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Úvod 

Na Jednotném vnitřním trhu Evropské unie představuje pohyb zboží spolu 

s pohybem osob, služeb a kapitálu svobody, bez kterých si firmy či 

soukromé osoby nedovedou obchodování představit, protože  jejich 

zavedením je obchod velmi usnadněn. Na druhé straně se ale také stále 

obchoduje s partnery, jejichž společnost nesídlí v členských státech 

Evropské unie, a tudíž je obchodování ztíženo o několik dalších kroků. 

Proto jsem se rozhodla zpracovat tento pohyb zboží z pohledu členských i 

nečlenských států Evropské unie. 

Cílem mé bakalářské práce je porovnání a vymezení rozdílů mezi pohybem 

zboží uvnitř Evropské unie a pohybem zboží v zahraničí, tedy mezi státy, 

které nejsou součástí Evropské unie. 

V teoretické části mé bakalářské práce se zaměřuji na vymezení 

základních pojmů, jako je například zboží, zahraniční a vnitrounijní 

obchod, aby byl pohyb zboží lehce představitelný. Krátce představím 

obchodní politiku Evropské unie. Dále se také věnuji pohybu zboží 

z pohledu fyzických osob, které zboží přepravují pro svou osobní spotřebu. 

Následně podrobněji přibližuji dovoz a vývoz zboží a také jak se zboží 

přepravuje, ať již v tuzemsku, členských státech Evropské unie či ve 

třetích zemích. V závěru této kapitoly ještě objasňuji označování výrobků 

grafickým znázorněním CE. 

V následující kapitole představuji společnost TES VSETÍN, a. s., která se 

zabývá výrobou a prodejem elektrotechnických výrobků. Konkrétně 

objasním poptávku, nabídku, expedici, dopravu týkající se jak členských, 

tak i nečlenských států Evropské unie a v neposlední řadě ještě 

vykazování firmy do systému Intrastat. 

V závěrečné kapitole porovnávám dodání zboží do Evropské unie a 

pořízení zboží z Evropské unie, dovoz a vývoz zboží. Snažím se o 

vymezení rozdílů mezi těmito jednotlivými pohyby zboží. Zaměřuji se na 

přepravu dodávaného zboží, obchod mezi členskými zeměmi s následným 
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dodáním do nečlenského státu Evropské unie, na třístranný obchod mezi 

členskými státy a samotný postup dodání zboží do jiného členského státu. 

Z pohledu pořízení zboží přibližuji případ, kdy dojde k pořízení 

z nečlenského státu a následného vstupu do volného oběhu. U dovozu 

zpracovávám samotný postup dovozu s přihlédnutím na celní režimy, do 

kterých může zboží vstoupit. U vývozu zpracovávám taktéž jeho postup a 

náležitostí, které k vývozu patří. 
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1.  Pohyb zboží v Evropské unii a zahraničí 

1.1  Vymezení základních pojmů 

Zboží: „Všechny statky ocenitelné v penězích a způsobilé být předmětem 

obchodních transakcí“, tuto definici uvádí SVOBODA [28]. A dále také 

uvádí, co se pod pojem zboží zahrnuje. Jsou to: 

 zemědělské výrobky (živočišné a rostlinné druhy) 

 umělecké předměty 

 předměty duševního vlastnictví 

 výrobky dodávané spolu s poskytovanou službou  

 odpadky recyklovatelné nebo nerecyklovatelné 

 zboží individuálně dovezené k osobní spotřebě jednotlivce 

(léky, výrobky běžné spotřeby) 

 těžební nebo ocelářský průmysl a atomová energie 

Za zboží se podle SVOBODY [28] nepovažuje: 

 vše s čím je zakázáno obchodovat (drogy) 

 práva (byť převoditelná, duševního vlastnictví) 

 věci osvědčující práva (loterijní lístky) 

Dále SVOBODA [28] uvádí předpisy o vlastnostech výrobků: 

 zákaz používání určitého názvu, pro zboží, které 

nevyhovuje skladbou národnímu předpisu  

 úpravy týkající se designu nebo obalu výrobku 

 punc 

 povinné označování jistých druhů zboží stejným označením 
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 příkaz pro dovozce zásobit se naftařskými výrobky u 

domácí rafinerie 

 zákaz destilovat 

Zahraniční obchod: „Po vstupu České republiky do Evropské unie je 

zahraniční obchod České republiky souhrnem vnitrounijního obchodu (tj. 

obchodu se členskými státy Evropské Unie) a obchodu se zeměmi mimo 

Evropskou Unii. Statistika zahraničního obchodu je založena na dvou 

systémech sběru dat: Intrastat sleduje pohyb zboží uvnitř Společenství 

(přijetí a odeslání zboží z/do států Evropské Unie) a Extrastat sleduje 

obchod s nečlenskými státy Evropské Unie (dovoz a vývoz zboží z/do zemí 

mimo Evropskou Unii)“ [8]. 

Vnitrounijní obchod: „Předmětem je zboží se statusem Evropské unie, se 

kterým se obchoduje: 

 bez celních formalit (bez prokazování původu, bez celních 

režimů) 

 bez cla 

 bez netarifních opatření (licence, kvóty) 

 s povinností statistického sledování obchodních operací 

mezi členskými státy Evropské unie – Intrastat“ [30] 

Vývoz: „Vývoz vyjadřuje hodnotu zboží odeslaného do zahraničí, které 

přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného 

ponechání v zahraničí. Celkový vývoz se tak skládá z odeslání do států 

Evropské Unie a vývozu do zemí mimo Evropskou Unii“ [8]. A jak uvádí 

GALOČÍK, LOUŠA [13] za vývoz se považuje i vyvezení zboží na území, 

která jsou vyloučena z Evropské unie, na Normanské ostrovy a do San 

Marina. 

Dovoz: „Dovoz vyjadřuje hodnotu zboží přijatého ze zahraničí, které 

přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného 



8 
 

ponechání v tuzemsku. Celkový dovoz se tak skládá z přijetí ze států 

Evropské Unie a dovozu ze zemí mimo Evropskou Unii“ [8]. 

Mezinárodní srovnatelnost: „Sjednocení metodiky statistiky zahraničního 

obchodu České republiky s praxí používanou v Evropské unii patří: 

 zavedení Jednotné celní deklarace (od 1. května 2004 

Jednotný správní doklad – dále jen JSD) 

 zavedení Kombinované nomenklatury 

 zavedení Intrastatu – statistického systému pro sledování 

pohybu zboží mezi členskými státy Evropské unie“ [8] 

Intrastat: „Systém statistiky vnitrounijního obchodu, nazvaný Intrastat, 

sleduje zejména pohyb zboží Společenství mezi členskými státy Evropské 

unie. Za zboží Společenství se v souladu s ustanovením článku 4 nařízení 

Rady (Evropského hospodářského společenství) číslo 2913/92 (Celní 

kodex) považuje zboží úplně získané nebo vyrobené na území 

Společenství, zboží propuštěné do volného oběhu ze zemí a území, které 

nejsou součástí celního území a zboží vyrobené z takového zboží. Za 

určitých podmínek se do Intrastatu vykazuje i pohyb mezi členskými státy 

toho zboží, které se nachází v celním režimu aktivního zušlechťovacího 

styku nebo přepracování pod celním dohledem, jde však o zcela ojedinělé 

případy. Do statistického systému Intrastatu se zahrnují údaje o zboží, 

bez ohledu na jeho původ i zemi obchodní.“ (viz Příloha 1), (viz Příloha 2) 

[8] 

Extrastat: „Systém statistiky zahraničního obchodu se zeměmi, které 

nejsou členskými státy Evropské unie, se nazývá Extrastat a je založen na 

získávání údajů z celních prohlášení (Jednotných správních dokladů). 

Nezahrnují se do něj údaje o zboží umístěném do svobodného celního 

pásma nebo svobodného celního skladu, propuštěném do celního režimu, 

uskladňování v celním skladu a celního režimu dočasného použití a také o 

zpět vyváženém zboží bezprostředně po některém z těchto celně 
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schválených určení. Dále nejsou v Extrastatu vykazovány údaje o zboží 

propuštěném do celního režimu tranzitu“ [8]. 

Transakce zahrnované do statistiky: „Statistika zahraničního obchodu 

zahrnuje údaje o všech obchodních operacích za úhradu bez ohledu na její 

způsob, včetně výměnných obchodů a například i obchodů prováděných 

na vládní účet. Jsou v ní vykazovány i obchody mezi podniky ve spojení, 

například podniky ve společném vlastnictví, údaje o zboží určeném na 

nejistý prodej (například o zboží umísťovaném do konsignačních, 

distribučních a podobných skladů), informace o zboží určeném ke 

zpracování dle smlouvy i k aktivnímu zušlechtění a o zboží vraceném po 

těchto transakcích. Zahrnuje také údaje o zboží určeném na finanční 

leasing“ [8]. 

Transakce nezahrnované do statistiky: „Do statistiky zahraničního 

obchodu se nezahrnují informace o zboží propuštěném do celního režimu 

tranzitu a zboží ve zjednodušeném oběhu mezi členskými státy, údaje o 

zboží dočasně dopravovaném do nebo z tuzemska k provedení opravy 

nebo údržby a vráceném po opravě nebo údržbě (od 1. ledna 2005 jsou 

zahrnovány do statistiky zahraničního obchodu se službami). Dále 

neobsahuje údaje o zboží v celním režimu dočasného použití (zboží na 

veletrhy, výstavy, zkoušky apod.), zboží propuštěném do celního režimu 

volného oběhu z režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo z režimu 

přepracování pod celním dohledem. Není do ní promítán ani nezákonný 

obchod, operační leasing a jiná dočasná přijetí a odeslání zboží nespojená 

se změnou jeho vlastníka na dobu nepřesahující dva roky, údaje o 

překračování státních hranic měnového zlata, platebních prostředků, které 

jsou zákonnými platidly a cennými papíry, zboží podléhajícího 

diplomatické a podobné imunitě, zboží určeného pro první pomoc v 

oblastech zasažených živelnými pohromami a dalšího zboží, které je 

vyňato ze statistiky zahraničního obchodu na základě ustanovení nařízení 

Komise (Evropského Společenství) číslo 1982/2004. Do Intrastatu se dále 

nezahrnují jednotlivé obchodní operace realizované osobami, které nejsou 



10 
 

zaregistrované k dani z přidané hodnoty. Povinnost vykazovat pro 

Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a 

přijetí pod osvobozujícím prahem (4 000 000 Kč pro odeslání, 2 000 000 

Kč pro přijetí, od 1.1.2009 shodně 8 000 000 Kč pro přijetí i odeslání), 

avšak jimi realizovaný obchod se do statistiky zahrnuje pomocí 

matematicko-statistických dopočtů“ [8]. 

