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SUMMARY 
 

The presented diploma work describes program based security of cash flow of customs 

office. The first part defined the Customs Administration of Czech Republic, its 

legislation, history and competences. The general requirements on information system and 

fundamental phases of analysis and IS development are described in the following part. 

The information system of the customs office is described in details in the third part. 

Chapter 5 represents the most important part of the work as it describes in details the 

ECDC application and its moduls ECDC, TOR (Traditional Own Resources) and cash 

register, meant for the evidence of customs, taxes and fines.  
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ANOTACE 
 

V předložené práci je popsáno programové zabezpečení finančních toků celního úřadu. 

V první části je definována Celní správa ČR, její legislativa, kompetence a historie. 

Následně jsou vysvětleny obecné požadavky na informační systémy a základní etapy 

analýzy a vývoje IS. V další části je již konkrétně popsán IS celní správy. Nejdůležitější 

částí práce je kapitola pátá, ve které je detailně rozpracována aplikace ECDC a její 

podmoduly ECDC, TOR (Tradiční vlastní zdroje) a Pokladna, sloužící k účetní evidenci 

cla, daní a pokut. 

 

Klí čová slova: Celní správa, clo, IS, finanční tok, aplikace, ECDC. 
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AIS  automatizovaný dovozní systém (Automated Import System) 
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DPH  daň z přidané hodnoty 

ECD  evidence cla a daní  

ECDC  evidence cla a daní 

ECS  systém kontroly vývozu (Export Control System) 

EU  Evropská unie 

GŘC  Generální ředitelství cel 

ICS  systém kontroly dovozu (Import Control System) 

IČO  identifikační číslo 

IS  informační systém 

JSD  jednotný správní doklad 

ME-DES modul evidence dělené správy 

ME-SPD modul evidence spotřebních daní 

NCTS  režim tranzitu (New Computerised Transit System) 

OWNRES evidence zjištěných podvodů a nesrovnalostí (Own Resources) 

PD  peněžní deník   

SPD  spotřební daň 

TOR  tradiční vlastní zdroje (Traditional Own Resources) 

UECD  účetní evidence cla a daní 

VS  variabilní symbol 

WDIS pracovní síla rozvoje informačního systému (Workforce Development 
Information System)  
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1. ÚVOD 
 

Celní správa České republiky od roku 1996, kdy jsem nastoupila do funkce účetní na 

finančním oddělení na Celní úřad Chomutov, prošla mnoha změnami, z nichž ty největší 

nastaly ke dni 1. 5. 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie. Tímto dnem 

došlo k rozsáhlé změně legislativy. Na jedné straně na celní správu přešly některé nové 

kompetence, kterými jsou například kompletní správa spotřebních daní, dozor 

v mezinárodní silniční dopravě nebo kontrolní činnosti v systému elektronického mýtného. 

Na straně druhé byly některé kompetence převedeny jiným správcům. Příkladem je 

vyměřování a výběr daně z přidané hodnoty při dovozu zboží a uplatňování osvobození od 

daně z přidané hodnoty při vývozu zboží, které přešlo na finanční úřady. 

 

Na našem finančním oddělení CÚ Chomutov se nás vstupem ČR do Evropské unie 

nejvíce dotkla změna aplikace finančních toků a to aplikace ECDC – Evidence cla a daní. 

Na vyměřování a výběr cla jsou v rámci celé EU aplikována stejná pravidla, kdy vyměřené 

a vybrané clo v rámci EU je od vstupu do EU nulové, ale vyměřené a vybrané clo ze 

třetích zemí se částečně odvádí do EU a částečně zůstává příjmem státního rozpočtu ČR. 

To je zásadní rozdíl oproti době, kdy ještě Česká republika nebyla členem EU. Veškeré 

vyměřené a vybrané clo bylo odváděno do státního rozpočtu ČR. V rámci vnitřního 

obchodu Společenství se žádná cla nevyměřují.  

 

Výběr cla při dovozu z třetích zemí a zajištění jeho řádných odvodů do rozpočtu 

Evropské unie se stal jednou z nejdůležitějších činností celní správy. Za tímto účelem byla 

vedle standardní aplikace ECDC vytvořena další aplikace s názvem TOR – Tradiční vlastní 

zdroje, která je zároveň její nezbytnou součástí. Právě má dlouhodobá zkušenost s aplikací 

ECDC byla důvodem, proč jsem si toto téma vybrala pro svou bakalářskou práci. 

 

Cílem práce je popsat aplikaci ECDC, ve které probíhají finanční toky celního úřadu. V 

první části práce seznamuji obecně s Celní správou České republiky, dále jaké požadavky 

jsou potřebné pro informační systémy. V další části se již zaměřuji na informační systémy 

celní správy. Nejdůležitější částí práce je kapitola pátá, ve které je popsáno programové 

zabezpečení – aplikace ECDC.  
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2. CELNÍ SPRÁVA V ČR 

 
Celní správa ČR, stejně jako celní správy ostatních států, má dva základní úkoly, 

kterými jsou ochrana a regulace domácího trhu formou výběru cla z dováženého zboží a 

dohled nad tím, aby toto zboží neohrožovalo životy nebo zdraví lidí, zvířat či rostlin. 

Vývoj ekonomické situace, včetně zahájení příprav na členství v EU před rokem 2004, 

vyžadoval, aby celní správa při plnění svých úkolů co nejvíce usnadňovala legální 

mezinárodní obchod. Tohoto cíle mohlo být dosaženo jen za pomoci modernizace celní 

správy, a to jak v oblasti celního řízení, tak i v oblasti technického vybavení, zejména 

celního informačního systému [12]. 

 

2.1. Historie CS 
 

Celní řemeslo patří k nejstarším povoláním. První písemná zmínka o clech je již v 

záznamech ze starověké Mezopotámie, doklady nalezneme také v Písmu svatém - Bibli, 

kde je zmínka o hostině Krista u celníka Matouše. Dále například ve středověku upravuje 

vybírání poplatků za dovážené zboží na naše území raffenstettenský celní řád pro obchod 

se Slovany na Dunaji. Do Prahy se vozila sůl, šperky, drahé látky a koření. Z Čech pak 

vyváželi obchodníci kožešiny, slad, chmel, med a další zajímavé zboží. Války husitské a 

následné zápolení o trůn se zase neblaze odrazily na hospodářství země a proto panovníci 

zřizovali další a další cla. K reorganizaci celnic přikročil počátkem 16. století Ferdinand I. 

