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Anotace 

Cílem České republiky je maximální ochrana její ekonomiky. Jedním z nejdůleţitějších 

nástrojů této ochrany jsou opatření v rámci oběhu zboţí ve styku s Evropskou unií, ale i se 

zeměmi, které do Evropské unie nepatří. Tento úkol plní celní správa České republiky a 

deklarantská veřejnost v rámci celního řízení. 

V bakalářské práci je definován vývoj celního řízení ve vztahu k historii a současnosti 

v návaznosti na jeho elektronizaci v rámci exportů a importů zboţí a dále v rámci 

implementace a provádění Intrastatu. Cílem těchto moderních postupů je zjednodušení a 

sjednocení postupů celního řízení v České republice, ale i v celé Evropské unii. 

Zjednodušení výše uvedených postupů je znatelné z grafů, které jsou přílohou bakalářské 

práce a dále z popisu nových postupů v celním řízení v rámci e-Dovozů a e-Vývozů, které 

jsou součástí této práce. 

 

Klíčová slova: export, import, Intrastat, e-Dovoz, e-Vývoz 

 

 

Annotation 
 

The target of the Czech Republic is to protect its economy at the very most. One of the 

most important tools in the protection consists in the measure in scope of goods circulation 

in the contact with EU as well as the countries not belonging to the European Union. This 

task has been fulfiled by the Customs Administration of the Czech Republic and the 

customs community in scope of the customs proceedings. 

In the bachelor thesis, there is defined the development of the customs proceedings in 

connection with the history and the present, in further reference to its application of 

electronics in scope of exports and imports of goods and furthermore in scope of Intrastat 

implementation and operation. The target of these modern procedures is simplification and 

unification of customs proceedings procedures not only in the Czech Republic, but in the 

whole European Union as well. Simplification of the above mentioned procedures is 

noticeable from the graphs included in the appendix of this bachelor thesis as well as from 

the description of new procedures within the customs proceedings in scope of e-Imports 

and e-Exports, which form one part of this thesis. 
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1. ÚVOD 

Důvod, proč jsem si jako téma své bakalářské práce zvolila „Vstup České 

republiky do EU z hlediska celní problematiky a implementace Intrastatu v rámci 

UNIPETROLU RPA“ je velice jednoduchý. Od roku 1993 pracuji jako celní 

deklarant. Tehdy ještě pro firmu CHEMOPETROL a.s. Litvínov, nyní po různých 

fúzích pro firmu UNIPETROL RPA s.r.o. Protoţe mě jiţ od začátku tato práce velice 

zaujala, pracuji v tomto oboru dodnes. Práce celního deklaranta je velice různorodá. 

Kaţdý musí neustále vstřebávat nové informace, a to jak z oblasti celní, tak i 

z oblasti daňové, logistiky a přepravy a v neposlední řadě i z oblasti právní. Tyto 

poznatky musí dále aplikovat do praxe. Velmi důleţitou roli v této práci hraje i 

kontakt s lidmi. Ať uţ ze státní správy, tak i ze soukromého sektoru. Proto bych se 

chtěla podělit o některé své poznatky a zkušenosti. 

Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit úspěšnost firmy UNIPETROL RPA 

po vstupu do EU, kdy byla aplikována spousta změn v oblasti celní problematiky a 

hlavně, co tyto změny přinesly pozitivního pro firmu. Je to zároveň obraz toho, jak se 

firma v průběhu let měnila a transformovala do dnešní podoby. 

Při vytváření mé práce je nutné brát na vědomí tu skutečnost, ţe jestliţe 

chceme, aby firma UNIPETROL RPA byla úspěšná v této oblasti, je nutné velice 

rychle a kvalitně plnit poţadavky jak celní správy, tak i zákazníků. A na tuto kvalitu 

a rychlost se zaměřím. Důleţité je také dodrţování právních předpisů a norem. 

Všechny tyto aspekty zvyšují kredit firmy jak v místním měřítku, tak i v 

celosvětovém. Proto se budu zabývat vyuţitím nových technologických postupů 

daných celními předpisy, které nám jako deklarantovi zefektivňují naši činnost vůči 

celním orgánům. Dalším přínosem je také sníţení nákladů spojených s celním 

odbavením a rychlejší a plynulejší tok zboţí, jak na straně exportu, tak i na straně 

importu. 

Obsahem mé bakalářské práce budou tři oblasti z celní problematiky, se 

kterými se ve firmě zabýváme nejvíce. Jedná se o operace prováděné v rámci 

exportu, čili vývozu, dále o operace prováděné v rámci importu, čili dovozu a také 

budu hovořit o Intrastatu jako novém prvku po vstupu České republiky do EU 
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v květnu 2004. Intrastat je vlastně statistika vnitrounijního obchodu mezi členskými 

státy Evropské unie. Jedná se o systém pravidelného sběru dat pro statistiku obchodu 

se zboţím a tento systém je povinný pro všechny členské státy Evropské unie. Firmě 

UNIPETROL RPA vznikla povinnost podávat výkazy v rámci Intrastatu dnem 

1.5.2004.  Také uvedu několik informací o chystaných projektech celní správy 

v rámci e-Customs
1
. Patří sem například e-Vývozy a e-Dovozy.V několika bodech 

také popíšu výše uvedené elektronické celní řízení, jak funguje a jaká pozitiva 

vyplývají z jeho pouţívání.  

A protoţe je elektronické celní řízení teprve na začátku svého vývoje, existuje 

v současné době minimální mnoţství studijního materiálu v kniţní podobě. Proto 

jsem ke své bakalářské práci vyuţila různé metodické příručky a předpisy Evropské 

unie (dále jen EU) a České republiky, poznatky z odborných seminářů a hlavně jsem 

zúročila mou dlouholetou praxi celního deklaranta. 

                                                 
1
 e-Customs – znamená to elektronizaci celního řízení v rámci jednotné strategie Evropské unie 
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2. HISTORIE CELNICTVÍ V ČR DO ROKU 2004 

 

Abych mohla porovnat vývoj v oblasti celní správy i v historickém kontextu, 

zahrnu do této práce základní údaje o fungování celnictví z let minulých, tzn. z dob 

starověku aţ po současnost. 

 Nejprve vysvětlím pojem clo.[1] Co to vlastně je clo? Je to zvláštní druh 

poplatků, který byl do 2.poloviny 18.století spojován s mýtem → byl to poplatek za 

pouţití cest, mostů, brodů i řek a současně bylo clo poplatkem z vezeného, neseného 

nebo plaveného zboţí. 

Cla se dělila do několika skupin: 

- clo berní – pro účely fiskální jako zdroj státních příjmů 

- clo ochranné – pro účely ochrany některých vybraných odvětví, mělo zamezit 

zahraniční konkurenci 

- clo politického charakteru – jeho účelem bylo vytvářet hospodářský a 

politický nátlak na vládu či na změnu politického či hospodářského zřízení. 

V současné době se dělí cla do několika kategorií [17]. 

1) Dle obchodně politického dělení: 

- autonomní – kdy je clo určováno na základě rozhodnutí státu 

- smluvní – výše cla je závislá dle mezinárodní smlouvy 

2) Dle pohybu zboţí: 

- vývozní – toto clo se platí za vyváţené zboţí, v současné době se příliš 

nevyuţívá 

- dovozní – platí se za dováţené zboţí 

- tranzitní – v případě tohoto druhu cla se platí za zboţí, které prochází územím 

státu 

3) Dle hlediska účelu: 

- fiskální – hlavním přínosem je příjem do státního rozpočtu 

- ochranná – má ochranný charakter před konkurencí ze zahraničí, patří sem 

např.cla prohibitivní, antidumpingová a preferenční 

- odvetná – jsou to cla, která se vztahují na zboţí z jiného státu za jeho 

obchodní politiku 
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- vyrovnávací – jsou to cla kompenzační (např.zemědělská produkce). 

 

A protoţe jsem Vám vysvětlila ve zkratce základní pojem → clo, můţeme přistoupit 

k historii celnictví. 

2.1. Celnictví  v 15.-16.století 

 

Za vlády Ferdinanda I došlo k podstatné úpravě celní organizace.[2] Roku 

1528 byl vydán „1.celní mandát“ a bylo zavedeno vývozní clo. Vývozní clo se tak 

stalo důleţitým královým důchodem a vybíralo se z koní, z peří, obilí, chmele atd. 

Od roku 1538 se platil ungelt, to bylo dovozní a tranzitní clo a platil se 

v královských, ale i poddaných městech. V této době se začalo obcházení celního 

řádu trestat. Tomu, kdo by se chtěl vyhnout placení cla a chtěl by projet pohraniční 

celnicí, měli celní zaměstnanci zabavit zboţí.  

