší a ekonomicky nejvýhodnější. 

Důsledkem takto rozdílně aplikovaných přístupů by pak fakticky mohlo docházet 

k centralizaci obchodních toků do jednoho členského státu, což v rámci fungování celní unie 

rozhodně není žádoucí stav. 

Vzhledem k potřebě uvést celní předpisy do souladu s Listinou základních práv 

Evropské unie je nutné revidovat oblast celního řízení. Zde jsou na jedné straně rozšiřovány 

kontrolní pravomoci celním orgánům z důvodu potřeby zajištění řádného používání celních 

předpisů, avšak pro dodržení rovnováhy mezi touto jejich povinností a právem hospodářských 

subjektů na spravedlivé zacházení je nutné reflektovat požadavek formulovaný v preambuli 

nařízení, kterým se vydává Modernizovaný celní kodex, a sice že „V souladu s Listinou 

základních práv Evropské unie je nezbytné poskytnout každé osobě vedle práva na odvolání 

proti jakémukoli rozhodnutí celních orgánů i právo na slyšení předtím, než je přijato 

rozhodnutí, které by se jí mohlo nepříznivě dotknout.“  

Další z významných oblastí, které se dotkne nová úprava obsažená v Modernizovaném 

celním kodexu, je oblast úpravy celních režimů a celně schválených určení. Jak bylo 

naznačeno výše, stávající úprava, obsažená v současném celním kodexu společenství, není 

ideálním východiskem pro realizaci cílů, k nimž se EU zavázala přistoupením k „revidované 

Kjótské úmluvě“
64

, jakožto i cílů ostatních, jak je lze dovodit z důvodů vedoucích k přijetí 

Modernizovaného celního kodexu. V této souvislosti jde zejména o již zmíněné zvýšení 

konkurenceschopnosti subjektů usazených na území unie z hlediska zjednodušení 
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 zavedení a užívání tohoto systému by nemělo mít vliv na provádění namátkových kontrol zboží 
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 tj. Mezinárodní úmluvě o zjednodušení a sladění celních režimů 
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přeshraničních obchodních transakcí odstraněním nejednoznačností, nepřesností a 

komplikovanosti způsobené neúměrně složitou úpravou celních režimů a celně schválených 

určení v současném celním kodexu Společenství.  

Modernizovaný celní kodex definuje pouze tři celní režimy
65

, čímž dochází 

k podstatné redukci jejich počtu oproti současnému celnímu kodexu, který zná režimů hned 

osm
66

.  Mezi tyto tři patří propuštění do volného oběhu, zvláštní režimy a režim vývozu. 

Celním režimem se rozumí režim, v němž se pohybuje zboží, které podléhá clu
67

. Pokud si 

subjekt disponující se zbožím přeje propuštění tohoto zboží do určitého celního režimu, je 

povinen k tomuto učinit úkon v podobě podání celního prohlášení. Takový úkon může provést 

pouze osoba oprávněná. Ta je v článku 4 odstavci 11 Modernizovaného celního kodexu 

označována za deklaranta. Jak vyplývá z výše uvedeného ustanovení, deklarant je oprávněn 

podávat elektronicky souhrnné celní prohlášení, oznámení o zpětném vývozu nebo činit 

vlastním jménem celní prohlášení. Může to být také osoba, jejímž jménem je výše popsaný 

úkon učiněn, a to předepsanou formou a způsobem, kterým projevuje přání, aby bylo zboží 

propuštěno do určitého celního režimu, případně s uvedením konkrétních opatření, která u 

něho mají být použita
68

. Společnými podmínkami pro vyhovění této žádosti celními orgány a 

pro následné propuštění zboží do požadovaného režimu jsou dle článku 123 odstavce 1 

Modernizovaného celního kodexu neexistence žádného omezení ani zákazu vztahujícího se 

k tomuto zboží a skutečnost, že údaje uvedené v prohlášení byly celními orgány ověřeny nebo 

přijaty bez ověření. Zároveň i další článek citovaného předpisu stanoví požadavek společný 

všem celním režimům, když podmiňuje propuštění zboží do žádaného celního režimu 

zaplacením dovozního či vývozního cla, jehož částka odpovídá celnímu dluhu. Pokud však 

celní orgány požadují k propuštění zboží do předmětného režimu složení jistoty, váže se 

podmínka až na poskytnutí této jistoty. 

Režim propuštění zboží do volného oběhu je i po zavedení nové úpravy považován za 

režim základní a zřejmě bude i nadále nejčastějším způsobem nakládání se zbožím 

dovezeným na území EU. Splňuje-li dovážené zboží podmínky stanovené článkem 123 

Modernizovaného celního kodexu, bylo-li zaplaceno dovozní clo či složena jistota dle článku 
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 viz článek 4 odstavec 12  nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 450/2008 
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 jsou jimi propuštění do volného oběhu, tranzit, uskladnění v celním skladu, aktivní zušlechťovací styk, 

přepracování pod celním dohledem, režim dočasného použití, pasivní zušlechťovací styk a vývoz 
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 například viz Dombrowski, J., Celní režimy v modernizovaném celním kodexu 1. část. Daně a právo v praxi 

2008, č. 11, dostupné z WWW http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d4301v6252-celni-rezimy-v-

modernizovanem-celnim-kodexu-1-cast/?search_query=%24issue%3D1I69 
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 viz článek 4 odstavec 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 450/2008 

http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d4301v6252-celni-rezimy-v-modernizovanem-celnim-kodexu-1-cast/?search_query=%24issue%3D1I69
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následujícího, popřípadě byly-li uhrazeny všechny ostatní poplatky, jejichž výběr je právními 

předpisy v souvislosti s dovozem předpokládán, je zboží propuštěno do volného oběhu. 

V tomto momentu získává zboží celní status zboží Společenství. To znamená, že od tohoto 

okamžiku je takové zboží na území EU postavením rovnocenné zboží zde vyrobenému. Nelze 

proto na ně uplatňovat diskriminační opatření, která by omezovala volný obchod v rámci EU.  

Režim vývozu je svou úpravou obdobný propuštění do volného oběhu s tím, že se 

vztahuje na zboží, které má trvale opustit celní území Společenství. Z logiky věci jsou 

z tohoto režimu vyloučeny případy stanovené článkem 178 odstavcem 2, písmeny a) a b), 

tedy na „zboží, které bylo propuštěno do režimu konečného použití nebo režimu pasivního 

zušlechťovacího styku; zboží, které bylo propuštěno do režimu vnitřního tranzitu“. Je třeba 

zmínit, že v rámci vývozu existuje i tzv. zpětný vývoz zboží, kdy zboží, které není zbožím 

Společenství, je určeno k opuštění celního území společenství. V tomto případě je nutné podat 

oznámení o zpětném vývozu příslušnému celnímu úřadu a splnit vývozní formality
69

. 

Kategorie zvláštních režimů je zavedena Modernizovaným celním kodexem zcela 

nově. Došlo k tomu systematickým uspořádáním dřívějších celních režimů a některých celně 

schválených určení. Tak například uskladnění zboží do svobodného pásma je dle 

Modernizovaného celního kodexu zařazeno do kategorie celních režimů a manipulace s takto 

uskladněným zbožím tedy podléhá celní kontrole
70

. I na tuto skupinu celních režimů se však 

vztahují obecné požadavky, formulované v článcích 123, respektive 124 Modernizovaného 

celního kodexu. Zvláštní pravidla zůstanou zachována pro ten který režim pouze v řádně 

odůvodněných případech
71

. V rámci této kategorie jsou vyčleněny ještě čtyři subkategorie 

zvláštních režimů, které obsahují jednotlivé konkrétní režimy.  
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 článek 179 odstavec 1 Modernizovaného celního kodexu 
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 Tato změna byla přijata v souladu s charakterem bezpečnostních požadavků stanovených již pro současný 

celní kodex nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 tzv. bezpečnostní novelou. 
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 Důvodová zpráva k modernizovanému celnímu kodexu (Zvláštní režimy - čl. 135) 
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Jde o následující subkategorie:

  

V rámci režimu vnitřního tranzitu jsou řešeny případy, kdy je potřeba přepravit zboží 

mezi dvěma místy na území Společenství a přes oblast mimo Společenství, aniž by se změnil 

celní status zboží. Vnější tranzit umožňuje subjektu, aby zboží přepravované mezi dvěma 

místy mimo Společenství vstoupilo během dopravy do místa určení na území Společenství a 

bylo přes něj přepraveno, aniž by podléhalo jakémukoliv clu. 

Režim uskladnění se použije na zboží, které není zbožím Společenství a dle 

ustanovení Modernizovaného celního kodexu je možné jej na území Společenství uskladnit 

v celním skladu, aniž by podléhalo dovoznímu clu. Celním skladem se rozumí místo pro tento 

režim k účelu skladování určené celními orgány, které je pod celním dohledem. V celním 

skladu veřejném mohou zboží skladovat všechny subjekty. Pokud je provozovatelem skladu 

soukromá osoba, která je držitelem oprávnění k provozování celního skladu, jedná se o celní 

sklad soukromý. Zde mohou zboží skladovat buď držitel oprávnění, nebo jiné subjekty na 

základě smluvního vztahu s provozovatelem. Svobodné pásmo je na rozdíl od celního skladu 

územím, přesně geograficky vyznačeným a na svém obvodu ohrazeným, nacházejícím se na 

území Společenství, jehož vstup a výstup podléhá celnímu dohledu. Uskladnění zboží 

v takovémto svobodném pásmu má za následek skutečnost, že se je na zboží nahlíženo, jako 

by se nacházelo mimo území Společenství. 

Prvním z režimů zvláštního použití je režim použití dočasného. To se užije za 

podmínky, že identifikovatelné zboží je dovezeno na území Společenství za účelem běžného 

užívání, během něhož nebude kromě běžného opotřebení nijak změněno, a následně je po 

určité době užívání určeno ke zpětnému vývozu. Zboží v tomto režimu je zcela nebo částečně 

osvobozeno od dovozního cla, nevztahují se na něj žádná jiná opatření ani poplatky. Oproti 

tomu zboží v režimu konečného použití lze propustit do volného oběhu a z titulu jeho 

zvláštního užití žádat o částečné nebo úplné osvobození od cla. Zboží však i nadále zůstává 
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pod celním dohledem. Celní dohled končí z důvodů uvedených v článku 166 odstvci 2 

Modernizovaného celního kodexu. Jde například o případ, kdy bylo zboží použito v souladu s 

účely uvedenými v žádosti o osvobození od cla nebo snížení jeho sazby.  

Konečně celní režimy zušlechtění pokrývají případy, kdy je třeba vyvézt nebo dovézt 

na území Společenství zboží, které má být přemístěno z důvodu provádění zušlechťovacích 

operací. Zařazení do těchto režimů, respektive úplné nebo částečné osvobození od cla je 

podmíněno identifikovatelností zboží. V případě pasivního zušlechťovacího styku musí 

subjekt dovážející ze třetích zemí zušlechtěné zboží požádat příslušný celní úřad o propuštění 

zboží do volného oběhu s úplným nebo částečným osvobozením od cla. 

Modernizovaný celní kodex přináší oproti svému předchůdci dlouhou řadu změn. 

V této kapitole jsem se věnovala jen některým, které považuji za zásadní. Ačkoliv jsou ostatní 

změny zaváděné Modernizovaným celním kodexem také velmi významné, dovolím si je 

shrnout v krátkém konstatování. Tento nově přijatý celní kodex se pokouší revidovat jednak 

požadavky, které byly kladeny na úpravu doposud účinnou, avšak kterým tato nebyla s to 

vyhovět. Dále jsou patrné snahy o uzpůsobení právní úpravy této oblasti směrem k usnadnění 

mezinárodního obchodu a zvýšení bezpečnosti jednotného vnitřního trhu, k jehož stabilizaci 

některá opatření také přímo vedou.  

Poslední poznámkou si dovolím podotknout, že plná použitelnost Modernizovaného 

celního kodexu je vázána na okamžik, kdy vstoupí v platnost všechny prováděcí předpisy 

přijaté podle článku 188 odstavce 1 tohoto nařízení, nejpozději však ke dni 24. července 2013. 

Již v únoru 2012 však podala Evropská komise návrh nařízení Evropského parlamentu a 

Rady, kterým se stanoví celní kodex Unie v přepracovaném znění. Toto přepracované znění 

vychází z předpokladu, že do června letošního roku, kdy má Modernizovaný celní kodex 

nejpozději vstoupit v plnou účinnost, nebude technicky možné provést veškeré prováděcí 

předpisy, které tento předpokládá. Navrhuje se tak odložení účinnosti na 31. prosinec 2020. 

