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Anotace 
 

Každý stát nebo seskupení států se snaží maximálním způsobem chránit svou 

ekonomiku. Stejně tak si ji chrání i Evropská Unie. Jedním z nejdůležitějších prostředků 

ochrany trhu jsou opatření v rámci oběhu zboží ve styku s cizinou. Tento úkol plní celní 

správy členských zemí EU v rámci celního řízení.  

V bakalářské práci je popsán vývoj celního řízení ve vztahu k jeho elektronizaci 

v rámci kontrolních režimů EU. Cílem zavádění těchto moderních postupů je 

zjednodušení a sjednocení postupů celního řízení ve všech členských státech EU. 

Zjednodušení jednotlivých postupů je znatelné z vývojových diagramů, které jsou 

přílohou bakalářské práce. 

 

 

 

 

 

 

Annotation   

Each state or grouping of states make every effort to protect one´s own economy. 

So is it makes European Union. One of the most important means of market protection 

is measures within the circulation of the goods in relations with foreign countries. This 

function is performed by customs administrations of EU member states within the 

customs control. 

In bachelor´s paper is described the development of customs control relative to it´s 

electronization within the EU checking treatment. The aim of introduction of these 

modern methods is a simplification and unification of procedures of customs control in 

all EU member states. The simplification of individual procedures is evident from the 

flow chart which are in the enclosure of the bachelor´s paper. 
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1. Úvod 

 

Cílem bakalářské práce s názvem „Postup celního řízení a jeho vývoj od 

standardních postupů k elektronickému celnímu řízení“ je ve stručnosti popsat celní 

řízení, jeho vývoj od vstupu České republiky do Evropské unie a jeho vliv na tok zboží 

ve firmě zabývající se nejen obchodem se třetími zeměmi, ale také výrobou 

komponentů dovezených ze třetích zemí. Problematiku celního řízení je nutno zkoumat 

zejména s ohledem na čas, který je potřebný k projednání dováženého a vyváženého 

zboží před celním úřadem a na vliv daného procesu. Dále na možné ekonomické 

důsledky výroby a na administrativní zatížení firmy. V tomto směru má velký vliv na 

danou oblast problému vývoj informačních systémů, a to jak po stránce technického 

vybavení, tak po stránce zdokonalování programového vybavení. V rámci možností se 

zaměřím na proces celního řízení nejen z pohledu deklaranta, ale i z pohledu Celní 

správy.  

Při komponování této práce je nutno si uvědomit několik následujících 

skutečností. První skutečností je, že v současné době, chce-li být kdokoliv úspěšný 

v oblasti, kterou si zvolil, musí plnit požadavky svých klientů v co možná nejkratším 

termínu a v požadované kvalitě. Nebudeme posuzovat možná zdržení během přepravy, 

která nejsme schopni výrazným způsobem ovlivnit, ale zaměříme se na různé vlivy, 

které by mohly určitým způsobem ovlivnit rychlost zpracovávání zakázky (dovoz 

zboží), respektive rychlost celního odbavení při odesílání a doručování příjemci.  

Další skutečností, na kterou se v této práci zaměříme, jsou povinnosti při 

dodržování všech právních předpisů a norem. Plnění těchto povinností bude zvyšovat 

kredit osoby (firmy) nejen z pohledu státních orgánů, ale i z pohledu potenciálních 

zákazníků. Tato spolehlivost a bezúhonnost může mít značný vliv při získávání 

zákazníků, dále může ovlivňovat dobrou pověst firmy i její růst a úspěšnost výrobků  na 

trhu.  

Jedním z předpokládaných přínosů bude využití nových technologických postupů 

daných celními předpisy, které zefektivní činnost celních úřadů v rámci celního řízení. 

Tyto postupy umožní zlepšení podmínek pro administraci celního řízení ze strany 

podnikatelských subjektů, které spočívají ve snížení nákladů spojených s celním 

odbavením a usnadněním mezinárodního obchodu plynulejším tokem zboží. Současně 
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posoudíme, jakým způsobem se zrychlí komunikace mezi celními orgány a osobami, 

které se zúčastňují celního řízení, a jakými prostředky se tato komunikace uskuteční.  

Je nutno si uvědomit, že v souvislosti s rozvojem elektronické komunikace a 

elektronického celního řízení Celní správa za zúčastněné osoby částečně převezme 

komunikaci s ostatními orgány státní správy. Těmito orgány jsou zejména finanční 

úřady, kterým bude Celní správa poskytovat podstatné informace např. informace pro 

potvrzení odečtu daně z přidané hodnoty apod.  

Při tvorbě práce jsme vycházeli z faktu, že oblast elektronického celního řízení je 

teprve na začátku svého rozvoje. Ten je závislý na vývoji společného systému 

elektronického odbavování a společného postupu celních správ zemí Evropské unie 

v rámci budování celoevropské strategie odbavování „e-Customs“. Vzhledem ke 

skutečnosti, že je v současné době minimální množství studijních materiálů zejména 

v knižní podobě, museli jsme větší část této bakalářské práce vystavět pouze na znění 

jednotlivých předpisů Evropské unie, České republiky, na zkušenostech deklarantů, 

kteří se zabývají celním řízením již delší dobu a na své vlastní praxi.  

Hlavní částí práce je porovnávání činností v rámci celního řízení prováděného 

standardním způsobem a činností v rámci elektronického celního řízení. Všímáme si 

časové náročnosti a vlivu na rychlost odbavení zásilek při podávání návrhů na 

propuštění zboží do jednotlivých režimů. Z těchto důvodů se ve této práci nebudeme 

zabývat dalšími problematikami celního řízení, jako jsou např. zastupování v celním 

řízení, nebo problematika Oprávněného hospodářského subjektu. Současně bychom 

ovšem chtěli upozornit na závažnost této problematiky při posuzování strategických 

záměrů firmy.   
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2. Celní správa České republiky 

 

Celní správa České republiky je orgánem státní správy v oblasti celnictví 

s celostátní územní působností, celní politiky, celních sazeb a celní statistiky [1]. 

Nadřízeným orgánem je Ministerstvo financí. 

Hlavní činností Celní správy je vykonávat celní dohled nad zbožím v rámci 

jednotného celního území Evropské unie. Při tomto dohledu celní správa postupuje a 

jedná podle jednotných celních předpisů. Nejvýznamnější předpisy jsou především 

Celní kodex Společenství, Prováděcí předpis k Celnímu kodexu, předpisy týkající se 

systému osvobození od dovozního cla a společný celní sazebník Společenství. Tyto 

základní předpisy, vyplývající z mezinárodních smluv (např. CITES apod.), jsou dále 

rozvedeny řadou předpisů upřesňující jednotlivá omezení pro dovoz a vývoz některých 

druhů zboží. Každý stát Evropské Unie rozvádí základní předpisy svými národními 

předpisy, které zohledňují národní omezení. V ČR se jedná zejména o Celní zákon a o 

prováděcí vyhlášky. Jednotlivým předpisům se budeme více věnovat v oddíle 

zabývajícím se celním řízením. 

 

 

2.1. Úkoly Celní správy České republiky 

 

Celní správa ČR vykonává svou činnost prostřednictvím svých orgánů, které 

zastávají řadu úkolů. Mezi ně řadíme i plnění úkolů při správě daní, cel a poplatků. 

Celní správa je správcem daně, má tedy právo činit opatření potřebná ke správnému 

stanovení a splnění daňových povinností, zejména právo vyhledávat daňové subjekty, 

vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat nebo kontrolovat daně. Má také způsobilost být 

účastníkem občanského soudního řízení ve věcech správy daní [2]. V rozsahu své 

působnosti Celní správa, ve smyslu zákona č. 185/2004 Sb. o Celní správě České 

republiky, vykonává  tyto činnosti : 

- kontrolní činnost vykonávaná celními orgány pro potřebu jiného celního orgánu 

nebo orgánu veřejné správy, 

- podpora poskytována celním úřadem jinému celnímu orgánu nebo finančnímu 

orgánu ve formě poskytování informací a podkladů, předvádění osob k řízení, 

zajištění ochrany osob a majetku, 
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- vybírání a vymáhání peněžitých plnění, která vznikla bez vydání správního aktu 

ze zákona, nebo která byla uložena jinými správními úřady, a která jsou příjmem 

státního rozpočtu, státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků, 

- Celní správa vyhodnocuje a provádí analýzu rizik všech dostupných informací, 

aby na základě výsledků analýz mohla rozhodovat o rizikovosti subjektu a o 

vhodnosti případných povolení jednotlivých zjednodušených postupů  v celním 

řízení,                

- sledování obchodu se zbožím uvnitř Společenství, sledování obchodu se zbožím 

mezi Českou republikou a jiným členským státem Evropské unie.  

 

„Úkoly Celní správy plní celníci, kterými jsou fyzické osoby vykonávající v celní 

správě službu podle zákona upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních 

sborů.  Úkoly celní správy dále plní občanští zaměstnanci, kterými jsou pro účely v 

oblasti celnictví fyzické osoby vykonávající v celní správě službu ve služebním poměru 

podle služebního zákona, nebo v pracovním poměru“[1]. Celník je povinen zachovávat 

mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámil při plnění úkolů celní správy nebo 

v souvislosti s nimi a které v zájmu zabezpečení úkolů celní správy nebo v zájmu jiných 

osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými osobami. Tato povinnost trvá i 

po skončení služebního poměru celníka [8].  

Hlavním úkolem Celní správy ČR je zajišťování ochrany trhu a bezpečnosti 

mezinárodního obchodu, provádění celního řízení, boj proti porušování celních 

předpisů, ochrana společnosti a životního prostředí.  