V roce 1571 vydal císař Maxmilián II patent, kde se nařizovalo všem 

obyvatelům Království českého, aby se ihned při dovozu, respektive tranzitu, 

různého zboţí přihlásili u nejbliţší celnice. V roce 1575 byl vydán další celní patent 

a v tomto dokumentu jiţ můţeme nalézt první náznaky ochranářství. Do konce 16. 

století byla celní organizace dobudována. Celní zaměstnanci měli za úkol vést 

podrobnou knihu, do níţ denně zapisovali všechno zboţí, které proclívali, dále 

uváděli jména toho, kdo zboţí vezl nebo nesl. Tyto znaky se začínají podobat 

znakům podstaty dnešní celní správy. 

 

2.2. Období přechodu od feudalismu ke kapitalismu 

 

Přišla doba zničující třicetileté války.[2] V této době vznikla Česká komora, 

která byla hlavním orgánem výběru cel v Čechách. Jí byli podřízeni krajští celní 

komisaři a těmto podléhali celní výběrčí. Ti měli za povinnost zadrţet zboţí, jestliţe 

nebylo zaplaceno clo a nebo nesouhlasil soupis vezeného zboţí. Toto propadlo ve 

prospěch státu jako „kontraband“. K dalším povinnostem výběrčího patřilo vybírání 

celních prohlášení – polet, a to jak při dovozu, tak i při vývozu. Celní prohlášení se 

uchovávala na celnicích do té doby, neţ přišel nadřízený hraniční komisař. Ten 
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provedl kontrolu a také je srovnával se stavem pokladny. V pobělohorské době byla 

také snaha o odstranění pašeráctví. Byl zřízen zvláštní sbor 40-50 portášů, kteří měli 

zabránit pašování. V tomto případě se jedná o zárodek pozdější pohraniční a nakonec 

i finanční stráţe.  

Velmi zajímavý byl způsob vybírání peněz za proclené zboţí. Na celnicích se 

vybrané peníze ukládaly do pokladen a ke kaţdé byly dva klíče, z nichţ jeden měl 

výběrčí a druhý jeho účetní. Hraniční celní komisař na celnici zkontroloval, zda 

účetní doklady souhlasí s hotovostí i s druhem vybraných mincí.  

Celní řády stanovily, jakými druhy mincí se budou platit celní poplatky a 

byly sjednoceny míry a váhy. Dále celní řády přikazovaly, ţe za kaţdé celní 

odbavení se bude platit. Také byly přesně stanoveny povinnosti celních zaměstnanců.  

Jako zajímavost musím uvést, ţe jiţ tehdy někteří obchodníci, zejména 

z Vídně, chtěli mezi dědičnými zeměmi rakouské monarchie, kam jsme patřili i my, 

zcela odstranit celní hranice. Je to vlastně systém dnešní bezcelní zóny, zóny volného 

obchodu. Byli totiţ přesvědčeni, ţe platit clo při dovozu zboţí z Čech na Moravu 

nebo do Rakous je naprosto zbytečné.  

Za vlády Marie Terezie byl vypracován nový celní sazebník a celní řád, který 

byl platný pro Čechy, Moravu a zbytek Slezska. Obchod mezi oběma státy byl velmi 

obtíţný.  

Proto se přistoupilo ke zřizování svobodných celních skladů. V novém celním 

řádu bylo zakotveno například to, ţe celní zaměstnanci drţeli polední přestávku, byla 

jim upravena pracovní doba. 

2.3. Celnictví v letech 1848-1918 a období 

československého celnictví 

 

Po revoluci v roce 1848-1849 nastoupilo období kapitalismu.[2] V roce 1848 

vzniklo Ministerstvo financí a to se zároveň stalo nejvyšším orgánem celní správy. 

V roce 1851 byl vydán nový celní tarif. Poprvé se také začalo pouţívat 

zjednodušování celního řízení. Dalším významným obdobím byl rok 1891. Bylo to 

období celního ochranářství. 
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V roce 1918 došlo k rozkladu rakousko-uherské monarchie.[2] Vznikly nové 

nástupnické státy, mezi kterými byla i Československá republika. Její nezávislost 

byla vyhlášena 28.10.1918, kdy vznikl společný stát Čechů a Slováků – ČSR. Byl 

vydán zákon o samostatném celním území. Vláda dostala moţnost vybírat clo místo 

v korunách ve francouzských francích.  

V roce 1930 postihla naši zemi hospodářská krize. Vliv na naše hospodářství 

mělo také uzavření celní unie mezi Rakouskem a Německem. V roce 1927 byl přijat 

nový celní zákon. Ten definoval základní pojmy celního práva a určil orgány celní 

správy a celního dozoru. Nově se zde hovořilo i o celních trestních činech. Tento 

zákon byl v dané době jedním z nejmodernějších legislativních aktů ve světovém 

měřítku.  

Po nástupu fašismu v roce 1938 nám byla ponechána celní a devizová 

autonomie. Ke změně došlo v roce 1940, kdy vstoupila v platnost celní unie 

protektorátu s Německem. Byla zrušena devizová hranice a celní sazebník byl 

nahrazen sazebníkem říšským. Došlo ke zrušení finanční stráţe. 

 

2.4. Období socialistické celní správy 

 

V roce 1952 vešlo v platnost vládní nařízení o organizaci celní správy.[2] 

V čele byla Ústřední celní správa, která patřila pod Ministerstvo zahraničního 

obchodu. Hlavním úkolem byla ochrana monopolu zahraničního obchodu. Byl vydán 

nový celní zákon, který byl vytvořen s přihlédnutím na kodex celního práva SSSR a 

ostatních socialistických zemí. 

V roce 1974 byl přijat nový celní zákon. Docházelo k podpoře mezinárodního 

obchodu a celní správa měla hlavně funkci kontrolní.  

 

2.5. Celnictví v letech 1989-2004 

V roce 1989 dochází k přechodu od plánovaného socialistického hospodářství 

k hospodářství trţnímu. Dochází k odstraňování ochranářské obchodní politiky. Byl 
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zrušen monopol zahraničního obchodu, který byl prováděn několika desítkami 

podniků zahraničního obchodu. V roce 1992 byla vedena jednání o rozpadu 

Československa. Výsledkem byla dohoda z 29.10.1992 Celní unie
2
 mezi Českou 

republikou a Slovenskou republikou. Byl určen společný orgán, a to Rada celní unie 

a dovoz zboţí z těchto zemí byl osvobozen od dovozního cla.. Byl také přijat nový 

Celní zákon č.13/1993 Sb. s účinností od 1.1.1993. Tento celní zákon byl pro naši 

republiku zásadní. Dochází k přiblíţení se legislativy naší a legislativy Evropské unie 

(dále EU) z hlediska celní problematiky. Byl vydán nový celní sazebník, kdy se při 

jeho vytváření přihlíţelo k celnímu sazebníku EU, tzn.ţe prvních šest číslic tarifního 

zařazení je shodných jak v sazebníku EU, tak i v sazebníku České republiky (dále 

ČR). Tímto aktem se ČR začala připravovat na vstup do EU. Počátkem roku 1998 

ČR prohlásila, ţe celní předpisy jsou z 85% kompatibilní s celními předpisy EU. 

1.5.2004 se stala Česká republika členem Evropské unie. Byly odstraněny 

všechny vnitřní celní hranice. Velký význam kromě výběru cla je kladen i na 

nepřímé daně, to znamená daň z přidané hodnoty a spotřební daně. Byl vytvořen 

nový počítačový tranzitní systém. Tento systém sleduje pohyb tranzitních operací. 

Nově byla zřízena celní pátrací sluţba (dříve finanční policie) a budou prováděny 

následné kontroly
3
 po propuštění zboţí do navrţeného celního reţimu

4
. Byly 

zavedeny změny v provádění celního reţimu dovozu, vývozu a tranzitu a současně 

v souvislosti s přístupem České republiky (dále ČR) do Evropské unie vyvstala pro 

ČR povinnost vykazovat údaje v rámci systému Intrastat. Jedná se o sběr a 

zpracování údajů týkajících se intrakomunitárního obchodu v rámci Evropské unie, 

t.j.obchod uvnitř území Evropské unie mezi jednotlivými členskými státy.   

Protoţe rok 2004 a vstup do Evropské unie byl pro Českou republiku tak 

významný, v dalších kapitolách přiblíţím tyto změny a zhodnotím, jakým způsobem 

ovlivnily i firmu UNIPETROL RPA. 