 

1.2  Formování vnitřního trhu  

Volný pohyb zboží tvoří jednu ze čtyř základních svobod Evropské unie a 

jak uvádí SVOBODA [28] jeho důsledkem je “zákaz diskriminace takového 

zboží oproti jinému zboží na společném trhu.“ Prvním krokem k 

odbourávání překážek byl podpis Smlouvy o Evropském hospodářském 

společenství v roce 1957 (1958 vstoupila v platnost). V roce 1968 bylo 

dosaženo celní unie, což pro členské státy znamenalo zrušení cel a 

kvantitativních omezení a pro obchod s nečlenskými státy byl ustanoven 

společný celní sazebník. Jak uvádí SVOBODA [28] součástí celní unie jsou i 

teritoriální moře, vnitřní námořní vody a vzdušný prostor členských států. 

Dále také uvádí, že pro členské státy jde o jisté omezení suverenity v 

jejich pravomocech v mezinárodním obchodu. Během sedmdesátých let 

byl integrační proces pozastaven v důsledku ropných krizí. V polovině 80. 

let došlo k obnovení integračního procesu díky formulování dokončení 

vnitřního trhu. 1. ledna 1993 byl vnitřní trh dokončen. [10] K 1.1.1994 

začal fungovat jak uvádí SVATOŠ [27] Evropský hospodářský prostor, 

který znamenal vytvoření zóny volného obchodu mezi Evropským 

společenstvím a Evropským sdružením volného obchodu. 

Volnému obchodu mezi členskými státy už nebránili žádné překážky jako 

byli například hranice. Obchod probíhal stejně jakoby na území jednoho 

státu. Jedinou výjimkou , kdy mohlo dojít k zákazu dovozu nebo převozu 

zboží, byla situace, když se jednalo o zboží, které mohlo ohrozit zdraví, 
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bezpečnost nebo mravnost občanů, což v sobě obsahují následující dvě 

překážky, které bránily volnému obchodu:  

 rozdílné národní technické požadavky, které se týkaly 

průmyslových výrobků a potravin, a které měly zabránit 

možným rizikům pro zdraví a bezpečnost uživatele 

 rozdíly národních sazeb daně z přidané hodnoty 

Zboží tohoto typu bylo na hranicích zastavováno a podrobováno kontrole. 

Dovážené zboží musí taktéž odpovídat domácím předpisům, které jsou 

v každé zemi rozdílné tkz. necelní překážky. [12] 

 

1.3  Obchodní politika 

Jak uvádí SVATOŠ [27] obchodní politika Evropské unie se uplatňuje vůči 

třetím zemím, jelikož Evropské společenství bylo budováno jako celní unie 

a jednotný vnitřní trh a ne jako pásmo volného obchodu. Společná 

obchodní politika uplatňuje společný postup v těchto případech: 

 stanovení a úpravy celních tarifů při dovozu do Evropské 

unie 

 liberalizaci obchodu se třetími zeměmi 

 uzavírání smluv o obchodu a hospodářské spolupráci se 

třetími zeměmi 

 zavádění opatření na ochranu obchodu 

 poskytování celních preferencí rozvojovým zemím 

Obchodní politika díky svým jednotným podmínkám napomáhá ke 

stabilizaci vnitřního trhu i ekonomikám členským zemí. 
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1.4  Legislativní rámec 

Jak uvádí Český statistický úřad [8] zahraniční obchod je upraven 

následujícími právními předpisy Evropského společenství v platném znění: 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 

ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství týkající se 

obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení 

nařízení Rady (EHS) č. 3330/1991 

 Nařízení Komise (ES) č. 1982/2004 ze dne 18. listopadu 

2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství týkající se 

obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení 

nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/1992 

 Nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 ze dne 13. prosince 

2006, o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního 

obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými 

státy 

 Nařízení Komise (ES) č. 1917/2000 ze dne 7. září 2000, 

kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1172/1995 o 

statistice obchodu Evropské Unie a jejích členských států 

se třetími zeměmi 

 Nařízení Rady (EHS) č. 2658/1987 ze dne 23. července 

1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném 

celním sazebníku, v platném znění 

 Nařízení Komise (ES) č. 1949/2005 ze dne 28. listopadu 

2005, kterým se mění nařízení č. 1917/2000, pokud jde o 

zvláštní pohyby zboží a vyloučení transakcí, jejichž účelem 

je oprava zboží 

 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992 ze dne 12. října 1992, 

kterým se vydává celní kodex Společenství 
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 Nařízení Komise (EHS) č. 2454/1993 ze dne 2. července 

1993, kterým se provádí celní kodex Společenství, v 

platném znění 

 Nařízení Komise (ES) č. 1214/2007 ze dne 20. září, kterým 

se mění příloha I, nařízení Rady (EHS) o celní statistické 

nomenklatuře, společný celní sazebník EU platný pro rok 

2008. 

 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu o 

společném systému daně z přidané hodnoty 

 

Dále jak uvádí Český statistický úřad [8] zahraniční obchod také upravují 

národní předpisy České republiky: 

 

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

předpisů, podle kterého, jak uvádí CHOVANEC [15] se 

ještě před vstupem České republiky do Evropské unie řídil 

licenční režim při dovozu nebo vývozu zboží 

 Vyhláška Českého statistického úřadu a Ministerstva financí 

č. 201/2005 Sb. o statistice vyváženého a dováženého 

zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou 

republikou a ostatními členskými státy Evropského 

společenství 

 Vyhláška č. 563/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

201/2005 Sb. o statistice vyváženého a dováženého zboží 

a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou 

republikou a členskými státy Evropského společenství 

 Vyhláška č. 393/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

201/2005 Sb. o statistice vyváženého a dováženého zboží 

a způsobu sdělování údajů, o obchodu mezi Českou 

republikou a členskými státy Evropského společenství, ve 

znění vyhlášky č. 563/2006 Sb. 
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 Vyhláška Ministerstva financí č.199/2004 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se 

zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od 

dovozního cla a nepreferenční původ zboží ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

1.5  Pohyb zboží mezi členskými státy, dovoz a vývoz zboží 

1.5.1  Pohyb zboží mezi členskými státy 

Obyvatelé členských států Evropské unie mají povoleno převážet zboží 

mezi všemi 27 členskými státy Evropské unie. Na zboží zakoupené v jiném 

státě se pohlíží stejně,jako by bylo zakoupeno ve státě domácím. Toto 

nakoupené zboží musí splňovat jen jednu podmínku a to, že musí být 

určeno k soukromému užití. [11] 

Součástí pořizovací ceny, kterou nakupující platí, je daň z přidané hodnoty 

(DPH). Se vstupem České republiky do Evropské unie 1. května 2004 

zanikla pro občany možnost proplácení daně z přidané hodnoty ze zemí 

Evropské unie. Případně vzniklé rozdíly se při překročení hranice 

spotřebitelům nedorovnávají. [11] 

Bezcelní obchody „Duty free“, ve kterých se veškeré zboží prodává za 

ceny, které neobsahují daň z přidané hodnoty a spotřební daň, byly 

v Evropské unii zrušeny v roce 1999 a v roce 2004, když se Česká 

republika připojila k Evropské unii, proběhlo jejich zrušení i na našem 
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území. Pouze jedinou výjimkou, kde tyto obchody zůstaly, jsou tranzitní 

prostory mezinárodních letišť, které jsou určeny pro lidi, kteří cestují do 

nečlenských zemí Evropské unie. [11] 

U zboží, které nepodléhá spotřební dani jako například tabákové výrobky, 

alkoholické nápoje a pohonné hmoty jsou dána určitá omezení, a to 

omezení množstevní a také musí být splněna podmínka, že zboží je 

určeno pro vlastní spotřebu. Následující tabulka udává množstevní 

omezení dováženého a vyváženého zboží. [11] 

 

Tab. č. 1 

Limity dováženého/vyváženého zboží 

Druh zboží Limit množství 

cigarety 800 kusů 

krátké doutníky 400 kusů 

doutníky 200 kusů 

pivo 110 litrů 

víno 90 litrů 

aperitivy 20 litrů 

lihoviny 10 litrů 

tabák 1 kg 

 

Zdroj: Europa, 

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/service/travelling/art_4900_cs.htm   

Některé členské státy Evropské unie vůči České republice uplatňují limity 

přísnější kvůli nižší spotřební dani na cigarety a tabákové výrobky u nás. 

Státy se tak brání před dovozem levnějších tabákových výrobků z jiných 

zemí. Tyto snížené limity uplatňují státy jako například Belgie, Dánsko, 

Finsko, Francie, Irsko, Německo, Rakousko, Švédsko a Velká Británie. Do 

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/service/travelling/art_4900_cs.htm
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těchto států lze vyvézt jen čtvrtinové množství, tedy 250 gramů tabáku, 

200 kusů cigaret, 100 krátkých doutníků a 50 doutníků. [11] 

 

1.5.2  Dovoz zboží 

Dovoz můžeme podle GALOČÍKA, LOUŠY [13] chápat jako vstup zboží na 

území Evropské unie z nečlenských zemí. 