Habsburský, který založil pro správu všech berních a královských příjmů Radu komory 

královské. Zanikla při reorganizaci správy státních financí roku 1749. Počátkem 18. století 

nařizuje vídeňská vláda revizi cel, a ta, která nemají právní podklad, se ruší. V období 

první republiky byl začleněn Protektorát Čechy a Morava do celní unie s Německem a 

ostrahu státních hranic zajišťuje finanční stráž. V roce 1949 byla tato finanční stráž 

zrušena. Celnictví bylo přizpůsobeno sovětskému modelu. Celní správa vykonávala 

kontrolní činnosti zejména pro statistické účely. Na území Československé republiky bylo 

vytvořeno 86 celnic. Po vytvoření krajů v roce 1960 byl snížen počet celnic na 40 a v roce 

1968 na 38. Po sametové revoluci se celní správa vrací ke svému původnímu poslání a to k 

výběru cla a dalším činnostem v oblasti celního řízení a dohledu. Největší změna nastává 

však při vstupu do EU dne 1. května 2004. Celní správa prošla složitým procesem 
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transformace a organizačních změn. Zanikly hraniční celní úřady, tím pádem skončily i 

kontroly na hraničních přechodech. Na celní úřady přešly některé nové pravomoci a 

některé byly naopak převedeny jiným správcům. Například celní správa byla již správcem 

DPH jen částečně, globálně tato povinnost přešla na finanční úřady, naopak pod naši 

správu přešla správa SPD, nebo evidence zaměstnanosti, dělená správa a další jiné 

kompetence [5]. 

 

2.2. Definice a legislativa  
 

Celní správa České republiky je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do 

systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.  

 

Obrázek 1 – Znak celní správy ČR 

 

                                                            Pramen – www.cs.mfcr.cz 

 

CS je podřízena Ministerstvu financí. Tvoří ji Generální ředitelství cel s pozicí 

správního úřadu s celostátní působností. GŘC je samostatná účetní jednotka a má vlastní 

IČO 71214011. Celní správu dále tvoří 8 celních ředitelství (Brno, České Budějovice, 

Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem) a jim podřízených 

54 celních úřadů (např. Chomutov patří pod celní ředitelství Ústí nad Labem) s vymezenou 

územní působností. Před vstupem do EU bylo 91 celních úřadů (dohromady s hraničními 

přechody) [2, 9]. 
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Kompetence CS jsou vymezeny zákonem č. 185/2004 Sb. o Celní správě ČR, ve znění 

zákona č. 635/2004 Sb. a zákona č. 669/2004 Sb., Celním kodexem Společenství a Celním 

sazebníkem. Vybírání cla upravuje zákon č. 187/2004 Sb., kterým se mění zákon 

č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů [3]. 

 

2.3. Kompetence CS 
 

Mezi úkoly a pravomoci CS patří např.: 

• výběr cla, poplatků a daní; 

• správa spotřebních daní (od konce roku 2003 převedeno z finančních úřadů); 

• sbírání statistických informací o mezinárodním obchodu ČR; 

• kontrola dovozu a vývozu při pohybu zboží (kontrola licenčního zboží, ochranných 

známek, porušování duševního vlastnictví, kontrola obchodu s kulturními a 

historickými předměty, ohroženými druhy flory a fauny dle CITES); 

• boj proti nelegálnímu obchodování s drogami a omamnými látkami; 

• boj proti terorismu; 

• oprávnění k zastavování vozidel ke kontrole zboží; 

• oprávnění kontrolovat dálniční známky; 

• oprávnění kontrolovat dodržování povinných přestávek řidičů; 

• vážení nákladních vozidel; 

• kontrola fungování elektronického systému mýtného; 

• kontrola nelegální zaměstnanosti cizinců; 

• zařazení do Integrovaného záchranného systému země při mimořádných a 

krizových situacích [2, 9]. 

 

2.4. Clo 
 

Clo je dávka vybíraná státem při přechodu zboží přes celní hranici. Stát je používá, aby 

ochránil svůj vnitřní trh před zbožím z jiných zemí. Vstupem České republiky do Evropské 

unie se clo stalo tzv. vlastním zdrojem Společenství, který je součástí příjmové složky 

rozpočtu Evropské unie, kdy si stát z výběru ponechává ke krytí inkasních nákladů 25 % 
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vybraných cel. Naproti tomu do rozpočtu Evropské unie je odváděno 75 %. Cla dělíme z 

několika hledisek: 

 

Obecné hledisko: 

• vývozní (není moc běžné); 

• dovozní; 

• tranzitní.  

 

Obchodně politické hledisko: 

• cla autonomní (stanovuje stát nezávisle na mezinárodních smlouvách); 

• smluvní (závislé na mezinárodní smlouvě).  

 

Účelové hledisko: 

• cla fiskální; 

• ochranná (chrání před zahraniční konkurencí – antidumpingová a preferenční cla); 

• odvetná (cla uvalená za obchodní politiku daného státu); 

• vyrovnávací (účelem je vyrovnat sníženou cenu dováženého zboží); 

• vyjednávací.  

 

Výpočtové hledisko: 

• specifické clo (je stanoveno pevnou částkou za určitou fyzickou jednotku); 

• valorické (procentuální částka z hodnoty zboží); 

• diferencované (kombinace specifického a valorického cla) [10]. 

 
Přehled vybraného cla v letech 2005 až 2008 na CÚ Chomutov je uveden v Tabulce 1. 

Z tabulky vyplývá, že výběr tzv. starého cla, tj. clo vyměřené před vstupem do EU (clo 

zůstává v rozpočtu ČR, nikam se neodvádí), každý rok klesá. Je to z toho důvodu, že další 

toto clo se již nevyměřuje, ale pouze se dovybírají staré dluhy na tomto cle. U tzv. nového 

cla – clo vyměřené po vstupu do EU (75 % se odvádí do rozpočtu EU) - které je zobrazeno 

v grafu na Obrázku 2, je naopak patrný vzrůstající pohyb. V roce 2007 bylo vybráno o 

12 381 733 Kč více než v roce 2006 a to proto, že vrostl dovoz textilu ze zemí mimo EU. 

Naopak v roce 2008 výběr cla poklesl o 8 732 164 Kč oproti roku 2007, protože tato 



Kateřina Mikešová: Programové zabezpečení finančních toků celního úřadu 

2009                                                                                                                                          6 

komodita se začala více sledovat kvůli podvodům s celní hodnotou, zboží bylo 

podhodnocováno a stát zavedl kontroly, a proto se textilu dovezlo mnohem méně. Clo 

konečné vyrovnávací se vybralo pouze v roce 2005. U cla zemědělského záleží na 

zemědělských kvótách vyhlašovaných Evropskou komisí. Kvóta je vždy platná pro určité 

období a dané množství. Zboží s kvótou je bez cla nebo se sníženou sazbou. 

 

Tabulka 1 – Vybrané clo za roky 2005 až 2008 na CÚ Chomutov v Kč 

  rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 
clo vyměřené před vstupem do EU do 
1.5.2004 – STARÉ CLO 

636 482 503 278 17 615 5 015 

Clo vyměřené po vstupu do EU po 
1.5.2004 – NOVÉ CLO 

46 160 631 51 093 997 63 475 730 54 743 566 

clo konečné antidampingové po 
1.5.2004 

2 892 423 1 225 600 686 190 655 666 

clo konečné vyrovnávací po 1.5.2004 33 086     

clo zemědělské po 1.5.2004 1 157 503 67 527 130 092 121 432 

celkem 50 880 125 52 890 402 64 309 627 55 525 679 

Pramen – CÚ Chomutov – Výkaz příjmů 

 
 

 
Obrázek 2 - Přehled vybraného nového cla na CÚ Chomutov v letech 2005 až 2008 
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V tabulce 2 je přehled vybraného cla za rok 2008 za celou ČR rozdělené podle celních 

ředitelství. Výše cla jednotlivých ředitelství se odvíjí podle daného regionu, každé 

ředitelství má své specifické komodity, jiné výrobní podniky a v neposlední řadě hraje 

velkou roli i velikost celého ředitelství s podřízenými úřady. Nejvíce cla se vybírá na CŘ 

Praha a to nejen v roce 2008. 