                                                 
2
 Celní unie – odstraňování cel mezi zeměmi a sjednocení celních sazeb a postupů vůči třetím zemím 

3
 Následná kontrola – provádění zvláštních úkonů celními orgány v rámci celního dohledu, aby byly 

dodrţovány celní předpisy 
4
 Celní reţim – taxativně stanové jednotlivé druhy celních reţimů, celní zákon vymezuje oblast 

kaţdého z nich 
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3. OPERACE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI EXPORTU 

 

V této kapitole se budu věnovat operacím prováděným v reţimu exportu před 

vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 a po vstupu. Názorně popíšu 

změny, které nastaly v systému odbavování v rámci vývozů, kdy se postupně 

přecházelo od vývozů s podáváním jednotné celní deklarace na celním úřadě ke 

zjednodušeným postupům a dále k e-Vývozům
5
.  

 

3.1. Schéma vývozů před rokem 2004 

 

V tomto období, tzn.před vstupem do Evropské unie (dále jen EU), byly 

prováděny exporty dvěma způsoby: klasickým způsobem, kdy se na celním úřadě 

fyzicky předávala Jednotná celní deklarace (viz příloha č.1) spolu se zboţím a nebo 

zjednodušeným postupem.[3] [15]  

U zjednodušeného postupu musel deklarant písemně poţádat příslušný celní 

úřad (dále jen CÚ) o povolení zjednodušeného postupu a na základě jeho rozhodnutí 

mohl vystavovat Jednotnou celní deklaraci (dále JCD) s razítkem, které nahrazovalo 

razítko CÚ. To znamená, ţe deklarant mohl zastupovat v celním řízení příslušný 

celní úřad. Zboţí bylo naloţeno, byl vytvořen doklad JCD a deklarant tento doklad 

potvrdil razítkem. Zboţí bylo propuštěno a nastala jeho přeprava k výstupnímu 

celnímu úřadu z EU.  

Firma UNIPETROL pouţívala oba způsoby. První případ, kdy byla zásilka 

předloţena k celnímu odbavení na CÚ, byl aplikován tehdy, jestliţe se jednalo o 

externího zákazníka, který si tuto sluţbu objednal a nebo v případě, ţe se dopravce 

prokázal dokladem carnet TIR
6
. Ve většině případů bylo však vyuţíváno 

zjednodušeného postupu v reţimu vývozu. 

                                                 
5
 e-Vývozy – vývozy, kdy jsou data elektronicky předávána celnímu úřadu  

6
 Carnet TIR – je mezinárodní celní doklad, který ručí celním orgánům v reţimu tranzitu za celní dluh 

do výše 50.000 USD. Zboţí přepravované na základě carnetu TIR napodléhá u pohraničních celnic 

placení nebo skládání dovozních nebo vývozních cel a poplatků 
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V obou případech byl vytvořen doklad JCD.[4] Ten se skládal ze tří dílů: 

- 1.výtisk byl označen č.1/6 a byl určen pro vývozní celní úřad, ten rozhodoval 

o propuštění zboţí do deklarantem navrţeného reţimu, v tomto případě 

reţimu vývozu 

- 2.výtisk byl označen č.2/7 a byl pouţíván celní správou pro statistické účely 

- 3.výtisk byl označen č.3/8 a tento díl vracel CÚ deklarantovi jako rozhodnutí 

o propuštění zboţí do navrţeného reţimu (v našem případě vývozu) a 

zároveň byl tento doklad pouţíván pro účely provádění odpočtů DPH u 

finančních úřadů.  

Dříve pouţívaná zkratka JCD byla nahrazena pojmem JSD, tzn.Jednotný správní 

doklad. 

Při vývozu zboţí z Evropské unie se jiţ dnes, po kompletním přechodu na systém e-

Vývoz, JSD doklad vyuţívá pouze výjimečně. Vývoz je realizován elektronicky 

pomocí elektronické celní deklarace s tím, ţe je moţné vytisknout tzv.doklad VDD – 

vývozní doprovodný doklad. Ale o tom budu hovořit podrobněji v další kapitole. 

 

3.2. Schéma vývozů po vstupu do EU 

 

Po vstupu České republiky (dále ČR) do Evropské unie (dále EU) odpadla 

řada vývozních operací ve vztahu k zemím, které patří do EU a se kterými naše firma 

obchodovala.[3] [15] To znamenalo, ţe se značně sníţil počet vývozů. S drobnými 

formálními změnami se i nadále vyplňovaly Jednotné správní doklady, ale vše 

směřovalo k zavedení e-vývozů. Celní správa připravovala mnoho změn a široká 

deklarantská veřejnost byla průběţně informována, aby byla včas připravena na 

elektronické podávání dat v reţimu vývozu. Stát v zájmu ochrany trhu a v zájmu 

fiskální politiky musel začít odolávat tlaku globalizující se ekonomiky, a proto i celní 

správa začala výrazně zapojovat do praxe informační technologie. A to byl pro naši 

republiku velice důleţitý krok. Z tohoto důvodu se v lednu 2007 začíná testovat nový 

systém vývozů → ECS vývozy
7
. S tímto systémem je zaváděn i systém AES

8
. Tento 

                                                 
7
 ECS–vývoz – znamená Export Control System – systém kontroly vývozů 

8
 AES – Automated Export System – automatizovaný systém vývozu  
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systém společně se systémem ECS vývozů je implementován v České republice pod 

společným názvem e-Vývoz
9
. 

Cílem je dosaţení 100% podaných celních prohlášení pouze v elektronické 

formě a rozšíření platnosti udělených povolení zjednodušených postupů na celou EU. 

Proto bylo v roce 2005 předloţeno Radě EU rozhodnutí Evropského parlamentu a 

Rady k zavedení projednání bezpapírového prostředí  v oblasti celnictví a obchodu. 

Zavedení e-Vývozu (systém ECS a AES jak uţ jsem uvedla výše) mělo svoje 

důvody, a proto jej celní správa České republiky zařadila mezi priority pro rok 2006. 

Tím, ţe byly odstraněny přístupem ČR k EU celní kontroly na společných hraničních 

přechodech mezi ČR a ostatními členskými zeměmi EU, docházelo k problémům 

s potvrzováním výstupu zboţí a následně s uplatňováním odpočtu DPH u finančních 

úřadů. Tento fakt můţu potvrdit i z vlastní praxe, protoţe s těmito problémy jsme se 

u firmy velice často potýkali. Proto byla nutná změna v celém systému. 

 

3.3. Aplikace e-Vývozu a jeho používání 

 

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.648/2005 ze dne 

13.4.2005 a Nařízení Komise č.1875/2006 ze dne 18.12.2006 došlo ke stanovení 

pravidel pro pouţívání e-Vývozu a také ke stanovení podmínek ke spuštění tohoto 

systému. Firma UNIPETROL RPA byla mezi prvními, které přistoupily v lednu 

2007 ke zkušebnímu provozu. Od 1.2.2007 byl tento systém spuštěn do ostrého 

provozu v rámci Celní správy České republiky.  

 

3.3.1. Podmínky pro aplikaci e-Vývozu 

 

Abychom mohli jako firma pouţívat systém e-Vývozu, byli jsme nuceni 

splnit několik bodů, které jsou stanoveny celní správou: [7] [8] [15] 

1) Získání elektronického podpisu u 1.certifikační autority ICA, jedná se o: 

 

                                                 
9
 e-Vývozy – vývozy, kdy jsou data elektronicky předávána celnímu úřadu 
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- kvalifikovaný certifikát, kterým budeme podepisovat odchozí ECS zprávy 

- komerční certifikát, kterým bude celní správa šifrovat odpovědi na naše 

zprávy. 

Z mojí zkušenosti se vyplatí koupit certifikáty pro fyzickou osobu. Jestliţe si koupíte  

certifikát na firmu, tak dochází k problémům při jakýchkoliv změnách ve firmě, ať 

uţ ve změně DIČ nebo názvu firmy atd. V tomto případě musíte koupit nové 

certifikáty a nainstalovat je opětovně. K takovýmto změnám můţe docházet i 

několikrát v roce. 

2) Podání ţádosti o elektronickou komunikaci na příslušném celním úřadě, v našem 

případě v Mostě (viz příloha č.3). Do této ţádosti uvedu čísla certifikátů a Celní úřad 

vydá rozhodnutí a nastaví parametry pro komunikaci serverů. 

3) Podání ţádosti na zjednodušený postup (viz příloha č.4). Celní úřad vydá 

rozhodnutí o povolení zjednodušeného postupu. 