GALOČÍK, LOUŠA [13] uvádějí, že při dovozu zboží je pro účely daně 

z přidané hodnoty nutné přepočítávat ceny kurzem, který se používá pro 

stanovení cla. Tento kurz je podle článku 169 nařízení číslo 

2454/96/Evropské společenství, kterým je prováděn Celní kodex 

společenství, kurz, který platí v předposlední středu v kalendářním měsíci, 

který předchází měsíci, ve kterém došlo k propuštění zboží do volného 

oběhu. Také může být použit podle článku 171 stejného nařízení odlišný 

kurz, jestliže došlo během měsíce k odchylce větší než 5% od kurzu, který 

platil v uvedený den. 

Dále také GALOČÍK, LOUŠA [13] uvádějí, že Česká republika se vstupem 

do Evropské unie stala součástí i Celní unie, ve které se uplatňuje 

jednotný právní předpis v podobě Celního kodexu, který pro všechny 

členské země udává stejný postup stanovení základu pro vyměření cla. Do 

tohoto základu vstupují náklady na přepravu z místa nakládky v třetí  

zemi do místa vstupu na území Evropské unie. 

Z publikace GALOČÍK, LOUŠA [13] vyplívá, že jakmile dovezené zboží 

vstoupí na území Evropské unie, nachází se v celním režimu, tím pádem 

pod celní ochranou, která brání jeho zcizení. Pokud by bylo zboží ukradeno 

před dodáním do místa určení, došlo by k porušení předpisů při dovozu 

zboží. Může se také stát, že zboží nebude propuštěno do celního režimu, 

ale bude podle celních předpisů uloženo do svobodného skladu nebo 

pásma, kde může dojít k zušlechtění, prodání nebo k oběma případům. 

Zboží může být také ponecháno v konsignačním skladu, kdy dovezené 
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zboží je stále vlastnictvím zahraniční osoby a až v okamžiku, kdy je znám 

konečný odběratel, se zboží propouští do volného oběhu. Z pohledu 

celních předpisů je toto zboží buď v režimu uskladnění v celním skladu či 

ve svobodném skladu nebo pásmu. 

Při dovozu zboží lze využít i služeb nepřímého zástupce, který jedná 

vlastním jménem ve prospěch zastoupeného a je povinen zaplatit celnímu 

orgánu výši dovozního cla. Zástupce také vyhotovuje a předkládá celnímu 

orgánu dovozní doklad. V případě zastoupení přímým zástupcem při 

dovozu, se využívá služeb celní deklarace nebo spediční firmy, která 

vystavuje dovozní doklad a provádí celní řízení za zastoupeného, jedná 

jménem zastoupeného a tím pádem není přímý zástupce povinen platit 

dovozní clo, tento postup uvádí GALOČÍK, LOUŠA [13]. 

Zboží při dovozu může vstoupit do režimu uskladnění zboží v celních 

skladech. Zboží takto uskladněné je posléze dodáno do tuzemska či 

vyvezeno nebo dodáno do jiného členského státu a konečný odběratel 

zatím není znám nebo není schopen zboží převzít. V režimu tranzit je 

průběh stejný. V režimu aktivního zušlechťovacího styku je dána 

podmínka, že zboží musí být po zušlechtění vyvezeno do třetí země, uvádí 

GALOČÍK, LOUŠA [13]. 

GALOČÍK, LOUŠA [13] uvádějí, že k dovozu také patří služby, které se na 

něj přímo vážou, a bez kterých by dovoz nebyl možný. Řadí se zde 

vykládka zboží, vystavení potřebných dokladů pro dovoz (celních dokladů, 

dovozních dokladů). Skladování zboží, vyčištění dopravního prostředku 

nelze považovat za služby přímo vázané na dovoz, protože probíhají až po 

ukončení dovozu a vykládky. 

 

1.5.3  Vývoz zboží 

Podle GALOČÍKA, LOUŠY [13] můžeme vývoz chápat jako výstup zboží 

z Evropské unie do nečlenských zemí. Vývoz zboží je uskutečňován 
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přepravou prodávajícím, kupujícím nebo zmocněnými osobami, i 

v případě, že kupující v tuzemsku nemá sídlo, místo podnikání, 

provozovnu ani místo pobytu. Tento kupující ze třetí země má přepravu 

zajištěnou vlastními dopravními prostředky nebo má s jiným dopravcem 

uzavřenu smlouvu o přepravě věci. Jakmile je zboží propuštěno do celního 

režimu vývoz, do celního režimu pasivního zušlechťovacího styku či do 

celního režimu vnější tranzit dojde k vývozu. V režimu vývoz je zboží 

trvale ponecháno ve třetí zemi. Tento režim se nejčastěji uplatňuje při 

prodeji zboží do zahraničí. Režim pasivní zušlechťovací styk se používá pro 

zboží, na kterém se v zahraničí provádí zušlechťovací opravy a následně je 

dovezeno zpět do tuzemska a při zpětném dovozu se vyměří dovozní clo. 

V režimu tranzit zboží nezískává status Společenství. Vývoz se 

uskutečňuje elektronicky. V databázi výstup ze Společenství potvrzuje 

celní úřad poté, co rozhodl o propuštění zboží do režimů, na základě 

elektronického potvrzení pohraničního celního úřadu Společenství. 

Samotný vývoz poté nastává okamžikem rozhodnutí celního orgánu o 

propuštění do již zmíněných režimů, tedy datem uvedeným celním 

orgánem v databázi vývozu. Ovšem tímto rozhodnutím ještě není vývoz 

uskutečněn. K uskutečnění vývozu dochází vystoupením zboží z Evropské 

unie do třetí země. To je opět udáváno datem uvedeném celním orgánem 

v databázi vývozu. 

U vývozu jsou také služby, bez kterých by se samotný vývoz nemohl 

uskutečnit. Jsou to služby přímo vázáné na vývoz. Mezi tyto služby patří 

nakládka zboží, vystavení potřebných dokladů pro vývoz (přepravních 

dokladů, karnetů, celních dokladů včetně vývozních dokladů), nezbytné 

skladování pro přípravu zboží na vývoz, nezbytná oprava dopravního 

prostředku pro vývoz, vyčištění dopravního prostředku, balení, uvádí 

GALOČÍK, LOUŠA [13]. 
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1.6  Přeprava zboží 

Jak uvádí GALOČÍK, LOUŠA [13] přeprava zboží je rozdělena na přepravu 

zboží v tuzemsku, přepravu zboží mezi členskými státy, a přepravu zboží 

se třetími zeměmi, která je podle zákonné úpravy nazývána přeprava při 

dovozu a přeprava pří vývozu. Za ekonomickou činnost je považována 

přeprava, která je zahájena v členském státu a v tomtéž státu i ukončena, 

bez přepravy do jiného členského státu. Jako přepravní doklad se 

uplatňuje nákladní list CMR, který potvrzují celní orgány výstupních států 

v případě přepravy do třetí země. 

Přepravu zabezpečují spediční firmy vlastními dopravními prostředky nebo 

na základě smluvních vztahů s dalšími přepravci. Na trhu vystupují jako 

podnikatelské subjekty. Pokud je přeprava zajišťována pro objednatele, 

dochází k uzavření smlouvy o přepravě věci a spedice je zavázána 

obstarat, zajistit přepravu na vlastní účet vlastním jménem, což je 

uskutečnění přepravy. Dochází vlastně k uzavření smlouvy o přepravě 

mezi objednatelem a spediční firmou, která posléze přenese splnění  

závazku na dalšího dopravce. Objednateli za splnění závazku a také za 

škodu, zcizení či poškození zodpovídá spediční firma, jak uvádí GALOČÍK, 

LOUŠA [13]. 

 

1.7  Označení CE 

Na výrobcích, které se prodávají v členských zemích Evropské unie musí 

být uvedeno označení CE. U takto označeného výrobku má spotřebitel 

jistotu, že výrobek, který zakoupil splňuje všechny náležitosti podle 

směrnic Evropské unie. Vzhled grafického znázornění označení je dáno 

normou a musí být uvedeno na výrobku, obalu, uživatelském manuálu 

nebo záručním listu tak, aby nemohlo dojít ke smazání a zároveň musí být 

označení čitelné a viditelné, výška musí být minimálně 5 mm5. (viz Příloha 

3) Výrobky, které musí nést označení CE jsou: 
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 všechny nové výrobky vyrobené ve členských státech nebo 

ve třetích zemích 

 použité výrobky a výrobky z druhé ruky dovezené z třetích 

zemí 

 podstatně upravené výrobky, které jsou podle směrnic 

nové výrobky [3] 

 

2.  Pohyb zboží v Evropské unii a zahraničí TES VSETÍN, a. s. 

2.1  Profil společnosti 

V roce 1919 byla Josefem Sousedíkem založena Elektrotechnická továrna 

Josef Sousedík Vsetín, která byla zaměřena hlavně na výrobu 

asynchronních motorů. Bylo také přihlášeno 54 patentů v oblasti 

elektrických přístrojů, pohonů, elektrické trakce a automatické regulace. 