 
Tabulka 2 – Vybrané clo za rok 2008 na jednotlivých celních ředitelstvích v Kč 

Celní ředitelství I.08 II.08 III.08 IV.08 V.08 VI.08 
Brno 56 669 306 114 390 479 172 970 865 231 509 932 281 315 075 323 919 096 
Č. Budějovice 4 923 896 11 705 329 19 636 337 28 910 912 35 153 729 40 343 458 
Hradec Králové 28 036 250 54 960 878 80 785 060 102 289 330 130 988 828 154 375 950 
Olomouc 56 225 392 116 367 418 183 008 871 233 042 519 282 296 084 325 235 557 
Ostrava 43 133 146 96 930 316 131 775 438 174 907 971 206 554 069 243 987 829 
Plzeň 42 460 494 102 036 435 173 924 516 246 741 346 311 148 860 361 492 105 
Praha 221 573 626 487 784 359 761 485 869 1 037 917 060 1 305 499 200 1 572 191 072 
Ústí nad Labem 27 009 446 55 921 967 86 096 927 118 809 990 152 680 304 178 501 095 
Celkem 480 031 556 1 040 097 181 1 609 683 883 2 174 129 060 2 705 636 149 3 200 046 162 
       
Celní ředitelství VII.08 VIII.08 IX.08 X.08 XI.08 XII.08 
Brno 370 223 195 410 683 893 466 456 759 539 531 348 590 659 343 654 323 907 
Č. Budějovice 45 873 209 51 687 196 59 289 413 68 151 101 79 970 293 88 844 315 
Hradec Králové 179 163 917 203 648 815 228 523 271 258 963 114 281 596 297 309 876 570 
Olomouc 379 955 802 424 819 651 486 292 474 544 632 098 589 939 151 647 169 318 
Ostrava 276 833 389 306 011 701 339 662 746 383 571 107 433 045 490 496 645 184 
Plzeň 420 669 615 490 618 974 568 551 651 641 761 952 695 506 771 756 821 456 
Praha 1 845 886 634 2 104 877 265 2 400 748 986 2 728 169 564 3 041 057 997 3 394 820 228 
Ústí nad Labem 208 558 900 238 091 298 280 647 877 315 356 541 343 420 269 377 803 347 
Celkem 3 727 164 661 4 230 438 793 4 830 173 177 5 480 136 825 6 055 195 611 6 726 304 325 

Pramen – GŘC oddělení 241 –  M. Prochásková 
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3. POŽADAVKY NA INFORMA ČNÍ SYSTÉM 
 

V současné době je téměř nutností mít informační systém (dále jen IS). Informační 

systém je nástroj, který má usnadnit práci se systémem. IS představuje rozsáhlý komplex 

jednotlivých aplikací podporující činnosti podniku. 

 

3. 1. Definice a požadavky na IS 
 

Definic IS existuje velká řada: 

• IS je definován jako soubor lidí, metod a technických prostředků, zajišťující sběr, 

přenos, uchování, zpracování a prezentaci dat s cílem tvorby a poskytování 

informací dle potřeb příjemců informací činných v systémech řízení; 

• IS je podpůrný systém pro systém řízení; 

• IS jsou systémy pro sběr, udržování, zpracování a poskytování informací a dat. 

 

Informační systémy můžeme rozdělit na: 

• tvrdé – systémy, které jsou spojovány s jedním problémem (technické systémy); 

• měkké – v těchto systémech je celá řada faktorů, většinou v nich vystupuje člověk.  

 

Další dělení IS: 

• uzavřené – systém, který nemá žádnou vnější vazbu; 

• otevřené – systém, který má vnější vazby; 

• deterministické – otevřený systém, chování je určeno okamžitým stavem a podněty; 

• stochastické – otevřený systém s více variantami chování; 

• statické – systém, který se v čase nemění; 

• dynamické – systém měnící stav v čase; 

• spojité – změny jsou spojité; 

• diskrétní – systémy diskrétní v čase. 
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Aby informační systém sloužil tak jak má, musí se nejprve analyzovat požadavky pro 

daný systém. Každá společnost je jiná, má různé nároky na výstupy, požaduje jiné věci - 

potřebuje jiný informační systém. Obecné požadavky na informační systém jsou: 

• integrovanost – funkce se nesmějí překrývat, komponenty musí být propojitelné; 

• otevřenost – systém musí být schopný přijímat nové softwarové a datové 

komponenty; 

• jednoduchost – systém musí být snadno pochopitelný; 

• flexibilita - systém musí rychle reagovat na nové požadavky; 

• udržovatelnost – systém musí být zdokumentován, aby případné úpravy nebyly 

složité; 

• efektivní provozuschopnost – systém musí mít přijatelnou dobu odezvy, být 

spolehlivý a bezpečný [1]. 

 

3. 2. Základní etapy analýzy a vývoje informačních systémů 
 

Vývoj informačního systému je velmi problematický, je proto rozdělen do několika 

etap tzv. životního cyklu. Tento cyklus popisuje celý průběh jeho existence. 

Etapy analýzy: 

• informační strategie společnosti – cílem je definování nové či upravení dosavadní 

strategie společnosti; 

• úvodní studie systému – cílem je stanovení základního konceptu systému; 

• globální analýza a návrh – zde se podrobněji vymezují základní požadavky na 

systém;  

• detailní analýza a návrh – podrobná funkční a datová analýza;  

• implementace – vytvoření fungujícího systému; 

• zkušební provoz - otestování systému; 

• zavedení – instalace veškerého vybavení;  

• provoz, údržba a rozvoj [1, 11]. 
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3. 3. Architektury informa čních systémů 
 

Při projektování informačního systému je také nutné počítat s organizační strukturou 

společnosti, tímto se zabývá architektura. Architektura informačního systému zahrnuje 

rozložení komponentů výpočetního systému, a to z fyzického hlediska - jaký typ počítačů, 

operačních systémů, programového vybavení a dalšího zařízení je k dispozici a kde je 

umístěn, dále pak z logického hlediska - jak je požadované zpracování distribuováno či 

děleno na uzly informačního systému. Na architekturu IS lze pohlížet globálně, což je 

hrubá podoba systému, jsou zde vynechány veškeré detaily. Na globální architekturu 

navazuje dílčí architektura. Ta prohlubuje návrh do větších detailů. Dílčí architektura je 

funkční, procesní, datová, technologická, hardwarová a softwarová, také organizační a 

personální [1]. 
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4. INFORMAČNÍ SYSTÉMY POUŽÍVANÉ NA CELNÍCH 
ÚŘADECH 
 

Aby celní správa mohla dobře plnit úkoly v celé své působnosti, je potřeba 

informačních systémů. IS v celní správě byl a je na vysoké technické úrovni a zajišťuje 

podporu většiny business procesů organizace, tzn. většiny procesů zejména v oblasti 

daňového a celního řízení, jehož součástí je i vyměřování a výběr cla. Většina současných 

aplikací byla realizována v posledních šesti letech, tedy již s využitím moderních IT 

technologií a s důrazem na centralizaci provozu, bezpečnost a práci v reálném čase. 