V oblasti zajišťování ochrany trhu a bezpečnosti mezinárodního obchodu mezi 

sebou celní správy úzce spolupracují, a to na základě mezinárodních smluv, které 

poskytují vzájemnou pomoc při výměně informací, při předávání dokumentů a při 

šetřeních týkajících se porušování celních předpisů. Celkově tedy dochází k usnadnění 

komunikace mezi ostatními celními správami po celém světě. V současnosti Česká 

republika spolupracuje s více než dvaceti státy a je členem Světové celní organizace.   

 V rámci celního řízení  spadají postupy celních orgánů pod správu legislativy EU, 

která definuje jednotné postupy celního řízení pro všechny členské státy EU. Proces 

celního řízení vychází z celního kodexu EU a z programu jednotného počítačového 

zpracování celních režimů v rámci EU takzvaného e-Customs, který slouží k předávání 

dat a informací v rámci celního řízení mezi jednotlivými celními správami EU. Cílem 
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zavádění těchto postupů je zjednodušení a sjednocení celního řízení ve všech členských 

státech EU v rámci společného boje proti terorismu. 

V boji proti porušování celních předpisů se Celní správa ČR zaměřuje na 

odhalování případů, kdy byly porušeny celní a daňové předpisy v souvislosti 

s dovozem, vývozem a tranzitem zboží. Tranzitem se rozumí propuštění zboží do 

režimu, který zabezpečuje přepravu zboží mezi celními úřady pod celním dohledem. 

Případy porušování celních předpisů se nejčastěji vyskytují u obuvi, textilního zboží, 

zemědělských a potravinářských výrobků a u zboží zatíženého spotřební daní (zejména 

lihoviny a tabákové výrobky). K porušování předpisů dochází i v oblasti celního 

hodnocení, tj. dovoz na základě podhodnocených faktur a v případě textilních výrobků 

také v oblasti předkládání pozměněných důkazů původu zboží z důvodů obcházení 

licenčního řízení. V neposlední řadě dochází k porušování předpisů vinou nedostatečné 

znalosti celních předpisů u osob, které vstupují do celního řízení (například chybné 

umístění zboží do režimu, chybné výpočty atd.). Odhalování a šetření trestné činnosti 

provádí útvary pátrání, které jsou oprávněny používat tzv. operativně pátracích 

prostředků, jako je sledování osob, věcí, zásilek, využívání informátorů  apod. V této 

oblasti je Celní správa zapojena do celé řady mezinárodních organizací a informačních 

systémů. 

Základní úloha celní správy v oblasti ochrany společnosti spočívá v  nutnosti 

kontroly mezinárodního pohybu zbraní a vojenského materiálu, rizikových biologických 

látek, radioaktivních materiálů, včetně zboží dvojího použití. Zboží dvojího použití je 

zboží, které může být používáno na jedné straně pro účely civilního sektoru a na druhé 

straně pro účely ve zbrojním a jaderném průmyslu. Ochrana společnosti se vztahuje také 

na ochranu spotřebitele a na ochranu duševního vlastnictví, kdy ochrana duševního 

vlastnictví je prováděna dvojím způsobem. Prvním způsobem ochrany duševního 

vlastnictví je kontrola prováděná v rámci celního řízení a je zaměřena na dovoz (vývoz, 

průvoz) možných padělků v oblasti ochranných známek, průmyslových vzorů atd. 

Druhý způsob je v rámci kontrol prováděných společně s Českou obchodní inspekcí, 

kdy dochází k zabavení nedovolených napodobenin a padělků.  

Ochrana spotřebitele spočívá v kontrole obecné bezpečnosti výrobků. V této 

oblasti se celní orgány zaměřují především na to, zda výrobek nebo série výrobků 

nevykazuje znaky, které by mohly představovat vážné a bezprostřední ohrožení zdraví 

spotřebitele. Jedná se např. o hračky, léčiva, potraviny a podobné výrobky, které musí 

být doprovázeny dokladem potvrzujícím jejich bezpečnost.  
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V oblasti ochrany přírody je kontrolní činnost celníků zaměřena nejen na přepravu 

a balení reprodukčního materiálu lesních  dřevin, ale také i na dovoz, vývoz a průvoz 

látek poškozujících ozónovou vrstvu Země a látek poškozujících ovzduší. 

Vstupem České republiky do Evropské Unie - dne 1. května 2004 - vznikla 

nejužší spolupráce mezi celními správami EU, které společně zajišťují provádění 

dohledu nad jednotným celním územím Společenství na základě společné celní 

legislativy. Tato spolupráce je upravena právními předpisy EU mj. i Úmluvou o celním 

informačním systému, jež je základním článkem pro elektronické celní řízení (viz 

kapitola 4). 

2.2. Organizační uspořádání Celní správy České republiky 

 

Celní správu České republiky tvoří generální ředitelství, celní ředitelství a celní 

úřady. Jedná se o soustavu celních orgánů Celní správy, v jejichž čele je generální 

ředitel Generálního ředitelství, který je jmenován, řízen a odvoláván ministrem financí.   

Generální ředitelství cel - se sídlem v Praze - je nejvyšším orgánem celní správy, 

které spravuje daně a cla. Podílí se na přípravě návrhů právních předpisů v oblasti 

celnictví, řídí celní ředitelství a celní úřady, dále pak zpracovává údaje o zboží a 

výrobcích, u kterých vznikla daňová povinnost ke spotřební dani a v neposlední řadě 

vede centrální evidenci o kontrolovaném zboží. Další důležité činnosti Generálního 

ředitelství jsou uvedeny v příloze č.1 bakalářské práce. 

Druhým nejvyšším orgánem Celní správy je celní ředitelství, které je podřízeno 

Generálnímu ředitelství cel. Za činnost celního ředitelství odpovídá ředitel celního 

ředitelství, kterého jmenuje a odvolává generální ředitel. V současnosti je v České 

republice osm celních ředitelství.  

Ve věcech hospodaření s peněžními prostředky a jiným majetkem státu má 

postavení vnitřní organizační jednotky Generálního ředitelství cel. Celní ředitelství řídí 

celní úřady ve svém územním obvodu, vede evidence a statistiky, spravuje informační 

systémy nezbytné pro plnění svých úkolů, zabezpečuje laboratorní zkoumání a analýzu 

vzorků zboží pro celní a daňové účely, spolupracuje s celními orgány  jiných států 

v oblasti celnictví, vydává a zrušuje závazné informace o původu zboží a povoluje 

používání zjednodušených postupů při osvědčování původu zboží, dále koordinuje 

provádění kontrolních a asistenčních činností. Další činnosti prováděné Celním 

ředitelstvím jsou uvedeny v zákoně č.185/2004 Sb., o Celní správě České republiky. 



 12 

Výkonnými orgány celní správy jsou celní úřady. V současné době je v České 

republice 54 celních úřadů s vymezenou územní působností. Celní úřady jsou podřízeny 

celnímu ředitelství. Hlavní činnosti  celních  úřadů  jsou uvedeny v příloze č. 1. 
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3. Celní řízení 

 

Abychom mohli lépe vysvětlit postupy při celním řízení dříve a dnes, částečně 

s náhledem do nedaleké budoucnosti (s ohledem na avizované změny v celním řízení),  

si představme, že jsme v postavení středně velké firmy, která se zabývá mimo jiné 

obchodní činností se zahraničím. Společně s touto firmou budeme řešit problémy 

vznikající v souvislosti s dovozem a vývozem zboží. Bereme ohled na co nejrychlejší 

obrat zboží a co nejmenší skladové zásoby a budeme řešit problémy spojené zejména s 

rychlostí celního projednání. Abychom mohli vyjádřit, zda zavedení elektronického 

celního řízení a plánovaného centralizovaného celního řízení přinese významné 

urychlení a v jakém rozsahu, provedeme v rámci této práce porovnání jednotlivých 

postupů v celním řízení v době před vstupem do EU, v současnosti a v blízké 

budoucnosti. Pro zjednodušení vysvětlení budeme vycházet z předpokladu, že firma 

v rámci celního řízení vystupuje vlastním jménem ve vlastní prospěch a nevyužívá 

žádného zastupování. Specifikace zastupování v celním řízení, jeho formy, klady a 

zápory vysvětlíme samostatně. Projednávání zboží v rámci celního řízení vychází 

především z ustanovení  předpisů uvedených v příloze č. 2 bakalářské práce. Pro 

potřeby kapitoly „Celní řízení“ je nutno vysvětlit některé základní pojmy. Tyto pojmy 

jsou uvedeny v příloze č. 3.  

3.1. Jednotlivé postupy a kroky prováděné v rámci celního řízení 

 

   Postup v rámci celního řízení je upraven články 40 až 182 Nařízení Rady 2913/92 

ze dne 12. října 1992, kterým se vydává Celní kodex Společenství (dále jen „Celní 

kodex“), dále blíže specifikován v článcích 253 – 289 Prováděcího předpisu. 

Vyplňování celních prohlášení je stanoveno zejména přílohou 37 k Prováděcímu 

předpisu a přílohami k vyhláškám číslo 200/2005 Sb. a 201/2005 Sb.   

3.1.1. Jednotlivé postupy z pohledu deklaranta (firmy) – standardní postup 

 

Objednali jsme zboží ze třetí země, zásilka nám byla doručena. Jaký postup 

našeho pracovníka bude následovat? V prvé řadě převezmeme doklady od přepravce, 

zkontrolujeme, zda máme všechny potřebné doklady pro vypracování návrhu na celně 

schválené určení. Máme-li veškeré potřebné doklady, můžeme vypracovat návrh, 
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písemné celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do navrhovaného režimu (pro 

zjednodušení bereme v úvahu pouze režimy dovozu a vývozu zboží, opomineme režimy 

s ekonomickými účinky – aktivní zušlechťovací styk, celní sklad apod.). V případech, 

kdy nemáme veškeré potřebné doklady k propuštění zboží do navrhovaného režimu, 

musíme zvážit časový úsek, ve kterém jsme schopni zajistit veškeré potřebné doklady 

pro celní řízení, dále musíme zvážit, kdy předložíme zboží celnímu úřadu s návrhem na 

propuštění zboží do dočasného skladu. Potřebujeme-li zboží nutně pro další využití, 

můžeme navrhnout propuštění zboží do volného oběhu postupem neúplného celního 

prohlášení. 