[29] V roce 1934 se společnost stala součástí koncernu Tatra. [24] V roce 

1945 se rozvinula firma  MEZ Vsetín, a došlo také k rozšíření sortimentu  o 

komutátorové motory, zkušební stanoviště pro měření výkonu a otáček a 

o kompletní pohony se stejnosměrnými motory. [29] V roce 1948 došlo ke 

znárodnění MEZu Vsetín. [24] Po roce 1989 dochází k organizačním 

změnám a k dalšímu rozšíření sortimentu, tentokrát o synchronní a 

asynchronní generátory, asynchronní motory pro těžký průmysl a velké 

stroje s permanentními magnety. Roku 1995 byl bývalý MEZ Vsetín 

privatizován společností TES VSETÍN. [29] Před dvěma lety tj. 2008 

převzala česko – slovenská investiční společnost Penta Investments 

Limited TES VSETÍN, což přináší další rozvoj a rozšíření aktivit, a také se 

1.8.2009 mění právní forma na současný TES VSETÍN, a.s.. [29] 

TES VSETÍN, a.s. zaměstnává 550 zaměstnanců a zaujímá plochu 100 000 

m2. Dále vlastní specializovaný strojní park, využívá exkluzivních 

technologií, vlastní jednu z nejmodernějších lisoven v Evropě, dále má 
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certifikovanou a moderní svařovnu, CNC stroje, nejmodernější 

vakuotlakovou impregnaci a v neposlední řadě zkušebnu a montáž. [24] 

Motto společnosti: 

 T = tradice 

 E = efektivnost 

 S = spolehlivost [29] 

Výrobní program tvoří: 

 díly pro elektrické stroje i všeobecné strojírenství 

(elektroplechy, svařence, obrobky, navinuté části, rotory, 

statory) (viz Příloha 4)  

 asynchronní generátory pro malé vodní elektrárny (viz 

Příloha 5)  

 synchronní generátory pro malé vodní elektrárny (viz 

Příloha 6) 

 synchronní generátory pro všeobecné použití (viz Příloha 7)  

 asynchronní hutní motory pro náročné hutní provozy (viz 

Příloha 8) 

 stejnosměrné motory pro všeobecné použití (viz Příloha 9) 

 stejnosměrné motory pro hutní provozy (viz Příloha 10) 

  motory a generátory s permanentními magnety (viz 

Příloha 11) 

 indukční regulátory napětí (viz Příloha 12) 

 zvedací stoly (viz Příloha 13) 

Začíná se v lisovně tenkých plechů, dále se pokračuje svařovnou, 

klempírnou, obrobnou a na konec následuje montáž a zkušebna 
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elektrických strojů. Také probíhá výroba točivých strojů i výroba podle 

speciálních přání zákazníků. Ke konstrukci jsou využívány počítačové 

systémy AUTOCAD a INVENTOR. [25] 

Společnost nabízí i konstrukční práce elektrických strojů a zařízení, které 

jsou dodávány podle přání zákazníků. Tyto práce v sobě zahrnují: 

 návrh a konstrukci elektrických strojů 

 optimalizaci mechanických a elektrických parametrů 

 optimalizaci součástí a podskupin pro dostupné technologie 

 konzultace při návrhu a konstrukci elektrických strojů 

 zajištění požadovaných protokolů a certifikátů [27] 

Zákazníci také mohou využít nabízených oprav: 

 elektromotorů a generátorů o výkonu 100 kW - 5 MW 

 elektrických strojů vyrobených TES VSETÍN a MEZ Vsetín 

 rekonstrukcí a modernizací malých vodních elektráren [29] 

Je zde i možnost využití servisních služeb společnosti, do kterých spadá: 

 účast při zprovoznění stroje 

 diagnostika s kontrolou funkčnosti a parametrů 

 záruční servis 

 pozáruční servis 

Servis se provádí u elektrických strojů (motory a generátory) a 

kompletních malých vodních elektráren. [29] 

V neposlední řadě TES VSETÍN, a.s. nabízí i logistické služby: 

 optimalizaci přepravních nákladů 



23 
 

 dodávky z domu do domu po souši, po vodě i vzduchem 

 dodávky celovozové i kusové 

 pojištění transportů 

 celní odbavení na všechny dovozní i vývozní režimy 

 vystavení vývozních dokladů o původu zboží 

 schválený vývozce i příjemce [29] 

Společnost si díky své tradici a výrobnímu potenciálu udržuje odběratele 

na trzích v Argentině, Belgii, Bělorusku, Brazílii, Bulharsku, České 

republice, Číně, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Guatemale, Indii, 

Irsku, Islandu, Itálii, Jižní Korei, Kanadě, Litvě, Lotyšsku, Malajsii, Maroku, 

Mexiku, Německu, Nizozemí, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, 

Rumunsku, Rusku, Řecku, Slovensku, Slovinsku, Spojených arabských 

emirátech, Sýrii, Švédsku, Švýcarsku, Thajsku, Turecku, Ukrajině, USA, 

Velké Británii. Export společnosti činí 70 – 80% výroby zboží každý rok. 

[24] 

Firma je držitelem certifikátu zajištění systému jakosti podle ISO 

9001:2008 a systému zajištění jakosti v procesech svařování podle ISO 

EN 3834-2, dále má certifikaci svářečů N 281-1 a také pracuje na získání 

normy ISO 14001 pro životní prostředí. [24] 

 

2.2  Strategie společnosti  

Základní poslání spočívá v: 

 podnikání ve vývoji, výrobě a prodeji elektrických strojů 

 podnikání ve výrobě a prodeji komponentů elektrických 

strojů a jiných strojů a zařízení podle specifikace zákazníků 
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 podnikání ve vývoji a výrobě nářadí, přípravků a 

jednoúčelových strojů a zařízení pro vlastní potřebu [29] 

A dále jsou vyhlášeny základní strategické cíle společnosti: 

 dosahovat potřebného objemu zisku 

 zvyšovat podíl výrobků vlastního vývoje na celkovém 

objemu výroby 

 udržet a dále rozvíjet pozici společnosti na trhu 

elektrických strojů a komponentů s cílem maximálně 

uspokojovat stávající a budoucí požadavky a očekávání 

zákazníků i jiných zainteresovaných stran 

 ztotožněním se s požadavky normy ČSN EN ISO 

9001:2008, neustále zlepšovat efektivnost systému 

managementu jakosti a všech procesů ovlivňujících jakost 

výrobků a služeb společnosti 

 vedením společnosti vytvářet potřebné organizační, 

materiálové a personální zdroje pro udržování a neustálé 

zlepšování systému jakosti 

 osobním příkladem a angažovaností managementu 

společnosti a prostřednictvím vnitřní komunikace 

dosáhnout neustálého zvyšování zapojení zaměstnanců do 

systému jakosti a všech souvisejících procesů 

 neustále zlepšovat úroveň a efektivnost všech procesů ve 

společnosti na základě analýzy dat, údajů a informací o 

těchto procesech 

 rozvíjet aktivně spolupráci a partnerské vztahy s dodavateli 

s cílem neustálého zlepšování procesů v řetězci dodavatel 

– organizace – zákazník 
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 trvale podporovat profesní i osobní rozvoj zaměstnanců, 

uspokojovat jejich oprávněné potřeby a sociální jistoty, 

zlepšovat jejich pracovní podmínky 

 ve vztahu k životnímu prostředí usilovat o trvalé snižování 

potřeb zdrojů pro činnost společnosti a o trvalé snižování 

negativních dopadů této činnosti na zaměstnance, 

společnosti a okolí [29] 

 

2.3  Politika životního prostředí 

Společnost si uvědomuje důležitost životního prostředí a proto  ke své 

výrobě přistupuje s ohledem na životní prostředí kolem ní. Pracuje na 

přijetí normy ČSN EN ISO 14001. Zavazuje se:  

 dodržovat požadavky platných zákonů a nařízení týkajících 

se ochrany životního prostředí, jakož i jiných požadavků na 

ochranu životního prostředí, jimž při své podnikatelské 

činnosti podléhá 

 pravidelným prověřováním systému environmentálního 

řízení a přijímáním účinných opatření zajistit jeho neustálé 

zlepšování 

 usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních 

činností a výrobků na složky životního prostředí 

 preventivně předcházet znečisťování ovzduší, vody, půdy a 

nadměrnému vytváření odpadů 

 efektivním hospodařením s energiemi a vstupními 

materiály přispívat k ochraně přírodních zdrojů 

 zavést systém sledování a optimalizace nákladů na 

ochranu životního prostředí 
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 doplňovat a zlepšovat systém měření, monitoringu a 

vyhodnocování našeho environmentálního profilu 

společnosti, zejména ve vztahu k cílům v oblasti životního 

prostředí 

 provádět posouzení možných vlivů nově zaváděných 

technologií a nových výrobků na životní prostředí s cílem 

minimalizovat nepříznivé environmentální dopady 

 požadovat od svých dodavatelů, aby při spolupráci s námi 

rovněž zaujali aktivní postoj k ochraně životního prostředí 

 komunikovat se širokou veřejností a spolupracovat s 

příslušnými úřady, okolím a případnými zájmovými 

skupinami 

 k praktickému naplňování této politiky prohlubovat 

povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí. [29] 

 

2.4  Politika bezpečnosti práce 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci patří také mezi hlavní priority 

společnosti. 

Jsou zajišťovány: 

 pravidelné prohlídky a kontroly stavu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

 preventivní opatření v oblasti rizik 

 školení zaměstnanců [29] 
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2.5  Marketing společnosti 

2.5.1  Analýza trhu a monitoring pozice výrobků na trhu 

Oddělení marketingu má na starosti analýzu trhů, na kterých se chce se 

svými výrobky prosadit a také zkoumá jakou pozici na daném trhu 

výrobek má či bude mít. Zaměřuje se hlavně na: 

 silné a slabé stránky výrobků  

 výhody a nevýhody zemí, ve kterých se nachází cílové trhy 

 sledování trendů u výrobních programů – výkonové oblasti, 

parametry a také vyhodnocení příležitostí na trhu 

 shromažďování informací o konkurenčních podnicích a 

jejich výrobcích – vyhodnocení ohrožení 

 zjišťování cen u konkurenčních podniků srovnatelných 

výrobků 

 sledovat trendy ve vývoji a výrobě 

 sledovat vývoj požadavků na různých trzích – nová taktika 

pro různé trhy 

 navrhovat zlepšení stávajících procesů 

Dále se společnost zajímá o to, zda bude mít potenciál na vybraném trhu 

v dané zemi, konkrétně jaká je v zemi síť výrobců, kteří dodávaný 

výrobek upotřebí, konkurenceschopnost, zda zřídit pobočku společnosti či 

ne, co je pro firmu výhodnější. Dále se rozhoduje je-li pro firmu vhodný 

obchodní zástupce, který již má na budoucím cílovém trhu své kontakty a 

určitou pozici nebo se nabízí možnost vstoupit na trh přímo, bez využití 

obchodních zástupců a vydobýt si své místo na tomto trhu vlastním úsilím. 