Mezi další navrhované změny pak namátkou patří sjednocení užívané terminologie v souladu 

s požadavky Lisabonské smlouvy
72

. Výsledkem přepracování je též opětovné rozšíření počtu 

článků celního kodexu Unie ze současných 188 na 247. 
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 Modernizovaný celní kodex tak například v současnosti používá pojem „Společenství“, ačkoliv by tento měl 

být v tomto přepracovaném návrhu již nahrazen pojmem „Unie“, pro účely této práce jsem se omezila na 

používání terminologie užívané v současnosti platnými předpisy 
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1.4.2 Společný celní sazebník 

 Nařízení Rady (EHS) č. 2658/1987 je až do současnosti základem vydávání 

společného celního sazebníku a sazební a statistické nomenklatury. Tento předpis je zásadním 

z hlediska právního vyjádření principů, na nichž funguje celní unie, tedy především 

jednotného postupu vůči třetím zemím. Podoba v současnosti účinného společného celního 

sazebníku je zakotvena v nařízení Komise EU č. 1113/2012, č. 1055/2012, respektive 

927/2012, kterými se mění výše uvedené nařízení s platností pro rok 2013. Posledním ze 

jmenovaných právních předpisů se mění příloha č. I „Kombinovaná nomenklatura“ 

společného celního sazebníku. Ta je tímto způsobem aktualizována každoročně. Právě 

v případech novelizace výše zmíněné přílohy I se vyskytují případy zpětné působnosti 

právního předpisu, ačkoliv pro rok 2013 se tomu tak nestalo, neboť předpisy byly přijaty a 

publikovány s dostatečným předstihem před koncem roku. 

1.4.2.1 Kombinovaná nomenklatura 

 Kombinovaná nomenklatura je jednou ze dvou součástí společného celního sazebníku. 

Jde o numerické označení a roztřídění zboží, do jednotlivých tříd, kapitol, nomenklaturních 

čísel, položek a podpoložek, kteréžto splňuje požadavek univerzální srozumitelnosti
73

. 

Kombinovaná nomenklatura je založena na rozpracování harmonizovaného systému třídění 

zboží, používaného ve zhruba 150 zemích světa. Harmonizovaný systém je pod správou 

Světové celní organizace (WCO), na rozdíl od kombinované nomenklatury, která je plně 

v kompetenci Komise EU. Vnitřní systematika jejího členění není jednotná pro konkrétní 

druhy výrobků. Některé třídy výrobků jsou členěny podle funkčního kritéria výrobku, jiné 

zase podle míry zpracování. V oblasti praktické aplikace kombinované nomenklatury se tak 

vyskytují problematická místa v zařazování zboží, což může vést až k soudním sporům o 

takovéto zařazení jednotlivých výrobků pod příslušné kódy, jejichž jádrem je většinou 

skutečnost, že daný výrobek lze posoudit dvěma způsoby, přičemž rozdílné zařazení je 

spojeno s vyměřením různé výše celního dluhu.  

1.4.2.2 TARIC a celní sazby 

 Celní sazba, přiřazená jednotlivě ke každému druhu zboží podle jeho nomenklaturního 

zařazení, je druhou ze součástí společného celního sazebníku. Stanovení jednotné sazby je 

projevem výlučné pravomoci EU pro oblast sjednocování postupu členských států vůči třetím 
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zemím v rámci realizace společné obchodní politiky. Pro přesné vyměření celního dluhu však 

je zejména v případech, kdy EU uplatňuje vůči některým druhům zboží, či některým zemím 

původu zboží, určitá omezující ochranná opatření, potřeba aplikovat i další předpisy, které 

tato omezení upravují. Ke zpřehlednění právní úpravy, kterou je třeba na daný konkrétní 

případ použít slouží informační systém označovaný integrovaný tarif, užívá se pro něj zkratka 

TARIC z francouzského tarif integré des Communautés européenes. V integrovaném tarifu 

nalezneme jednak třídění podle kombinované nomenklatury, tzv. TARIC kódy, které výše 

zmíněné třídění upřesňují, stanovené sazby cel a informace o opatřeních, která EU uplatňuje 

ve vztahu ke zboží příslušného nomenklaturního zařazení
74

. 

 Ve vztahu k TARICU bylo již dosaženo úplného zrušení jeho listinné aktualizace, což 

bylo stanoveno sdělením Komise EU č. 2004/C 258/06. Jeho zveřejnění v písemné podobě tak 

v roce 2004 již neproběhlo. TARIC je tak nyní přístupný v elektronické podobě na webových 

stránkách Komise EU
75

 a podléhá každodenní aktualizaci. V rámci výše zmíněného sdělení 

Komise byly do databáze TARICU zahrnuty informace o tarifních opatřeních, zejména o 

celních sazbách, jejich suspenzi, stanovených tarifních kvótách či preferencích, dále opatření 

obchodní povahy, kterými jsou vyrovnávací a antidumpingová cla, opatření týkající se zákazů 

či omezení dovozu a vývozu určitého zboží, nebo jejich množstevní omezení, či dozorová 

opatření, důležitá zejména pro zpracování statistických údajů. V rámci TARICu jsou 

shromažďovány i informace ohledně zemědělských opatření.  

Tato databáze tak slouží především hospodářským subjektům, celním deklarantům a 

pracovníkům celní správy pro zjednodušení vyhledávání úplných informací o právní úpravě 

aktuálně použitelné na dovoz/vývoz konkrétního zboží a o veškerých omezeních či zákazech 

s tímto zbožím spojených. 

1.4.3 Systém společenství pro osvobození od cla 

 Důležitou součástí právní úpravy oblasti cel je systém Společenství pro osvobození od 

cla. Tento se vtahuje na případy, kdy je zboží, v rámci režimu dovozu do Společenství nebo 

vývozu za jeho celní hranice, osvobozeno od cla. Na tuto oblast se vztahuje nařízení Rady 

(ES) č. 1186/2009, které ve své hlavě II upravuje konkrétní případy, na něž se toto 

osvobození aplikuje. V oblasti dovozních cel se jedná například o osobní majetek fyzických 

osob, které přenášejí své obvyklé místo pobytu ze třetí země na území EU či zboží dovážené 
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v osobních zavazadlech cestujících. Je nutno dodat, že osvobození od cla v těchto případech, 

nemá absolutní platnost pouze ve vztahu k důvodu, ze kterého toto zboží celní hranice EU 

překračuje. Pro osvobození předpokládá zmiňované nařízení splnění dalších podmínek, 

zejména se jedná o hodnotu a počet zásilek zboží mezi soukromými osobami a dále též jejich 

druhu. V případě vývozních cel jsou osvobozeny zásilky nepatrné hodnoty
76

 a produkty 

související s oblastí zemědělství. Osvobození od cla se tak vztahuje zejména na případy, kdy 

celní hranice společenství překračují zásilky zboží „neobchodní“ povahy, či zásilky nepatrné 

hodnoty, u nichž by byly náklady na vyměření cla vyšší, než konečná částka. Tak například i 

v případě sportovní obuvi, na níž je stanovena smluvní celní sazba
77

 ve výši 17%, což je celní 

sazba na obdobné výrobky (nikoliv však ve srovnání například s tabákovými výrobky) 

nadprůměrně vysoká, by při dovozu jednoho páru bot v celkové hodnotě 100 EUR činilo 

vybrané clo 17 EUR, což je zhruba necelých pět set korun. Je tak představitelné, že náklady 

na celní odbavení zboží takovéto hodnoty by byly neúměrné zisku.  

1.4.4 Uplatňování systému všeobecných celních preferencí 

 Systém všeobecných celních preferencí je v mezinárodním obchodu používán 

k podpoře rozvojových zemí v exportu tím způsobem, že při splnění určitých podmínek je jim 

zvýhodněn nebo zcela uvolněn export na trhy rozvinutých zemí, což má primárně sloužit 

k odstraňování chudoby, prosazování udržitelného rozvoje a řádné správy věcí veřejných 

v těchto zemích. Výsledkem aplikace takovýchto zvýhodňujících opatření by měla být vyšší 

míra zapojení rozvojových zemí do mezinárodního obchodu z důvodu vyšší výnosnosti jejich 

vlastního exportu, neomezeného uplatňováním vysokých cel. Využitím takto zvýhodněně 

získaných prostředků z mezinárodního obchodování by měly podporované země podpořit 

rozvoj vlastních strategií snižování chudoby a udržitelného rozvoje. Tato opatření musí 

splňovat zásady reciprocity, být všeobecné a nediskriminační. 

 Vlastní systém všeobecných celních preferencí zavedla EU již v roce 1971. Je 

označován zkratkou GSP (generalised system of preferences), splňuje požadavek na 

podmínky na stabilitu, předvídatelnost, objektivitu a jednoduchost tak, jak byly stanoveny v 
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klíčových zásadách přijatých EU v červenci 2004 pro uplatňování systému v období od roku 

2006 do 2015. Bylo rovněž stanoveno, že konkrétní provádění bude zajišťováno dílčími 

nařízeními Rady (ES) vydávanými v průběhu desetiletého cyklu
78

. 

 První z dílčích nařízení Rady bylo přijato pod č. 980/2005 s platností do konce roku 

2008. Jeho zavedením byl zredukován původní počet interních režimů na tři, a sice na režim 

základní, aplikovatelný na všechny rozvojové země a území, zvláštní pobídkový režim pro 

udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných (tzv. GSP Plus) a režim pro nejméně 

rozvinuté země známý pod označením iniciativa EBA ("Everything But Arms" — "Vše 

kromě zbraní"). V rámci režimu GSP Plus je pro rozvojové země, které jsou v důsledku 

nedostatečné diverzifikace a zapojení do mezinárodního obchodního systému zranitelné a 

které současně přijaly zvláštní závazky a odpovědnosti vyplývající z ratifikace a účinného 

provádění základních mezinárodních úmluv o lidských a pracovních právech, ochraně 

životního prostředí a řádně správě věcí veřejných, možné získat dodatečné preference. 

Seznam zemí, jimž byl tento režim přiznán, zveřejňuje Komise samostatnými rozhodnutími. 

Režim EBA  představuje vůbec nejvýhodnější možné zacházení umožněním bezcelního a 

množstevně neomezeného přístupu na trh EU pro všechny výrobky s výjimkou zbraní a 

střeliva. Pro získání výhod tohoto režimu je pro rozvojovou zemi nutné, aby byla dle 

klasifikace OSN uznána za nejméně rozvinutou zemi, přičemž v současnosti je takto 

klasifikováno 50 zemí. 

 Nařízení Rady č. 732/2008, které nahradilo pro následující období, tj. do konce roku 

2013, stávající předpis, přineslo změny v oblasti GSP Plus, kdy se rozšířila možnost podávání 

žádostí o přiznání tohoto režimu z původního základního termínu ještě zhruba na období 

uprostřed jeho platnosti. Dále stanovilo nový postup v situaci, kdy země, jíž je určitý režim 

přiznán, prošetřována Komisí pro podezření z neplnění předepsaných podmínek, zůstává 

beneficientem až do ukončení šetření. 

 Přiznání režimu GSP je z podstaty svého účelu pouze dočasné. Pokud státy, jimž je 

některý z režimů přiznán, splní předem určená kritéria, což je obecně chápáno tak, že země 

dosáhla v určité zbožové třídě úrovně dostatečné k tomu, aby jí nebylo nutné poskytovat 

preference, dojde k tzv. graduaci, tedy zrušení preferencí. Pod pojmem degraduace se v tomto 
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smyslu míní opačný efekt, tady že poskytování preferencí je nově zavedeno či obnoveno 

zemi, která výše zmíněná kritéria přestane splňovat.  

 Pro období od 1. ledna 2014 bylo schváleno nové nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování GSP, kterým se zruší současné nařízení Rady (ES) č. 

732/2008. Toto nařízení je platné již od 1. ledna 2013. Zachovává základní rozdělení GSP do 

tří režimů, avšak v jeho rámci přináší určité změny. Jedním z cílů těchto změn je uzpůsobení 

podmínek přiznání jednotlivých režimů tak, aby preference byly adresovány těm státům, které 

je skutečně potřebují. Z tohoto hlediska tak na přiznání preferenčního systému již nedosáhnou 

některé kategorie zemí, které dosáhly určité úrovně HNP na hlavu nebo ty, které mají s EU 

uzavřené asociační dohody, zajišťující jim preferenční přístup na trh EU, alespoň tak výhodný 

jako schéma GSP. Další změnou je zmírnění ekonomických kritérií pro přiznání režimu GSP 

Plus a nově možnost jej zemi přiznat kdykoliv v průběhu platnosti tohoto předpisu. Ta je nyní 

z důvodu potřeby stabilizace systému prodloužena na deset let, což by mělo přinést 

předvídatelnost pro ekonomické subjekty v EU. Poslední oblastí změn je rozšíření 

produktového pokrytí systému například o kovy a jejich slitiny a zpřísnění ochranných 

mechanismů pro textilní průmysl EU. Tímto nařízením by tedy do budoucna měly být 

pružněji a efektivněji upraveny podmínky pro přiznání režimů v rámci systému všeobecných 

celních preferencí
79

. 