Jaké doklady musíme mít pro podání návrhu na propuštění zboží do námi 

požadovaného režimu? Základní doklady, které potřebujeme pro zahájení celního řízení 

jsou: faktura za zboží (daňový doklad), TDD – tranzitní doprovodný doklad, nákladní 

list (dle druhu dopravy – CMR, kontejnerový list, letecký nákladní list apod.), dle 

podmínek přepravy, také fakturu za dopravu, Výpis z Obchodního rejstříku a 

v neposlední řadě Osvědčení o registraci. Nesmíme zapomenout na povolení 

„Ekokom“, a to z důvodů likvidace obalového materiálu. V konkrétních případech jsou 

zapotřebí k celnímu řízení i další doklady, jako jsou Osvědčení o původu zboží (např. 

EUR.1, FORM A, FORM B, Certifikát of Origin a další), veterinární a rostlino-lékařské 

certifikáty, Osvědčení o shodě, licence a doklady dohledu (tzv. „automatické licence“). 

Ve specifických dovozech určitého druhu zboží je nutno předkládat Osvědčení 

„CITES“, popř. u některých druhů výrobků i laboratorní osvědčení o složení výrobků 

od autorizovaných laboratoří.                 

Máme-li potřebné doklady, můžeme pomalu přistoupit k vyplňování tiskopisu 

Jednotného správního dokladu (dále jen „JSD“) [6]. Způsob vyplňování je stanoven 

přílohou 37 Prováděcího předpisu. V příloze je uvedeno, které kolonky tiskopisu musí 

být vyplněny vždy, které kolonky jsou ponechány na národních úpravách členských 

států a které kolonky jsou nepovinné. Upřesnění dle našich předpisů upravují vyhlášky 

č. 200/2005 Sb. a 201/2005 Sb. Jako pomůcka pro vyplnění tiskopisu JSD může 

posloužit také i Příručka o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a 

Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.7.2005 uveřejněná na webových 

stránkách Celní správy, a to na adrese: <http://www1.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Obchod-

sezbozim/Informace-a-prirucky/prirucka-JSD.htm>. 

Tiskopis JSD je upraven přílohou 32 Prováděcího předpisu. Kódy pro vyplnění 

jednotlivých kolonek JSD najdeme v příloze 38 Prováděcího předpisu. K vyplňování 
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tiskopisů lze použít i některý z nabízených softwarů pro deklarantskou veřejnost např. 

CLA-IQ, HELIOS-ORANGE, NZ-Servis a další. Vzor tiskopisu tvoří přílohu č. 4 

bakalářské práce. 

Abychom mohli správně vyplnit požadované údaje v JSD, musíme vždy znát druh 

a název zboží. Podle těchto údajů určíme sazební zařazení zboží. K sazebnímu zařazení 

zboží je využíván „Celní sazebník“,  kde jsou uvedena čísla kombinované nomenklatury 

a TARIC kódů pro jednotlivé druhy zboží. Od sazebního zařazení se mj. odvíjí případné 

doplnění přídavných kódů, předložení různých osvědčení, možnost uplatnění dovozních 

kvót, nebo další podmínky, za kterých lze zboží dovážet.   Chceme-li vypočítat dovozní 

dávky, které budeme platit u dovozu předmětného zboží, a doklady, které budeme 

muset předložit, můžeme využít kontrolního výpočtu umístěného na webových 

stránkách Celní správy. Dostupné na WWW:  <http://www.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Clo-

online/tariccz.htm > (příklad seznamu opatření – příloha č.5 bakalářské práce). Máme-li 

tiskopis řádně vyplněný,  je nutno ho podepsat pověřenou osobou. V našem případě je 

touto osobou zaměstnanec firmy s delegovanými pravomocemi pro celní řízení. 

V této fázi jsme připraveni podat písemné celní prohlášení s návrhem na 

propuštění zboží do navrhovaného režimu celnímu úřadu k projednání. Současně se 

všemi potřebnými doklady předkládáme celnímu úřadu rovněž předmětné zboží. Po 

podání celního prohlášení jsme povinni vyčkat do okamžiku přijetí prohlášení, strpět 

všechny úkony celního úřadu v rámci ověřování prohlášení (např. provedení dokladové 

a fyzické kontroly) a teprve po rozhodnutí celního úřadu o propuštění zboží do 

navrženého režimu, zajištění, nebo uhrazení celního dluhu můžeme s dovezeným 

zbožím volně nakládat. Tímto rozhodnutím pro nás končí úkony v rámci celního řízení. 

Celý postup je znázorněn ve vývojovém diagramu 1 (příloha č.  18  bakalářské práce) .     

Popsali jsme postup deklaranta v rámci celního řízení při dovozu zboží. Pro 

případy vývozu zboží postupujeme obdobným způsobem jen s nepatrnými odlišnostmi, 

tzn. že máme zboží vyrobené pro vývoz do třetí země, máme všechny doklady potřebné 

k vývozu, vyplníme správným způsobem tiskopis JSD. Vyplněný tiskopis a zboží 

předložíme celnímu úřadu a následně vyčkáme rozhodnutí celního úřadu. Propustí-li 

celní úřad zboží do režimu vývozu, převezmeme doklad o propuštění zboží (dříve 

potvrzený díl 3/8 tiskopisu JSD, dnes potvrzený vývozní doprovodný doklad). Tento 

doklad společně s doklady potřebnými pro přepravu zboží k příjemci předáme 

přepravci. Celní řízení pro nás končí v okamžiku, kdy zboží opustí celní území 

Společenství. O tomto úkonu jsme ještě v nedávné minulosti byli informováni 
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doručením potvrzeného dílu 3/8, který jsme předkládali finančnímu úřadu jako daňový 

doklad. V současné době je o uskutečněném vývozu informován finanční úřad Celní 

správou elektronicky.   

3.1.2. Jednotlivé postupy z pohledu deklaranta (firmy) – zjednodušený 

postup 

 

V prvé řadě musíme zjistit, jaké způsoby zjednodušených postupů bychom mohli 

využít. Proto si nyní jednotlivé zjednodušené postupy včetně podmínek, které při jejich 

použití musíme splnit, popíšeme. Celní kodex nám umožňuje toto použití 

zjednodušených postupů v celním řízením. Tyto postupy nám upřesňuje Prováděcí 

předpis, který je rozděluje do tří základních: a) neúplné celní prohlášení, b) použití 

administrativního dokladu a c) zjednodušený postup v místním celním řízení.  

a) Neúplné celní prohlášení (dále též „NCP“)– jedná se o postup umožňující 

propouštění zboží do navrhovaného režimu i bez nutnosti disponovat v daném 

okamžiku všemi doklady nutnými pro propuštění zboží do navrhovaného 

režimu, jako jsou např. faktura, nebo osvědčení o původu zboží apod.  

b) Administrativní doklad  (dále též „AD“) – zde je umožněno podat návrh na 

propuštění zboží do navrhovaného režimu bez použití tiskopisu JSD. 

c) Místní celní řízení – umožňuje propouštět zboží do navrhovaného režimu 

v místech schválených celním úřadem. Velice zjednodušeně řečeno: osoba 

využívající tento postup jedná z pozice pracoviště celního úřadu, které 

samostatně propouští zboží do navrhovaného režimu ve vlastních prostorách. 

 

Nyní si k jednotlivým zjednodušeným postupům uveďme jejich pozitiva i 

negativa, popř. další kritéria, která je vhodné vzít v úvahu při rozhodování, zda budeme 

využívat zjednodušené postupy, či nikoliv.  

Začneme projednáním zboží do režimu vývozu. Vzhledem ke skutečnosti, že při 

tomto režimu máme k dispozici veškeré potřebné doklady, tj. faktury i přepravní 

doklady, nebudeme používat zjednodušených postupů v podobě neúplného celního 

prohlášení (resp. administrativního dokladu). V tomto případě budeme žádat celní úřad 

o povolení zjednodušeného postupu v místním řízením. To již delší dobu vyžaduje 

povolení elektronické komunikace s celním úřadem, bez kterého nelze využít žádný ze 

zjednodušených postupů. Abychom mohli využívat zjednodušeného postupu, musíme si 
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pořídit programové vybavení, které splňuje podmínky stanovené celní správou pro 

elektronickou komunikaci. V případech, kdy toto vybavení máme, začneme 

projednávání zboží do režimu vývozu. Jednotlivé kolonky JSD vyplníme podle pokynů 

v příručce a přidělíme evidenční číslo. Vytvořený soubor uložíme a elektronicky 

odešleme příslušnému celnímu úřadu ke schválení prostřednictvím služeb VAN-

operátora. Doklady vytiskneme, opatříme razítkem schváleného vývozce ve smyslu 

přílohy č. 62 Prováděcího předpisu. Vystavené doklady zaznamenáme do příslušné 

evidence. Vyčkáme dobu (zpravidla 30 minut stanovenou povolením celního úřadu) na 

oznámení celního úřadu, zda bude u projednávaného zboží prováděna fyzická kontrola 

zboží. V případě, že od celního úřadu v průběhu této doby neobdržíme žádné oznámení, 

můžeme zboží propustit do režimu vývozu. Díl 3/8 JSD doprovází zásilku, včetně 

dalších příslušných dokladů. Zbývající díly JSD (1/6, 2/7) s výstupními doprovodnými 

doklady předložíme příslušnému celnímu úřadu k provedení dokladové kontroly. 