Pozice výrobků na trhu je průběžně sledována a vyhodnocována v rámci 

Strategického plánu společnosti. Na základě analýzy se provádí 
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strategické rozhodnutí v oblasti prodeje, marketingu a vývoje výrobků 

v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém výhledu. Rozhodnutí jsou 

součástí Strategického plánu. [19] 

 

2.5.2  Chování (výrobek, ceny) 

Mezi úkoly marketingového pracovníka patří i vyhodnocení rozdílů mezi 

teritoriemy se zaměřením na opravy (zda-li v případě opravy bude 

možnost ji provést v dané zemi nebo jestli bude potřeba převozu do jiné 

země, kde budou k opravě vhodnější podmínky, případně zpět do České 

republiky), různé technické znalosti pracovníků v zemích dodání (zjišťují 

se zkušenosti s našimi či podobnými výrobky nebo je-li potřeba 

zaškolení). [19] 

 

2.5.3  Podpora prodeje 

Zaměstnanci na pozici marketingový ředitel, obchodník, vedoucí řízení 

zakázek, referent řízení zakázky a oblastní ředitel podle popisu svého 

pracovního místa vyhledávají nové zákazníky a obchodní zástupce pro 

zahraniční teritoria s maximální pomocí všech ostatních zaměstnanců 

k dosažení co nejlepšího naplňování strategie společnosti.[19] 

 

2.5.4  Propagace a public relations  

Ve společnosti jsou propagace a public relations rozděleny na několik 

částí: 

 generální ředitel nebo jím pověřená osoba vystupuje za 

společnost v médiích (tisk, rozhlas, televize) 

 finanční ředitel má na starosti sponzoring 
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 personální oddělení zajišťuje vizitky, regionální propagaci, 

všeobecnou inzerci 

 sekretariát společnosti zajišťuje firemní tiskopisy, 

kalendáře, novoročenky, výroční zprávu společnosti 

 marketingový ředitel zajišťuje výrobní program pro vlastní i 

kooperační výrobky, katalogy výrobků, návody na obsluhu 

a údržbu výrobků, webovské stránky společnosti, správu 

ochranné známky společnosti, inzerci obchodního rázu, 

zápis do databází firem hmotného i nehmotného 

charakteru, veletržní expozice , drobné propagační 

předměty, bílé a zlaté stránky – telefony, ve spolupráci 

s oddělením informatiky, designový materiál – správu loga 

společnosti 

Společnost hodnotí vynaložené náklady na propagační činnost. Porovnává 

např. ceny inzerátů v různých zemích (Velká Británie - 1 stránka inzerátu 

asi 2 800 €, Rakousko – reklama v reklamní mapě Rakouska asi 1 500 €). 

[19] 

 

2.5.5  Segmentace trhu 

Trh je rozdělen do následujících osmi segmentů: 

 vítr (větrné elektrárny) 

 voda (malé vodní elektrárny) 

 nezelené zdroje (uhelné, plynové elektrárny, záložní zdroje) 

 hutě (válečkové tratě a jiné hutní pohony) 

 lodě (stroje na lodích a v přístavech) 

 doly (stroje v těžebním průmyslu) 
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 trakce (stroje pro kolejová vozidla) 

 ostatní průmysl (gumárenský, cementářský, papírenský, 

atd.) 

Největší obrat má společnost v segmentu nezelených zdrojů (35%). [24] 

 

2.6  Hodnocení dodavatelů materiálu a služeb 

Hodnocení dodavatelů provádí zaměstnanci Nákupu a Ověření jakosti. Pro 

hlavní výrobu je hodnocení prováděno pomocí informačního systému a 

operativní evidence jednotlivých hodnotitelů u dodavatelů s ročním 

obratem vyšším než 40 000Kč. Hodnocení dodavatelů pomocných 

materiálů a služeb je taktéž prováděno pomocí informačního systému 

nebo operativní evidence jednotlivých hodnotitelů u dodavatelů s ročním 

obratem vyšším než 10 000Kč. Evidenci hodnocení dodavatelů je vedena 

oddělením Nákupu v informačním systému nebo může být zpracována 

v programu Microsoft Office Excel. Na základě tohoto hodnocení je k 15.2. 

příslušného roku sestaven seznam schválených dodavatelů materiálu a 

služeb, který se aktualizuje po každém hodnocení dodavatelů. Do tohoto 

seznamu se zařazují dodavatelé způsobilí a dodavatelé způsobilí 

s výhradami. [14] 

 

2.7  Obchodní činnost TES VSETÍN, a.s. 

2.7.1  Příjem poptávky 

Zaměstnanec z technicky hospodářského zabezpečení, který obdrží 

poptávku je povinen ji bez cenových a termínových informací bezodkladně 

předat zaměstnanci obchodu. Poptávku pro vlastní výrobu zpracovává 

obchodník, zatímco poptávku pro výrobu podle dokumentace zákazníka 

zpracovává zaměstnanec systému řízení zakázek. Pokud dojde 

k nejasnostem je zpracovatelem poptávky určen obchodní ředitel. 
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V případě ústní nebo telefonické poptávky její příjemce musí pořídit 

písemný záznam poptávky nebo poptávku zaznamenat v informačním 

systému. Jestliže poptávka neodpovídá činnosti společnosti, její odmítnutí 

má v pravomoci zaměstnanec obchodu. Takto odmítnuté poptávky nejsou 

evidovány u obchodníků ani u zaměstnanců systému řízení zakázek. 

Poptávka, která odpovídá činnosti společnosti je evidována zaměstnancem 

obchodu v informačním systému, kde je poptávce přiděleno číslo a 

následně je vystaven poptávkový list. [26] 

Poptávkový list obsahuje výrobní termíny, potřebné kooperace, nutné 

přípravky a dobu na výrobu přípravku, zajištěnost materiálu a dobu na 

zakoupení materiálu, potvrzení způsobilosti svařování, balení, hmotnost, 

cenu. Do textu poptávky se vypíše ostatní dokumentace, kterou dodal 

zákazník (předpisy, měřící listy). Tyto podklady zaměstnanec obchodu 

vytiskne a předá kalkulantům s požadovaným termínem zpracování. 

Poptávku kalkulanti přezkoumají a pokud je potřebné zašlou na 

přezkoumání do oddělení jakosti: 

 skupiny výrobní konstrukce (zhodnocení dodané 

dokumentace, posouzení provedení mechanické konstrukce 

i konstrukce vinutí, určení počtu hodin na zpracování 

konstrukční dokumentace) 

 skupiny technologie (posouzení možnosti výroby ve 

společnosti včetně zkoušení, stanovení technologického 

postupu nebo odhad údajů pro stanovení ceny, stanovení 

potřeby zajištění přípravků, nářadí a modelů) 

 svářečský dozor (přezkoumání způsobilosti společnosti pro 

splnění všech požadavků na typ a kvalitu svarů) 

 oddělení nákupu (posouzení dostupnosti materiálů, 

posouzení možnosti zajištění materiálů a kooperací, 

posouzení zajistitelnosti atestů materiálů, protokolů o 
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průběhu kooperací, stanovení ceny materiálů, kooperací a 

obalů) 

 oddělení plánování (posouzení kapacitních možností) [26] 

Poptávka je zpracována kalkulantem v termínech, které stanovil 

zaměstnanec obchodu na poptávkovém listě. Po zpracování se poptávka 

vrací k zaměstnanci obchodu, který na základě vyjádření oddělení jakosti 

rozhodne o přijetí čí zamítnutí poptávky. V případě mimořádné poptávky 

z hlediska výrobních dávek, očekávané dlouhodobé kontinuity výroby, 

materiálové náročnosti či při jiných nejasnostech zaměstnanec obchodu 

poptávku předloží obchodní radě, která dále rozhodne, zda bude poptávka 

přijata či zamítnuta. Pokud je rozhodnuto o zamítnutí poptávky, informuje 

zaměstnanec obchodu svého přímého vedoucího a poté zasílá zamítavou 

písemnou odpověď zákazníkovi. Poptávky jsou uchovávány po dobu 

minimálně tří let. [26] 

 

2.7.2  Zpracování nabídky 

Provádí zaměstnanec obchodu bezodkladně po prověření poptávky. 

Nabídce je zaměstnancem obchodu přiděleno číslo, které je shodné s 

číslem poptávky. Dále zaměstnanec obchodu ukládá informace o nabídce 

do informačního systému.  

Nabídka obsahuje kontaktní adresu a spojení na poptávajícího a 

nabízejícího, technickou specifikaci nabízeného zboží, cenu a platební 

podmínky, termín a dodací podmínky, termín platnosti nabídky, 

zdůvodnění případných odchylek od požadavků poptávky. Pokud zákazník 

na nabídku nereaguje, může být zaměstnancem obchodu dotázán na 

příčinu, která je následně zaznačena do poptávkového listu v informačním 

systému. Nabídky jsou uchovávány po dobu minimálně pěti let. [26] 

Jestliže se zákazník rozhodne akceptovat nabídku je provedena 

objednávka, která v sobě zahrnuje číslo zakázky, odběratele, předmět 
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objednávky, počet ks, datum zaevidování do informačního systému a 

potřebné poznámky. Co se týká ceny, tak ta je tvořena cenou 

zpracovatelskou, což jsou náklady a u generátorů a elektrických strojů se 

ještě připočítává aktuální cena mědi za předcházející kalendářní měsíc. 

[16] Zároveň je vystaven referentem řízení zakázky nebo obchodníkem 

zakázkový list, který specifikuje zboží a termíny. Také v zakázkovém listu 

pro motory, generátory a elektrické stroje musí být uvedena informace o 

uvedení či neuvedení označení CE na výrobku podle toho, zda je sídlo 

přímého odběratele v zemi Evropské unie či nikoli. [26] Jestliže je zakázka 

prováděna se zákazníkem, který je ze státu, jež není členem Evropské 

unie, ale má svou pobočku v některé členské zemi probíhá proclení zboží v 

členské  zemi, ve které se nachází pobočka. Na požadavek ruských 

zákazníků jsou dokumenty (např. faktury) psány ruským jazykem. [17] 

 

2.7.3  Expedice a doprava 

Zakázka bývá ukončena u mistra příslušného střediska výroby. Je 

prováděna namátková kontrola zboží (správnost zabalení, počty kusů a 

neexistence zjevného poškození expedovaného zboží či obalu) a 

dokumentace, která je dodávána s výrobkem. Ke zboží je připraven dodací 

list, případně faktura, která slouží pro účely celního řízení a kde by měl 

být uveden odstavec o původu zboží. Pokud by chyběl, znamenalo by to 

vyplnění dalších formulářů. Dodací list obdrží referent financování, který 

se postará o případné proclení a distribuci dokladů na příslušná místa. 