 

2 Závěr obecné části 

 Závěrem této části lze konstatovat, že oblast působnosti celního práva EU je založena 

na principech formulovaných již v původních zakládacích dokumentech. Vychází především 

z toho, že evropská integrace byla již od počátku založena na celní unii. Vývoj směřoval přes 

vytvoření společného trhu k realizaci jednotného vnitřního trhu a rozšíření integrace i do 

oblasti měnové, hospodářské a politické. 

 Předpokladem pro tento vývoj bylo nejprve odstranění překážek pro vznik celní unie, 

následně zvyšování úrovně harmonizace právních systémů členských států v podstatných 

oblastech, které vedlo k postupnému odstraňování výskytu případů omezování aplikace 

principů volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu v rámci vnitřního trhu EU.  
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 K vytvoření jednotného území, kde bude možné tyto zásady efektivně dodržovat, bylo 

nutné též sjednotit postup členských států v oblasti uplatňování cel a jiných opatření vůči 

třetím státům. V tomto ohledu sehrály klíčovou roli jednak závazky z mezinárodních smluv, 

jejichž plnění bylo nutné zohlednit ve způsobu úpravy těchto postupů a rovněž fakt, že oblast 

společné obchodní politiky byla svěřena do výlučné pravomoci EU, což se stalo efektivním 

nástrojem jejího prosazování. 

 V průběhu vývoje právní úpravy oblasti celního práva EU lze zaznamenat v jeho 

počátcích nejprve silné tendence k upevňování pravidel fungování celní unie směrem dovnitř, 

tedy v oblasti vnitřního trhu. Tyto jsou poměrně rozsáhle zdokumentovány například 

rozhodovací praxí ESD, který se v počátcích fungování vnitřního trhu snažil až úzkostlivě 

ochraňovat jeden ze základních požadavků, a sice zákaz omezování volného obchodu uvnitř 

celní unie. Postupným vývojem se však právní úprava pozvolna přizpůsobovala požadavkům 

na určité výjimky. Dnes je uplatňování společné obchodní politiky chápáno ve smyslu 

postupu směřujícího k liberalizaci a rozvoji mezinárodního obchodu, nikoliv jako uplatňování 

nástroje evropského protekcionismu
80

. 

 V posledních desetiletích je patrné, zejména z charakteru novelizací či modernizací 

základních právních předpisů v oblasti celního práva EU, že vývoj této úpravy směřuje 

především k usnadňování zahraničního obchodu a zároveň ke zvyšování standardu jeho 

bezpečnosti. To se projevuje zejména snahou o usnadnění, zrychlení a zároveň zefektivnění 

celního odbavení.  

 Za účelem přizpůsobení se rozvoji mezinárodního obchodu a vyhovění novým 

požadavkům jsou téměř všechny právní předpisy v této oblasti velmi často novelizovány. 

Vedlejším efektem těchto snah je však poměrně vysoká míra jejich nepřehlednosti a 

nesystematičnosti. Snahou EU je v současné době především zavedení nového celního kodexu 

Unie, jakožto základního předpisu v oblasti celního práva a v souvislosti s ním také kompletní 

přechod na elektronické vyřizování veškerých formalit v rámci celního řízení i spolupráce 

jednotlivých států v oblasti společného rámce řízení rizik a výměny údajů pro statistické účely 

obecně. 

 Do budoucna se dají v rámci vývoje právní úpravy očekávat další kroky ze strany 

Evropské unie k liberalizaci mezinárodního obchodu. Jedním příkladem za všechny 
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potenciálně možné je vyjednávání o vytvoření transatlantické zóny volného obchodu. Je však 

otázkou, zda je toto uvolnění hranic z hlediska celosvětového měřítka pro EU nejlepším 

řešením. V důsledku by totiž mohlo dojít k jejímu oslabení z hlediska pozice celosvětově 

největšího exportéra a zároveň i importéra s celkovým podílem na mezinárodním obchodu 

téměř 20%, čímž by mohly utrpět především ekonomické zájmy EU.  

 

3 Soubor mezinárodních výkladových pravidel – INCOTERMS 2010 

 V důsledku stále dynamičtěji se rozvíjející globální ekonomiky expanduje 

v posledních několika desetiletích mezinárodní obchod na nové trhy, zprostředkovává obchod 

zbožím rozmanitého původu a jakosti, přepravovaného v netradičních formách a množství. 

S ohledem na výše zmíněné je nevyhnutelné, že dochází také ke střetu různorodých 

obchodních zvyklostí, pravidel, nároků i znalostí a návyků subjektů, které se nově zapojily do 

mezinárodního obchodování. 

V kontextu nastíněné situace se už počátkem minulého století jevilo jako nezbytné, 

aby byla vytvořena jednotná, určitá a srozumitelná pravidla, která budou nápomocna dalšímu 

rozvoji obchodu tím, že jasně vymezí povinnosti smluvních stran, podmínky jejich 

odpovědnosti, rozložení rizik a nákladů spojených s dodáním zboží. Pravidla, jejichž použitím 

bude možné vyhnout se nejistotě odlišných výkladů různých dodacích doložek v různých 

zemích
81

 

Soubor mezinárodních výkladových pravidel INCOTERMS je připravován a vydáván 

Mezinárodní obchodní komorou v Paříži od roku 1936. Od počátku existence je pravidelně 

aktualizován. Prvních změn se dočkal po 17 letech od prvního vydání, v roce 1953, k další 

obměně došlo o 13 let později, zavedením INCOTERMS 1967. Nového znění se pak 

INCOTERMS dočkaly ještě pětkrát, konkrétně v letech 1976, 1980, 1990, 2000 a 2010. 

Důvodem častých aktualizací je především neustále rostoucí tempo rozvoje mezinárodního 

obchodu, související s procesem globalizace a rozvojem informačních technologií, 

umožňujících efektivnější a rychlejší komunikaci mezi hospodářskými subjekty. Této 

dynamice je, z hlediska možnosti efektivní aplikace, nutné průběžně přizpůsobovat i koncepci 

a obsah pravidel INCOTERMS. 
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3.1 Charakteristika a funkce 

 Ačkoliv všechna nová vydání INCOTERMS představovala krok kupředu, směrem 

k přesnějšímu vymezení vztahů mezi stranami kupní smlouvy a zároveň se vždy snažila 

reagovat na nové požadavky a nároky subjektů působících v mezinárodním obchodu, ani po 

osmi dosavadních aktualizacích se nezměnily základní zásady, na nichž byla pravidla 

INCOTERMS před necelými sedmdesáti lety založena. 

 INCOTERMS byla zavedena zejména proto, aby sjednocovala výklad klíčových 

podmínek kupní smlouvy v určitých, přesně definovaných bodech. Tato mezinárodní 

výkladová pravidla se zabývají mimo jiné zejména problematikou přepravy a dodání zboží, 

určují přesný okamžik přechodu rizika vzniku škod nebo ztráty zboží z prodávajícího na 

kupujícího a v neposlední řadě také rozdělení nákladů mezi smluvní strany. Ačkoli je velmi 

zřetelný vztah INCOTERMS ke kupní smlouvě, je nutné si uvědomit několik zásadních 

skutečností.  

 Pravidla INCOTERMS, ačkoliv jsou v mezinárodním obchodu hojně využívána a na 

bázi dobrovolnosti všeobecně dodržována
82

, nikdy nebyla, ani v současnosti nejsou, právně 

závaznou normou, a to jak z hlediska vnitrostátního tak mezinárodního práva. Okamžikem 

nabytí právní závaznosti se tak stává moment, kdy se na podřízení se jejich režimu výslovně 

dohodnou smluvní strany
83

. Tím se pravidla INCOTERMS stanou, projevem shodné vůle 

stran, součástí kupní smlouvy, z čehož pro tyto smluvně svázané subjekty plyne jejich 

závaznost. Z tohoto vymezení lze učinit dva závěry. Za prvé, pravidla INCOTERMS 

v žádném případě nemohou nahrazovat kupní smlouvu, jelikož jejich zakotvení ve znění 

kupní smlouvy je zásadní z hlediska jejich závaznosti
84

. Za druhé, vzhledem k jejich pouze 

podpůrnému charakteru
85

, se v případě, kdy si smluvní strany z jakýchkoliv důvodů
86

 objeví 

odchylně upravená práva a povinnosti, než jak stanoví výkladová pravidla INCOTERMS, má 

tato odchylná úprava přednost. Tedy konkrétní ujednání kupní smlouvy mají vždy přednost 

před obecnou úpravou výkladu, kterou poskytují INCOTERMS. Další významnou oblastí, 

kterou soubor výkladových pravidel neupravuje, je přechod vlastnického práva 

k obchodovanému zboží. Tato skutečnost je dalším podpůrným argumentem pro tvrzení, že 
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sjednání režimu INCOTERMS nemůže v žádném případě zcela nahrazovat mezinárodní 

kupní smlouvu, jak se bohužel i dnes ještě některé hospodářské subjekty mylně domnívají. 

 Poslední poznámkou k charakteristice INCOTERMS by mělo být konstatování, že 

vzhledem k jejich výše nastíněnému charakteru nelze mít za to, že vydáním nové verze 

INCOTERMS se, dle pravidla lex posterior derogat priori, zrušuje platnost verze předchozí. 

To s sebou přináší z hlediska praktického užívání pozitivní i negativní důsledky. Pozitivem 

zajisté je, že vydání nových podmínek, kterými se mění zásadní rysy některých parit
87

 (nebo 

se některé parity ruší a nahrazují novými) ještě nutně neznamená, že subjekty musí své 

obchodní styky podřídit režimu parit nově zavedených, podstatně odlišných. Tak je v praxi 

běžné, že někteří dlouhodobí partneři na poli mezinárodního obchodu preferují, i po zavedení 

pravidel nových, užívání parit definovaných dřívějším vydáním INCOTERMS. Je tomu tak 

zejména proto, že některé obchodní operace jsou velmi složité a tyto subjekty si na jejich 

aplikaci během své dlouholeté praxe zvykly. K negativním dopadům této koncepce patří 

nutnost přesného a výslovného odkazu na konkrétní verzi INCOTERMS. Ve smlouvě je tak 

například nutné doslovně uvést dodací podmínku INCOTERMS 2010: FOB
88

 Ningbo pro 

povinnost kupujícího dodat zboží na palubu lodi v nakládacím přístavu (Ningbo) jmenovaném 

kupujícím. Tato dodací podmínka s sebou nese v rámci výkladu INCOTERMS 2010 odlišné 

určení okamžiku přechodu rizika za ztrátu nebo poškození zboží z prodávajícího na 

kupujícího. Zatímco v pravidlech INCOTERMS 2000 byl za tento okamžik ještě považován 

moment přechodu zboží přes zábradlí lodi, INCOTERMS 2010 již naproti tomu hovoří o 

momentu dodání zboží na palubu lodi. V případě, že by se tedy například během přepravy 

zboží z pevniny na palubu lodi pomocí jeřábu, zboží uvolnilo již nad palubou lodi, ale před 

jeho složením, a vznikla by tím na zboží škoda, každá ze dvou výše jmenovaných verzí 

INCOTERMS by určila za nositele tohoto rizika jinou ze smluvních stran. Proto je naprosto 

esenciální náležitostí kupní smlouvy náležité uvedení, kromě třípísmenné parity, také 

konkrétní verzi pravidel, podle nichž se bude vykládat její obsah. 

3.1.1 Hlavní změny zakotvené v INCOTERMS 2010 

  Mezi hlavní změny, které přineslo vydání pravidel INCOTERMS 2010, patří jednak 

větší akcent na propracovanost jednotlivých pravidel, což by mělo být přínosem především 

                                                           
87
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z hlediska jednoznačnosti jejich interpretace a odstranění sporných či nejasných ustanovení. 