V případě, že celní úřad vyžaduje fyzickou kontrolu zboží, jsme povinni vyvážené zboží 

předložit celnímu úřadu ke kontrole, popř. zažádat celní úřad o provedení  kontroly 

zboží v prostorách nakládky zboží (provedení celního řízení mimo celní prostor). Tento 

postup byl platný do 1.2.2007, kdy vstoupila v platnost novelizace Celního kodexu ve 

smyslu Nařízení Rady 648/2005, tzv. „bezpečnostní novela“. Od 1.2.2007 je deklarant 

v rámci zjednodušených postupů při vývozu povinen využívat elektronické celní řízení, 

jehož popis a odlišnosti budou předmětem kapitoly 4. (nebo podkapitoly 4.1.2.) této 

bakalářské práce. V případech, kdy odběratel na základě asociačních dohod po nás 

vyžaduje doklad (osvědčení) o preferenčním původu zboží, je vhodné si zažádat u 

příslušného celního ředitelství rovněž o povolení zjednodušeného postupu při 

potvrzování původu zboží, abychom v daných případech nemuseli žádat o potvrzení 

původu zboží celní úřad s ohledem např. i na pracovní dobu celního úřadu.  

Rozhodování použít určitého typu zjednodušeného postupu bylo vcelku 

jednoduché a nebylo třeba velkého posouzení jednotlivých typů. V rámci dovozu zboží 

jsme ovšem v úplně jiné situaci, protože na rozdíl od vývozních režimů, zde ne vždy 

máme k dispozici všechny potřebné doklady a musíme vzít v úvahu, jak rychle 

potřebujeme uvolnit zboží do příslušného režimu, popř. jak dlouho můžeme ponechat 

zboží ve skladu. Ve většině případů budeme potřebovat propustit zboží do dovozního 

režimu v co nejkratší době, což je důvod k žádosti o povolení zjednodušeného postupu.  

V prvé fázi předpokládejme, že nemáme k dispozici veškeré doklady potřebné 

k propuštění zboží celním úřadem. V tomto případě máme k dispozici dvě varianty 



 18 

zjednodušeného postupu: 1) neúplné celní prohlášení 2) administrativní doklad. Nyní 

musíme rozhodnout, kdy jaký z těchto postupů budeme využívat.  

V rámci zjednodušeného postupu při neúplném celním prohlášení učiníme 

následující kroky. Po ukončení režimu tranzitu si připravíme všechny potřebné doklady, 

které máme k dispozici. Na základě těchto dokladů vyplníme povinné kolonky tiskopisu 

JSD (povinné kolonky JSD jsou stanoveny přílohou 37 Prováděcího předpisu a jsou 

vždy vypsány v písemné podobě povolení). Mezi povinné údaje, které musí být vždy 

v tiskopise JSD uvedeny, patří údaj o celní hodnotě zboží. K určení celní hodnoty zboží 

vždy potřebujeme znát údaje o hodnotě zboží a současně - podle typu přepravních 

podmínek - i hodnotu přepravních nákladů. Ne vždy ovšem známe tyto údaje 

z daňových dokladů (faktury), proto v rámci zjednodušeného postupu použijeme nám 

známé hodnoty např. z proforma-faktur, faktur pro celní účely, nákladových listů, 

konosamentů apod. V tomto případě vyplníme do tiskopisu JSD všechny povinné údaje 

podle nám známých informací. Takto v předepsané lhůtě vyplněný tiskopis předložíme 

celnímu úřadu, který celní prohlášení přijme a na základě námi vyplněných údajů 

vyměří dovozní dávky. Po vyměření dovozních dávek můžeme propustit zboží do 

některého z dovozních režimů. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme nepředložili veškeré 

daňové doklady potřebné k vyměření dovozních dávek, je Celním kodexem stanovena 

lhůta třiceti dnů na doložení potřebných dokladů. V okamžiku, kdy máme potřebné 

daňové doklady k dispozici, předložíme je celnímu úřadu k zúplnění celního prohlášení. 

V případě, kdy daňové doklady odpovídají dokladům, které byly předloženy 

k neúplnému celnímu prohlášení, stačí tyto doložit. V případě, kdy v neúplném celním 

prohlášení jsou hodnoty odlišné od hodnot skutečných, jsme povinni v daném celním 

prohlášení provést změny a požádat celní úřad o provedení oprav a o dovyměření 

dovozních dávek. Neúplné celní prohlášení není daňovým dokladem, tím se stává až 

doložené celní prohlášení.  

V rámci zjednodušeného postupu při použití administrativního dokladu  je 

postup následující. Stejně jako v předchozím případě nemáme všechny potřebné 

doklady pro podání úplného celního prohlášení. Na rozdíl od předešlého však vystavíme 

pouze administrativní doklad (jako tento doklad může sloužit např. i faktura za zboží). 

V tomto postupu odešleme celnímu úřadu příslušný administrativní doklad 

v elektronické podobě, vytiskneme jej a zaevidujeme v příslušných evidencích 

nařízených povolením zjednodušeného postupu. V okamžiku, kdy je příslušný 

administrativní doklad zaevidován a jeho zaevidování oznámeno celnímu úřadu, 
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můžeme zboží propustit do navrhovaného režimu. Příslušný doklad jsme povinni 

v předepsané lhůtě (v případě tohoto zjednodušeného postupu max. 10 dní) doplnit 

příslušnými daňovými doklady a s řádně vyplněným tiskopisem JSD (tzv. dodatečné 

celní prohlášení) předložit celnímu úřadu k projednání, tzn. že do 10 dnů od propuštění 

zboží do dovozního režimu musíme celnímu úřadu předložit úplné celní prohlášení, 

administrativní doklad a všechny další doklady potřebné k vyměření dovozních dávek. 

Důvodem je, ve smyslu ustanovení Celního kodexu, nutnost zaevidovat celní dluh 

nejpozději do 14 dnů ode dne propuštění zboží do režimu.  

Z výše uvedeného se dají odvodit základní rozdíly mezi použitím zjednodušeného 

postupu za pomoci neúplného celního prohlášení a administrativního dokladu. Prvním 

rozdílem je délka lhůty stanovené k doložení příslušných dokladů, které potřebujeme 

k projednání zboží do navrhovaného režimu a vystavení daňového dokladu. Dalším 

rozdílem je okamžik propuštění zboží do navrhovaného režimu, v případě neúplného 

celního prohlášení – a to je v okamžiku vyměření dovozních dávek a u 

administrativního dokladu – to je okamžik zaevidování zboží do příslušných evidencí a 

oznámení této skutečnosti celnímu úřadu. Okamžik vyměření dovozních dávek je 

v případě NCP v době předložení neúplného prohlášení. K případnému doměření 

dochází ve stanovené lhůtě. V případě AD dochází k vyměření dovozních dávek až 

v okamžiku projednání dodatečného celního prohlášení. Od této skutečnosti se rovněž 

odvíjí povinnost zajištění celního dluhu (celní dluh musí být zajištěn až do úhrady 

celního dluhu – 10 dní od doručení platebního výměru), což ve skutečnosti znamená, že 

v případě NCP je to do okamžiku úhrady celního dluhu vyměřeného na neúplné 

prohlášení a v případě AD do úhrady celního dluhu vyměřeného na dodatečné celní 

prohlášení. Propuštění zboží do navrhovaného režimu v případě AD není podmíněno 

předložením tiskopisu JSD a příslušných dokladů pro projednání dovozní operace 

celnímu úřadu. V případě NCP lze požádat celní úřad o prodloužení lhůty k doložení 

příslušných daňových dokladů. V případě AD není umožněno tuto lhůtu prodloužit.  

V této fázi bychom se mohli zmínit o posledním typu zjednodušených postupů 

v rámci dovozních operací – o místním řízení. Základ tohoto zjednodušeného postupu 

spočívá ve skutečnosti, že nám bude umožněno projednávat zboží z pozice pracoviště 

celního úřadu, což s sebou nese nejen výhody, ale i značná rizika. Tento postup je 

doporučován ověřeným firmám s většími zkušenostmi v oblasti zjednodušených 

postupů, s dobrým uživatelským softwarem apod. V budoucnosti by tímto 

zjednodušeným postupem měly možnost projednávat především „oprávněné 
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hospodářské subjekty“. A to zejména z důvodu, že konečným produktem tohoto 

zjednodušeného postupu by mělo být tzv. „samovyclívání“. S tímto zjednodušeným 

postupem je spojena rovněž nutnost být současně i držitelem povolení zjednodušeného 

postupu při ukončování režimu tranzitu, dostatečná solventnost subjektu a další. Pro 

použití tohoto zjednodušeného postupu je povinná elektronická komunikace s celním 

úřadem. Dále je nutno vlastnit povolení zjednodušeného povolení při ukončování 

tranzitu. V okamžiku ukončení režimu tranzitu se nachází zboží u příjemce, který si sám 

navrhne režim, řádně vyplní tiskopis JSD a dál postupuje z pozice pracoviště celního 

úřadu, což znamená, že sám projedná daný režim a vyměří dovozní dávky, které odvede 

na účet celního úřadu. Kontrola správného postupu při plnění tohoto zjednodušeného 

postupu je prováděna celním úřadem jen v podobě následných kontrol, což znamená, že 

celní úřad v určitých intervalech bude provádět hloubkové kontroly, zda byly dovozní 

dávky vyměřeny včas a správně a zda byly odvedeny ve stanovené lhůtě. Celní úřad 

bude mít přístup i do účetnictví firmy. V případě jakéhokoliv porušení celních předpisů 

při projednávání tímto způsobem bude povolení odejmuto. Proto je zjednodušený 

postup v místním řízení v současné době využíván minimálně. K většímu využití bude 

docházet až v průběhu příštích let, kdy bude zaváděn elektronický systém v dovozu a 

kdy bude rychlejší, přesnější a bezpečnější elektronická komunikace. Této otázce se 

budeme věnovat v oddílu elektronického celního řízení, tzn. v kapitole 4. Postupy 

v rámci zjednodušených postupů jsou naznačeny ve vývojovém diagramu 2 (příloha č. 

19 bakalářské práce). 