Jelikož společnost obchoduje se zahraničím, vypisuje při přepravě taktéž 

CMR nebo-li Mezinárodní nákladní list. (viz Příloha 14) [26] S jeho 

vypsáním zboží podléhá podmínkám Úmluvy o přepravní smlouvě v 

mezinárodní silniční nákladní dopravě. Touto Úmluvou jsou vymezeny 

podmínky mezi odesílatelem, dopravní firmou a disponováním se zbožím. 

Jestliže některé záležitosti nejsou Úmluvou upraveny, platí národní právo 

pro vývoz zboží. Vyhotovení CMR je úkolem pro referenta financování a 
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putuje do Valašského Meziříčí, kde se nachází celnice. Zde dojde k proclení 

zboží. Formuláře, které jsou potřeba k proclení, si firma nechává 

zpracovávat externě. Na celnici je zboží přidělen kód, pod kterým jde 

nalézt i na internetu. [26] 

Transport si může zákazník hradit sám. Oznámí zaměstnanci obchodu 

dobu, kdy bude dopravní prostředek přistaven v TESu VSETÍN, a.s.. Tato 

informace je dále zaměstnancem obchodu předána do oddělení plánování, 

expedientu a referentu financování. [26] 

Transport také zajišťuje  TES VSETÍN, a.s., konkrétně referent 

financování, který oslovuje vhodné dopravce s poptávkou přepravy a 

vybírá tu nejvýhodnější nabídku. Po sjednání všech detailů (cena, čas 

přistavení, doba dodání zboží) je zaslána objednávka. Referent 

financování zajišťuje týdenní plán přeprav a dopravní prostředky. [26] 

 

2.7.4  Zpracování údajů pro výkazy Intrastat 

Referent financování vyplněný výkaz za kalendářní měsíc předává celnímu 

úřadu do 12. pracovního dne následujícího měsíce v elektronické podobě. 

[26] 

 

2.7.5  Obaly na výrobky 

Zaměstnanec obchodu zajišťuje způsob balení výrobku: 

 speciální obal vlastní výroby 

 nakupovaný speciální obal 

 obal zákazníka 

 balení externí firmou [26] 
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3.  Pohyb zboží v Evropské unii a zahraničí shrnutí 

3.1  Pohyb zboží mezi členskými státy, dovoz zboží 

3.1.1  Dodání zboží do jiného členského státu 

Zboží, při pohybu mezi členskými státy Evropské unie je osvobozeno od 

celních procedur, cel, licencí, kvót, prokazování původu zboží. Naopak 

v případě dovozu z nečlenských zemí je už nutné zboží proclít, prokázat 

původ zboží. Taktéž se přepočítává hodnota zboží v cizí měně na měnu 

českou a to pomocí kurzu, který stanovuje Česká národní banka, uvádí 

LEDVINKOVÁ. [15] 

Při vstupu zboží do země může dojít k zdanění, aby bylo dosaženo 

stejných konkurenčních podmínek. Výrobky nejsou členskými státy 

podrobeny vyššímu vnitřnímu zdanění, než kterému jsou podrobeny 

domácí výrobky podobné povahy. Dále také nedojde ke zdanění výrobků 

z jiných členských států, aby tím nebyla poskytnuta ochrana jiným 

výrobkům. [4] Pro účely daně z přidané hodnoty se dovezené zboží také 

přepočítává kurzem pro stanovení cla. 

V případě dovezení výrobků do země, která má přísnější bezpečnosti 

předpisy bývá dovoz problematičtější. V případě nesplnění norem na trhu 

je výrobku zakázán vstup na tento trh. Výrobce musí přijmout všechny 

podmínky, aby jeho výrobek splňoval předpisy v zemi v níž se nachází 

cílový trh, což sebou přináší nejenom zvýšení nákladů, ale také změnu 

výrobního postupu a vlastností výrobku. V neposlední řadě musí být také 

shoda s předpisy prokázána. Výrobek, který je v souladu s předpisy či se 

směrnicí 95/63/Evropského společenství o obecné bezpečnosti výrobků 

nese označení CE. [4] 

Přepravu dodávaného zboží zajišťuje na své náklady dodavatel, 

pořizovatel či zmocněná třetí osoba, což bývá přepravce nebo spediční 

firma. K dodání zboží dochází v okamžiku skutečného odeslání nebo 

přepravením do členského státu. Jako důkazní prostředek prodávajícímu o 
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dodání zboží slouží doklady o přepravě, o uskladnění zboží, čestné 

prohlášení kupujícího nebo také doklad o převzetí zboží odběratelem. 

Pokud je zboží uskladněno ve skladišti, uložení zboží dokazuje vystavený 

skladištní list provozovatelem skladiště. Pohyb zboží v případě, kdy česká 

firma dodává zboží firmě z jiného členského státu, která jej dále dodává 

do nečlenského státu Evropské unie zobrazuje následující obrázek. [16] 

 

Obr. č. 1 

Dodání zboží do členského státu s přepravou do třetí země 

 

        faktura   přeprava zboží 

 

    faktura 

 

Zdroj: LEDVINKOVÁ, Jana. DPH v příkladech k 1.4.2009. 6. vyd. Olomouc: 

Anag, 2009. 431 s. ISBN 978-80-7263-537-5 

Zboží, které je přemístěno do tuzemska příslušníkem jiného členského 

státu nemusí být určeno jen pro jediného kupujícího. Stačí jen, že zboží 

bude dodáno určitému dopředu známému kupujícímu, a už nezáleží na 

tom, zda bude těchto kupujících více. Zboží bude uloženo do skladu a 

stále zůstává ve vlastnictví dodávajícího, uvádí LEDVINKOVÁ [16]. 

Třístranný obchod probíhá mezi třemi osobami z třech různých členských 

států Evropské unie. Předmětem tohoto obchodu je zboží, které je 

dodáváno mezi těmito třemi osobami, a to tím způsobem, že je odesláno 

nebo přepraveno přímo z členského státu prodávajícího do členského státu 

kupujícího. Tento postup znázorňuje následující obrázek. [16] 
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Obr. č. 2 

Třístranný obchod 

                             

zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                              faktura                                                           faktura  

 

 

Zdroj: LEDVINKOVÁ, Jana. DPH v příkladech k 1.4.2009. 6. vyd. Olomouc: 

Anag, 2009. 431 s. ISBN 978-80-7263-537-5 

Prodávajícím je osoba z členského státu, ze které putuje zboží, ať už 

odesláním či přepravou rovnou ke kupujícímu do jiného členského státu, 

kde dojde k ukončení odeslání či přepravy. Kupujícím je osoba z členského 

státu, ve kterém je ukončeno odeslání nebo přepravení zboží, a která 

kupuju zboží od prostřední osoby. Jak uvádí LEDVINKOVÁ [16] „prostřední 

osoba pořizuje zboží od prodávajícího v členském státě kupujícího a poté 

dodává zboží kupujícímu v tomto členském státě“. 

Samotnému dodání zboží zákazníkovi předchází několik kroků a 

povinností, které musí firma, jakožto prodávající splnit. Celý proces dodání 

zboží je započat zasláním poptávky kupujícímu, ve které zákazník 

specifikuje své požadavky na výrobek (typ výrobku, počet kusů, výkres). 

Po zaevidování se vystaví poptávkový list, který obsahuje již zmíněné 

základní údaje o výrobku, poptávku a také informace z dílčích oddělení 

firmy jako je například technologie, ekologie, zásobování, které podávají 

informace, zda je možné výrobek vůbec vyrobit. Následuje kalkulace 

nákladů, které v sobě zahrnují například materiál, cenu práce, expedici, 

balení. Jakmile jsou všechny tyto činnosti dokončeny zašle firma svému 

zákazníkovi nabídku. V příloze nabídky může také firma zaslat podrobnější 
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rozpracování ceny a to na cenu za materiál a cenu za práci. Nabídka dále 

musí obsahovat termín, kdy je firma schopna daný výrobek dodat, dodací 

podmínky, jestliže jsou sjednány. Podstatnou součástí nabídky jsou taktéž 

platební, všeobecné a záruční podmínky. Nabídka je označena evidenčním 

číslem, které je totožné s evidenčním číslem poptávky, aby nedošlo 

k nesrovnalostem či omylům. Jestliže zákazníkovi vše vyhovuje zašle 

prodávajícímu objednávku. Objednávku by si měla firma opět zaevidovat 

pod stejným číslem jako poptávku s nabídkou. V objednávce jsou opět 

uvedeny základní údaje o výrobku, zákazník a prodávající. Dále 

objednávka obsahuje jednotlivé položky, konkrétně počet objednaných 

kusů, označení daného výrobku, cenu za 1 kus a v neposlední řadě také 

výrobní termín výrobku. Po úspěšném vyhotovení objednávky přichází na 

řadu vystavení zakázkového listu, který je opět veden pod totožným 

evidenčním číslem, jako předchozí dokumenty. Opět je zde uvedeno 

množství, cena výrobků a také termín, do kterého zákazník zboží 

požaduje. Takto vyhotovený zakázkový list se předá do dalších oddělení 

společnosti, jako například oddělení konstrukce, technologie, zásobování a 

plánování, kde dochází k zpracování dokumentů k výrobku jako třeba 

výkresů, technologického postupu, soupisu potřebného materiálu. Jakmile 

jsou tyto všechny kroky dokončeny je započata samotná výroba produktu 

podle již zmíněných dokumentů a podle požadavků zákazníka. Po 

ukončení výrobního procesu se u výrobků provede konečná úprava, 

popsání a vhodné zabalení výrobku pro expedici. Dopravu může zajišťovat 

prodejce i zákazník, záleží na preferencích obou zúčastněných. Každý den 

by měl být zákazníkům a spedičnímu oddělení zasílán expediční lístek se 

specifikací expedovaných výrobků. Zákazník tak bude mít přehled o tom, 

v jakém termínu může očekávat objednané zboží. Expediční oddělení má 

zase jasné pokyny, které udávají, jaké zboží a kdy má být vyexpedováno. 