Dále lze hovořit o snaze zvýšit prioritu bezpečnostních opatření, jež kladou zvýšené nároky 

na účastníky zahraničněobchodních transakcí, zejména z hlediska vhodnosti provádění 

nejrůznějších atestů před převzetím zboží. Z hlediska vývoje zahraničního obchodu již 

INCOTERMS 2010 považují za standard elektronický přenos dat, uplatňovaný nejen 

v obchodu, ale i v dopravě s tím, že je považován za závazný, pokud si strany výslovně 

nedohodnou opak.  

 Změny v souvislosti s úpravou jednotlivých parit se týkají zejména zredukování počtu 

třípísmenných doložek z předchozích třinácti na současných jedenáct. K tomu došlo 

nahrazením dosavadních parit DDU, DAF, DES a DEQ
89

 jednou jedinou doložkou, 

subsumující všechny předchozí, a sice doložkou DAP
90

 a zavedením nové dodací doložky 

DAT
91

, reflektující zejména současný rozvoj techniky a organizace v přístavní praxi. 

V neposlední řadě se dostalo aktualizace oblasti prodeje plovoucího zboží – tzv. „string 

sales“, kdy tato hojně užívaná praxe, spočívající v prodeji zboží, které již bylo naloděno 

v přístavu odeslání, avšak ještě nebylo dopraveno do přístavu určení, je napříště považována 

za standard, uplatňovaný nejen v rámci parit CFR
92

 a CIF
93

, ale i v rámci pravidel FAS
94

 a 

FOB. Dle nového vydání INCOTERMS je také považováno za žádoucí, aby prodávající, při 

uplatňování parit CFR a CIF byl povinen dodat zboží ke sjednanému datu nebo ve lhůtě, 

způsobem obvyklým v příslušném přístavu. V rámci úvah o budoucím vývoji INCOTERMS 

lze velmi zřetelně vycítit snahy Mezinárodní obchodní komory o rozšířování užívání 

podmínek INCOTERMS i do vnitrostátního obchodu, kde se už ostatně v praxi osvědčilo i 

v minulosti. 

 

3.2 Vztah k celnímu právu EU 

 Dodací podmínky INCOTERMS jsou problematikou široce související s oblastí 

celnictví
95

. Jsou údajem využívaným v rámci celního řízení. Zvolení konkrétní dodací 
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podmínky má vliv na to, kdo je v rámci obchodního vztahu povinen zajistit celní odbavení při 

vývozu, respektive dovozu zboží přes celní hranice. Dále ovlivňuje také výši základu pro 

výpočet cla, tedy potažmo i konečnou výši cla
96

. Zároveň jsou i údaji sloužícími pracovníkům 

celní správy pro statistiku jak zahraničního obchodu EU, tak pro zpracování statistik o 

intraunijním pohybu zboží. Vztah dodacích podmínek k celnímu řízení se nyní pokusím 

demonstrovat na příkladu konkrétního vlivu tří jednotlivých parit EXW
97

, CFR a DAP.  

Vzhledem k tomu, že na podrobnější rozbor jednotlivých parit dojde až v podkapitole 5.4, 

nyní se omezím na objasnění podmínek, za nichž probíhá přeprava zboží a na rozdělení 

nákladů na ni mezi prodávajícího a kupujícího, což, jak dále vyplyne, má zásadní význam ve 

vztahu k celnímu řízení, potažmo celnímu právu EU. 

Uvažujme tedy nyní teoretický zahraniční obchod, kdy prodávajícím je obchodník 

z Čínské lidové republiky a kupujícím obchodník v České republice. Zboží bude odesíláno 

z přístavu v Ningbo do přístavu v Hamburgu a následně přepravováno smluvně sjednaným 

dopravcem do Prahy. Jak je zřejmé, zboží, které je předmětem obchodu, bude muset být, 

v rámci přepravy z Číny do České republiky, celně odbaveno jednak pří vývozu z Číny, 

jednak při dovozu do Evropské unie. Odhlédněme nyní od problematiky vývozního celního 

odbavení v Číně, neboť pro účely tohoto příkladu se budeme zabývat pouze problematikou 

dovozu do Evropské unie bez zřetele na to, který subjekt smluvního vztahu je povinen zajistit 

toto celní odbavení a nést s ním spojené náklady
98

.  

Užitím doložky EXW se smluvní strany dohodnou na podmínkách, kdy minimální 

náklady, riziko a odpovědnost nese prodávájící, který dodání splní v okamžiku, kdy dá zboží 

k dispozici kupujícímu ve svém skladu
99

. Kupující tedy logicky nese veškeré náklady, riziko a 

odpovědnost od tohoto okamžiku až do místa určení. Do takto široce vymezených povinností 

kupujícího tedy spadá i celní odbavení zboží při dovozu do EU. V rámci podmínky 

INCOTERMS 2010: EXW  Ningbo se tedy do celkové hodnoty zboží zahrnou i náklady na 

jeho dopravu na hranice Evropské unie
100

.  V našem teoretickém případě tak bude výpočet cla 

prováděn z částky získané sečtením faktické hodnoty zboží, tj. hodnoty uvedené na faktuře a 
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částky zaplacené za námořní přepravu
101

 z Ningbo do Hamburgu. Takto sečtené hodnoty 

zboží pak tvoří základ pro výpočet cla. Zboží s tímto způsobem vypočtenou hodnotou je 

následně celním deklarantem zařazeno do příslušné podpoložky Kombinované nomenklatury 

EU a podle tohoto zařazení zboží je dle společného celního sazebníku Společenství určena 

sazba cla. Jednoduchým výpočtem se následně zjistí výše cla, na něž je celním orgánem 

neprodleně vystaven platební výměr
102

. Pro statistické účely je do kolonky č. 46 Jednotného 

správního dokladu
103

 uváděna navíc hodnota zboží vypočtená dle předchozího navýšená o 

hodnotu přepravy z přístavu určení na hranice státu místa určení
104

. 

V případě, že si smluvní strany dohodnou použití doložky CFR, sjednávají si 

podmínky, při nichž je prodávající povinen na své náklady zajistit přepravu prodávaného 

zboží do přístavu určení. Přístavem určení je v našem případě Hamburg, dodací doložka tedy 

bude znít INCOTERMS 2010: CFR Hamburg. V tomto případě má tedy povinnost hradit 

námořné prodávající, proto tato částka nebude započtena do základu pro výpočet cla. V tomto 

případě jej tedy tvoří pouze faktická hodnota zboží. Postup celního deklaranta a celního 

orgánu ve věci vyměření cla bude analogický. Co se týká zpracování statistických údajů, zde 

se k základu pro výpočet cla připočtou ještě náklady na dopravu zboží na hranice státu místa 

určení. 

Sjednají-li si prodávající s kupujícím užití režimu dodací položky DAP
105

, je 

povinností prodávajícího zajistit kupujícímu zboží k dispozici na příchozím dopravním 

prostředku připravené k vykládce v místě určení. Tato parita však po prodávajícím 

nepožaduje, aby zajistil a nesl náklady spojené s celním odbavením v dovozu. Kupujícímu 

tedy nevzniknou na dopravu zboží žádné náklady, ale je povinen zajistit řádné celní odbavení. 

Z hlediska stanovení výše základu pro výpočet cla je tedy i zde relevantní pouze faktická 

hodnota zboží, uvedená na faktuře. Co se však týká statistického hlediska, je nutné 

podotknout, že do faktické ceny zboží musely být prodávajícím zahrnuty celkové náklady na 

dopravu. Tedy až do místa určení. K uzpůsobení údaje o ceně, pro tyto účely, je tedy potřeba 

od fakturované částky odečíst náklady na dopravu zboží z hranic státu určení do místa určení.  
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 Tzv. námořné 
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 viz Matoušek, P., Sabelová, L. Clo. Praha : ASPI, a.s., 2007, s. 242 ISBN 978-80-7357-263-1 
103

 Příloha č. 1 
104

 v tomto případě hranice ČR 
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 delivered at place – s dodáním do místa určení 
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Je tedy zjevné, že použití konkrétní parity ovlivňuje nejen povinnosti smluvních stran 

z hlediska mezinárodního obchodu, ale i se zásadním způsobem váže k problematice celního 

řízení a celního práva vůbec.  

 

3.3 Teoretické dělení jednotlivých parit 

 Dodací doložky lze dělit jednak z hlediska rozložení povinností smluvních stran, 

jednak podle toho, při jakém způsobu přepravy obchodovaného zboží, je možné je použít. 

Z tohoto aspektu je třeba dotknout se i - v praxi hojně se vyskytujících - možností modifikace 

jednotlivých doložek. 

3.3.1 Dělení z hlediska povinností smluvních stran 

Jedním z možných přístupů k rozdělení dodacích doložek je jejich rozlišení podle 

toho, jak dělí povinnosti, související s dodáním a přepravou zboží, mezi prodávajícího a 

kupujícího. Tak lze seřadit jednotlivé skupiny položek podle toho, jaké nároky kladou na tu 

kterou smluvní stranu.  

Budeme-li jednotlivé skupiny řadit podle chronologického průběhu zahraničního 

obchodu, první, jednočlennou, skupinou tak stanovíme skupinu doložek E – doložky k 

odebrání. Jak lze předpokládat, do této skupiny patří parita EXW, představující pro 

prodávajícího minimální riziko, náklady a odpovědnost souvisejícím s činností směřující 

k dodání zboží. Na straně kupujícího je tomu logicky obráceně, proto je pro něj tato parita ve 

většině případů velmi náročná.  

Z hlediska rozsahu povinností prodávajícího následuje skupina doložek F – hlavní 

přepravné neplaceno. Do této skupiny pak spadají parity FCA, FAS a FOB, které znamenají 

pro prodávajícího, z hlediska dodání zboží, obecnou povinnost dodat zboží k přepravě. Tato 

skupina podmínek s sebou zároveň nese i povinnost prodávajícího celně odbavit zboží ve 

vývozu, klade tak na tuto stranu kontraktu poněkud vyšší nároky co do činností, které je 

povinen provést ke splnění svých povinností. 

Skupina C – hlavní přepravné placeno, je kategorií, z hlediska objemu činnosti, 

nákladů a odpovědnosti za dodání zboží, která je již méně náročná pro kupujícího. Patří sem 

parity CFR a její modifikace vyžadující po prodávajícím, aby sjednal pojištění nákladu, 
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doložka CIF, a CPT se svou variantou CIP
106

. Jde o stejnou povinnost prodávajícího 

k zajištění celního odbavení ve vývozu, jakou má dle podmínek ze skupiny F, avšak rozšiřuje 

se jeho povinnost v oblasti úhrady nákladů na přepravu, a to buď do přístavu určení 

v případech CFR a CIF anebo do sjednaného místa určení u druhých dvou výše uvedených 

parit. 

Poslední skupinou, oproti vydání INCOTERMS 2000 velmi zúženou, je skupina 

doložek D – doložky k dodání. Podle INCOTERMS 2010 sem spadají pouze doložky DAT, 

DAP a DDP.  Tato skupina klade maximální nároky na prodávajícího. Od povinnosti doručit 

zboží do překladiště, stanovené doložkou DAT, přes povinnost zajistit na vlastní náklady 

přepravu až do sjednaného místa určení podle doložky DAP, až k pravidlům stanoveným, pro 

prodávajícího nejnáročnější, paritou DDP. Ta dokonce předpokládá, na rozdíl od předchozích 

dvou jmenovaných, povinnost prodávajícího zajistit nejen celní odbavení ve vývozu, ale i 

v dovozu. Jedná se o nejnáročnější paritu vůbec, která není doporučována zejména vývozcům, 

na něž klade velmi vysoké nároky, především v souvislosti se zajištěním celního odbavení 

v dovozu, ale v konečném důsledku i dovozcům, kteří mají zájem na včasném a 

bezproblémovém dodání zboží.  

3.3.2 Dělení parit dle ICC 

 Oproti výše zmíněnému využívá Mezinárodní obchodní komora jiná kritéria dělení 

jednotlivých parit, a sice kritérium použitelnosti doložky ve vztahu ke způsobu dopravy 

obchodovaného zboží. Zatímco první skupinu tvoří parity, jejichž užití je na způsobu dopravy 

nezávislé, do druhé patří specializované doložky určené k užití výhradně pro námořní nebo 

vnitrozemskou vodní dopravu. 

 V první kategorii tak nalezneme univerzálně formulované dodací doložky: EXW, 

FCA, CPT a CIP, DAT, DAP a DDP. Tyto jsou použitelné nejen v kamionové, železniční či 

letecké dopravě, ale i v námořní nebo vnitrozemské vodní dopravě. Navíc jsou charakterem 

své úpravy schopny pokrýt i situaci, kdy přepravu zboží, z místa odeslání do místa určení, je 

nutné realizovat užitím více druhů dopravy. To je také často důvodem, proč jsou využívány i 

v námořní a vnitrozemské vodní dopravě, ačkoliv pro tento druh dopravy jsou zakotveny 

speciální podmínky. 