4) Na základě rozhodnutí nastavím parametry v příslušném celním programu a 

nahlásím tyto údaje certifikovanému VAN operátorovi. Firma UNIPETROL pouţívá 

CNS a.s. Mělník. 

5) V případě, ţe vše je správně nastaveno, je moţno začít pouţívat systém ECS 

vývozů. 

6) Schválený odesílatel tiskne vývozní doprovodný doklad (VDD) s čárovým kódem 

(viz příloha č.2). 

 

3.3.2. Fungování systému ECS-vývozů 

 

Postup práce deklaranta v systému ECS se musí řídit dle tzv.scénářů. [15] 

[16] Jsou to pravidla, která určují v jakém sledu přijdou zprávy a úkony, od vyplnění 

deklarace aţ po její ukončení. Pro porovnání Vám uvedu jednoduchý scénář, kterým 

se řídil starý způsob podání vývozní Jednotné celní deklarace (dále JCD) a nový 

způsob, tzn.v systému ECS. 

Starý způsob podání vývozní JCD můţu popsat následujícími kroky: 

- vyplnění a vytištění JCD 

- odeslání obsahu JCD elektronicky 

- čekání na odpověď nebo na kontrolu 
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- odeslání auta na hranice Evropské unie 

- zajišťování ukončení výstupu ze společnosti (a dohledávání 3.dílu JCD, který 

je potvrzen výstupním celním úřadem).  

Nový způsob v systému ECS popíšu těmito kroky: 

- vyplnění obsahu ECS deklarace 

- odeslání podepsané a zašifrované zprávy celnímu úřadu 

- příjem informací o přijetí na celním úřadu nebo o chybách 

- příjem oznámení o propuštění nebo o kontrole 

- v případě propuštění deklarace dochází k tisku vývozního doprovodného 

dokladu (dále VDD) s čárovým kódem (viz příloha č.3) a číslem MRN
10

 

- odeslání auta nebo jiného přepravního prostředku do zahraničí 

- čekání na zprávu o výstupu zboţí z Evropské unie. 

 

Po úspěšném výstupu zboţí z Evropské unie obdrţí deklarant elektronicky 

podepsané potvrzení o výstupu, to znamená ţe tento případ je ve stavu 

„UKONČENO“ (viz příloha č.5). Toto potvrzení slouţí zároveň jako podklad pro 

odpočet DPH. V celním programu je vygenerována tabulka, kde jsou veškeré údaje, 

které byly zadány do dokladu VDD a také byly odeslány elektronicky k celnímu 

úřadu. Tato tabulka slouţí jako pomocná daňová evidence k podání daňového 

přiznání a finančními úřady je akceptována (viz příloha č.6). Finanční úřady 

dostávají informace o výstupech zboţí také od celní správy a těch následně pouţívají 

při daňových kontrolách u deklarantů. 

V případě, ţe pohraniční celní úřad vývoz elektronicky neukončí, je deklarant 

vyzván příslušným celním úřadem k předloţení důkazů o výstupu zboţí z unie. 

Jestliţe je přijme jako dostačující, pak tento celní úřad ukončí papírově vývoz za 

výstupní celní úřad a v přehledu se změní stav vývozu z „PROPUŠTĚNO“ na 

„UKONČENO“ (viz příloha č.5). 

K větší názornosti tohoto systému je v příloze č.15 obrázek - nákres schématu 

vývozu zboţí z Evropské unie. Je zde znázorněna cesta od deklaranta k celnímu 

úřadu výstupu. 

 

                                                 
10

 MRN – evidenční číslo celní deklarace (VDD) 
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3.4. Zhodnocení  přechodu na systém e-Vývozu 

 

Pro firmu UNIPETROL RPA měl přechod na tento systém několik pozitiv. 

Velkou výhodou je to, ţe v kaţdém okamţiku se můţu informovat o stavu vývozní 

operace, tedy o tom, ve kterém kroku se vývozní operace nachází. Tím vlastně mám 

přehled i o tom, zda zboţí jiţ opustilo území Evropské unie. Velká pozitiva tento 

systém přinesl i v oblasti finanční. 

Došlo k velké úspoře nákladů: 

- byl sníţen počet zaměstnanců zabývajících se touto problematikou z deseti na 

pět, tudíţ došlo ke sníţení nákladů na mzdové prostředky 

- není nutné pouţívat jehličkové tiskárny a tiskopisy Jednotného správního 

dokladu, nyní pouţíváme tiskárnu laserovou a pořizovací hodnota čistého 

papíru, na který tiskneme vývozní doprovodné doklady je niţší neţ 

pořizovací hodnota tiskopisů, tím se sníţily reţijní náklady 

- došlo k úspoře nákladů na provoz sluţebního vozidla, protoţe nyní jiţ není 

nutné několikrát denně dojíţdět na Celní úřad v Mostě, v současné době 

jezdíme na CÚ pouze 2x či 3x do týdne. 

Velice důleţitá je i skutečnost, ţe vozidla nebo jiné přepravní prostředky, na 

která je nakládáno zboţí, mohou ihned po provedení nakládky opustit prostory firmy 

s vyřízenými potřebnými celními doklady . Ve firmě máme nepřetrţitý 24-hodinový 

provoz, takţe vozidla mohou jezdit na nakládku nepřetrţitě a tím se vyexpeduje více 

zboţí a  zvyšují  se trţby firmy. Totéţ platí v ţelezniční přepravě. Toto přináší 

pozitiva i pro zákazníky a pro přepravce. Přepravce uspoří čas a můţe si tímto zajistit 

více přeprav. Zákazník si objednává zboţí tak jak potřebuje a nemusí si vytvářet 

zbytečné zásoby. I pro daňové oddělení firmy přináší tento systém určité výhody. 

Kaţdý měsíc pro tyto zaměstnance generujeme přehlednou pomocnou evidenci, na 

základě které mohou podat daňové přiznání u finančního úřadu. Tento podklad 

finanční úřady akceptují. Nemusí se zdlouhavě dohledávat a shánět 3.díly Jednotné 

celní deklarace, jak tomu bylo dříve. V minulých dobách jsme museli velké mnoţství 

těchto případů zdlouhavě řešit, ale nyní se zvýšil počet případů, které můţeme pouţít 

při odpočtu DPH. V průměru se jedná o 10 případů ze 170, kdy nemáme ukončen 
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vývoz.  Nemusíme skladovat tyto doklady, protoţe máme vše v elektronické podobě. 

Takţe náš firemní archiv zbytečně nezatěţujeme.  

Úspěšnost naší firmy při vyuţívání tohoto systému můţeme také měřit 

výsledkem následných kontrol prováděných celní správou. Ta poslední proběhla 

v srpnu roku 2008 a v rozhodnutí o provedené kontrole bylo uvedeno, ţe podmínky 

uvedené v Rozhodnutí o povolení zjednodušeného postupu místního řízení v reţimu 

vývozu za pouţití systému ECS/AES byli ze strany schváleného vývozce 

(tzn.UNIPETROLU RPA) plněny na velmi dobré úrovni. 
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4. OPERACE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI IMPORTU 

 

V této kapitole vysvětlím postupy celního řízení v reţimu dovozu, jak tomu 

bylo dříve a dnes a povím Vám také něco o tom, co nás čeká v horizontu několika 

měsíců. Bude nás zajímat dovoz, zjednodušené postupy v dovozu a jako novinka e-

Dovoz.  

Při vyuţívání těchto operací se musíme řídit tím, ţe firma chce mít co 

nejmenší skladové zásoby a ţe zboţí musí být co nejrychleji propuštěno do volného 

oběhu, aby se s ním mohlo volně nakládat.. Proto je nutné, aby celní řízení proběhlo 

co nejrychleji. Vzhledem k těmto kritériím musí firma přistupovat ke způsobu 

probíhajícího celního řízení velmi zodpovědně a musí si zvolit způsob, který je pro ni 

co nejvýhodnější. 

V následujících kapitolách provedu v rámci této kapitoly porovnání těchto 

postupů. Předpisy v této oblasti upravují Celní zákon č.13/1993 Sb. a další. 