K vyexpedovanému zboží se přidělí dodací list, který opět uvádí specifikaci 

dopravovaného zboží, zejména množství a ještě je také přidána 

objednávka a informace o balení. V případě silniční dopravy se jedná 

například o to, zda-li jsou palety ve vlastnictví firmy nebo si je zákazník 
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dodá sám. Ještě je také dopravci vystaven CMR – Mezinárodní nákladní 

list, který potvrzuje, že dopravce zboží převzal, a také, že zboží příjemci 

předal. Výše zmíněné dokumenty, které jsou součástí expedice jsou 

dopravcem předány zákazníkovi. Je vhodné, aby se prodávající po 

doručení zboží spojil s kupujícím a překontrolovali zda-li zboží dorazilo 

v pořádku a souhlasí s požadavky zákazníka. Jako poslední krok následuje 

vystavení faktury do 15-ti dnů od vyexpedování zboží. Na faktuře je 

uvedena cena, kterou má zákazník uhradit. Faktura je zaslána zákazníkovi 

a odvedena do účtárny firmy. Zákazníkovou povinnosti je uhradit fakturu 

do data splatnosti, které je na faktuře uvedeno. Tento proces krok po 

kroku znázorňuje následující schéma. 

 

Obr. č. 3 

Dodání zboží do jiného členského státu 
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O dodávaném zboží je firma povinna vyplnit statistický výkaz systému 

Intrastat. Děje se tak v případě koupě, prodeje, daru i pronájmu. [21] 

Informace o obchodních vzorcích se do systému Intrastat nevykazují. Ve 

výkazu systému Intrastat musí firma vyplnit osmimístný číselný 

sazebníkový kód zboží, který odpovídá podpoložce zboží podle 

kombinované nomenklatury. Tyto kódy jsou uvedeny v celním sazebníku 

Evropské unie, který se nazývá TARIC. Další velmi důležitou položkou je 

fakturovaná hodnota zboží, která se udává v Kč, uvádí BENDA, TOMÍČEK. 

[1] Vyplňuje se také údaj, ze kterého členského státu Evropské unie je 

zboží přijato, a v jakém členském státě má původ. Dále se také uvede 

druh dopravy a dodací podmínky, jsou-li sjednány. Nesmí se taktéž 

zapomenout na popis zboží a jeho hmotnost. Na vykazování do systému 

Intrastat si může firma najmout specializovanou firmu, které měsíčně 

zašle své faktury na základě, kterých bude výkaz pro systém Intrastat 

vyhotoven. 

Fyzické osoby žijící na území členských států Evropské unie mohou taktéž 

dovážet zboží a to pod podmínkou, že ho využijí jen ke svým soukromým 

účelům. 

 

3.1.2  Dovoz zboží  

Pro nečlenské země je dán jednotný postup pro výpočet základu cla, do 

kterého se započítávají náklady na přepravu z místa naložení ve třetí zemi 

do vstupu na území členského státu. Firma, která dováží zboží do 

nečlenských států Evropské unie musí mít číslo EORI, které usnadňuje 

komunikaci s celními úřady v členských státech Evropské unie a také 

zjednodušuje identifikaci firem ve všech členských státech. [20] Pro firmy, 

které k výrobě používají produkty, které nejsou dostupné v členských 

státech Evropské unie, tudíž jsou firmy nuceni je dovážet existuje 

možnost podat si žádost o snížení celních sazeb. Musí se ovšem jednat o 

výrobky, které budou použity jako suroviny, polotovary nebo komponenty. 
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[21] Také se přepočítává hodnota zboží z cizí měny na měnou českou a to 

pomocí kurzu, který je stanoven podle celních předpisů. [16] Osoba, která 

dováží zboží má celní dluh. Pod tímto celním dluhem se rozumí povinnost 

zaplatit clo v určité výši, jak uvádí MACHKOVÁ, ČERNOHLÁVKOVÁ, SATO. 

[18] 

Nejdříve si kupující (firma) najde vhodného prodávajícího a uzavře s ním 

smlouvu o koupi. Prodávající kupujícímu zašle fakturu a také zašle zboží 

na celnici nebo jej nechá přepravit ke kupujícímu. Kupující musí vyřídit 

potřebné celní formality a zaplatit clo, daň z přidané hodnoty a popřípadě 

spotřební daň. Částka uvedená na faktuře musí být ve stejné výši jako 

pojištěná částka zásilky, výše celní deklarace a zaplacené částky. 

Prodávající by měl zboží vhodně a bezpečně zabalit, aby při přepravě a 

celních procedurách nedošlo k jeho poškození či zcizení. [23] 

Dovoz lze také realizovat prostřednictvím nepřímého zástupce, který 

zaplatí dovozní clo a vyhotoví dovozní doklad. Nebo je zde možnost využít 

služeb přímého zástupce (celní deklarace, spediční firma), který pouze 

vyhotoví dovozní doklad a dovozní clo za zastoupeného neplatí. 

Při vstupu na území Evropské unie se zboží nachází v celním režimu. 

K tomuto ovšem nemusí dojít, protože zboží může být uskladněno ve 

svobodném skladu nebo pásmu za účelem prodání, zušlechtění. Dojde-li 

poté k vrácení zboží do tuzemska je to taktéž považováno za dovoz zboží. 

Nebo je zde další varianta, že dovezené zboží může být také uskladněno 

v konsignačním skladu. Pokud, ale zboží vstoupí do celního režimu může 

být uskladněno v celním skladu, přejít do režimu tranzitu, u kterého je 

nutné elektronické podání celního prohlášení [7] či vstoupit do režimu 

zušlechťovacího styku. 

Při přepravě u dovozu je nutné vyhotovit nákladní list CMR, který bude 

potvrzen celním orgánem země, ze které zboží vystupuje. Většinou 

přepravu poskytují spediční firmy. 
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Firma by neměla také zapomenout na služby, které k dovozu patří a 

zajistit tak vykládku zboží a vystavení dokladů k dovozu. 

O dováženém zboží z nečlenských států Evropské unie poskytuje firma 

informace do systému Extrastat. 

 

3.2  Pohyb zboží mezi členskými státy, vývoz zboží 

3.2.1  Pořízení zboží z jiného členského státu 

Při vstupu do členských států je opět zboží osvobozeno od celních 

formalit, cel, prokázání původu zboží a hodnota zboží se z cizí měny 

přepočítává na českou měnu pomocí kurzu, který stanovuje Česká národní 

banka. 

Osoba, která pořizuje zboží z jiného členského států se nazývá pořizovatel 

a mohou to být například občané, neziskové organizace, zahraniční osoby, 

uvádí LEDVINKOVÁ. [16] 

Pořízení zboží z jiného členského státu nastává dnem přemístění zboží do 

tuzemska. Pod pojem pořízení zboží z jiného členského státu se také 

zahrnuje přemístění zboží z jiného členského státu do tuzemska, kde 

následně dojde k dodání zboží pořizovateli. Také přemístění zboží, které 

bylo v jiném členském státě, ze kterého je pořízeno, vyrobeno, nakoupeno 

nebo dovezeno, využíváno k ekonomické činnosti je považováno za 

pořízení zboží. Za pořízení zboží se nepovažuje dodání zboží, které 

vyžaduje instalaci nebo montáž. Taktéž zasílání zboží není považováno za 

pořízení zboží. Nabytí vratného obalu za poplatek z jiného členského státu 

rovněž není považováno za pořízení zboží a ani dodání zboží, reklamních a 

propagačních předmětů bez úplaty se nepovažuje za pořízení zboží 

z jiného členského státu. Pořízení pohonných hmot, které budou zčásti 

spotřebované na území jiného členského státu, taktéž nemůžeme mluvit o 

pořízení zboží. Při pořízení zboží z jiného členského státu musí být 

vystaven doklad o tomto pořízení, uvádí LEDVINKOVÁ [16]. 
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Tuzemská firma si také může pořídit zboží, které bude dovezeno 

z nečlenského státu na území členského státu Evropské unie, ve kterém 

bude uskladněno ve veřejném celním skladu. V tomto členském státu 

dojde k proclení a propuštění do volného oběhu na území Evropské unie. 

Posléze bude zboží přemístěno do tuzemska v režimu přemístění zboží. V 

tuzemsku bude tato situace posuzována jako pořízení zboží z Evropské 

unie, ale také jako dovoz zboží. Nebo se zde nabízí druhá možnost, že se 

zboží dopraví v režimu tranzit a poté propustí do volného oběhu 

v tuzemsku. U zboží, které bude propuštěno do volného oběhu budou celní 

orgány kontrolovat, zda výrobky nepředstavují vážné a bezprostřední 

ohrožení zdraví spotřebitele. U takovýchto výrobků jako jsou například 

hračky, léčiva, potraviny musí být přiložen doklad, který potvrzuje, že jsou 

bezpečné. [5] Do statistického výkazu systému Intrastat se tento případ 

nebude vykazovat, protože se jedná o zahraniční zboží, tento postup uvádí 

LEDVINKOVÁ [16]. 

Převážet zboží mohou také fyzické osoby, které žijí na území členského 

státu Evropské unie a to pouze v případě, že zboží bude sloužit jen 

k soukromému užití. 

O vyváženém zboží firma poskytuje vyplňuje statistický výkaz systému 

Intrastat. A opět jako u dováženého zboží v případě koupě, prodeje, daru i 

pronájmu. [22] Ve výkazu se vyplňují stejné položky jako v případě 

dovezení zboží do jiného členského státu. 