                                                           
106

 obdobně vztahu CFR a CIF 
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 Mezi tyto speciální parity, užívané výhradně pro úpravu povinností smluvních stran 

v případech, kdy je sjednána doprava zboží námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravou, 

patří doložky: FAS, FOB, CFR a CIF. Klíčová vlastnost těchto podmínek tkví v tom, že velmi 

podrobně upravují povinnosti smluvních stran, zejména s ohledem na velmi specifické 

postupy zavedené v přístavní praxi. Pokud se tedy smluvní strany dohodnou na dodání zboží 

tak, že prodávající dodá na své náklady zboží k přepravě na loď a kupující si je z lodi na své 

náklady vyzvedne v přístavu určení
107

, je velmi žádoucí zvolit jednu z parit speciálně 

určených pro vodní dopravu, neboť velmi podrobně upravují okamžik splnění povinnosti 

dodat zboží prodávajícím, moment přechodu rizika za ztrátu nebo poškození a v neposlední 

řadě i otázku rozdělení nákladů, a to v souvislosti se specifickými postupy, které jsou v rámci 

veškeré vodní dopravy zavedeny dlouholetou praxí. 

 

3.3.3 Modifikace parit 

 K možnosti modifikace jednotlivých parit, zakotvením odlišného ustanovení do kupní 

smlouvy, bych ráda uvedla několik poznámek. Vzhledem k pouze podpůrnému charakteru 

mezinárodních výkladových pravidel
108

 a tedy přednosti konkrétních ustanovení, sjednaných 

v kupní smlouvě
109

, před obecnou úpravou obsaženou v INCOTERMS, závisí konkrétní 

podoba obsahu práv a povinností pouze na vůli stran, projevené v kupní smlouvě. Co se týká 

otázky možnosti změn, je nutné konstatovat, že sjednání úpravy vlastní, odlišné od úpravy 

skryté pod jednotlivými paritami, nic nebrání.  

Jinou otázkou je však vhodnost sjednávání modifikací jednotlivých doložek. Je 

nepopiratelným faktem, že každý mezinárodní obchod má své individuální vlastnosti. Na 

první pohled se tedy může zdát, že by bylo přínosné, aby si subjekty v praxi běžně 

přizpůsobovaly obecně formulované parity tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám 

realizace jednotlivých kontraktů. Zcela jistě se v objemu mezinárodních transakcí najdou 

takové kontrakty, u nichž je tato modifikace, ve vztahu k povaze obchodu, velmi účelná. 

Pokud se však vrátíme k vymezení funkcí INCOTERMS, zjistíme, že jednou z těch vůbec 

nejdůležitějších je sjednocování výkladu dodacích podmínek, a to za účelem eliminace co 

možná největšího procenta případů, kde dochází k nejednotnosti interpretace a kolizním 
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 Velmi zjednodušeně. Konkrétním podmínkám se detailně věnuji v kapitole 5.4 
108

 aby nabyla podpůrného charakteru ve vztahu ke konkrétní smlouvě, musí  v ní být na INCOTERMS a jejich 

příslušnou verzi, spolu s uvedením zvolené parity a dohodnutého místa určení, výslovně odkázáno 
109

 viz. výklad v kapitole 5.1 
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situacím. Naplňování tohoto cíle by tedy v žádném případě nebylo po několik desetiletí 

dosahováno, pokud by se stalo běžnou obchodní uzancí, měnit obsah dodacích doložek podle 

okolností konkrétního případu. I přes tento požadavek na sjednocující funkci, jsou však 

INCOTERMS nadále pouze podpůrně působícím souborem pravidel, která si mohou smluvní 

strany uzpůsobit dle svých potřeb, pokud se na tom dohodnou. Jediným pravidlem, kterého by 

se měly strany při modifikaci parit držet, je nutnost pečlivě zvážit veškeré důsledky, které tato 

změna přinese nebo přinést může.  

Jak bylo řečeno výše
110

, v praxi se bohužel často stává, že se v textu kupní smlouvy 

objeví, v důsledku neznalosti či nezkušenosti zúčastněných subjektů, nebo nedůkladného 

zvážení všech potenciálních dopadů, změna obsahu dodací doložky, která vede k narušení 

jinak kompaktního souboru povinností stanoveného jednotlivou paritou. V důsledku tohoto 

narušení se pak objevují komplikace, nejasnosti a nedorozumění ohledně obsahu sjednaných 

podmínek, které nezřídka kdy přerostou až do soudního či arbitrážního sporu mezi stranami, 

v důsledku čehož je většinou propříště znemožněna i možnost další spolupráce. Riziko, které 

s sebou nese neuvážený zásah do obsahu jednotlivých dodacích podmínek je tedy ve výše 

uvedených případech opravdu značné. 

Závěrem bych si dovolila upozornit, že ne všechny takto provedené změny musí mít 

tak fatální důsledky. Jde například o nadbytečná ustanovení, jejichž zakotvení de facto 

znamená změnu v jinou paritu. Pro názornost uvedu dva příklady z praxe.  

V prvním uvažovaném případě se strany dohodnou, že zboží, které je předmětem 

dodání, bude expedováno na paritě DDP. Tato parita má v sobě zahrnutu povinnost 

prodávajícího, kromě jiných, také zajistit celní odbavení zboží v dovozu. Vzhledem k tomu, 

že však prodávající nemá příslušné kontakty na speditéry či celní deklaranty v zemi dovozu a 

zajištění celního odbavení zde bude jednodušší pro kupujícího, do smlouvy zakomponují, 

kromě výslovného určení INCOTERMS 2010: DDP Praha, také ustanovení o povinnosti 

kupujícího, zajistit celní odbavení zboží v dovozu. Efekt takovéto konstrukce v kupní 

smlouvě je však stejný, jako kdyby si smluvní strany dohodly dodání zboží na paritě DAP, 

neboť tato přesně odpovídá výše zmíněné modifikaci obsahu.  
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3.3.3.1 Pojištění dle INCOTERMS 2010 

Okolnosti druhého případu jsou obdobné, avšak na tomto příkladu bych ráda zmínila 

komplikace, které s sebou v praxi přináší problematika pojištění podle INCOTERMS 2010.  

Prodávající a kupující si smluví dodání zboží na paritě CPT. Prodávající je tedy 

povinen zajistit na vlastní náklady přepravu do místa dohodnutého ve smlouvě. Vedle určení, 

že se smlouva bude řídit dodacími podmínkami subsumovanými pod paritou CPT 

definovanou dle INCOTERMS 2010, se ve smlouvě strany ještě dohodnou na tom, že 

prodávající je povinen sjednat pojištění ve prospěch kupujícího tak, aby v případě škodní 

události kupující, nezávisle na prodávajícím, uplatňoval nároky ze vzniklé škody
111

. 

V takovémto případě by se obsah ustanovení smlouvy nezměnil, pokud by si strany jednoduše 

dohodly dodání zboží na paritě CIP, která takto definovanou povinnost pojištění předpokládá. 

Problematickou oblastí u parit, v rámci nichž je požadováno na prodávajícím, aby 

povinně sjednal pojištění ve prospěch kupujícího, je rozsah tohoto pojištění. Ačkoliv by se 

sjednání dodávek zboží na paritách CIP, respektive CIF mohlo zdát na první pohled velmi 

výhodné, zejména pro kupujícího, jemuž kryje riziko vzniku pojistné události během přepravy 

zboží, podrobným rozborem podmínek se pokusím nastínit, že výhody, které s sebou sjednání 

těchto parit nese, nejsou až tak rozsáhlé, jak by se mohlo zdát. 

V rámci dodacích podmínek CIF a CIP, jak je řečeno výše, je nedílnou součástí 

souboru povinností prodávajícího sjednat pojištění kryjící riziko ztráty nebo vzniku škody na 

zboží od okamžiku jeho předání k dopravě až do okamžiku, kdy je zboží dodáno do 

jmenovaného místa určení. Pojištění obstarává prodávající na svoje náklady, sjednává ho ve 

prospěch kupujícího, na jehož jméno nechává také vystavit pojistku, tak, aby kupující 

v případě vzniku škodní události mohl nezávisle na prodávajícím uplatnit nárok na 

odškodnění vůči pojišťovně. Potud je konstrukce povinnosti prodávajícího pojistit zboží velmi 

výhodná pro kupujícího. Problematickým je z tohoto hlediska spíše povinný rozsah 

uzavíraného pojištění. INCOTERMS 2010 totiž ukládají prodávajícímu povinně pouze 

sjednat pojištění s minimálním krytím
112

, což je krytí, odpovídající dle odpovědnostní tabulky 
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 Předpokládejme, že pojištění je vyžadováno v rozsahu minimálního krytí – tedy v rozsahu odpovídajícímu dle 

INSTITUTE CARGO CLAUSES klauzuli C – což je v praxi velmi nepravděpodobné, neboť v případech, kdy je 

pojištění sjednáváno samostatně, se subjekty neomezují pouze na  klauzuli C, neboť je z hlediska rozsahu krytí 

pojistných událostí naprosto nedostatečná 
112

  Pojištění bude sjednáno minimálně na 110% ceny zboží v měně dohodnuté ve smlouvě 
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INSTITUTE CARGO CLAUSES, klauzuli C. Jakékoliv dodatečné krytí
113

, požadované kupujícím, by 

bylo zajištěno kteroukoliv ze stran, na základě vzájemné dohody, avšak vždy na náklady 

kupujícího. 

Z hlediska doporučení užívání těchto parit kupujícímu je tedy nutné pečlivě posoudit 

výši pojistné hodnoty a rozsah předpokládaných rizik. V drtivé většině případů dojdeme 

k závěru, že pojištění zboží za podmínek CIP nebo CIF je, z hlediska posuzovaného, naprosto 

nedostačující. Lze tedy uzavřít, že kupujícímu v případech dovozu zboží, na jehož pojištění 

z jakýchkoliv důvodů trvá
114

, k lepší ochraně před potenciálními riziky přispěje lépe sjednání 

dodacích podmínek CPT nebo CFR a následné samostatné sjednání pojištění zásilky na celý 

dopravní úsek, odpovídající výši a pokrytí všech předpokládaných rizik.
115

 

Poslední poznámkou k problematice pojištění je možnost kupujícího, vylepšit své 

postavení z hlediska pojištění povinně uzavíraného prodávajícím na paritě CIP resp. CIF, a 

sice tak, že do smluvního vztahu vstoupí s prodávajícím, který přepravu zboží realizuje 

prostřednictvím tzv. oprávněného zasilatele. Výhoda spočívá v tom, že oprávněný zasilatel je 

vysoce kvalifikovaným subjektem
116

, který v praxi organizuje kombinovanou dopravu. Na 

celý průběh přepravy vystavuje jediný (vlastní) konosament, který vymezuje jeho 

odpovědnost jako odpovědnost dopravce. Výhoda tedy spočívá v tom, že na všech úsecích 

přepravy odpovídá za případná rizika jeden subjekt – oprávněný zasilatel. To s sebou 

samozřejmě přináší určité zjednodušení, avšak na závěrech předchozího odstavce je i přesto 

potřeba trvat. 

3.4 Charakteristika jednotlivých parit 

 V následující kapitole se budu zabývat charakteristikou jednotlivých parit, a sice 

rozdělených do skupin podle kritérií ICC. V poslední podkapitole se ještě stručně zmíním o 

tzv. paritě XXX a o jejím významu. 
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 dodatečné krytí, je například krytí dle standardu klauzule B nebo A dle INSTITUTE CARGO CLAUSES 

nebo standardu  představujícího krytí válečného rizika (INSTITUTE WAR CLAUSES) či krytí rizika stávek a 

nepokojů (INSTITUTE STRIKES CLAUSES) a podobně 
114

 Nejčastějším důvodem je vysoká hodnota zboží, můžeme se však setkat i s případy, kdy kupující investuje do 

nákupu zboží většinu svých prostředků. V tomto případě je přinejmenším pochopitelné, že trvá na takové úrovni 

pojištění, která by ho pro případ vzniku škodní události zajistila natolik, aby pro něj potenciální neúspěch 

obchodní transakce neznamenal existenční problémy 
115

 viz Šubert, M., Uplatňování pravidel INCOTERMS v praxi zahraničního obchodu..1. vydání. ICC Česká 

republika, 2011, s. 13 ISBN 978-80-904651-0-7 
116

 Název oprávněný zasilatel souvisí se skutečností, že subjekt musí nejprve splnit rozsáhlé podmínky, 

stanovené národními svazy spedice a logistiky a teprve po jejich splnění získá od této organizace oprávnění 

užívat označení „oprávněný zasilatel“ – v praxi by se tedy o něm dalo s jistou rezervou hovořit i jako o jakémsi 

kvalifikovaném zasilateli 
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3.4.1 Parity užitelné pro jakýkoliv způsob přepravy 

 Jak už vyplývá z názvu této podkapitoly, všechny následující dodací podmínky, 

vyjádřené prostřednictvím třípísmenných parit, mají jeden společný rys. Jejich sjednání není 

závislé na druhu dopravy, kterým bude zboží přemístěno od prodávajícího ke kupujícímu. O 

tomto se již tedy v následujících charakteristikách nebudu zmiňovat.  