4.1. Schéma standardního postupu 

 

Před vstupem do Evropské unie platilo, ţe po doručení zásilky ze třetí země, 

tímto se rozumí země a území, která nejsou uvedeny ve článku 3 Nařízení Rady 

(EHS) č.2913/92, muselo být příslušnému celnímu úřadu předloţeno zboţí společně 

s průvodními doklady. [9][10][15][3]  Tento ukončil reţim tranzitu a deklarant do 

20.dnů od ukončení reţimu tranzitu vystavil  Jednotnou celní deklaraci (dále JCD) s 

návrhem na propuštění zboţí do určitého celního reţimu. V tomto případě se jedná o 

reţim dovozu. Deklarant přiloţil všechny poţadované průvodní doklady a zajistil 

celní jistotu. Celní jistota mohla být sloţena v hotovosti na CÚ, převodem z účtu 

deklaranta na účet CÚ nebo mohla být zajištěna globální zárukou atd. Následuje 

fáze, kdy celnímu úřadu předloţím JCD a také zboţí. CÚ provede kontrolu, a to jak 

fyzickou (zboţí), tak i dokladovou (správnost vyplněného JCD). Jestliţe bylo vše 

v pořádku, nastala fáze přijetí JCD a jeho zpracování pověřeným pracovníkem 

celního úřadu. Je vygenerován platební výměr a deklarant zaplatí na základě tohoto 
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rozhodnutí veškeré celní poplatky. Poté je zboţí propuštěno do volného oběhu, 

deklarant obdrţí potvrzený 3.díl JCD a můţe se zboţím volně nakládat. [5][6] 

Po vstupu do Evropské unie se tento postup příliš nezměnil. Změnila se však 

formální stránka vyplňování Jednotného správního dokladu (dále JSD)(viz příloha 

č.7). Proto je dobré vyuţívat metodických příruček o způsobu vyplňování JSD, které 

jsou k dispozici na webových stránkách  celní správy. [15] Chtěla bych také 

upozornit na graf v příloze č.11 a č.10, kde jsou vyjádřeny počty kusů vytvořených 

JSD v roce 2003 a v roce 2008. Je zde vidět, ţe po vstupu České republiky do 

Evropské unie (dále EU) se rapidně zmenšil počet těchto dokladů, protoţe firma 

obchodovala hlavně se zeměmi EU. Takţe vše ostatní se uţ vykazuje v Intrastatu. 

V druhém grafu jsou pro zajímavost znázorněny hodnoty v Kč vzhledem k odvodu 

DPH finančnímu úřadu. Je zde také znázorněn rok 2003 a 2008. 

 

4.2. Schéma zjednodušeného postupu 

 

Firma UNIPETROL RPA jiţ několik let pouţívá při celním řízení 

zjednodušený postup. Tento postup je vhodný v těch případech, kdy má deklarant 

neúplné doklady potřebné k propuštění zboţí do navrhovaného celního reţimu. Jako 

příklad můţu uvést ropu. Tato surovina je velice specifická a přepravuje se potrubím. 

Proto při dovozu tohoto zboţí nejsou k dispozici standardní doklady jako je 

například tranzitní celní průvodka, nákladní list, faktura, dodací list atd. Ropa je 

dopravována potrubím do zásobníků firmy celý měsíc a na vstupu je měřící zařízení, 

které udává, kolik nateklo ropy v určitém časovém rozmezí (pro celní účely se 

pouţívají hodnoty za celý kalendářní měsíc). Na konci měsíce firma obdrţí obchodní 

fakturu a údaje o hodnotách přijatého mnoţství ropy a všechny tyto informace 

zpracuje do Jednotného správního dokladu (dále JSD). Proto jsme si jako firma 

zvolili zjednodušený postup jako nejlepší řešení. Vyplňování některých odstavců 

v tiskopise JSD je nepovinné a podaný JSD tak můţe být ze strany deklaranta 

vyplněn neúplně. 

Abychom mohli jako firma pouţívat zjednodušený postup (dále ZJP) na 

propuštění ropy do volného oběhu, museli jsme si na Celní úřad v Mostě podat 
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ţádost o povolení tohoto ZJP. Získali jsme rozhodnutí a na základě tohoto rozhodnutí 

jsme nastavili v aplikaci Cla IQ
11

 všechny parametry dané tímto rozhodnutím a 

mohli jsme přistoupit k vyplňování JSD. 

 

4.2.1. Vyplňování a tisk ZCP 

 

Vyplňování zjednodušených deklarací (dále ZCP – zjednodušené celní 

prohlášení) je velice podobné vyplňování deklarací (viz příloha č.8), v nichţ se 

vyplňují všechny předepsané odstavce.[11] [16] Na rozdíl od nich je nutné vyplnit 

evidenční číslo do odst.A. Tím, ţe pouţíváme jako firma speciální program Cla IQ, 

stačí poklepat na ikonku vedle evidenčního čísla a toto číslo se vygeneruje 

automaticky. Znamená to, ţe program automaticky přidělí následující evidenční 

číslo. Rozhodnutí celního úřadu nám také stanoví, které kolonky v ZCP musíme 

vyplnit a které jsou nepovinné. Zároveň nám stanoví, ţe do odstavce B musíme uvést 

„NENÍ DAŇOVÝ DOKLAD“ (zatím neslouţí pro potřeby finančního úřadu).  

Následuje další fáze a tou je tisk ZCP. Ve většině případů ho lze tisknout do 

běţného formuláře Jednotného správního dokladu. 

 

4.2.2. Odesílání ZCP na CÚ 

 

Výhodou tohoto způsobu je i to, ţe v programu lze ZCP převádět do 

elektronické podoby. Vzniklé elektronické deklarace lze pracovníkům celního úřadu 

odesílat elektronickou poštou prostřednictvím Internetu. Po úspěšném doručení dat 

obdrţí deklarant od celního úřadu doručenku s datumem a časem převzetí. Přesný 

popis odesílání ZCP najdete na stránkách Cla IQ od Koblera. [16]  

Přínosem je to, ţe při generování následného dodatečného JSD, dochází 

automaticky k sumarizaci vzniklých ZCP a z těchto se vytvoří automaticky 

dodatečný JSD, a to vše se odesílá na celní úřad v elektronické podobě. 

 

                                                 
11

 Cla IQ – je to celní software od firmy Kobler, ta má povolení od GŘC na distribuci tohoto softwaru 
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4.2.3. Generování dodatečného JSD 

 

Na konci kalendářního měsíce je deklarant povinen vyhotovit dodatečný 

Jednotný správní doklad (dále JSD) (viz příloha č.9). V tomto dokladu uţ musí být 

povinně vyplněny všechny odstavce, stejně jako u standardního JSD, tzn.ţe údaje 

musí být úplné nikoli částečné. [16] Při generování dokladu dochází k sumarizaci dat 

ze ZCP. Dodatečné JSD je v této fázi daňovým dokladem a podle něj vyměří celní 

úřad případný celní dluh. Jako příloha tohoto dokladu je díl č.1 a 2 ZCP a další 

doklady, jako je třeba obchodní faktura, přepravní doklad atd. Tyto průvodní doklady 

jsou předány příslušnému celnímu úřadu a proběhne standardní postup → dodatečné 

JSD je zpracováno, deklarant zaplatí celní dluh a obdrţí potvrzený 3.díl JSD.  

 

4.3. Systém e-Dovoz 

 

Dnem 1.7.2009 by měl být spuštěn v České republice zkušební provoz 

projektu elektronického celního řízení v dovozu nazvaný e-Dovoz. [15] Je to další 

krok v realizaci strategie Evropské unie v oblasti elektronizace celního řízení e-

CUSTOMS. Zavedení e-Dovozu by mělo sjednotit a zjednodušit celní formality jak 

v rámci Celní správy České republiky, tak i deklarantské veřejnosti. Cílem tohoto 

systému je bezpečnost, jednotnost, bezpapírové prostředí, rychlost a elektronická 

výměna dat s třetími zeměmi. 

 

4.3.1. Ţádost a povolení e-Dovozu 

 

Neţ začnu e-Dovozy pouţívat je nutné obdrţet základní typy rozhodnutí (tak 

jako u e-Vývozů): [15] 

- parametry komunikace (obsahuje elektronické podpisy) 

- povolení podávat elektronická celní prohlášení v dovozních reţimech 

(obsahuje definici obsahu zpráv e-CP → elektronického celního prohlášení) 
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- povolení zjednodušeného postupu v dovozních reţimech (obsahuje 

podmínky, za kterých můţe být zboţí propuštěno). 

 

4.3.2. Vstupní operace a jejich obecný popis 

 

Dále budu pouţívat vstupní operace, které jsou nově definovány a 

v dosavadní celní praxi nejsou známy. Budu hovořit o: [15] 

- vstupním souhrnném celním prohlášení (ESD) 

- oznámení o příjezdu 

- souhrnném celním prohlášení. 