 

3.2.2  Vývoz zboží  

Naopak v případě vývozu do nečlenských států je povinnost splnit celní 

formality, zaplatit clo podle celního sazebníku, prokázat původ zboží. 

Firma, která vyváží zboží do nečlenských států Evropské unie stejně jako 

v případě dovozu musí mít identifikační číslo EORI, které usnadňuje 

komunikaci s celními úřady a také identifikaci subjektů v členských 

státech Evropské unie. [20] Jak uvádí LEDVINKOVÁ hodnota zboží z cizí 
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měny na českou měnu se přepočítává pomocí kurzu, který je stanoven 

podle celních předpisů. [16] Vyvezené zboží musí být patentově 

nezávadné. Nesmí narušovat patenty v zemích vývozu, uvádí MACHKOVÁ, 

ČERNOHLÁVKOVÁ, SATO. A dále také uvádí, že povinností vyvážejícího je 

zaplatit celní dluh, tedy clo v určité výši. [18] 

Vývoz může provést kupující, prodávající nebo i zmocněná osoba. Zboží, 

stejně jako u dovozu vstupuje do celních režimů vývoz, pasivní 

zušlechťovací styk a vnější tranzit. Celní úřad Společenství vydá potvrzení 

o propuštění do celních režimů. Samotný vývoz nastane, když zboží opustí 

území Evropské unie, což udává datum v databázi vývozu. Vývoz probíhá 

elektronicky. 

I u vývozu je nutnost vyplnění nákladního listu CMR, který doprovází zboží 

a je potvrzen celním orgánem státu, ze kterého zboží vystupuje. Přeprava 

je ve většině případů poskytována spedičními firmami. 

Firma také nesmí zapomenout na služby, které jsou s vývozem spojeny. 

Jedná se o nakládku zboží, vystavení vývozních dokladů, zajištění 

skladování před vývozem, opravu a vyčištění dopravního prostředku, 

balení zboží. 

Jestliže firma vyváží zboží, probíhá přijetí poptávky, zpracování nabídky, 

vyhotovení objednávky a vystavení zakázkového listu stejným způsobem 

jako v případě výše uvedeného dodání zboží do členského státu Evropské 

unie. Po zakončení výroby se na základě expedičního lístku přechází k 

expedici, před kterou je ještě provedena konečná úprava zboží, zabalení a 

popsání zboží. Při samotné expedici je ke zboží připojen dodací list, ve 

kterém musí být uveden název výrobku, jeho označení, číslo objednávky 

na základě, které bylo zboží objednáno, ale hlavně je uvedeno výrobní 

číslo pro kontrolu zboží, množství vyváženého zboží, jeho hmotnost, 

způsob zabalení a samozřejmě odesílatel a příjemce. Firma ještě také 

musí vystavit CMR – neboli Mezinárodní nákladní list, který potvrzuje, že 

dopravce převzal zboží, a jehož jedno vyhotovení je předáno příjemci. 
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Nákladní list mohou také vyhotovovat sami dopravci. Záleží na 

preferencích a dohodě firmy s dopravcem. Ještě také mohou být ke zboží 

připojeny měřící protokoly. Není to, ale nutností, lze je zákazníkovi zaslat i 

elektronicky. Následuje vystavení faktury. Zákazník si může vyžádat, aby 

faktury byly přeloženy do jemu vyhovujícímu jazyku. Jelikož se jedná o 

vývoz do nečlenské země Evropské unie musí být faktura zaslána na celní 

úřad spolu s vyhotoveným vývozním doprovodným dokladem, který si 

firma může vyplnit sama nebo jej nechá zpracovat specializovanou firmou. 

V tomto případě se vystavená faktura zasílá specializované firmě, aby na 

jejím základě mohla vyhotovit vývozní doprovodný doklad. Na tomto 

dokladu je uveden odesílatel a příjemce, který je zároveň v pozici 

deklaranta, jenž má povinnost vyvážené zboží proclít. Dále musí být zboží 

popsáno a rovněž musí podány informace o množství a balení zboží. 

Nesmí také chybět číslo dopravního prostředku, který bude zboží 

přepravovat přes hranice. Vývozní doprovodný doklad dále zahrnuje 

adresu celního úřadu, přes který bude zboží vyvezeno do třetí země, kód 

zboží, kód země, do které je zboží vyváženo, datum jeho vystavení a také 

lhůtu, do které musí zboží přejít přes hraniční přechod. Na dokladu nesmí 

chybět údaje o celním úřadu, který jej potvrzuje. Faktura o zboží musí být 

zákazníkem opět uhrazena do daného termínu. Zákazník ji může obdržet 

buď elektronicky nebo lze fakturu připojit k vyváženému zboží. Pro firmy 

je také výhodné zažádat si o zjednodušený postup při vývozu. V případě, 

že firma nemá vyjednaný již zmíněný postup musí kromě faktury ještě 

zasílat informace o tom z jakého materiálu je výrobek vyhotoven, 

dokládat informace o materiálu. Jestliže má firma zájem o vyhotovení 

zjednodušeného postupu při vývozu zasílá na celní úřad žádost. Tato 

žádost obsahuje dlouhodobá prohlášení od dodavatelů materiálu, kalkulaci 

na výrobek, seznam druhů zboží, které firma vyváží, výpis z obchodního 

rejstříku a seznam oprávněných osob podepisovat faktury. Již zmíněné 

dokumenty se také zasílají představitelům, kterým firma vyváží zboží. Po 

úspěšném udělení zjednodušeného postupu při vývozu už jen stačí, aby 

firma na faktuře, která se zasílá na celní úřad, uvedla poznámku, že má 
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vyjednaný zjednodušený postup při vývozu. Pro kontrolu je vhodné, aby si 

firmy vedly evidenci vyvezeného zboží do nečlenských států Evropské 

unie. Evidence by měla obsahovat položky jako název výrobku, datum 

jeho vyvezení, příjemce, zemi příjemce, evidenční číslo doprovodných 

vývozních dokladů. Tento proces znázorňuje následující schéma. 

 

Obr. č. 4 

Vývoz zboží 
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4. Závěr 

Volný pohyb zboží již od roku 1957, kdy započalo jeho formování, tvoří 

důležitou součást Evropské unie. Týká se jak obyvatel z členských států 

Evropské unie, kteří mohou zboží převážet mezi státy, tak i firem, které se 

zbožím obchodují v rámci Evropské unie volně bez překážek, cel, omezení. 

S třetími zeměmi je už obchod se zbožím ztížen například cly, omezeními 

nebo také celními formalitami. 

Na základě zjištěných informací a jejích následným porovnáním byly 

rozpoznány následující rozdíly. U dodání zboží do jiného členského státu 

jsem zjistila, že firmám stačí vystavit pouze typické obchodní dokumenty 

jako je poptávka, nabídka, objednávka, zakázkový list, expediční lístek, 

dodací list, CMR – Mezinárodní nákladní list a samozřejmě faktura. Na 

základě těchto všech dokumentů je pohyb zboží uskutečněn a zboží se 

dostane od výrobce či prodávajícího až ke kupujícímu. Následně firma 

splní poslední svou povinnost, kterou je hlášení o dodávaném zboží do 

statistického systému Intrastat.   

Naopak z informací, které jsem měla k dispozici, ať už z knižních publikací, 

společnosti TES VSETÍN, a. s. či internetu vyplynulo, že při dovozu je již 

na zboží uvaleno clo. Toto clo spolu s daní z přidané hodnoty a 

v některých případech i s daní spotřební platí dovážející a také musí 

vyřídit celní formality s dovozem spojené. Nabízí se mu také možnost 

využít při dovozu služeb přímého nebo nepřímého zástupce. Musí být 

vystaven CMR – Mezinárodní nákladní list. Dovezené zboží může vstoupit 

do několika celních režimů, konkrétně do režimu uskladnění zboží 

v celních skladech, režimu transit a také do režimu aktivního 

zušlechťovacího styku. O dováženém zboží musí být podané hlášení do 

systému Extrastat. 

Na základě porovnání pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu 

zboží, jsem zjistila, že pořízení zboží nastane v okamžiku, kdy zboží 

vstoupí do tuzemska a je o pořízení vystaven příslušný doklad. Pořízené 
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zboží vstupuje do režimu přemístění zboží, režimu transit a nesmí 

ohrožovat zdraví spotřebitelů. O pořízeném zboží z jiného členského státu 

firma stejně jako v případě dodání zboží do jiného členského státu podává 

hlášení do systému Intrastat. 

U vývozu zboží je na vyvážené zboží stejně jako v případě dovozu zboží 

uvaleno clo, které musí být zaplaceno vyvážející firmou. Dalším 

následným porovnáním s dodáním zboží do jiného členského státu jsem 

dospěla k názoru, že vývoz je zajišťován kupujícím z nečlenského státu 

Evropské unie nebo prodávajícím, jenž zajistí přepravu vyváženého zboží. 

Na základě analyzování jednotlivých dokladů jsem dále zjistila, že je 

zapotřebí, aby firmy, jež vyváží zboží, vystavily poptávku, nabídku, 

objednávku, zakázkový list, expediční lístek, dodací list, CMR – 

Mezinárodní nákladní list a nesmí také zapomenout na fakturu, stejně jako 

v případě, kdy se zboží dodává do členského státu Evropské unie. Faktura 

putuje spolu s vývozním doprovodným dokladem, bez kterého nelze vývoz 

uskutečnit na celní úřad k potvrzení. V neposlední řadě jsem zjistila, že 

vyvážené zboží také vstupuje do celních režimů, a to do režimu vývoz, 

režimu pasivního zušlechťovacího styku a režimu vnější tranzit. Vývoz 

může být usnadněn, jestliže kupující má pobočku v členském státě 

Evropské unie, tak se zboží proclí v tom členském státě, ve kterém 

pobočka sídlí. Firmy si taktéž vyjednávají zjednodušený postup při vývozu, 

díky kterému mají usnadněno prokazování o tom z jakého materiálu je 

výrobek vyhotoven. V neposlední řadě je povinnost podat hlášení o 

vyváženém zboží do systému Extrastat. 
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