Zajištění kvalitních a moderních IT pomáhá především zjednodušit celní řízení a 

poskytovat celní služby veřejnosti v nejvyšší možné rychlosti, kvalitě a dostupnosti [4]. 

 

4.1. IS na celních úřadech 
 

Základním předpokladem rozvoje informačních systémů byl vstup ČR do EU. Musely 

se sjednotit postupy v oblasti celního řízení a komunikace se systémy EU. Podstatné je i 

rozvíjení systémů rizikových analýz, datové skladby i nových portálových řešení [4, 6]. 

 

V současnosti se používá pro celní řízení systém eCustoms, který je platný ve všech 

celních správách zemí EU, konkrétně jsou to např. tyto informační systémy: 

• NCTS – New computerised Transit System - režim tranzitu  

- souhrn technických, programových a komunikačních prostředků a organizačních a 

procedurálních pravidel definovaných v rámci Úmluvy a Evropského 

hospodářského společenství pro elektronickou výměnu dat v režimu tranzitu; 

• ECS/AES – Export Control System/Automated Export System - systém kontroly 

vývozu / automatizovaný vývozní systém 

- souhrn technických, programových a komunikačních prostředků a organizačních 

a procedurálních pravidel definovaných v rámci Úmluvy a Evropského 

hospodářského společenství pro elektronickou výměnu dat v režimu vývozu; 

• ICS/AIS – Import Control System/Automated Import System - systém kontroly 

dovozu / automatizovaný dovozní systém  



Kateřina Mikešová: Programové zabezpečení finančních toků celního úřadu 

2009                                                                                                                                          12 

- souhrn technických, programových a komunikačních prostředků a organizačních a 

procedurálních pravidel definovaných v rámci Úmluvy a Evropského 

hospodářského společenství pro elektronickou výměnu dat v režimu dovozu [6]. 

  

Pro účetní operace, výběr daní a pohyb peněz se používají v CS např. tyto informační 

systémy:  

• ECDC – evidence cla a daní 

- modul účetní evidence vybraného a odvedeného cla;  

• ME-SPD – modul evidence spotřebních daní 

- modul na účetní evidenci vnitrozemské spotřební daně;  

• ME-DES – modul evidence dělené správy 

- modul pro evidenci blokových pokut a poplatků (např. poplatek za trvalé odnětí 

půdy z půdního fondu) a odvodů do státního rozpočtu. 
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5. FINANČNÍ TOKY V PROGRAMU ECDC 
 

Program ECDC je aplikace pro účetní evidenci cla, daní a pokut. Evidují se zde 

veškeré pohyby na účtech, přijaté i odvedené peníze, hotovostní transakce, předpisy 

vyměřeného cla a daní, celní jistoty, spotřební daně, pokuty uložené ve správním či 

trestním řízení a částečně DPH a mnoho dalšího. Na Obrázku 3 je zobrazena titulní stránka 

ECDC. 

 

Program ECDC obsahuje tři podmoduly: 

• ECDC – účetní evidence; 

• Pokladna – pokladní evidence; 

• TOR – evidence cla pro EU. 

 

Obrázek 3 – Titulní stránka ECDC 

 

Pramen – CÚ Chomutov 
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5.1. Účetní evidence CS 
 

Účetní evidence celní správy prošla dlouhým a nelehkým vývojem, přes použití 

nejjednodušších modulů až po portálové aplikace. Systémy musí splňovat zákonné 

podmínky, které se mění a to není vždy jednoduché. Po vstupu do EU se také rozšířila 

kompetence CS o výběr pokut Policie ČR, jejichž správa a evidence se zcela liší od cel, a 

tím musel vzniknout i nový modul – ME-DES. Pro evidenci vnitrostátní spotřební daně 

vzniká také nový modul – ME-SPD. Evidence cla prošla již dlouhou cestou, z těch starších 

evidencí jsou to například DOS, UECD (ve WDISu) a ECD. V současnosti se používá 

aplikace ECDC – evidence cla a daní. 

 

Do aplikace ECDC se jednotlivé případy přenesou z předchozích aplikací takto:  

• prvotní zápis provádí pracovníci agendy celního řízení do programové aplikace 

WDIS přenesením údajů z předepsaného formuláře JSD (Jednotný správní doklad) 

předložený deklarantem, údaje jsou přenášeny ručně, nebo dnes již většinou na 

nosičích nebo elektronicky;  

• po správném ukončení zápisu je automaticky vypočítán celní dluh a přidělen VS 

(variabilní symbol), pod kterým se konkrétní částka eviduje; 

• tento VS je přenesen z aplikace WDISu do aplikace ECDC, kde se celní dluh 

eviduje; 

• a poté do aplikace TOR (evidence pouze nového cla – cla vyměřeného po vstupu 

do EU), kde se jednotlivé zápisy kontrolují a celková částka nového cla za celní 

úřad je jednou měsíčně odvedena do rozpočtu EU (75 %). 

 

5.2. Finanční toky v CS 
 

V CS mohou deklaranti platit daně, clo a jiné poplatky několika způsoby: 

• bezhotovostně na státní účty vedené u České národní banky (dále jen ČNB); 

• v hotovosti na pokladně na Celním úřadu, v těchto případech však pouze do 

vymezené výše;  

• hotově složenkou na pobočkách České pošty.  

 



Kateřina Mikešová: Programové zabezpečení finančních toků celního úřadu 

2009                                                                                                                                          15 

Všechny platby jsou evidovány pod variabilním symbolem. VS je vždy desetimístné 

číslo, u celního dluhu je jeho skladba následující: VS 9963200193 – KRUUCYYYYY, 

kdy: 

• K  – určená stálá konstanta pro jednotlivé druhy VS (např. pro JSD je to 9, pro 

pokuty je to 5); 

• R – poslední číslo daného roku (letos 2009, tak je to 9); 

• UU - druhé dvojčíslí čísla úřadu (CÚ Chomutov má číslo 0863, druhé dvojčíslí je 

63, jiný úřad má číslo 1225 - použije se 25); 

• C – číslo určující přesný typ dluhu (např. 2 je dovoz, 0 je dodatečný platební 

výměr);  

• YYYYY  - pořadové číslo dokladu v rámci CÚ. 