ESD (Entry summary declaration) je vlastně vstupní souhrnné celní 

prohlášení (dále ESD), dochází k podání informací o „dovozní operaci“ před 

fyzickým vstupem dováţeného zboţí na celní území Evropské unie (dále EU), a to 

tzv.celnímu úřadu podání. Dochází k provedení rizikové analýzy, zda dováţené zboţí 

můţe být propuštěno na území EU. Informace o výsledku analýzy je zasílána 

celnímu úřadu vstupu a dále osobě, která podala ESD. Charakter této informace 

můţe být různý. Např.ţe zboţí nemá být naloţeno nebo ţe po příjezdu na celní 

území EU bude zboţí podrobeno kontrole. 

Kdybych měla uvést obecný popis vstupních operací, jedná se o to, ţe prvním 

krokem je poskytnutí informace o záměru dovézt zboţí, a to v podobě vstupního 

souhrnného celního prohlášení (ESD) ve stanovené lhůtě před příchodem zboţí na 

hranici EU. ESD je podáváno úřadu vstupu prostřednictvím ECR brány celní správy. 

Pokud je toto prohlášení správné, pak dochází k dalšímu kroku. ESD je 

zaregistrováno v systému e-Dovoz a je mu přiděleno identifikační číslo MRN. Toto 

je oznámeno osobě, která ESD podala a dále osobě, která bude zboţí na vstupu 

předkládat, a to zprávou „Potvrzení přijetí ESD“. V tuto chvíli dochází k rizikové 

analýze. Po vyhodnocení jsou data spolu s výsledky analýzy poskytnuta 

deklarovanému prvnímu celnímu úřadu vstupu. V dalším postupu budeme rozlišovat 

„deklarovaný celní úřad vstupu“ a „skutečný celní úřad vstupu“. V případě, ţe zboţí 

bude dovezeno k jinému neţ deklarovanému celnímu úřadu vstupu, je osoba 

převáţející zboţí povinna podat „ţádost o odklon“, kde uvede i skutečný celní úřad 
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vstupu. Následuje fáze „oznámení o příjezdu“, kdy osoba přepravující zboţí, 

tzn.přepravce, je povinna podat skutečnému úřadu vstupu „oznámení o předloţení 

zboţí“. Jestliţe je zjištěn nesoulad, pak dojde k odmítnutí tohoto oznámení. Můţe být 

také nařízena kontrola pracovníkem celního úřadu. 

 

4.3.3. Dovozní operace 

 

Posledním krokem v systému e-Dovoz je zboţí nacházející se na území 

Evropské unie. Tímto krokem jsou ukončeny vstupní operace. Zboţí je propuštěno 

do navrţeného reţimu a v mnoha případech je přepraveno k celnímu úřadu určení 

v reţimu tranzit.  

Dále si povíme něco o dovozních operacích.[15] Právní předpisy, které se 

přímo týkají dovozní operace, zůstávají nezměněny, ale mění se pouze technologie 

práce. Změny postupů jsou navrţeny v souladu s jiţ existující legislativou, ale tak, 

aby splňovaly poţadavky celního kodexu → NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY (ES) č.450/2008 ze dne 23.dubna 2008, kterým se 

stanoví celní kodex Společenství. 

Dovozní operace začíná u celního úřadu dovozu. [15] Zde bude podáno 

elektronické celní prohlášení (zatím však pouze zkušebně). V případě standardního 

postupu bude CÚ předloţeno zboţí ke kontrole, budou mu také předloţeny všechny 

průvodní doklady, včetně dokladů o původu zboţí, jako je např.EUR 1 a doklady 

vydávané jinými správními orgány, např.licence, rostlinolékařská povolení (fyto) atd. 

 

4.4. Pozitiva a negativa e-Dovozu 

 

Deklarant, který bude mít povolený zjednodušený postup v místním řízení, 

bude mít oproti ostatním firmám velkou výhodu. Můţe podávat celní prohlášení  24 

hodin denně, sedm dní v týdnu s minimálním počtem lidí, coţ je velký komfort jak 

pro deklarantskou veřejnost, tak i pro celní správu. Zároveň to znamená sníţení 

administrativní zátěţe. Deklarant můţe v krátké době nakládat volně se zboţím, coţ 
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znamená, ţe si nemusí vytvářet zbytečně velké skladové zásoby, protoţe celní 

procedury trvaly moc dlouho, při poruše svého výrobního zařízení můţe ve zkrácené 

době nainstalovat poškozený díl, který se doveze ze třetí země a tím se zkrátí i doba 

odstávky výroby. Nebude zapotřebí většího mnoţství deklarantů. Odpadnou čekací 

doby na celních úřadech, kdy deklarant musel dojíţdět pouze v pracovní době CÚ. 

Přes víkend bohuţel zboţí nemohlo být vycleno. 

Tento systém má však i svá negativa. Deklarant je nucen pořídit si nový 

software, který bude odpovídat podmínkám Celní správy pro pouţívání a aplikaci e-

Dovozu a to s sebou přináší zvýšené náklady a finanční zatíţení firmy. Musí být 

dobře proškoleni stávající zaměstnanci. Je nutné zajistit zastoupení firmy na vstupu 

do Evropské unie, tzn.další finanční zatíţení firmy, protoţe za tyto sluţby se musí 

platit. K dalšímu negativu patří i to, ţe v případě špatného zadání kódu celního 

sazebníku nebo při špatném zadání fakturované ceny zboţí můţe následně dojít ke 

špatnému výpočtu celních poplatků. Dříve tuto kontrolu zajistil pracovník celního 

úřadu, který celní případ projednával. Tím dojde k porušení Celního zákona a 

k následným sankcím firmy. Při špatném zadání údajů můţe také dojít k propuštění 

zboţí, které by správně nemělo vstoupit na území Evropské unie.  

Ale všechna pozitiva a negativa tohoto systému ukáţe teprve čas. Zatím vše 

spěje ke zkušebnímu spuštění, takţe můţu tyto výhody nebo nevýhody pouze 

domýšlet.  
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5. VZNIK A IMPLEMENTACE INTRASTATU 

 

Dne 1.5.2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. Pro naši zem 

nastala velká změna. V celní oblasti se vyskytl nový prvek. Tím bylo podávání 

výkazů Intrastat. 

Ale co to vlastně Intrastat je? Je to povinnost předkládat pravidelná hlášení 

podle objemu obchodní činnosti a dosaţených asimilačních prahů. [18] V podstatě je 

to systém pravidelného sběru dat pro statistiku obchodu se zboţím mezi členskými 

státy Evropské unie. Vykazují se v něm údaje o vnitrounijním obchodu. Tento 

systém je povinný pro všechny státy Evropské unie, není však jednotný v oblasti 

sběru prvotních údajů, jako jsou například formy výkazu nebo organizační 

zabezpečení. Povinnost vykazovat Intrastat je dána ustanovením předpisů Evropské 

unie. Tato ustanovení jsou upravena celním zákonem a příslušnými prováděcími 

vyhláškami k němu a také směrnicí Českého statistického úřadu. Chtěla bych 

připomenout ty nejdůleţitější vyhlášky. Je to vyhláška č.200/2004 Sb. o statistice 

vyváţeného a dováţeného zboţí a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou 

republikou a ostatními členskými státy společenství, dále je to vyhláška č.201/2005 

Sb. ze dne 18.5.2005 o statistice vyváţeného a dováţeného zboţí a způsobu 

sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy 

Evropské unie a nejnovější je vyhláška č.393/2008 Sb., kterou se mění vyhláška 

č.201/2005 Sb. 

 

5.1. Oblasti využití údajů z Intrastatu 

 

Na základě vyuţití údajů pro Intrastat je moţno sestavit měsíční statistiky 

zahraničního obchodu České republiky s ostatními členskými zeměmi Evropské unie 

jak na straně přijetí, tak na straně odeslání. 

Tyto informace mohou pouţívat především:[18] 

- vlastní firma → v případě, ţe bude chtít sledovat mnoţství svých prodaných 

výrobků,  jejich cenu a bude chtít objevovat nové trhy, ale bude moci 
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sledovat i mnoţství a cenu výrobků dovezených z členských státu Evropské 

unie, které pouţije na další svůj rozvoj a nebo na další výrobu svých 

produktů, které dále prodává  

- Evropská komise → pro studie o integraci vnitřního trhu, pro přijímání 

antidumpingových opatření 

- mezinárodní organizace → pro zhodnocování hospodářské situace určité 

země 

- světové obchodní organizace → pro dohled nad obchodem s určitým druhem 

zboţí, např.se zbraněmi, toxickými látkami atd. 