Na následujících stránkách bude proveden rozbor sedmi různých dodacích podmínek, 

přičemž u každé z nich bude uveden způsob a okamžik splnění dodání zboží prodávajícím, 

problematika přechodu rizika ztráty nebo vzniku škody na zboží z prodávajícího na 

kupujícího, problematika nákladů spojených s uskutečněním přepravy do sjednaného místa 

určení a povinnosti smluvních stran k zajištění celního odbavení zboží. Zároveň se pokusím 

v rámci jednotlivých doložek postihnout i jejich problematická ustanovení, či nastínit obtíže 

vznikající s jejich realizací v praxi. 

 

EXW – EX WORKS – ZE ZÁVODU (s určením místa dodání) 

 Ex works představuje z hlediska realizace velmi problematickou paritu, neboť v rámci 

jejího použití je kladeno minimum povinností, nákladů a odpovědnosti na prodávajícího.  

Prodávající svou povinnost dodat zboží splní v okamžiku, kdy dá zboží k dispozici 

kupujícímu v objektu svém nebo v určeném místě dodání. Riziko ztráty či vzniku škod na 

zboží přechází v okamžiku, kdy je zboží dodáno, tedy dáno prodávajícím kupujícímu k 

dispozici podle předchozí věty. Od tohoto okamžiku také nese veškeré náklady na dopravu 

zboží do místa určení kupující, který má taktéž za povinnost zajistit celní odbavení zboží jak 

ve vývozu, tak v dovozu a uhradit veškeré náklady
117

 s ním spojené. 

Z výše uvedeného plyne hned několik komplikací pro kupujícího. Jednou 

z nevýznamnějších je, že prodávající není povinen k realizaci nakládky zboží na kupujícím 

přistavený dopravní prostředek. V praxi je tato situace řešena hned několika způsoby. Prvním 

z nich je možnost, že nakládku zboží provede prodávající, neboť k tomu v drtivé většině 

případů má lepší vybavení, avšak na náklady a odpovědnost kupujícího. Dojde-li tedy při 

nakládce k jakémukoliv poškození zboží, riziko nese kupující. Dalším, v praxi také běžným 
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 Včetně placení cla a jiných obdobných poplatků 
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řešením je, že nakládku (pokud je to fakticky možné) provede řidič
118

 přistaveného 

dopravního prostředku, přičemž ani tím odpovědnost kupujícího není dotčena. Ohledně 

povinnosti kupujícího zajistit celní odbavení ve vývozu je znám taktéž významný okruh 

problémů, zjednodušeně řečeno založený na skutečnosti, že faktickou manipulaci se zbožím 

neprovádí kupující, ale smluvně sjednaný dopravce. Ten se pak nevyhne tomu, aby se dostal 

do styku s celním úřadem během celního odbavení zboží ve vývozu. Z toho bohužel 

v některých případech může plynout i vyvození jeho odpovědnosti za potenciálně spáchaný 

celní delikt, což je samozřejmě nežádoucí. 

Logickým důsledkem existence výše zmíněných komplikací je skutečnost, že v praxi 

se velmi hojně vyskytují dvě modifikace této parity, a to EXW LOADED, která řečí 

povinnost prodávajícího provést nakládku zboží a EXW CLEARED FOR EXPORT, která 

prodávajícímu ukládá zajistit celní odbavení zboží ve vývozu.  

Závěrem je třeba podotknout, že tato doložka našla v posledních letech velmi hojně 

uplatnění i v rámci vnitrostátního, respektive vnitrounijního obchodu. 

 

FCA – FREE CARRIER – VYPLACENĚ DOPRAVCI (s určením místa dodání) 

 Režim parity FCA není nijak závažněji problematický, až na výjimku situace, kdy je 

k přepravení zboží nutno obstarat tranzitní povolení. To se v praxi běžně uskutečňuje tak, že 

jej obstarává prodávající za kupujícího, jemuž by tato povinnost jinak náležela, to však nic 

nemění na tom, že kupující nese náklady obstarání tohoto povolení. V tomto případě je 

vhodné, aby strany zvážily zapracování tzv. exonerační
119

 doložky vztahující se jak na 

prodávajícího tak na kupujícího.  

Prodávající dodává zboží dopravci anebo jiné osobě jmenované kupujícím ve 

jmenovaném místě
120

, v dohodnutém datu nebo lhůtě dodání, je-li sjednána. Dodání je 

uskutečněno naložením zboží na dopravní prostředek přistavený kupujícím. Prodávající nese 

veškeré riziko ztráty a poškození zboží do jeho dodání. Kromě případů předčasného přechodu 

rizika na kupujícího v případě, kdy tento nedodrží datum či lhůtu k odebrání zboží. Kupující 

                                                           
118

 Zde však dochází ke kolizi se zněním úmluvy CMR, která se vztahuje mimo jiné na povinnosti řidiče a 

výslovně stanoví, že řidič není povinen provádět nakládku, ale pouze na její průběh dohlédnout (např. 

zkontrolovat správné rozložení nákladu na ložné ploše)  
119

 vylučující odpovědnost 
120

 zde se velmi doporučuje sjednat co nejkonkrétněji bod dodání zboží 
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nese veškeré náklady od okamžiku dodání zboží včetně nákladů vzniklých prodlením při 

odběru zboží dopravcem, které zavinil kupující, kromě nákladů na celní odbavení zboží ve 

vývozu. Z výše uvedeného tedy plyne povinnost prodávajícího zajistit celní odbavení zboží ve 

vývozu a nést s ním spojené náklady. Naopak celní odbavení v dovozu je plně v kompetenci 

kupujícího.   

K otázce dodání zboží je třeba ještě uvést, že v případech, kdy je přeprava zboží 

realizována prostřednictvím tzv. sběrné služby, je zboží předáno operátorovi sběrné služby, 

kterého určí kupující a který si nakládku zboží provádí sám.  

 

CPT – CRRIAGE PAID TO – PŘEPRAVA PLACENA DO   

 (sjednané místo určení) 

V rámci obchodování podle této parity dochází k jediné ne zcela standardní situaci, 

kterou je rozdílné místo (okamžik) přechodu rizika ztráty či vzniku škody na zboží 

z prodávajícího na kupujícího od místa, do nějž je povinen přepravu sjednat a uhradit 

prodávající. Okamžikem přechodu rizika je totiž předání zboží do péče dopravce, který na 

náklady prodávajícího provede přepravu zboží do místa určení. V souvislosti s tím, ačkoliv to 

není podle INCOTERMS povinností prodávajícího, je vhodné, aby místo a okamžik přechodu 

rizika byly známé i kupujícímu, ačkoliv sjednání přepravní smlouvy je plně v kompetenci 

prodávající strany. 

Ke splnění povinnosti dodat zboží prodávajícím dojde v okamžiku předání zboží 

dopravci anebo osobě jím jmenované, ve jmenovaném místě, na němž se strany dohodnou. 

Tímto momentem přechází riziko z prodávajícího na kupujícího. Od tohoto okamžiku je 

zároveň prodávající povinen sjednat na vlastní náklady dopravu zboží do dohodnutého místa 

určení. Celní odbavení v režimu vývozu je povinen zajistit prodávající, naopak je tomu u 

celního odbavení v dovozu. 

CIP – CRRIAGE AND INSURANCE PAID TO – PŘEPRAVA A POJIŠTĚNÍ 

HRAZENY DO (s určením místa dodání) 

V tomto případě jde o variantu parity CPT, která se liší pouze tím, že je při jejím užití 

vyžadováno po prodávajícím, aby sjednal pojištění kryjící riziko ztráty či vzniku škody na 

zboží, které mohou vzniknout kupujícímu během jeho dopravy. Problematikou tohoto 
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povinného pojištění dle INCOTERMS 2010 jsem se zabývala v kapitole 5.3.3.1, kde byly 

náležitě objasněny podmínky a rozsah, za jakých se pojištění uzavírá. Dále se tedy této 

problematice již nebudu věnovat ani zde, ani u parity CIF. 

 

DAT – DELIVERED AT TERMINAL – S DODÁNÍM DO PŘEKLADIŠTĚ 

 (s uvedením překladiště v přístavu nebo v místě dodání) 

Zavedení parity DAT je jednou z významných změn, které byly zavedeny 

s INCOTERMS 2010. Vznikla na základě požadavků četných přístavů, které v důsledku změn 

používaných technologií a své vlastní organizace, začaly požadovat zavedení parity, která by 

svou podstatou kopírovala procesy a jejich kritické momenty tak, aby to odpovídalo 

současnému stavu rozvoje těchto překladišť. V návaznosti na výše uvedené je potřeba 

objasnit, jak pojem překladiště chápou a zavádí pro tuto paritu INCOTERMS 2010, tedy 

objasnit, na jaké případy se užití této dodací doložky vztahuje. 

Pod pojmem překladiště se v kontextu INCOTERMS 2010 rozumí jakékoliv místo, 

kryté nebo nekryté, tedy zejména nábřeží, skladiště, kontejnerové depo, silniční, železniční 

nebo letecké překladiště. Z dikce této definice je zřejmé, že jde o výčet demonstrativní. 

Jedinou podmínkou, kterou tedy jakékoliv jiné místo musí splnit, aby bylo považováno za 

překladiště ve smyslu INCOTERMS 2010, je podmínka organizovanosti. Organizovanost 

takového místa spočívá v jednoduchém požadavku na to, aby zde byla přítomna odpovědná 

osoba, která bude oprávněna prodávajícímu potvrdit dodání zásilky, neboť s momentem, kdy 

osoba v překladišti potvrdí, že vykládka zboží proběhla bez komplikací a zboží je přijato 

v bezvadném stavu, spojuje dodací doložka DAT přechod rizika ztráty nebo poškození zboží 

z prodávajícího na kupujícího. 

Prodávající splní svou povinnost dodání zboží okamžikem, kdy je zboží vyloženo jím 

sjednaným dopravcem z příchozího dopravního prostředku do určeného překladiště a dáno 

k dispozici kupujícímu. Okamžikem přechodu rizika z prodávajícího na kupujícího je 

moment, kdy je zboží vyloženo ve jmenovaném překladišti
121

 Náklady na dopravu zboží 

z místa odeslání  přísluší k úhradě prodávajícímu, stejně tak jako povinnost tuto dopravu 

sjednat a nechat zboží celně odbavit ve vývozu na své náklady. Naopak veškeré náklady 

související s povinností zajištění celního odbavení zboží v dovozu je povinen hradit kupující  

                                                           
121

 Je velmi vhodné co nejpřesněji určit bod v překladišti, kam má být zboží dodáno 
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DAP – DELIVERED AT PLACE – S DODÁNÍM V MÍSTĚ URČENÍ  

 (s uvedením místa určení) 

V rámci pravidel INCOTERMS 2010 nahradila dosavadní parity DDU, DAF, DES a 

DEQ. Jedná se o nejfrekventovanější dodací doložku vůbec, zejména však při dodávkách 

zboží v rámci EU, realizovaných prostřednictvím kamionové dopravy. Jedinou povinností, 

zakotvenou v paritě DAP, která může v praxi potenciálně způsobovat obtíže
122

, je povinnost 

kupujícího uzpůsobit zboží k vyložení. V praxi je tak nutno činit většinou prostřednictvím 

dopravce, respektive řidiče. 

Prodávající na paritě DAP splní svou povinnost dodání zboží, jakmile je zboží dáno 

k dispozici kupujícímu na příchozím dopravním prostředku, připravené a uzpůsobené 

k vykládce. Tímto okamžikem též přechází odpovědnost za ztrátu, případně škodu vzniklou 

na zboží, z prodávajícího na kupujícího. V rámci této parity nese prodávající veškeré náklady 

nutně vynaložené k dopravení zboží do místa určení včetně nákladů spojených s povinností 

zajistit celní odbavení ve vývozu, kromě nákladů na vyložení zboží. Kupující naproti tomu 

hradí náklady spojené s vykládkou a s povinností zajistit celní odbavení zboží v dovozu. 