 

U VS používaných při účtování na rozpočtové položky (rozpočtovou položkou se 

rozumí číslo, podle kterého se člení příjmy a výdaje do jednotlivých druhů): VS 

9940900005 – PPPPRYYYYY, kdy: 

• PPPP – první 4 číslice z rozpočtové položky (např. přeplatky na cle mají 

rozpočtovou položku 99400, tak je to 9940); 

• R – rok; 

• YYYYY  – pořadové číslo. 

 

Velmi důležité je také datum úhrady, protože každá daň i clo má zákonem určenou 

délku splatnosti, např. splatnost cla je 10 dní. Pokud přijde platba za clo po lhůtě splatnosti, 

vyměřují se automaticky programem úroky a penále.  

 

CS disponuje několika druhy účtů, každý účet má přesně daný účel (např. účet cizích 

peněz, účet pokut, účet SPD z piva, atd.).  

Účty CS mají následující skladbu: XXXXX - YYYYYYYY / 0710 , kdy: 

• XXXXX  - předčíslí účtu, které je pro všechny úřady stejné. Např. všechny úřady 

v ČR používají pro účet na DPH předčíslí 705, pro účet cizích peněz předčíslí 6015, 

pro SPD z lihu předčíslí 54789;  

• YYYYYYYY  - základ účtu (tzv. matrice), každý úřad má své jedinečné číslo stejné 

pro všechny předčíslí; 
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• 0710 - kód označující účet České národní banky.  

 

Průběh finančního toku:  

• povinností banky je každý den zaslat elektronicky výpisy ze všech spravovaných 

účtů, na nichž je nějaký pohyb. Tyto výpisy z účtu se automaticky připojí do 

programu ECDC. Z výpisu vyčteme částky, variabilní symboly, specifické 

symboly, sdělení pro příjemce a data úhrady; 

• částky, které přijdou pod správným VS a se správnou částkou, se automaticky 

zaúčtují na předpis celního dluhu nebo se přiřadí k jinému VS (v CS je vše 

evidováno pod VS, např. odvody do státního rozpočtu, celní jistoty, přeplatky, 

neidentifikovatelné platby); 

• částky, které nemají správně uveden VS nebo částku, se evidují v nejasných 

platbách a následně se musí ručně dohledat a rozúčtovat, zjistíme-li, kam patří. V 

opačném případě vyzveme písemně plátce, aby platbu identifikoval; 

• po zaúčtování celého výpisu se provede odvod všech příjmů do státního rozpočtu, 

vytiskne se příkaz k úhradě se splatností téhož dne a předá se bance. Banka ve 

stejný den příkaz provede a druhý den je odvod již na výpise z banky; 

• každé zaúčtované platbě je automaticky přiděleno číslo peněžního deníku (dále jen 

PD), podle kterého se pak dohledávají (ke každému účtu je pouze jeden PD s 

jednou číselnou řadou a jsou v něm evidovány všechny pohyby na účtu); 

• dále se provedou další operace - vratky celních jistot deklarantům, vratky 

přeplatků, vratky cla a daní, identifikují se nejasné platby na základě došlých 

odpovědí od plátců; 

• také se provádí kontrolní činnost – u předpisů uhrazených po splatnosti se tisknou 

penále a úroky (automaticky je vypočítává program) viz Příloha č. 1, u předpisů 

neuhrazených se tisknou výzvy k zaplacení v náhradní lhůtě viz Příloha č. 2 nebo 

exekuční příkazy; 

• na konci měsíce se provádí měsíční závěrka, kde se pomocí různých závěrkových 

sestav zjišťuje a kontroluje stav na jednotlivých účtech, výše vybraného a 

odvedeného cla, stav nedoplatků atd.; 

• na konci roku se provádí roční uzávěrka, která sumarizuje celý rok. 
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Příklad na finanční tok v ECDC:  

Dne 1. 3. 2009 je na výpisu z účtu částka 15 675 Kč, VS 9963200193, datum 26. 2. 2009, 

dále částka 4 567 Kč, VS 963200456, datum 25. 2. 2009.  

• první platba ve výši 15 675 Kč se automaticky zaúčtuje na VS 9963200193 s datem 

úhrady 26. 2. 2009 a je jí přiděleno číslo PD 45/2009 a zaúčtováno do rozpočtové 

položky nového cla;  

• druhá platba ve výši 4 567 Kč, VS 963200456 se automaticky nerozúčtovala, má 

chybně uveden VS nebo částku. Pokusíme se ji proto dohledat v celních dluzích. 

Zjistili jsme, že částka je v pořádku, ale VS má být 9963200456, na začátku chyběla 

9, rozúčtujeme ji ručně na správný VS. Datum úhrady je 25. 2. 2009, číslo PD 

46/2009 a je zaúčtováno do rozpočtové položky nového cla; 

• máme zaúčtovaný celý výpis, proto provedeme odvod příjmů, kde se automaticky 

částky sečtou podle rozpočtových položek, v našem příkladu je to jen nové clo ve 

výši 20 242 Kč. Převodní příkaz je s datem splatnosti 1. 3. 2009;  

• dále zkontrolujeme, zda jsou obě platby uhrazeny včas, pokud ne, vytiskneme výměr 

na penále, které program automaticky vypočítá podle počtu dnů zpoždění; 

• druhý den 2. 3. 2009 je na výpise částka – 20 242 Kč, což je náš odvod 

z předchozího dne. Automaticky se odepíše z rozpočtové položky nového cla. 

 

Všechny hotovostní operace se evidují v podmodulu Pokladna. Pokladna je spojena 

s jedním vybraným účtem v ECDC. JSD (jednotný správní doklad, který je projednán na 

celním řízení a zapsán do programu WDIS) se po přidělení VS přenáší do ECDC a 

Pokladny. Deklarant (takto se v CS nazývá osoba, která je ve styku s CS, např. plátce, 

dovozce, vývozce) může dluh zaplatit v hotovosti na pokladně CÚ na základě výměru cla z 

WDISu. Vybraná hotovost se ukládá do trezoru a podle stanovených bezpečnostních limitů 

pro množství uložených peněz v trezoru CÚ se provádí odvod vybraných peněz na účet 

(výše hotovosti v trezoru nesmí přesáhnout daný limit, podle toho se odvíjí, kdy se peníze 

odvezou a kdy mohou ještě zůstat v trezoru). Provede se odvod v aplikaci Pokladna a 

fyzické předání peněz na účet (jelikož má CS účty vedené u ČNB, která nemá pobočku 

v Chomutově, peníze se posílají prostřednictvím České pošty složenkou). Celková částka 

odvodu se připíše na daný účet v ECDC a dále se automaticky rozúčtuje na jednotlivé VS 
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na základě přenosů mezi Pokladnou a ECDC. Vybraná částka se připíše na daný VS 

s datem, kdy bylo skutečně zaplaceno na pokladně, přestože jsou peníze fyzicky na účtu až 

po několika dnech. 