- Český statistický úřad → pro poskytování informací uţivatelům 

- Ministerstvo průmyslu a obchodu → pro provádění hospodářské politiky 

- Česká národní banka → pro potřeby stanovení platební bilance 

- Regionální orgány, velvyslanectví a konzuláty, odvětví průmyslu, obchodu 

atd. 

Údaje z výkazů Intrastatu pouţije kaţdý, kdo se zabývá hospodářstvím, kdo chce 

zjistit vývoj obratu zahraničního obchodu a obchodní bilance České republiky. 

Například údaje o zahraničním obchodě jsou kaţdý měsíc zveřejňovány v odborném 

tisku. 

 

5.2. Vykazování údajů do Intrastatu 

 

Povinnost vykazovat údaje v Intrastatu je dána ustanovením předpisů 

Evropské unie. Pro Českou republiku jsou tato ustanovení specifikována v celním 

zákoně č.13/1993 Sb. a v příslušných prováděcích vyhláškách k němu. [12][13][14]  

Tato povinnost vykazování dat se vztahuje na osoby, které překročí asimilační práh 

při přijetí nebo odeslání zboţí. [15][16] Tímto se z nich stávají zpravodajské 

jednotky. Tyto asimilační prahy jsou různé pro odeslání i pro přijetí zboţí. Určují se 

z fakturované hodnoty za zboţí. Hlášení se odevzdávají kaţdý měsíc (vzory hlášení 

viz příloha č.12 a 13). V případě, ţe zpravodajská jednotka v měsíci neprovede 

ţádnou transakci, ale jinak povinnost vykazování údajů pro Intrastat má, je povinna 

předat příslušnému celnímu orgánu negativní hlášení. Zpravodajská jednotka, která 

zaniká, musí tuto skutečnost sdělit celnímu úřadu, a to písemně. Můţe nastat případ, 
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kdy dojde u zpravodajské jednotky pouze k jednorázovému nebo příleţitostnému 

odeslání nebo přijetí zboţí, a potom musíme výkaz zřetelně označit na horním okraji 

nápisem „PŘÍLEŢITOSTNÝ“. K povinnosti vyhotovovat a odesílat výkazy pro 

Intrastat byly před vstupem do Evropské unie vyzvány všechny zpravodajské 

jednotky, a to celními úřady. Tuto povinnost předávání výkazů si musely 

zpravodajské jednotky po vstupu do Evropské unie hlídat uţ sami. 

5.2.1. Forma a předávání výkazů 

 

Výkazy s údaji se předávají příslušným celním úřadům jednou měsíčně, a to 

do 10.pracovního dne měsíce následujícího po sledovaném období. [15][16] 

V případě elektronického podávání dat je to do 12.pracovního dne v měsíci. Údaje se 

zaznamenávají souhrnně za sledované období (tzn.kalendářní měsíc), zvlášť za 

odeslání zboţí a zvlášť za přijetí zboţí. Tento výkaz pro Intrastat je moţno 

vygenerovat na předepsaném tiskopise v papírové formě (viz příloha č.12 a 13), ale 

pouze v případě, ţe nepřesáhne 15 řádků. Nebo je mohu odesílat elektronicky 

v předepsaném formátu. V tomto případě máme moţnost vyuţít  veřejný portál celní 

správy a nebo pouţijeme speciální program celní správy „IDES CZ“.  Firma 

UNIPETROL RPA tento druhý způsob pouţívá jiţ od vzniku povinnosti vykazovat 

Intrastat a z vlastní zkušenosti mohu říci, ţe tento program je velice přehledný a 

jednoduchý. A protoţe  firma UNIPETROL je firma velká, máme i velké mnoţství 

odeslaných řádků. Z tohoto důvodu jsme přistoupili jako firma k pouţívání dalšího 

programu, a to programu SAP. V tomto programu vygenerujeme ze zadaných údajů 

za nákup a prodej dva soubory, a ty nahrajeme do programu IDES a můţeme odeslat 

hlášení. Metodiku vyplňování výkazů lze nalézt na stránkách celní správy nebo 

Českého statistického úřadu. Tyto metodické příručky jsou velice srozumitelné a ve 

své praxi je často pouţívám i já. 

 

5.2.2. Podklady pro údaje Intrastatu 

 

Podkladem pro vyhotovení výkazu jsou v první řadě údaje z účetnictví firmy 

nebo z její evidence o pohybu zásob a zboţí. [15][18] To znamená prodejní a 
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nákupní faktury, kde je uvedena hodnota a hmotnost, dále dopravní dokumenty 

(CMR a CIM) nebo dodací listy, které jsou nutné pro dokázání uskutečnění 

transakce, smlouvy nebo objednávky, ze kterých zjistíme, zda se jedná o nákup nebo 

prodej, zušlechtění, opravu atd. Co se týče vlastního vyplňování údajů, postupujeme 

zde obdobně jako u dovozních a vývozních dokladů (Jednotný správní doklad a 

vývozní doprovodný doklad). 

 

5.3. Příprava firmy UNIPETROL RPA na vykazování 

Intrastatu a zhodnocení úspěšnosti v aplikaci tohoto 

systému 

Firma UNIPETROL se velice pečlivě připravovala na vstup do Evropské unie 

a hlavně na vykazování údajů v Intrastatu. Zaměstnanci, kteří se sběrem informací a 

vykazováním údajů měli něco společného, byli pozváni na seminář „Co je potřeba 

znát a udělat pro hladký vstup firmy do obchodu EU“. Tento odborný seminář vedl 

Judr.Pavel Matoušek, odborník na celní problematiku z celního jednatelství Brno. 

Tento seminář zahrnoval aktuální změny celních předpisů a kontrolního systému 

Intrastat spolu s aplikací pro praxi, dále zrušení celních kontrol a dokumentů o 

dovozu a vývozu (pro pohyb zboţí v rámci EU) a jejich náhradu obchodními 

přepravními dokumenty. Dále seminář přinesl informace o nově zpracované oblasti 

obchodu se zboţím podléhajícím spotřební dani. 

Byl také vytvořen pracovní tým, který se scházel tři měsíce jedenkrát v týdnu, 

aby proběhl vstup do Evropské unie bez problémů a firma tak byla připravena mimo 

jiné na zpracování údajů pro Intrastat. Byli zde zástupci z oblasti finanční (tzn.účetní 

a daňové oddělení), obchodní (nákupčí a prodejci), odborníci z oblasti informačních 

technologií (IT) a také zástupci z oddělení celního jednatelství (tím jsem byla já). 

V intrakomunitárním obchodu dochází k neustálým změnám, a proto 

k 1.1.2009 bylo schváleno několik úprav. Například byl stanoven osvobozující práh 

pro pouţití výkazů pro Intrastat v listinné podobě a také se změnil vzor tiskopisu 

výkazu, rozšířil se seznam kódů povahy transakcí, změnil se seznam sledovaných 

druhů zboţí, u kterých je povinnost vykazovat zvláštní statistický znak atd. Abychom 

na tyto změny mohli jako firma reagovat, bylo nutné absolvovat odborná školení a 
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semináře. Tyto dokonce nabízí pro deklarantskou veřejnost celní správa. Firma 

UNIPETROL RPA v této oblasti vychází svým zaměstnancům vstříc a poskytuje jim 

moţnost dalšího vzdělávání v oboru. 

Úspěšnost firmy v aplikaci tohoto prvku bych mohla měřit prováděnými 

kontrolami ze strany státních orgánů. Na vybrané produkty byly provedeny následné 

kontroly ze strany celní správy a do této doby byl výsledek těchto kontrol vţdy 

kladný. Ze strany Českého statistického úřadu také nejsou ţádné připomínky a 

problematiku zvládli i naši zaměstnanci, jak po stránce formální, tak i po stránce 

zpracování pomocí informačních technologií. Výkazy jsou odesílány včas a 

pravidelně a veškeré změny jsou v termínu aplikovány do praxe. Naše oddělení je 

v kontaktu jak s Celním úřadem v Mostě, tak se zástupcem z Českého statistického 

úřadu, který naše výkazy kontroluje a sleduje. 

Zavedení Intrastatu bylo velkým přínosem hlavně pro stát, který tímto 

způsobem získává ucelené informace o zahraničním obchodě. Tyto údaje slouţí 

hlavně pro statistické účely. Pro mě, jako zpracovatele těchto dat, přinesla 

implementace Intrastatu úsporu času. Před vstupem do Evropské unie jsem musela 

generovat Jednotné správní doklady a to bylo náročné jak na čas, tak na psychiku. 

Nyní pomocí vhodného softwaru je vše usnadněno a údaje jsou zpracovány ve 

zkráceném čase, takţe to byl přínos i z hlediska „psychické pohody“.    