Z výše uvedeného plyne i rozdělení povinností ohledně zajištění celního odbavení jak při 

vývozu, tak při dovozu. 

  

DDP – DELIVERED DUTY PAID – S DODÁNÍM, CLO PLACENO  

 (s určením místa dodání) 

 Jedná se o velmi náročné dodací podmínky pro prodávajícího. V rámci této parity je 

totiž povinen zajistit jak celní odbavení ve vývozu, tak v dovozu. Proto se užití této parity 

nedoporučuje prodávajícím, kteří nemají předem naprosto jasně smluvené podmínky týkající 

se celního odbavení v místě dovozu. Naopak běžnou a velmi dobře fungující praxí je užívání 

této dodací doložky v případech, kdy prodávající má v místě dovozu například svou pobočku, 

která zde celní odbavení bez problémů vyřídí. 
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 pro kolizi se zněním úmluvy CMR 
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 Prodávající v souladu s požadavky těchto dodacích podmínek splní povinnost dodání 

zboží v okamžiku, kdy dá kupujícímu kompletně celně odbavené zboží k dispozici na 

příchozím dopravním prostředku, připravené k vykládce v místě určení. S tímto okamžikem 

se též kryje okamžik přechodu rizika z prodávajícího na kupujícího. Veškeré náklady spojené 

s přepravou zboží do místa určení hradí prodávající a to včetně těch, které mu vzniknou 

s povinností zboží celně odbavit jak ve vývozu tak v dovozu. Jediným nákladem, který vzniká 

na této paritě kupujícímu, je  zajištění vykládky dodaného zboží. Povinnost zajistit celní 

odbavení je naznačena výše. 

 

3.4.2 Parity užívané výhradně pro vodní dopravu 

  Níže analyzované dodací podmínky jsou všechny charakterizovány společným 

znakem, jímž je jejich omezená použitelnost ve vztahu ke sjednanému způsobu přepravy 

dodávaného zboží. Jedná se o parity: FAS, FOB, CFR a CIF. Důvodem jejich vyčlenění do 

zvláštní skupiny, je vysoká specializace jimi reprezentovaných dodacích podmínek na 

problematiku vodní dopravy, ať už námořní nebo vnitrozemské, zejména pak na specifickou 

organizaci přístavů. 

FAS – FREE ALONGSIDE SHIP – VYPLACENĚ K BOKU LODI  

V PŘÍSTAVU NALODĚNÍ (s uvedením ujednaného přístavu nalodění) 

Dodání zboží uskutečňované na paritě FAS je z hlediska povinností prodávajícího 

poměrně nenáročné, ačkoliv i zde mohou nastat určité komplikace. Jednou z největších 

nevýhod je, že dle výkladu INCOTERMS 2010 se při užití této parity „přihlíží ke zvyklostem 

přístavu“, což může být v určitých ohledech zásadním problémem ve vztahu k určení 

okamžiku přechodu odpovědnosti za ztrátu nebo škody vzniklé na zboží. V tomto ohledu tedy 

lze doporučit, aby si obě smluvní strany, před určením přístavu, nechaly tyto zvyklosti 

závazně písemně vyložit. 

Prodávající splní povinnost dodání zboží tím, že jej přistaví k boku lodi na nábřeží 

nebo odlehčovacím člunem anebo obstará
123

 takovéto dodání zboží ve jmenovaném přístavu 

nalodění. V okamžiku dodání dochází k přechodu odpovědnosti za škody na zboží respektive 

jeho ztrátu z prodávajícího na kupujícího. Zároveň od tohoto okamžiku nese veškeré náklady 
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 Povinnost obstarat takové dodání zboží souvisí s možností tzv. string sales neboli plovoucích prodejů, které 

jsou zvláště běžné v obchodech se zbožím hromadné povahy 
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na přepravu kupující. Povinnost zajištění celního odbavení ve vývozu přináleží 

prodávajícímu, v režimu dovozu je tomu naopak. 

Komplikace, které se mohou v rámci povinnosti prodávajícího dodat zboží k boku lodi 

vyskytnout, jsou velmi jednoduché, ale bohužel i časté. Za nepříznivých povětrnostních 

podmínek se může snadno stát, že loď nelze přistavit k nábřeží. Vzhledem k formulaci 

podmínek, za nichž je splněna povinnost prodávajícího dodat zboží, která zní, že prodávající 

je povinen dodat zboží k boku lodi, tedy není pouhým dodáním zboží na nábřeží toto dodáno a 

tedy ani nedojde k přechodu odpovědnosti na kupujícího. Prodávající je v takové případě 

povinen nést náklady na přistavení zboží k boku lodi pomocí odlehčeného člunu, což v praxi 

znamená nemalé vícenáklady. 

Další oblastí, kterou je v rámci dodávek pod touto paritou potřeba upravit, aby 

nedocházelo ke zbytečným nejasnostem a nedorozuměním, jsou termíny dodání zboží k boku 

lodi a lhůty, v nichž musí být zboží na loď naloženo, aby za jeho přistavení k boku lodi 

nebyly účtovány poplatky. 

Závěrem je ještě nutno podotknout, ačkoliv je to samozřejmostí pro všechny dodací 

podmínky, že je velmi žádoucí ve smlouvě stanovit co nejpřesnější bod, kam má být 

dodávané zboží přistaveno.  

 

FOB – FREE ON BOARD – VYPLACENĚ LOĎ     

 (s uvedeným přístavem nalodění) 

Pod třípísmenným označením dodací doložky FOB se skrývají poměrně frekventovaně 

užívané dodací podmínky, které se nevyznačují výskytem téměř žádných komplikací ani na 

straně prodávajícího, ani na straně kupujícího. 

V rámci INCOTERMS 2010 byl přepracován výklad okamžiku přechodu rizika ztráty 

nebo škody na zboží z původní formulace „v okamžiku, kdy zboží překročí zábradlí lodi“ na 

formulaci zřejmě více vyhovující „dodáním zboží na palubu lodi“.   

Prodávající splní povinnost dodat zboží jeho dodáním na palubu lodi jmenované 

kupujícím ve sjednaném přístavu nalodění anebo obstaráním dodání zboží tímto způsobem. 

Riziko ztráty a poškození zboží přechází na kupujícího momentem dodání zboží na palubu 
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lodi. Taktéž povinnost nést náklady na přepravu přechází na kupujícího v tomto okamžiku. 

Celní odbavení ve vývozu musí být zajištěno prodávajícím, naopak v dovozu kupujícím. 

Jediným úskalím, se kterým se potýká prodávající, který zboží dodává na paritě FOB, 

může být fakt, že za zboží odpovídá až do okamžiku, kdy je toto naloženo na palubu lodi. 

Mnohdy je však nutné zboží dodat do přístavu i o několik dní dříve, než je naloženo na 

palubu
124

, což klade neúměrné nároky na prodávajícího v oblasti jeho odpovědnosti. Tato 

komplikace se tak v praxi řeší jednoduchým způsobem. Prodávající zboží nedodá k naložení 

do přístavu, ale do některého z jeho terminálů, který potvrzením převzetí zboží v bezvadném 

stavu přebírá odpovědnost za stav zásilky v mezidobí od přijetí tohoto zboží do jeho naložení 

na palubu lodi. 

 

CFR – COST AND FREIGHT – NÁKLADY A PŘEPRAVNÉ   

 (s uvedením přístavu určení) 

Obchody realizované v rámci obchodních podmínek zakotvených pod doložkou CFR, 

jsou naprosto běžné zejména v kontejnerové přepravě. Rozložení povinností mezi 

prodávajícího a kupujícího je adekvátní a obchodování na této paritě je v praxi zahraničního 

obchodu velmi časté. 

Prodávající svou povinnost dodat zboží splní naložením zboží na palubu lodi nebo 

obstaráním obdobného dodání zboží. Riziko ztráty a vzniku škody na zboží přechází na 

kupujícího v momentě, kdy je zboží řádně dodáno. Sjednat přepravní smlouvu do přístavu 

určení a nést náklady na tuto přepravu je povinen prodávající. Celní odbavení ve vývozu je 

povinen zajistit prodávající, v dovozu je to povinností kupujícího. 

 K povinnosti prodávajícího sjednat přepravní smlouvu a nést náklady na přepravu do 

přístavu určení, je vhodné dodat, že v posledních letech se na poli mezinárodního obchodu 

objevují pozoruhodné případy nedodržení této povinnosti ze strany prodávajícího. Zejména 

při odeslání zboží z Číny, v rámci přepravy zboží v kontejnerech, poměrně často dochází 

k tomu, že přepravné prodávajícím není uhrazeno, ačkoliv na konosamentu vystaveném 

rejdařem je vyznačena doložka freight paid nebo freight pre-paid. V takovém případě zboží 

dorazí do přístavu určení a kupující, který obdržel konosament s vyznačením jedné z výše 
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uvedených doložek, je postaven do velmi nepříjemné situace, kdy mu zboží rejdařem není 

vydáno, dokud není zaplaceno námořné. V praxi je bohužel většinou pro kupujícího naprosto 

zásadní včasné vyzvednutí zboží. Jednak z důvodu poměrně vysokých poplatků, účtovaných 

terminály za skladné kontejneru, jednak z důvodu obdobně vysokých poplatků účtovaných 

rejdařem za „blokaci kontejneru“, který nemůže být užit k přepravě jiného zboží a 

samozřejmě také z důvodu že zboží potřebuje dále ekonomicky využít. Proto se velmi často 

stává, že kupující, aniž by k tomu byl dle doložky CFR povinen, námořné vyplatí, aby mohl 

manipulovat se zbožím
125

. Stanovisko Mezinárodní obchodní komory k takovéto praxi je však 

pochopitelně negativní. Ačkoliv je ze strany prodávajícího zboží řádně dodáno naložením na 

palubu lodi, což také znamená přechod rizika na kupujícího, nelze tímto splněním vyloučit 

odpovědnost prodávajícího za nesplnění druhé, jasně formulované povinnosti, sjednat 

přepravní smlouvu do přístavu určení a zaplatit námořné, v momentě naložení splatné. Proto 

by kupující měli trvat na tom, aby námořné uhradil prodávající a v případě vzniku 

vícenákladů v přístavu určení, zaviněných prodlením s úhradou námořného  prodávajícím, 

tyto poplatky přeúčtovali k jeho tíži.  

Samostatnou kapitolu tvoří otázka, jak je možné, že ačkoliv nebylo námořné 

prodávajícím uhrazeno, rejdař jeho vyplacení potvrdil vystavením konosamentu s vyznačením 

příslušné doložky. Ve světle tohoto přinejmenším pochybení (avšak je velmi těžké věřit, že by 

takové pochybení nastávalo tak frekventovaně, jak se tomu v posledních letech děje), se zdá 

naprosto nepochopitelné, že pobočka toho samého rejdaře kupujícímu navíc účtuje i poplatky 

v přístavu určení, pokud dojde k průtahům s vyzvednutím kontejneru, protože se kupující 

zdráhá provést úhradu námořného. Námořného, které už podle doložky, vyznačené na 

konosamentu pobočkou tohoto rejdaře, bylo vyplaceno!  

CIF – COST AND INSURANCE AND FREIGHT – NÁKLADY,  

 POJIŠTĚNÍ A PŘEPRAVNÉ (s uvedením přístavu určení) 

Jde o variantu parity CFR, u níž je kromě stejně formulovaných povinností smluvních 

stran, vyžadováno po prodávajícím, aby navíc sjednal pojištění rizika ztráty nebo vzniku 

škody na dodávaném zboží ve prospěch kupujícího. Vztah parity CIF a CFR je tak obdobou 
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vztahu parit CPT a CIP. Problematika nedostatečnosti povinně předepsané úrovně pojištění
126

 

je totožná. 

 

3.4.3 „Parita“ XXX 

 Kód XXX je užíván pro účely zpracování statistických údajů o zahraničním obchodu a 

o pohybu zboží mezi členskými státy EU v rámci intraunijního obchodu. Označení kódem 

XXX  znamená, že zboží nebylo dodáváno podle žádné z dodacích podmínek definovaných 

v rámci INCOTERMS, není tedy dodací podmínkou INCOTERMS 2010. 