 

3.1.3. Jednotlivé postupy z pohledu Celního úřadu – standardní postup 

 

V rámci celního řízení se deklarant dostaví na celní úřad a předloží 

projednávajícímu celníkovi veškeré doklady, které se týkají předmětné operace. 

Současně s doklady je předloženo i předmětné zboží. Příslušník, který převezme 

doklady, zkontroluje, zda byly předloženy veškeré potřebné doklady pro propuštění 

zboží do navrhovaného režimu. V případě, kdy jsou doklady všechny, celník 

zkontroluje formální náležitosti v písemném celním prohlášení. Po podání JSD začne 

celník provádět nejprve dokladovou kontrolu podaného prohlášení, tzn. že se kontroluje, 

zda veškeré údaje byly správně zapsány a zda odpovídají předloženým dokladům, což je 

nutno porovnat s opatřeními TARICu  (ověřením na stránkách EUR-Lexu, příklad  – viz 
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příloha č.6 bakalářské práce). V případech, kdy jsou projednávajícím celníkem zjištěny 

nedostatky v prohlášení (např. je zjištěno, že jsou zapotřebí ještě další doklady, nebo 

jsou odhaleny závažné chyby v podaném prohlášení apod.), je deklarant vyzván 

k odstranění těchto nesrovnatelností - a to prostřednictvím „Výzvy k odstranění 

nedostatků v podaném celním prohlášení“.  V této výzvě celník zaznamená veškeré 

zjištěné nedostatky a stanoví lhůtu k předložení opraveného JSD, popř. předložení 

potřebných dokladů. Tato lhůta se pohybuje v řádech dnů. Nejsou-li zjištěné nedostatky 

odstraněny v předepsané lhůtě, je dále postupováno, jako by celní prohlášení nebylo 

podáno. V opačném případě, nebo bylo-li podané celní prohlášení bez nedostatků, celní 

úřad dané prohlášení přijme. Po přijetí je písemné celní prohlášení zaevidováno a je 

stanoven rozsah prováděné kontroly, zda bude provedena fyzická kontrola zásilky, nebo 

se bude jednat jen o kontrolu dokladovou.  

Fyzická kontrola zboží je zpravidla prováděna v celním prostoru příslušného 

celního úřadu. Jedná-li se však o zboží, které je např. nadrozměrné, sypké, nebo jiné 

specifikace, pro které je nelze zkontrolovat v celním prostoru, může deklarant 

navrhnout kontrolu mimo celní prostor, např. v prostorách firmy. Celní úřad na základě 

žádosti rozhodne, kde provede kontrolu zboží. V oprávněných případech je kontrola 

provedena v prostorách navržených deklarantem. V takových případech je ovšem na 

deklarantovi úhrada veškerých nákladů spojených s prováděnou kontrolou. V rámci 

fyzické kontroly zboží se posuzuje, zda zboží odpovídá zboží uvedenému na písemném 

celním prohlášení. Odpovídá-li předepsané kvalitě, není-li zkažené, zda se nejedná o 

zboží, které by mohlo být zdraví nebezpečné, nejsou-li nutné zásahy, popř. kontroly 

dalších orgánů státní správy (např. ČOI, OHS, ČZPI a další). Stejný postup je i 

v případech podezření z porušení práv duševního vlastnictví. V těchto případech je 

nutno kontaktovat držitele práv k ochranné známce, průmyslovému vzoru, autorských 

práv apod. V ojedinělých případech je nutno povolat orgány IPFI. V případech, kdy je 

nutno tyto orgány povolat, je přerušeno řízení (projednávání do daného režimu) až do 

rozhodnutí příslušného orgánu.  V rámci prováděné kontroly mohou celní orgány 

odebírat vzorky za účelem zjištění sazebního zařazení, kvality apod.  Odebrané vzorky 

jsou poté odeslány do CTL k odbornému posouzení. Odborné posouzení nemá ve 

většině případů vliv na termín propuštění zboží do navrhovaného režimu. Po provedení 

fyzické kontroly celní orgán provede zaznamenání výsledků a porovná je s údaji 

uvedenými v JSD. Jsou-li ve shodě, potom celní úřad vyměří dovozní dávky a rozhodne 

o propuštění zboží do navrhovaného režimu.  
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Speciální kontrolou je ověřování předložených důkazů původu. V případech, kdy 

deklarant žádá o přiznání preferenčního zacházení, tj. že na základě asociačních dohod 

je uplatňována snížená sazba cla, zboží je propuštěno do navrhovaného režimu. Je 

zajištěn případný celní dluh a osvědčení o původu zboží je odesláno příslušnému orgánu 

vystavující země k posouzení. Na základě výsledků podaných příslušným orgánem je 

preferenční zacházení přiznáno, nebo nepřiznáno. Nebylo-li přiznáno preferenční 

zacházení, je doměřen a vybrán celní dluh. O zahájení postverifikačního řízení 

(ověřování osvědčení) je deklarant informován a měl by být nápomocen celním 

orgánům vydávající země, aby postverifikační řízení trvalo co nejkratší dobu. 

Tímto je ukončen proces celního řízení. Další případné ověřování k dovezenému 

zboží je předmětem následných kontrol a dalších kontrolních mechanismů orgánů Celní 

správy. Postup celního úřadu je znázorněn ve vývojovém diagramu 3 (příloha č. 20 

bakalářské práce). 

3.1.4. Jednotlivé postupy z pohledu Celního úřadu – zjednodušený postup 

 
V rámci zjednodušených postupů je celní úřad v postavení určitého kontrolního 

mechanismu pro plnění správného postupu při projednávání zboží do navrhovaného 

režimu. Znamená to, že celní úřad ve většině případů provádí kontrolu plnění podmínek 

povoleného zjednodušeného postupu až po propuštění zboží do režimu, tedy kontrolu  

dokladovou. Ve výjimečných případech může přerušit projednávání zjednodušeným 

způsobem tím, že nařídí fyzickou kontrolu zboží, tj. předložení zboží celnímu úřadu ke 

kontrole. V této podkapitole si ukážeme standardní postupy běžného projednávání, ale i 

případy, kdy celní úřad provede fyzickou kontrolu zásilky. 

V režimu vývozu je, jak jsme již uvedli, využíván zjednodušený postup místního 

řízení. To pro celní úřad znamená, že je deklarantem upozorněn elektronicky nebo 

faxem, že je  propouštěna zásilka. Ve zprávě celnímu úřadu musí být zřejmé, jaké zboží 

zásilka obsahuje, jaké množství, hmotnost, popř. další specifikace. Projednávající 

příslušník tyto údaje zaregistruje a zkontroluje, zda zásilka neobsahuje jiné zboží, než 

které je uvedeno v povolení zjednodušeného postupu. Má-li pochybnosti o pravdivosti 

údajů zaslaných deklarantem, může celní úřad přerušit zjednodušený postup a nařídit 

předložení zásilky ke kontrole ještě před propuštěním. Tuto skutečnost musí 

deklarantovi oznámit ve lhůtě stanovené podmínkami povolení. K této situaci dochází 

jen ve zcela výjimečných případech. Zpravidla je dodržování podmínek povolení 



 23 

prováděno pouze dokladově. To znamená, že příslušník přijme elektronicky zaslané 

soubory, čímž je zaeviduje v elektronické podobě do evidence celního úřadu. 

V okamžiku, kdy deklarant předloží vyplněné tiskopisy JSD a veškeré potřebné 

doklady, na základě kterých propustil zboží do režimu, projednávající příslušník 

zkontroluje, zda vyplněné údaje v JSD souhlasí s předloženými doklady a s údaji 

uvedenými v elektronicky přijatém souboru. V případech, kdy nezjistí žádné 

nesrovnalosti, potvrdí celní úřad předložené tiskopisy JSD, které následně uloží 

předepsaným způsobem. Takto popsaný způsob byl používán do konce ledna 2007, než 

vstoupila v platnost bezpečnostní novela Celního kodexu (viz vývojový diagram 4 - 

příloha č. 21 bakalářské práce). Od 1.2.2007 je povolen zjednodušený postup ve vývozu 

v rámci elektronického celního řízení (tzv. e-Vývoz). Tento postup si blíže popíšeme 

v podkapitole 4.1.2. bakalářské práce. Má-li celní úřad pochybnosti o správném plnění 

podmínek povolení zjednodušeného postupu deklarantem, provede fyzickou kontrolu 

zásilky prostřednictvím výjezdové skupiny až na cestě, tj. po propuštění zboží do 

režimu. K tomuto způsobu kontroly dochází skutečně jen ve zcela ojedinělých 

případech, kdy má celní úřad důvodné podezření, že dochází k porušování ustanovení 

Celního kodexu a Celního zákona.  

Při projednávání dovozních režimů se v praxi setkáváme, jak jsme již uvedli, se 

dvěma typy zjednodušených postupů. V případech, kdy je ve zjednodušeném postupu 

využíváno neúplné celní prohlášení, je postup následující. Deklarant předloží celnímu 

úřadu tiskopis JSD, který je vyplněn jen údaji, jež jsou deklarantovi známé. Dále 

předloží veškeré doklady, které má k dispozici a které jsou potřebné pro propuštění 

zboží do navrhovaného režimu. Projednávající příslušník provede kontrolu údajů 

uvedených v NCP, zejména je kontrolováno, zda v NCP jsou uvedeny údaje, kterými 

lze vyměřit dovozní dávky. Dále je kontrolováno, zda je deklarováno zboží, na které 

bylo povolení zjednodušeného postupu vydáno, zda deklarované zboží nepodléhá 

dovozním kvótám, popř. dalším opatřením v dovozu (např. předložení licencí, 

osvědčení o shodě apod.). Poté jsou zkontrolovány údaje o množství. Po provedených 

kontrolách příslušník zaeviduje neúplné celní prohlášení do evidence celního úřadu a 

vyměří dovozní dávky, které je deklarant povinen uhradit v předepsaném termínu. Ve 

lhůtě stanovené celním úřadem deklarant dodá celnímu úřadu zbývající doklady a 

projednávající příslušník na základě doložených dokladů provede případnou opravu 

NCP, nebo je jen přiloží k NCP. Mají-li doložené doklady vliv na údaje o celní hodnotě, 
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příslušník provede rovněž výpočet celního dluhu. Je-li rozdíl v dovozních dávkách, buď 

příslušnou částku vrátí, nebo dovyměří. Tímto je ukončen celý proces zjednodušeného 

postupu, který je prováděn způsobem podávání neúplného celního prohlášení. Postup 

při projednávání neúplného celního prohlášení je znázorněn ve vývojovém diagramu č.5 

(příloha č. 22  bakalářské práce). 