V závěru této kapitoly bych chtěla také upozornit na přílohu č.14, kde jsou 

v grafu znázorněny hodnoty měsíčních výkazů Intrastatu, a to za rok 2007 a 2008. 

Jak je vidět z prvního grafu, tak na straně „Přijetí“ byl v roce 2007 za 7.-12.měsíc 

velký nárůst hodnoty v Kč, a to z důvodu probíhajících oprav v celém areálu firmy 

UNIPETROL RPA na výrobních zařízeních. Na straně odeslání je na grafu z roku 

2008 vidět probíhající krize v naší republice. Prodej výrobků postupně od 7.měsíce 

klesá, jak je moţné vypozorovat na přiloţeném grafu. 
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6. ZÁVĚR 

 

Závěrem bych chtěla shrnout výsledky mé bakalářské práce. V první řadě 

chci upozornit na určitá pozitiva oproti předešlému stavu v oblasti fungování celního 

řízení. 

Zjistila jsem, ţe propouštění zboţí v rámci zjednodušených postupů při 

dovozu a v rámci elektronického celního řízení v oblasti vývozů, má své pozitivní 

stránky, ale i negativní. Největší výhodou všech zjednodušených postupů v celním 

řízení je nezávislost na pracovní době celních úřadů, dále je to z pohledu deklaranta 

úspora času a úspora v oblasti nákladů a totéţ platí pro přepravce. 

V oblasti vývozů pracuje firma UNIPETROL RPA v systému elektronického 

celního řízení (e-Vývoz). V počátcích znamenala aplikace tohoto systému pro firmu 

zvýšené náklady v podobě pořízení softwaru kompatibilního se softwarem celní 

správy a také bylo nutné proškolit zaměstnance zabývající se touto činností, ale tyto 

náklady se vykompenzovaly tím, ţe se zkrátila doba odbavení zboţí počínaje 

nakládkou, expedicí, vybavením nákladu potřebnými celními doklady a konče 

odesláním na celní úřad výstupu z Evropské unie. Zákazník obdrţí včas zboţí, tzn.ţe 

expedice je moţná i ve volné dny a ve svátky, a toto znamená pro firmu zisk ve 

formě většího mnoţství zakázek. A daňové oddělení firmy dostává přehledný seznam 

všech provedených a ukončených vývozů v kalendářním měsíci, coţ je zase důleţité 

pro daňové odpočty. 

V oblasti dovozů jsou zjednodušené postupy projednání zboţí do 

stanovených celních reţimů jednoznačným kladem. Je to rychlost, s jakou je firma 

UNIPETROL schopna uvolnit zboţí do navrhovaného reţimu. A to za předpokladu, 

ţe jako deklarant máme neúplné údaje a nelze vystavit klasický Jednotný správní 

doklad. Další nespornou výhodou je opět úspora času, protoţe na celní úřad je moţné 

jezdit pouze jednou za měsíc. 

V oblasti vnitrounijního obchodu – Intrastatu, jako nového prvku v oblasti 

celní problematiky po vstupu České republiky do Evropské unie, je zavedení tohoto 

systému velkým přínosem pro stát z hlediska statistického, ale i pro firmu, která si 

můţe sledovat mnoţství svých prodaných výrobků a tím pádem můţe objevovat 
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nové trhy, ale také můţe uceleně sledovat mnoţství a cenu výrobků dovezených 

z členských státu Evropské unie, které pouţívá ke svému dalšímu vývoji, a tím 

ovlivňovat výši nákladů vynaloţených na další svůj rozvoj nebo výrobu vlastních 

produktů. 
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Příloha č. 1  Vzor původního tiskopisu JSD (zdroj Celní správa ČR) 
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Příloha č. 2   Vzor VDD (zdroj UNIPETROL RPA) 
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Příloha č. 3  Vzor ţádosti o povolení elek.komunikace (zdroj Celní správa ČR) 
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Příloha č. 4  Vzor ţádosti o povolení zjed.postupu (zdroj Celní správa ČR) 
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Příloha č. 5  e-Vývoz – přehled stavu deklarace 

(zdroj archiv firmy UNIPETROL RPA – program Cla IQ) 
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Příloha č. 6  Vzor pomocné evidence pro daňové přiznání 

(zdroj archiv firmy UNIPETROL RPA - program Cla IQ) 
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Příloha č. 7  Vzor JSD (zdroj Celní správa ČR) 

 



 

2009 13 

Příloha č. 8  Vzor zjednod.celního prohlášení (zdroj UNIPETROL RPA) 
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Příloha č. 9 – Vzor dodatečného JSD (zdroj UNIPETROL RPA) 

 



 

2009 15 

Příloha č.10 
Analytický přehled o přiznáních k DPH za rok 2003 a 2008 v rámci dovozu 
(zdroj – Daňové oddělení firmy UNIPETROL SERVICES s.r.o. Litvínov) 
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Příloha č.11 
 

Přehled počtu vytvořených JSD za rok 2003 a 2008 v dovozu 
(zdroj – archiv programu Helios CLA IQ firmy UNIPETROL RPA s.r.o.) 
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Příloha č. 12  Vzor výkazu pro Intrastat ODESLÁNÍ (zdroj Celní správa ČR) 
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Příloha č. 13  Vzor výkazu pro Intrastat PŘIJETÍ (zdroj Celní správa ČR) 
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Příloha č.14 
 
 

Přehled hodnot měsíčních výkazů Intrastatu za rok 2007 a 2008 firmy 
UNIPETROL RPA, s.r.o. 

(zdroj – archiv programu IDES CZ firmy UNIPETROL RPA s.r.o.) 
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Příloha č.15 

Schéma – vývoz zboţí z Evropské unie do třetích zemí 
(zdroj – webové stránky celní správy www.cs.mfcr.cz) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                             Schéma vývozu zboží – e-Vývoz 
 

 

1  Deklarant podá elektronické vývozní celní prohlášení (dále E-VCP) a zašle  
    celnímu úřadu vývozu 
2  Systém potvrdí příjetí E-VCP a přidělí číslo MRN 
3  Systém informuje deklaranta o propuštění zásilky do režimu vývozu 
4  Systém informuje deklarovaný celní úřad výstupu o zásilce, která  k němu 
směřuje 
5  Celní úřad výstupu potvrdí výstup zboží z Evropské unie 
6  Celní úřad vývozu potvrdí deklarantovi výstup zboží z Evropské unie 
 
Tyto úkony si k plnému pochopení dále popíšeme následovně:[13] 
Deklarant provede naložení zboží na dopravní prostředek (např.auto nebo 
železniční cisternu). V případě potřeby tento přepravní prostředek opatří plombou 
nebo-li celní závěrou a poté dohází k odeslání zprávy celnímu úřadu přes VAN 
operátora celní správě.  
Nastává fáze přijetí E-VCP. V případě splnění všech náležitostí k vyplnění E-VCP, 
celní úřad vývozu odešle deklarantovi zprávu o přijetí a přidělení registračního 
čísla, tzn.MRN. 
V případě použití zjednodušeného postupu dochází k automatickému propuštění 
zboží do režimu vývozu. Tzn.jestliže systémem není nařízena kontrola zboží, pak 
po určité době (ve firmě UNIPETROL asi 60 minut) dochází k automatickému 
propuštění zásilky do režimu vývozu. Poté deklarant vytiskne vývozní doprovodný 
doklad – VDD. 

DEKLARANT CELNÍ ÚŘAD VÝVOZY CELNÍ ÚŘAD VÝSTUPU 
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V případě použití klasického postupu, bez zjednodušeného postupu, deklarant 
odešle E-VCP na celní úřad vývozu, na tento úřad se dostaví spolu se zbožím a 
zaměstnanec celního úřadu rozhodne o propuštění zboží do režimu vývozu. Poté 
vytiskne zaměstnanec celního úřadu na základě došlé zprávy vývozní doprovodný 
doklad s čárkovým kódem a číslem MRN a může být zahájena přeprava zboží 
k celnímu úřadu výstupu. 
Poté dochází k vyřízení režimu vývozu (E-VCP). Celní úřad výstupu ověří, že 
přepravované zboží opustilo Evropskou unii a zašle zprávu celnímu úřadu vývozu 
o „výstupu zboží z území Evropské unie“. Celní úřad vývozu vyřídí režim vývozu, a 
to tak, že odešle zprávu deklarantovi. Tato zpráva je elektronicky podepsána Celní 
správou České republiky a může být použita jako podklad pro uplatnění návrhu na 
odpočet DPH. Tento postup je scénářem datových výměn.      
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