 

Finanční tok dále pokračuje v podmodulu TOR, do kterého se přenáší již jen platby cla 

vyměřeného po vstupu do EU po 1. 5. 2004 – nové clo. Kontroluje se zde, zda fyzicky 

souhlasí údaje z JSD (jednotný správní doklad, který je projednán na celním řízení a 

zapsán do programu WDIS) s tím, co je přeneseno do programu TOR. Kontrolují se 

všechny podstatné odstavce JSD, především sazební číslo zboží, kurz, částka na faktuře, 

základ pro vyměření cla a částka cla samotná, a k tomu všechny přiložené a související 

doklady. Veškeré doklady JSD se clem, které byly v daném měsíci vyměřeny, musí být 

řádně a správně promítnuty do TORu, do jednotlivých sestav: 

• sestava A (výkaz A) - clo, které je vyměřeno a celní dluh je zajištěn (např. celní 

jistotou, záruční listinou, globální zárukou atd.), nebo není zajištěn, ale je již 

uhrazen - clo, které bude odvedeno do EU, 

sestava A je členěna do čtyř základních sloupců A1, A2, A3 a A4:  

A1 - načítají se zde veškeré doklady vyměřeného cla v daném měsíci,  

A2 - evidence dodatečně uhrazených výměrů z předchozích období,  

A3 - evidence dodatečně vyměřených cel,  

A4 - evidence všech vratek cla daného měsíce, které bylo vráceno na 

  základě rozhodnutí z účtu CÚ,  

A1 + A2 + A3 – A4 = celkový součet cla za daný měsíc, který bude 

  výkazem A odeslán do EU; 

• sestava B (výkaz B) - clo, které je nezajištěno a neuhrazeno - dluh vůči EU 

(očekávající platby, které Evropská komise jezdící do ČR na pravidelné kontroly 

velmi pozorně sleduje).  

 

Z celkového součtu cla za daný měsíc ve výkazu A se 75 % odvede do rozpočtu EU a 

zbývajících 25 % zůstává ve státním rozpočtu ČR. Tento měsíční odvod cla se provádí 

celostátně a to v jeden den, každého 15. dne v měsíci. Odvod se provádí vždy v tzv. 

konečný den. Jako konečný den je stanoven 15. den druhého měsíce následujícího po 

příslušném měsíci (např. 15. 2. 2009 bude prováděn odvod za měsíc prosinec 2008). Je 
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tedy 6 týdnů na kontrolu a nápravu chyb. Tyto chyby, opravy JSD, dovýměry (pokud se 

clo vyměří v nedostatečné výši např. z důvodu chybně udané ceny na JSD, clo se doměří) 

či vratky se evidují dále v knize zjištěných nedostatků, v níž se evidují veškeré kroky a 

postupy provedené v daném případu. Pokud je proveden dovýměr cla, jsou tyto případy 

ještě dále evidovány v aplikaci OWNRES, což je evidence zjištěných podvodů a 

nesrovnalostí. Pokud se deklarant odvolá proti rozhodnutí, které mu bylo doručeno, eviduje 

se tato skutečnost v aplikaci Napadení. Toto rozhodnutí je postoupeno k vyšší instanci 

k projednání. U případů, které jsou uhrazeny, se kontroluje, zda byly uhrazeny včas a 

v plné výši, pokud ne, tiskne se v ECDC výzva k náhradnímu plnění a popřípadě poté se 

vyměřují automaticky úroky, které se však do rozpočtu EU neodvádí. 

 

5.3. Vstup do programu ECDC a jeho rozvržení 
 

Pro vstup a práci v programu ECDC je nutné se přihlásit. Uživatel musí vyplnit 

uživatelské jméno a heslo na titulní stránce, Obrázek 2 na str. 13 práce. Titulní stránka se 

zobrazí po zadání příslušné adresy, anebo také pokud je uživatel automaticky odhlášen 

(odhlášení proběhne, když se program delší dobu nepoužívá a to 30 minut). Pokud jsou oba 

údaje vyplněny správně, je umožněn vstup. Uživatelské jméno a heslo si každý určuje sám, 

kvůli bezpečnosti se mění každých 42 dnů a při určování by měly být dodržovány určité 

zásady, jako je použití velkých i malých písmen a také použití číslic, a dodržení daného 

minimálního počtu znaků. 

 

Po přihlášení se program otevře v plné funkčnosti. Funkčnost je omezena přístupovými 

právy uživatele. Tato práva jsou dána pracovním zařazením a funkcí. 

 

Na Obrázku 4 je vidět rozvržení: 

• přístupné aplikace – podle přístupových práv se zde zobrazí všechny přístupné 

aplikace, po výběru a kliknutí na požadovanou se aplikace otevře; 

• uživatel – jméno uživatele, který se do aplikace přihlásil; 

• ovládací menu aplikace – po zvolení aplikace, která je vypsána v hlavičce menu, se 

zde otevře celá nabídka vybrané aplikace; 
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• uzel menu – pokud se klikne na menu v místě, kde se skrývá podmenu je zobrazeno 

menu odpovídající daného uzlu; 

• navigace po stránkách – v této liště se zobrazuje celá úroveň vnoření. 

 

Obrázek 4 – Rozvržení programu ECDC 

 

Pramen – CÚ Chomutov 

 

5.4. Navigační ikony programu ECDC 
 

Na stránkách jsou ikony, které se opakují a pomáhají s prací v programu: 

• výběrový formulář: 

 - maximalizace skrytého formuláře; 

 - minimalizace zobrazeného formuláře; 

 - nápověda; 

• editace a správa záznamů: 

 - nový záznam; 

Přístupné aplikace 
 

Navigace po stránkách 
 

Ovládací menu aplikace 

Uzel menu 
 

Uživatel 
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 - editace vybraného záznamu; 

 - tisk záznamu do tiskové sestavy; 

 - otevření detailu záznamu; 

• formuláře: 

 - rozbalení pomocného okénka pro kalendář; 

 - přenesení aktuálního data; 

 - přenesení vybraného data z jednoho pole do druhého; 

 - otevření číselníku; 

 - vymazání vybraných dat z položky; 

 - přenesení údajů z jiné části programu; 

• výběr podmínek: 

     zadání data od - do;  

 

  zadání dat z číselníku s možností smazání vybraných dat. 

 

 

Obrázek 5 - Ukázka vyhledávacího formuláře a tabulky s daty  

 
Pramen – CÚ Chomutov 
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Při každém vkládání a úpravě dat se otevře dialogové okno, ve kterém je detail 

zvoleného záznamu, nebo možnost vložení záznamu nového. Každá stránka je tvořena ze 

dvou částí, jak je vidět i na Obrázku 5:  

• vyhledávací formulář - slouží jako filtr pro výběr dat; 

• tabulka s daty - tabulka zobrazuje data odpovídající podmínkám zadaným ve 

vyhledávacím formuláři. 

 

5.5. Ovládací menu ECDC 
 

Na Obrázku 6 je vidět celé menu ECDC.  