Při projednávání zjednodušeného postupu prováděného administrativním 

dokladem budeme postupovat následujícím způsobem. Deklarant, který na základě 

povolení tohoto zjednodušeného postupu propouští zboží do navrhovaného režimu, tuto 

skutečnost elektronicky, nebo faxem oznámí celnímu úřadu (avízo). Celní úřad, resp. 

pověřený pracovník provede vizuální kontrolu předloženého dokladu. V případě 

pochybností přeruší zjednodušený postup a nařídí předložení propouštěného zboží 

celnímu úřadu ke kontrole (výjimečné případy – ověřování dodržování podmínek 

zjednodušeného postupu). Ve většině případů však pověřený pracovník příchozí doklad 

zaeviduje do evidence celního úřadu. Ve lhůtě stanovené celním úřadem deklarant 

předloží dodatečné celní prohlášení se všemi doklady potřebnými pro projednání 

předmětného zboží do navrhovaného režimu. Projednávající příslušník převezme 

veškeré doklady a začne provádět dokladovou kontrolu předloženého JSD. V prvé řadě 

je porovnáváno, zda zboží, které je uvedené na administrativním dokladu, je totožné se 

zbožím uvedeným na JSD. Dále je nutno ověřit správnost všech údajů uvedených v JSD 

a k nim předložených dokladů. V rámci ověřování je rovněž kontrolováno dodržení 

lhůty stanovené celním úřadem pro předložení dodatečného celního prohlášení. Po 

provedené kontrole projednávající příslušník zaeviduje podané JSD do příslušných 

evidencí, vyměří dovozní dávky. Poté provede odpis administrativního dokladu 

v příslušné evidenci. V tomto okamžiku končí projednání daného případu 

zjednodušeného postupu formou administrativního dokladu.  Nutno dodat, že i 

v případě tohoto typu zjednodušeného postupu jsou určité skupiny zboží, které nelze 

propouštět do navrhovaného režimu (např. některé druhy potravin, zboží podléhající 

preferenčním kvótám apod.). Postup znázorněn ve vývojovém diagramu č. 6 (příloha 

č. 23  bakalářské práce). 

Zjednodušený postup v místním řízení se v současné době vyskytuje v minimální 

míře pouze u některých celních úřadů. V těchto případech je celní řízení prováděno 

deklarantem z pozice pověřeného pracovníka celního úřadu a celní úřad provádí pouze 
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dohled nad plněním podmínek zjednodušeného postupu a to následujícím způsobem. 

Podmínkou tohoto postupu je elektronický přenos dat mezi deklarantem a celním 

úřadem. Celní úřad, resp. jeho pověřený pracovník, přijme zprávu o zahájení 

propouštění zboží do navrhovaného režimu v rámci zjednodušeného postupu. Pokud 

v předepsané lhůtě neoznámí deklarantovi, že bude požadováno předložení zboží ke 

kontrole, deklarant předmětné zboží projedná, vyměří si dovozní dávky a tuto 

skutečnost elektronicky oznámí celnímu úřadu. V předepsané lhůtě jsou  deklarantem 

celnímu úřadu předloženy veškeré doklady – JSD s přiděleným evidenčním číslem, 

fakturou a jinými doklady. Na základě těchto dokladů provede projednávající příslušník 

dokladovou kontrolu za účelem zjištění, zda dovezené zboží bylo propuštěno do 

navrhovaného režimu v souladu s platnými předpisy, zda byly správně a včas vyměřeny 

a uhrazeny dovozní dávky. Na zkontrolovaných dokladech projednávající příslušník 

potvrdí rozsah a datum provedené kontroly a doklady založí. Pokud jsme do této fáze 

mluvili o elektronickém podání, popř. o elektronické komunikaci, měli jsme na mysli 

pouze elektronický přenos dat, spíše bychom to měli nazývat přenosem dat pomocí 

výpočetní techniky, jelikož tato data měla jen předepsanou strukturu, ale nemusela být 

opatřena elektronickým podpisem, ani nemusela být žádným jiným zvláštním způsobem 

kódována. V okamžiku, kdy předáváme celnímu úřadu potřebné informace a data 

prostřednictvím strukturovaných a kódovaných zpráv, které jsme opatřili elektronickým 

podpisem, začínáme naplňovat ustanovení „bezpečnostní novely“ NR č. 648/2005 

Celního kodexu a zahajujeme proces elektronického celního řízení. 
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4. Zavádění systému elektronického celního řízení 

 

4.1. Elektronické celní řízení při vývozu a dovozu 

 

Nejdůležitějším předpisem pro zavedení elektronického celního řízení je tzv. 

bezpečnostní novela Celního kodexu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES)  č. 648/2005 ze dne 13. dubna 2005. Mění se jím nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, 

a vydává se celní kodex Společenství (OJ L117) ze dne 11. 5. 2005. Je v něm stanoven 

požadavek na členské státy EU, aby byly vytvořeny systémy pro přijetí elektronického 

celního prohlášení, aby došlo k automatizovanému provádění řízení rizik a aby se 

užívala elektronická výměna údajů mezi vstupními, dovozními, vývozními a výstupními 

celními úřady do tří let od nabytí účinnosti příslušných článků tohoto nařízení, pokud na 

základě žádosti členských států nepožádá Komise Radu o případné prodloužení této 

lhůty. V souvislosti s těmito změnami došlo i ke změnám v Prováděcím předpise NK 

č. 2454/93 a v Celním zákoně č. 13/1993 Sb. v platném znění. Dále je postup upraven 

Zákonem o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., Zákonem o spotřební dani 

č. 353/2003 Sb., Zákonem o správě daní a poplatků č. 337/1992 Sb. a v neposlední řadě 

Správním řádem č. 500/2004 Sb. a č. 501/2004 Sb. Ustanovení těchto zákonů jsou dále 

upravena jednotlivými prováděcími předpisy. 

V této kapitole vysvětlíme, z jakého důvodu dochází k zavádění elektronického 

předávání informací a podávání návrhů na celní projednání a zároveň si upřesníme  

právní důsledky takto podaných návrhů. Musíme si uvědomit, že v systému 

elektronického celního řízení dochází ke změně právní závaznosti, tzn. že celní 

prohlášení podaná elektronicky a opatřená elektronickým podpisem se stávají právně 

závaznými v podobě datového souboru, nikoliv v tištěné podobě. Doklady vyhotovené 

v tomto systému jsou jen zobrazením dat bez právní závaznosti. 

Základem elektronické komunikace s celním úřadem je elektronický podpis. Jaké 

jsou výhody a právní důsledky v systému elektronického celního řízení? Klasickým 

podpisem nelze opatřit data odeslaná elektronicky. Ověřování podpisu i v případě 
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písemného podání je zdlouhavé. Je nutno ověřit totožnost podávajícího, jeho plné moci 

k takovému úkonu apod., ne vždy je zajištěna integrita dat, může dojít 

k neoprávněnému (popř. zfalšovanému) podpisu. Pro elektronický podpis platí, že je 

vždy součástí dat, jednoznačně ověřuje totožnost podávajícího a tento podpis, je 

nezaměnitelný. Právní závaznost fyzického i elektronického podpisu je stejná.   

V současnosti byl v rámci elektronického celního řízení spuštěn systém e-Vývoz. 

Účelem systému e-Vývoz je umožnit celním úřadům, které jsou zapojeny do provádění 

režimu vývozu (CÚ vývozu a CÚ výstupu), elektronickou výměnu informací za účelem 

zautomatizovat činnosti prováděné v rámci vývozní operace, zvýšit účinnost kontroly 

vyváženého zboží a v neposlední řadě přispívat ke společnému zajištění mezinárodní 

bezpečnosti v souladu s tzv. bezpečnostní novelou.  

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti se při popisu jednotlivých postupů 

deklaranta a celního úřadu zaměříme pouze na oblast vývozu. Plánovanou oblast 

elektronického celního řízení v dovozu rozvedeme v podkapitole 4.2., protože 

v současnosti nelze přesně stanovit, kdy bude tento projekt spuštěn a jaké přesné 

podmínky budou stanoveny pro provádění zjednodušených postupů.  

 

4.1.1. Jednotlivé postupy při vývozu z pohledu deklaranta - standardní 

postup 

 

Jak jsme již uvedli v této části se budeme zabývat postupem deklaranta při 

projednávání návrhu na propuštění zboží do režimu vývozu. Tento způsob je aplikován 

již od 1.2.2007.  

V prvé řadě si musíme zažádat u celního úřadu o povolení elektronické 

komunikace. Jako přílohu k této žádosti budeme potřebovat kvalifikovaný elektronický 

podpis. Současně budeme potřebovat software kompatibilní se softwarem celní správy. 