 V souvislosti s použitím označení XXX se v praxi vyskytuje velmi často chybný 

postup vyhodnocení správnosti jeho aplikace. Jde o případy, kdy je tento kód používán 

automaticky z toho důvodu, že v průvodních dokladech ke zboží není výslovně označena 

parita, na které je zboží obchodováno. Správným, ačkoliv podstatně komplikovanějším, 

postupem v těchto situacích je, vyhodnotit faktické podmínky, za kterých bylo zboží 

dodáváno, a pokud odpovídají některé z doložek INCOTERMS, do příslušných dokladů 

vyplnit doložku takto zjištěnou. Teprve v případě, že ani faktické podmínky dodání zboží 

neodpovídají žádné z parit definovaných INCOTERMS 2010, je na místě použití označení 

XXX. 

 

3.5 Zhodnocení úskalí aplikace problematických parit 

 V rámci všech doložek, definovaných INCOTERMS 2010 se objevují parity, s jejichž 

aplikací v praxi není mnoho problémů, především proto, že jsou natolik frekventovaně 

užívané, že se stávají obchodníkům notoricky známými a není pochyb o jejich obsahu a jeho 

výkladu. Existují však i doložky, jejichž užití je problematické například z hlediska velmi 

vysokých nároků, které jsou kladeny na některou ze smluvních stran. Smluvní strana, která je 

podle znění sjednané doložky stranou takto široce zavázanou k plnění povinností v rámci 

uskutečňování obchodu, pak musí být velmi schopná, kvalifikovaná a zkušená, aby mohla 

splnit všechny povinnosti bez prodlení tak, jak jsou jí uloženy.  Nebo může jít o doložky 

komplikované z toho aspektu, že jsou velmi obecně upravené, aby postihly co možná nejširší 

okruh obchodů, na něž lze jejich režim užít. V tomto případě pak nastávají komplikace 
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s některými speciálními postupy během provádění obchodu, na které tato doložka výslovně 

nepamatuje, což může být v praxi jádrem sporů. Výše uvedené lze uzavřít tak, že je velmi 

vhodné, aby strany před tím, než se dohodnou na podřízení smluvního vztahu některé z parit, 

provedly důkladnou analýzu veškerých okolností, které mohou nastat a aby se důkladně 

seznámily s obsahem úpravy povinností obou stran. 

 

4 Závěr zvláštní části 

 Během poměrně dlouhé doby, která uběhla od prvního vydání souboru mezinárodních 

výkladových pravidel v roce 1936, byly INCOTERMS již osmkrát aktualizovány, naposledy 

vydáním INCOTERMS 2010. To, že jsou nejen z popudu ICC pravidelně vydávána nová 

znění, svědčí mimo jiné i o tom, že jsou v praxi, už od dob svého vzniku, INCOTERMS hojně 

využívány. Připomeňme jen jeden příklad za všechny, a sice zavedení nové parity DAT, 

vyhovující žádosti světových přístavů na vytvoření speciálních dodacích podmínek, které by 

byly těsně svázány se specifickými procesy, probíhajícími zde během nakládek a vykládek 

zboží, a pružně by je upravovaly. 

 Zřetelné tendence ICC k prosazování efektivního rozšíření užívání INCOTERMS i 

v rámci vnitrostátního obchodu mají dle mého názoru poměrně pozitivní povahu. Vzhledem 

k tomu, že jejich užíti není pro nikoho povinné ani v mezinárodním obchodu, nevidím důvod, 

proč by na bázi stejné dobrovolnosti nemohla přispět i k rozvoji obchodu vnitrostátního. Tím 

spíš, že je sporné, do jaké míry mají například vnitrounijní obchody povahu vnitrostátních a 

do jaké míry mezinárodních obchodů. Z právního hlediska se spíše blíží povaze obchodů 

vnitrostátních, ale z hledisek ostatních tomu bude u spousty z nich zřejmě naopak. A tak užití 

dodacích podmínek INCOTERMS v rámci intraunijního obchodu považuji za obzvláště 

vhodné zejména v případech, kdy se podmínky uskutečňované transakce nápadně podobají 

podmínkám, za nichž jsou realizovány mezinárodní obchodní operace. 

Zavedením INCOTERMS došlo k vytvoření určitého souboru standardizovaných 

dodacích podmínek a používání jednotných výkladových pravidel se v praxi jeví jako velmi 

vhodné, především z hlediska usnadnění vyjednávání obchodníkům, kteří se jednoduše 

dohodnou na užití té které třípísmenné parity a tím mají komplexně upravenou oblast, jinak 

velmi problematickou, dodacích podmínek uzavíraného kontraktu. Jedinou obtíží, která může 

s praktickým užíváním INCOTERMS nastat, je nutnost jednotlivé dodací podmínky perfektně 



57 
 

znát. Seznámit se s jejich obsahem však není příliš náročné. Mezinárodní obchodní komora a 

její pobočky pravidelně organizují pro zájemce o INCOTERMS semináře, vydávají odborné 

publikace a pořizují i jejich autorizované překlady. Vzhledem k vysoké přehlednosti výše 

uvedených publikací a srozumitelnosti informací zprostředkovávaných odbornými semináři, 

je tak seznámení se s problematikou a její zvládnutí možné i pro obchodníky, kteří o 

INCOTERMS nemají téměř žádné informace. 

Závěrem bych tedy chtěla konstatovat, že dle mého názoru je existence a celosvětově 

rozšířené používání standardizovaných dodacích doložek jednoznačně přínosem pro rozvoj 

nejen mezinárodního obchodu, a to především zjednodušením a v důsledku standardizace 

některých postupů také jeho významným urychlením. Neměl by však být opomínán ani 

důsledek, který s sebou rozšiřování INCOTERMS nese, a sice skutečnost, že jejich užívání se 

stává ve světě stále běžnějším standardem. To předpokládá u obchodníků, kteří se chtějí na 

poli mezinárodního obchodu prosadit a udržet nový nárok z hlediska jejich kvalifikace. Dle 

mého názoru bude do budoucna bezvadná znalost INCOTERMS jedním z mnoha požadavků 

na obchodníky, s nimiž se budou muset vypořádat, aby byli konkurenceschopnými. 

6 Závěrečné shrnutí 

Osobně za největší přínos této práce považuji skutečnost, že její téma se soustředí na 

problematiku celního práva v kontextu práva Evropské unie a mezinárodního obchodu, 

což umožňuje nastínění souvislostí mnohem širších, než pouze rozbor platné právní 

úpravy a jejích změn. Za základ evropské úpravy oblasti celního práva lze beze sporu 

považovat vytvoření podmínek pro fungování celní unie a realizaci společné obchodní 

politiky.  

Ačkoliv jsem v počátcích měla určité pochybnosti o souvislosti tématu zvláštní části 

této práce s tématem celního práva EU, po určitém proniknutí do oblasti jeho vztahu 

k mezinárodnímu obchodu jsem toho názoru, že téma INCOTERMS jsem zvolila vhodně 

nejen z hlediska skutečnosti, že jeho hlubší znalost využiji v rámci své profesní realizace, 

kterou je právě mezinárodní obchod zbožím, ale i z hlediska jeho souvislosti právě 

s problematikou celního práva EU, kterou jsem se ve své práci pokusila dostatečným 

způsobem ověřit zejména v kapitole 3.2. Avšak jsem přesvědčena, že jejich souvislost 

plyne i z obsahu jiných kapitol, zejména pak z těch, které jsou věnovány společné 

obchodní politice. Nejvýraznějším společným jmenovatelem obou témat se jeví právě 

široká oboustranná souvislost s problematikou mezinárodního obchodu.   
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Abstrakt 

 Tato diplomová práce se svým tématem zaměřuje na oblast celního práva Evropské 

unie. Je rozdělena do dvou částí, přičemž každá z nich je samostatně uzavřena. V závěrečném 

shrnutí je zhodnocen celkový přínos práce, stejně tak jako stanovení platnosti předpokladu, 

formulovaného ve společném úvodu, o tom, zda spolu témata obou částí práce dostatečně 

souvisejí. První část je svým obsahem obecná, jejím cílem je analýza oblasti, v níž se 

formovalo a v současnosti realizuje celní práv EU. Druhá část, označovaná v textu práce za 

část zvláštní se pak věnuje problematice používání mezinárodních výkladových pravidel 

INCOTERMS k výkladu standardizovaných dodacích podmínek.  

 V úvodu této části se práce věnuje vymezení rámce, v němž je celní právo EU 

realizováno. Zabývá se tedy charakteristikou celní unie a vnitřního trhu, dále pak 

problematikou společné obchodní politiky, která je dále rozčleněna do podkapitol, které se 

zaměřují jednak na samotné základy realizace společné obchodní politiky, jednak na její cíle a 

zásady a analýzu nástrojů používaných k jejich uplatňování. Dále je jedna podkapitola 

věnována pramenům celního práva EU a následuje analýza základních předpisů upravujících 

tuto oblast. Obsahem závěru obecné části je rekapitulace vývoje v této oblasti, zhodnocení 

stávající právní úpravy a pokusu o nástin budoucího vývoje tak, jak vyplývá z analýzy vývoje 

dosavadního, popsaného v této části. 

 Druhá část se blíže zaměřuje na problematiku mezinárodního obchodu a v jeho rámci 

konkrétně na používání standardizovaných mezinárodních dodacích podmínek a jejich 

výkladu dle pravidel INCOTERMS 2010. Pozornost je nejprve věnována jejich 

charakteristice a funkci, dále je proveden rozbor vztahu tohoto tématu k celnímu právu EU. 

Další podkapitoly se zabývají systematikou členění jednotlivých parit. V závěru, po obligátní 

podrobné analýze jednotlivých dodacích podmínek, je provedeno zhodnocení úskalí použití 

konkrétních parit v určitých případech. Závěrem této části je opět provedeno zhodnocení 

dosavadního vývoje INCOTERMS, dopadu jejich aplikace na praxi mezinárodního obchodu a 

nastínění dalšího možného vývoje, zejména rozšiřování působnosti. 
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Abstract 

 This thesis focuses on the field of customs law of the European Union. It is divided 

into two parts, each of them is separately closed. The summary is reviewing overall 

contribution of the work, as well as determine the validity of the assumption formulated in the 

joint introduction, whether the two parts of this thesis are sufficiently related. The first section 

is general in content, its objective is to analyze the areas in which the customs law was 

formed and nowadays is implemented in. The second part, described in the text above as a 

special part is devoted to the application of international interpretative rules INCOTERMS 

which are used for interpretation of standardized delivery conditions. 

In the introduction this part deals with defining the framework in which the EU customs law 

is implemented. Thus deals with the characteristics of the customs union and the internal 

market, as well as with issues of common commercial policy, which is further divided into 

chapters, which focus attention on the very foundations of the implementation of the common 

commercial policy, both in its objectives and principles and analysis of tools used for their 

implementation. Then one subchapter deals with sources of customs law of EU  followed by 

the analysis of the legislation in this area. The content of the conclusion of general part is 

composed of the recapitulation of development in this area, evaluation of existing legislation 

and of attempt to outline the future development how analysis of current development is 

implying. 

 The second part focuses more closely on issues of international trade and within 

specifically on the use of standardized international delivery conditions and their 

interpretation according to the rules INCOTERMS 2010th. Attention is first paid to their 

characteristics and function, it is also analyzed the relationship of this subject to customs law 

of EU. Next subchapters deal with systematic division of parities. In the end, after the obligate 

detailed analysis of individual delivery terms follows an assessment pitfalls of using specific 

parities in certain cases. In conclusion of this section is carried out again an evaluation of 

current development of INCOTERMS, the impact of their application to the practice of 

international trade and is outlined the possible further development, especially the extension 

of the scope. 
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Seznam příloh: 

 

Příloha č. 1  

 Jednotný správní doklad  

Zdroj: Tento vzor poskytla Paní Ludmila Linhartová 

 

Příloha č. 2 

Interní pomůcka k vyplňování Jednotného správního dokladu  

 Zdroj: Tento materiál rovněž poskytla celní deklarantka paní Ludmila Linhartová 

 

Příloha č. 3 

 Přehledová tabulka INCOTERMS 2010  

Zdroj:http://www.universalcargo.com/Portals/57382/docs/Incoterm%20Quick%20Ref

erence%20Guide.pdf 

 

Příloha č. 4 

 Srovnávací tabulka INCOTERMS 2000 a INCOTERMS 2010 

 Zdroj: http://www2.eycom.ch/newsletter/legal/2011/201101/en.aspx 

 

 

 

 

 

http://www.universalcargo.com/Portals/57382/docs/Incoterm%20Quick%20Reference%20Guide.pdf
http://www.universalcargo.com/Portals/57382/docs/Incoterm%20Quick%20Reference%20Guide.pdf
http://www2.eycom.ch/newsletter/legal/2011/201101/en.aspx