 
Obrázek 6 - Ovládací menu ECDC 

 
                                                             Pramen – CÚ Chomutov 

 

Potvrzení o doručení 

Každý vytištěný dokument má svou danou splatnost, proto se musí přesně evidovat, kdy 

byl daný dokument doručen. Data doručení se zde dopisují ručně, podle doručenky, kterou 

po doručení příjemci vrátí pošta na CÚ. Dopisují se zde data např. exekučního příkazu, 

výzvy k identifikaci, sdělení o přeplatku, výměru na úrok nebo penále z prodlení. 
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Celní dluh 

Celní dluh se eviduje na VS, Detail VS je vidět na Obrázku 7. V detailu VS najdeme 

všechny informace potřebné k účtování (např. výše vyměřeného dluhu, splatnost, subjekt, 

datum úhrady, PD a další). Tyto informace se přenáší automaticky z WDISu při každé 

změně, která se v programu provede (např. dopsání data doručení sdělení o celním dluhu 

po obdržení doručenky). V podmeny celního dluhu nalezneme výběry, kde se dá 

vyhledávat podle různých podmínek:  

• výzvy (neuhrazené VS) viz Příloha č. 2;  

• exekuční příkazy (dluh, který není uhrazen, a známe účet v bance daného subjektu);  

• výměry na úrok nebo penále z prodlení (VS uhrazený po splatnosti) viz Příloha 

č. 1; 

• ulehčení platby (na základě schválené žádosti se v některých případech může 

povolit posečkání, splátkování nebo odklad platby); 

• odpisy (dluhy, které jsou z nějakého důvodu nevymahatelné – krach bank, 

promlčení, nedobytnost nebo prominutí), atd. 

 

Obrázek 7 - Detail VS v ECDC 

 

Pramen – CÚ Chomutov 
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Peněžní deník 

Pro každý účet je veden samostatný peněžní deník. Každému pohybu peněz odpovídá 

jedno číslo peněžního deníku, čísla PD jdou v jedné souvislé řadě.  

V podmeny peněžního deníku nejdeme: 

• interní doklad (detail viz Obrázek 8) – slouží k přeúčtování peněz, které nejsou 

automaticky zaúčtovány, nebo k opravě chybně zaúčtovaného dokladu; 

 

Příklad:viz finanční tok v ECDC (str. 17 práce): druhá platba ve výši 4 567 Kč, VS 

963200456 se automaticky nerozúčtovala, má chybně uveden VS nebo částku. Pokusíme se 

ji proto dohledat v celních dluzích. Zjistili jsme, že částka je v pořádku, ale VS má být 

9963200456, na začátku chyběla 9, rozúčtujeme ji ručně na správný VS. Datum úhrady je 

25. 2. 2009, číslo PD a interního dokladu 46/2009. Zaúčtováno do rozpočtové položky 

nového cla – použití interního dokladu. 

 

Obrázek 8 - Detail interního dokladu 

 

Pramen – CÚ Chomutov 
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• odvod příjmů – zde provádíme odvod všech příjmů zaúčtovaných daný den dle 

jednotlivých rozpočtových položek, které program automaticky sečte. Dále se 

odvod jen vytiskne a opatří podpisy podle podpisového vzoru; 

 

Příklad: viz finanční tok v ECDC (str. 17 práce): máme zaúčtovaný celý výpis, proto 

provedeme odvod příjmů, v našem příkladu je to jen rozpočtová položka nového cla ve 

výši 20 242 Kč. Převodní příkaz je s datem splatnosti 1. 3. 2000. 

 

• platební poukaz (detail viz Obrázek 9) – slouží jako podklad pro převodní příkaz na 

převody peněz z účtu CS na cizí účty (např. vratka celní jistoty deklarantovi, vratka 

cla, vratka přeplatku) nebo převody mezi účty CS (např. převod peněz na jiný CÚ, 

převod peněz, které patří na jiný účet);  

 

Obrázek 9 - Detail platebního poukazu 

 
Pramen – CÚ Chomutov 
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• převodní příkaz – na základě vyplněného platebního poukazu se zde automaticky 

ukáže převodní příkaz, zadáme datum splatnosti, vytiskneme a opatříme podpisy 

podle podpisového vzoru; 

• bankovní výpis – výpisy z účtu vhodné pro tištěnou podobu. 

 

Cizí peníze 

V případech, kdy na účty CS přijdou peníze, které tam nepatří nebo tu budou jen krátkou 

dobu, se používá termín cizí peníze. Jedná se o rozpočtovou položku začínající 9 (např. 

celní jistoty – rozpočtová položka 99020 – jsou to peníze, které deklarant skládá na účet 

CS jako záruku na dovoz či vývoz, po ukončení se peníze vrací zpět deklarantovi, nebo se 

použijí na základě žádosti na úhradu cla či jiných poplatku). Pokud máme více peněz, než 

mělo být, použijeme formulář Sdělení o přeplatku, který zašleme majiteli peněz (Příloha 

č. 4). 

 

Záruky  

Na každou celní jistotu (peníze, které se skládají jako záruka na dovoz či vývoz, po 

vyřízení celních formalit a ukončení případu se jistota vrací zpět), kterou celní úřad přijme, 

musí být vyhotoven Evidenční list CJ (Příloha č. 3), na kterém je přesně řečeno k čemu 

slouží, kdo ji složil, kdy a jakým způsobem, a také jak celní jistotu vrátit nebo převést. 

Evidence všech jistot se nachází v této evidenci. 

 

Závěrka  

První den v měsíci se provádí závěrka za minulý měsíc, všechny potřebné tiskové sestavy 

najdeme v Sestavách. V této sekci se pouze potvrdí elektronicky v Podpisovém záznamu, 

že je závěrka hotova, zkontrolována a vytištěna. Také ji elektronicky musí schválit a 

podepsat ředitel CÚ nebo jeho zástupce. 

 

Správa subjektů 

JSD přenášené do ECDC obsahuje vždy také údaje o subjektech (tzn. v ECDC v detailu 

VS uvidíme i subjekt). Subjektem se rozumí dovážející firma uvedená na JSD. Celá adresa, 

IČ nebo rodné číslo, kontaktní údaje a číslo účtu, tyto údaje se zde dají kontrolovat a 
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opravovat. Tyto subjekty se dále pak automaticky přenášejí tam, kde je potřebujeme, např. 

do příjmového pokladního dokladu. 

 

Sestavy 

Potřebujeme-li nějaké tiskové výstupy z programu ECDC nalezneme je v sestavách. Např. 

závěrky (všechny závěrkové výkazy – výkaz nedoplatků a pohledávek, rozbor nedoplatků, 

stavy na účtech, výkaz příjmů, atd.), kontroly, celní dluh, peněžní deník, pošta (platby, 

které jsou hrazené složenkou), výpis z účtu, nedoplatky, pohledávky, jistoty, největší 

dlužníci, číselníky atd. 

 

Nastavení 

V programu ECDC se tiskne mnoho dokumentů, které musí být řádně označené a 

podepsané. Jedná se např. o výzvy, exekuce, interní doklady, převodní příkazy. Proto musí 

být správně nastavena adresa celního úřadu a uživatelské nastavení.  