Předpokládejme, že jsme tyto dvě podmínky splnili a že nám celní úřad vystavil 

povolení elektronické komunikace. Kvalifikovaný elektronický podpis nám slouží 

k šifrování zpráv s údaji uvedenými ve vývozním doprovodném dokladu                  

(dále jen „VDD“)(viz příloha č.7 bakalářské práce), tím jsou data zde uvedená chráněná 

proti případnému zneužití. 
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Na základě vystavené faktury vyplníme veškeré potřebné údaje do programu 

(nemáme-li koupený software, můžeme k vyplňování využít zdarma poskytované 

aplikace WebKlient II na internetových stránkách Celní správy, dostupné na WWW: 

<http://www1.cs.mfcr.cz/nctsw2/>. Vyplňování údajů ve VDD je stejné jako 

vyplňování tiskopisu JSD i zde musíme uvést všechny údaje, které jsou povinné pro 

projednání zboží a postupujeme podle příručky pro vyplňování JSD. Vyplněný soubor 

odešleme ke schválení na Informační centrum Celní správy, a to buď přímo, nebo 

prostřednictvím nasmlouvaného VAN-operátora. (VAN-operátor – placená služba). 

V případě, že jsme nevyplnili správně veškeré požadované údaje, Informační centrum 

tuto zprávu nepřijme a upozorní nás na odstranění našich tzv. chybovým hlášením. 

V případě, že zpráva obsahovala všechny údaje a byla i formálně v pořádku Informační 

centrum po ověření naší identity (platnosti elektronického podpisu)  naší zprávě přidělí 

evidenční číslo (dále jen „MRN“). Přidělením MRN je naše zpráva současně odeslána 

celnímu úřadu vývozu. Přidělené MRN si zapíšeme, popř. si můžeme vytisknout VDD, 

společně s fakturou, popř. i s dalšími doklady nutnými pro propuštění zboží a se zboží 

se dostavíme na celní úřad k odbavení naší zásilky.  

Po propuštění zásilky do režimu vývozu celním úřadem vývozu dostaneme dva 

výtisky VDD opatřené služebním razítkem projednávajícího příslušníka v kolonce E, 

jeden je bez dalších znaků a druhý opatřen otiskem razítka „Alternativní důkaz“. Těmito 

doklady, fakturou, nákladním listem a případnými dalšími doklady vybavíme přepravce. 

Přepravce dopraví zboží k výstupnímu celnímu úřadu, kde je režim vývozu ukončen. 

Zde si přepravce rovněž nechá osvědčit „Alternativní důkaz“, který bude sloužit 

v případě neobdržení elektronické zprávy o ukončení režimu vývozu jako podpůrný 

doklad osvědčující výstup zboží. Celní úřad výstupu provede kontrolu vyváženého 

zboží a ukončení režimu zaznamená do systému. V okamžiku ukončení režimu 

v systému odchází elektronická zpráva o splnění podmínek režimu vývozu současně 

celnímu úřadu vývozu, deklarantovi, a příslušnému finančnímu úřadu. V okamžiku 

obdržení zprávy o ukončení režimu je vývoz zboží ukončen i pro nás. Okamžitý stav 

MRN lze zjistit na internetových stránkách Celní správy, postup je zobrazen 

v příloze č.8 bakalářské práce. 
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4.1.2.  Jednotlivé postupy při vývozu z pohledu deklaranta -  zjednodušený 

postup 

 

       Pokud se začneme zabývat zjednodušeným postupem v režimu vývozu v místním 

řízení, budeme vycházet z předpokladu, že jsme splnili veškeré podmínky stanovené 

celním úřadem a že nám bylo uděleno povolení k tomuto zjednodušenému postupu. 

Postup je až po přidělení MRN Informačním centrem stejný jako při první fázi 

projednávání standardním elektronickým postupem. V okamžiku přidělení MRN se 

začíná postup mírně lišit. Již nemusíme se zásilkou na celní úřad, ale pouze vyčkáme, 

zda v předepsané lhůtě nedostaneme pokyn k předložení zboží ke kontrole před celním 

úřadem. V případě, že celní úřad nedal pokyn ke kontrole a je zboží propuštěno do 

režimu vývozu vytiskneme VDD, na kterém je již vytištěno předepsaným způsobem 

razítko schváleného vývozce. Rovněž si můžeme vytisknout „Alternativní důkaz“ 

(doporučeno). V této fázi předáme patřičné doklady přepravci. Od tohoto okamžiku 

opět jen čekáme na ukončení režimu celním úřadem výstupu. Opakuje se poslední část 

postupu z podkapitoly 4.1.1. bakalářské práce. 

 

4.1.3. Jednotlivé postupy při vývozu z pohledu Celního úřadu – standardní 

postup  

 

Celnímu úřadu je elektronicky v systému e-Vývoz doručena zpráva o přijetí VDD, 

v okamžiku, kdy se na celní úřad vývozu dostaví deklarant s doklady potřebnými pro 

propuštění zásilky do režimu vývozu, projednávající příslušník si doklady převezme a 

porovná je s údaji uvedenými v elektronické podobě. Pokud nenalezne žádné 

nesrovnalosti, rozhodne, zda bude provedena fyzická kontrola zásilky, či nikoliv. Na 

základě vyhodnocení analýzy rizik může kontrolu rovněž nařídit Informační centrum. 

V případě, kdy je rozhodnuto o fyzické kontrole, vytiskne projednávající příslušník 

kontrolní protokol a kontrolní skupina provede na jeho základě fyzickou kontrolu zboží. 

Výsledky fyzické i dokladové kontroly zapíše projednávající příslušník do aplikace. 

V okamžiku, kdy jsou zaznamenány výsledky kontroly, nebo byla-li provedena pouze 

dokladová kontrola, propustí zásilku do režimu vývozu. Poté vytiskne tři kopie VDD. 
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Dva předá deklarantovi (jeden z výtisků je označen jako „Alternativní důkaz“), na třetí 

kopii potvrdí deklarant, nebo osoba jím pověřená převzetí dokladů.  Okamžikem 

propuštění zásilky celním úřadem vývozu odchází zpráva pro celní úřad výstupu. 

Současně je zpráva o zahájení vývozní operace odeslána i příslušnému finančnímu 

úřadu. 

Pokud je zásilka v neporušeném stavu a v předepsané lhůtě dodána celnímu úřadu 

výstupu, tento na základě VDD vyhledá předmětnou zásilku ve své evidenci. Poté 

provede kontrolu zásilky a na základě výsledků kontroly ukončí režim vývozu. Je-li 

režim vývozu ukončen, je o této skutečnosti elektronicky informován deklarant a celní 

úřad vývozu.   

V případě, že celní úřad výstupu z určitých důvodů (např. havárie) nemůže 

ukončit výstup elektronicky, potvrdí VDD v kolonce K a potvrzený VDD předá 

zástupci vývozce, nebo přepravci, který zásilku doručil. Takto potvrzený výtisk VDD se 

vrátí zpět k deklarantovi. Deklarant se s potvrzeným výtiskem dostaví na celní úřad 

vývozu, kde pověřený pracovník na základě správně potvrzeného VDD provede 

ukončení režimu vývozu v systému. Zpráva o ukončení režimu vývozu (v obou 

případech) je odeslána celním úřadem vývozu příslušnému finančnímu úřadu, jako 

doklad o výstupu zboží z území Evropské unie.  

Může ovšem nastat situace, kdy není zboží dodáno celnímu úřadu výstupu 

v předepsané lhůtě, popř. potvrzený výtisk VDD, není v předepsané lhůtě dodán 

deklarantovi, resp. celnímu úřadu vývozu. V tomto případě je deklarantovi doručena 

systémem zpráva s výzvou k předložení dokladů osvědčujících výstup zboží z území 

Evropské unie. V daném případě musí deklarant doložit jakýkoliv alternativní důkaz o 

výstupu zboží z území EU. Jako alternativní důkazy v daném případě mohou sloužit 

např. doklady o nalodění zásilky na loď, letecký list, potvrzený „Alternativní důkaz“ 

VDD, uhrazená faktura příjemcem s potvrzením o převzetí zásilky apod.. Předloží-li  

deklarant důkaz o výstupu zboží celnímu úřadu vývozu, tento v případě, že bude 

předložený důkaz akceptovat, ukončí režim vývozu v systému e-Vývoz. O ukončení 

vývozní operace je celním úřadem vývozu prostřednictvím systému odeslána zpráva 

příslušnému finančnímu úřadu.  
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4.1.4. Jednotlivé postupy při vývozu z pohledu Celního úřadu - 

zjednodušený postup 

 

Funkce celního úřadu vývozu při zjednodušeném postupu v režimu vývozu je 

v převážné části pouze kontrolní. V prvé části přijme oznámení deklaranta o zahájení 

vývozní operace, tuto zprávu přijme od Informačního centra, které přidělilo 

deklarantovi MRN. Od oznámení má celní úřad vývozu předepsanou lhůtu, ve které 

může nařídit fyzickou kontrolu odesílané zásilky. Kontrolu může rovněž nařídit 

Informační centrum na základě vyhodnocení analýzy rizik. Pokud celní úřad, nebo 

Informační centrum nenařídí fyzickou kontrolu, je deklarantovi po stanovené lhůtě 

doručena zpráva o propuštění zboží do režimu vývozu (viz vývojový diagram č. 7 - 

příloha č. 24 bakalářské práce). Od této chvíle již celní úřad vývozu sleduje vývozní 

operaci jen v elektronické podobě. Je-li  vývozní operace ukončena v rámci elektronické 

komunikace - tj.  systémem, celní úřad již do projednávání nezasahuje. V případě, kdy 

celní úřad výstupu není zapojen do systému e-Vývoz, celní úřad vývozu ukončuje 

vývozní operaci způsobem popsaným v předchozím oddíle.  

 

 

4.2. Elektronické celní řízení při dovozu 

 

Než začneme popisovat postup elektronického celního řízení při dovozních 

operacích, musíme nejdříve upozornit na skutečnost, že ke spuštění systému e-Dovoz 

dojde až v průběhu roku 2009 – předběžně je termín spuštění stanoven na 1.7.2009. 