 

Nápověda 

Nápověda slouží v situacích, kdy potřebujeme poradit kde, co najdeme. 

 

5.6. Ovládací menu Pokladny 
 

Na Obrázku 10 je vidět celé menu Pokladny.  

 
Obrázek 10 - Ovládací menu Pokladny 

 
                                                             Pramen – CÚ Chomutov 
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Příjmový doklad 

Při hotovostních platbách se v CS vždy plátci musí dát příjmový pokladní doklad, jako 

potvrzení o zaplacení platby. Doklad se tiskne na základě údajů vyplněných v programu, 

jak je vidět na Obrázku 11. Některé údaje stačí pouze vyvolat pomocí navigační ikony , 

např. subjekt – stačí zadat IČ nebo RČ a po stisku navigační ikony se adresa a ostatní údaje 

doplní samy. Do účelu platby je možné napsat naší poznámku nebo identifikaci platby, ta 

se také po provedení odvodu přenese do účetnictví a PD. 

 

Obrázek 11 - Detail příjmového pokladního dokladu 

 

Pramen – CÚ Chomutov 

 

Výdajový doklad 

V CS se pokladna používá spíše k výběru peněz od deklarantů, pokud se již z pokladny 

něco vydává, tak pouze v rámci CÚ, např. výplata mzdy, výplata cestovních náhrad, odvod 
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peněz do banky atd. Jinak je vše obdobné jako u příjmového pokladního dokladu, po 

vyplnění formuláře se vytiskne výdajový pokladní doklad. 

 

Odvod z pokladny 

Z pokladny se provádí odvod finančních prostředků podle stanovených bezpečnostních 

limitů pro množství uložených peněz v trezoru CÚ. Po překročení tohoto limitu se provede 

odvod v programu. Automaticky se všechny peníze odvedou jednou celkovou částkou, 

vytiskne se přehled všech vybraných plateb, výdajový doklad a výčetka. Program přidělí 

odvodu VS, pod kterým se peníze pomocí složenky vloží na účet. Tento VS se pak přenese 

do ECDC, kde se po připsání celkové částky na účet rozpadne na jednotlivé platby. 

 

Výčetka platidel 

Slouží k výčtu množství jednotlivých platidel při odvodu. 

 

Podmenu Sestavy, Nastavení a Nápověda pracují stejným způsobem jako v ECDC, 

viz str. 27 práce. 

 

5.7. Ovládací menu TORu 
 

Na Obrázku 12 je vidět celé menu TORu.  

 
Obrázek 12 - Ovládací menu TORu 

 
                                                             Pramen – CÚ Chomutov 

 

Uzávěrka – potvrdit  

Měsíční odvod v TORu se provádí celostátně 15. den v měsíci. Odvod cla provádějí 

revizoři a schvalují ředitelé, nebo jejich zástupci na jednotlivých celních úřadech. Za CÚ 



Kateřina Mikešová: Programové zabezpečení finančních toků celního úřadu 

2009                                                                                                                                          30 

odvody kontrolují, schvalují a odesílají jednotlivá CŘ. CŘ pak odvody dále odesílají na 

GŘC, které odvody za celou ČR zkontroluje, schválí a odvede do EU. Tento celý proces se 

děje v jednom dni. 

 

Podpisy 

Uzávěrka TORu musí být také schválena elektronicky ředitelem nebo jeho zástupcem.  

 

Zůstatek účtu B 

Clo, které je nezajištěno a neuhrazeno, se přenáší do sestavy B, kde se eviduje dluh vůči 

EU, tzn. clo, které zatím nebylo uhrazeno, ani zajištěno, a jehož platbu může EU očekávat. 

Tyto platby Evropská komise, která jezdí do ČR na pravidelné kontroly odvodů do EU, 

velmi pozorně sleduje. Je tedy nutné, aby tyto platby byly pečlivě zkontrolovány a aby 

byly zajištěny všechny kroky k vymožení těchto pohledávek. Výkaz B se odesílá do EU 

čtvrtletně. Případy, které se v sestavách B evidují, se však zapisují do Hlášení B, které je 

měsíčně odesíláno na CŘ, které ho pak za všechny podřízené CÚ odesílá na vědomí GŘC. 

 

Sestavy 

Program TOR nabízí ke kontrole různé sestavy po zadání různých výběrových podmínek 

dle svých potřeb – může kontrolovat jednotlivé detaily VS, může kontrolovat sestavy 

denní, týdenní, měsíční, kvartální. Dále může kontrolovat sestavy součtově za různá 

měsíční období, která se pak promítají do výkazů při odvodu do EU. 

 

Podmenu Nápověda pracuje stejným způsobem jako v ECDC, viz str. 27 práce. 
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6. ZÁVĚR 
 

V bakalářské práci jsem analyzovala aplikaci ECDC, která se používá k evidenci cla a 

daní v celní správě. Abych aplikaci a různé postupy mohla dobře vysvětlit, musela jsem 

nejprve popsat Celní správu České republiky. Její historii, která sahá až do starověké 

Mezopotánie. Dále legislativu a kompetence CS, kterých má celní správa mnoho, vybrala 

jsem pouze ty nejdůležitější a nejzajímavější. Celou jednu podkapitolu jsem věnovala clu, 

jelikož se úzce vztahuje k popisované aplikaci ECDC. Aplikace ECDC patří do 

informačního systému CS, proto jsem popsala také pojem informační systém a více 

rozebrala používané systémy v CS.  

 

IS celní správy je, dle mého názoru, dosti rozsáhlý, ale jelikož jsou činnosti celní 

správy velmi obsáhlé a je jich mnoho, musí i IS všechny tyto činnosti pojmout. Vstupem 

ČR do EU se IS musel také přizpůsobit požadavkům EU tak, aby mohly být vzájemně 

propojené všechny státy EU. IS také musí splňovat zákonné podmínky a dostatečně rychle 

reagovat na změnu legislativy. Přestože je požadavků na IS mnoho, systém je splňuje a je 

jednoduchý, dobře pochopitelný, moduly se vzájemně propojují a navazují na sebe. 

Uživatelům umožňuje různé vyhledávání, každý je schopný si vyhledat to, co potřebuje. 

Systém pracuje dostatečně rychle, aby byl schopen pracovat v reálném čase.  

 

Samotná popisovaná aplikace ECDC má několik podmodulů, které spolu úzce 

souvisejí. Popsat práci bylo velmi náročné. Přesto je aplikace snadno pochopitelná a 

jednotlivé operace na sebe logicky navazují. Pracuji v CS řadu let a pracovala jsem 

s různými aplikacemi pro účetní evidenci. Měla jsem možnost porovnat rychlost, 

funkčnost, jednoduchost, množství výstupů a hlavně pochopitelnost a návaznost. Z mého 

pohledu se IS i aplikace v CS během let zdokonalují a vyvíjí směrem dopředu, tzn. 

přestože se na první pohled zdají složitější, jsou v podstatě jednodušší a po 

zautomatizování některých operací velmi usnadňují práci.  
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