Zjednodušené postupy v tomto systému budou spojeny i s termínem „Oprávněný 

hospodářský subjekt – OHS-AEO“.    OHS-AEO může být každý subjekt splňující 

následující kritéria:  

 

a) Odpovídající dodržování celních požadavků, což spočívá především v 

posouzení, zda žádající hospodářský subjekt závažným způsobem nebo 

opakovaně neporušil celní předpisy během posledních tří let před podáním 

žádosti. 
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b) Uspokojivý systém vedení obchodních a případně přepravních záznamů, 

který umožňuje náležité celní kontroly. 

c) Prokázání platební schopnosti, které spočívá v posouzení, zda žadatel je 

schopen prokázat platební schopnost za poslední 3 roky. Platební schopností je 

myšlena dostatečná finanční situovanost pro splnění závazků žadatele s 

ohledem na povahu obchodních aktivit. 

d) Odpovídající normy v oblasti bezpečnosti a zabezpečení, což spočívá v 

posouzení zabezpečení budov, opatření vstupní kontroly, manipulace se 

zbožím a licencemi, bezpečnost prověření zaměstnanců atd. Toto kritérium 

není nutné pro splnění osvědčení OHS-ZJP. 

 

Splnění podmínek pro udělení statutu OHS-AEO bude posuzovat kompetentní 

orgán Celní správy. Z těchto důvodů budeme nyní spíše publikovat předběžné 

informace dostupné z jednotlivých seminářů pořádaných Celní správou pro 

deklarantskou veřejnost. 

Jako při postupech v rámci systému e-Vývoz i zde budeme muset vlastnit 

povolení elektronické komunikace s celním úřadem, založené na držení kvalifikovaného 

elektronického podpisu. V okamžiku, kdy budeme mít připraveny veškeré potřebné 

doklady, budeme moci vyplnit předepsaný formulář v příslušné aplikaci umožňující 

komunikaci s celním úřadem. Takto zpracovaná data odešleme s návrhem na propuštění 

do dovozního režimu příslušnému celnímu úřadu, kam se následně dostavíme 

s příslušnými doklady a se zbožím v projednávané zásilce. Zde v rámci projednání 

propuštění zboží do režimu proběhne celní řízení následně. Projednávající příslušník 

porovná předložené doklady s údaji uvedenými v přijatém souboru a rozhodne o 

provedení fyzické kontroly zboží. Po provedených kontrolách projednávající příslušník 

propustí zboží do režimu a vyměří dovozní dávky. Současně s vyměřením dovozních 

dávek bude elektronicky odeslána zpráva s pokyny o způsobu úhrady dovozních dávek, 

vytiskne potřebné doklady a předá je deklarantovi. 
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5. Centralizované celní řízení – podmínky, plán nasazení 

Z podstaty elektronického celního řízení vychází způsob odbavování zásilek 

v rámci centralizovaného celního řízení. Zjednodušeně řečeno, jedná se o možnost 

projednání zásilky u jiného celního úřadu, než u kterého bude zásilka předložena ke 

kontrole. Postup centralizovaného celního řízení si popíšeme na příkladu. V prvé řadě si 

musíme ovšem vysvětlit následující  pojmy, se kterými budeme pracovat : 

� Celní úřad podání – ten celní úřad, kterému budeme předkládat návrh na 

propuštění zboží do režimu. 

� Celní úřad kontroly – ten celní úřad, kterému bude předložena zásilka ke 

kontrole.  

 

Ze třetí země nám je doručena zásilka, stávající se ze tří samostatných částí. U 

této zásilky budeme navrhovat propuštění zboží do volného oběhu. Každou z těchto 

částí potřebujeme dostat k jiné pobočce naší firmy, ale chceme všechny tři zásilky 

projednat u celního úřadu mateřské firmy. Standardním způsobem bychom museli 

všechny tři části zásilky prvotně dopravit k projednávajícímu celnímu úřadu. Zde je 

projednat a poté odeslat dvě části k příslušným dceřinným podnikům. Tento způsob je 

znázorněn na obrázku 1.  
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Obr. 1 – tři zásilky směřují do jednoho místa a po projednání jsou dvě zásilky odeslány na místo 
určení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. CÚP ……………..Celní úřad projednávající, který  propouští všechny uvedené zásilky  

2. Zásilky na cestě ….zásilky směřující k jednomu celnímu úřadu 

3. místo určení zásilky 

pramen: [vlastní zpracování] 
 
 

Centralizované celní řízení nám bude umožňovat, abychom všechny tři části 

zásilky odeslali hned na místo určení, ale projednali je u jediného celního úřadu – 

celního úřadu propuštění (obrázek 2). V tomto případě odešleme zásilky k celním 

úřadům nejblíže místu určení. U celního úřadu propuštění předložíme návrh na 

propuštění zboží do režimu volného oběhu. Současně s naším návrhem předložíme 

veškeré potřebné doklady ( faktury, CMR, TDD atd.). V návrzích bude uvedeno, kde 

jsou jednotlivé části zásilky předloženy, resp. kde jsou k dispozici ke kontrole.  

1. 

2. 

3. 

3. 
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Obr. 2 – zásilky směřují na místo určení, celní prohlášení podáno u jediného celního úřadu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  CÚP ………………...  celní úřad podání  

2.  Zásilky na cestě ..…. zásilky směřující k různým úřadům z nichž jeden je   celním úřadem 

propouštěcím  

3.  CÚK ………………...  celní úřady kontroly  

pramen: [vlastní zpracování] 
 

 

 

Celní úřad podání (označme „CUP“) přijme celní prohlášení a rozhodne o 

kontrole části zásilky, která byla předložena u jiného celního úřadu (celního úřadu 

kontroly – dále jen „CUK“). V rámci projednávání CUP odešle elektronicky požadavek 

k provedení fyzické kontroly k CUK, současně s tímto požadavkem jsou elektronickou 

formou předány údaje uvedené v celním prohlášení, u kterých je kontrola požadována a 

určí rozsah fyzické kontroly.   

 Na základě tohoto požadavku provede CUK fyzickou kontrolu u části zásilky, 

která mu byla předložena. Výsledky kontroly odešle CUK zpět CUP, který na základě 

výsledků fyzické kontroly rozhodne o propuštění zboží do volného oběhu. Průběh 

operace je znázorněn na následujícím obrázku (viz obrázek 3).  

3..

3. 

1. 

2. 



 36 

 

Obr. 3 – průběh komunikace mezi celními úřady  

 

 

 
[18] 
 

 
deklarant 

CÚP 

CÚK 

Celní 
prohlášení+

doklady 

Zboží 

přijetí CP 
zápis CP do systému 
analýza rizik 

KONTROLA 

NE ANO propuštění zboží 

žádost o kontrolu Výsledek 
 kontroly 
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6. Závěr  

Máme-li závěrem shrnout výsledky bakalářské práce, musíme v prvé řadě zjistit, 

zda  nám tato práce  přinesla určitá pozitiva proti stávajícímu resp. předešlému stavu 

v oblasti celního řízení. 

Zjistili jsme, že propuštění zboží v rámci zjednodušených postupů při dovozních 

operacích a elektronického celního řízení v oblasti vývozů, má své pozitivní i negativní 

stránky. Hlavní výhodou všech zjednodušených postupů v celním řízení je nezávislost 

na pracovní době celních úřadů. Další závěry je nutno ovšem rozdělit do oblasti dovozů 

a vývozů vzhledem k jejich specifikacím a rozvoji elektronizace a informačních 

systémů. 

V oblasti dovozů jsou zjednodušené postupy projednávání jednoznačným kladem 

pro akceschopnost naší fiktivní firmy. V prvé řadě je to rychlost, s jakou je deklarant 

schopen uvolnit zboží do navrhovaného režimu. Tím se značně urychluje tok vstup 

zboží do firmy a to bez zvláštního zvýšení nákladovosti výroby. Je zde sice nutnost 

zvýšené administrativy, zejména z důvodu vedení příslušných evidencí zjednodušeného 

postupu, ale tato překážka zdaleka nedosahuje takových rozměrů, aby výrazným 

způsobem ovlivnila běžnou administrativní činnost spojenou s běžným způsobem 

celního odbavování. Značné ulehčení činnosti firmy poté představuje systém 

centralizovaného celního řízení. Tento systém firmám umožňuje bez zvýšených nákladů 

projednávat, jakoukoliv dovozní operaci na území republiky, v budoucnosti i v rámci 

celé Evropské Unie z jednoho místa – celního úřadu. Což má následně i vliv na 

komunikaci s ostatními orgány státní správy, zejména s finančními úřady. Stejně tak 

výhodou je platba veškerých dovozních dávek v jednom místě, což znamená rovněž 

snížení nákladů na projednání.  

V oblasti vývozů se deklarant pohybuje v jiné části spektra celního odbavování, a 

to díky již aplikovanému systému elektronického celního řízení (e-Vývoz). Tento 

způsob firmám sice přináší mírně zvýšené náklady v podobě pořízení software 

kompatibilního se softwarem celní správy a vyšších nároků na specializaci pracovníka 

pověřeného touto činností. Tyto náklady ale plně kompenzuje, resp. zdaleka převyšuje 

možnost provádět vývozní operace v pro firmu nejvýhodnějším okamžiku, což ve 

většině případů znamená včasné plnění požadavků zákazníka. Včasné plnění požadavků 

obchodních partnerů znamená pro firmu zisk ve formě možných zvýšených zakázek a 



 38 

budování významnějšího renomé firmy, což v důsledku může přinést zisky, které 

zdaleka převýší počáteční náklady na pořízení softwaru a vyškolení příslušného 

pracovníka, nebo pracovníků.   

Bude-li firma přesně plnit ustanovení jednotlivých předpisů a dodržovat podmínky 

stanovené povoleními zjednodušených postupů, bude moci v budoucnosti žádat o status 

„Oprávněného hospodářského subjektu“, což jí přinese další výhody v rámci celního 

řízení, včetně možnosti zjednodušeného postupu v místním řízením tzv. 

„samovyclívání“, a tím možnost dalšího urychlení toku zboží firmou. 
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