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Obchodování v rámci Evropské unie a s třetími zeměmi je oblastí, která zahrnuje celé

spektrum činností, jež jsou řešeny jak v teoretické rovině, tak i zároveň praktickými

dovednostmi profesionálních týmů a špičkových manažerů jednotlivých firem. Jedná se

především o základní obchodní nebo s obchodem související činnosti, jako je např. marketing,

akviziční činnost, smluvní zajištění, celní předpisy a náležitosti, daňová problematika, soudní

spory, rozhodčí řízení, arbitráže apod. Z toho vyplývá, že obchodování na mezinárodním poli

je souhrnem náročných činností, s nimiž jsou výše uvedené obchodní činnosti spojeny. Řada

českých úspěšných výrobců zboží a poskytovatelů služeb si mnohdy za dramatických a

finančně náročných zkušeností ověřila, že vyvážet zboží a služby do zahraničí je problematika

zcela odlišná od obchodování na tuzemském trhu. Zkušenosti mnohých vývozců jsou někdy

zaplaceny i finančními ztrátami. Ve většině případů byly ovšem zapříčiněny neznalostmi a

nezkušenostmi, především začínajících podnikatelů. Obchodní, legislativní a nakonec i

politické podmínky se neustále mění a nedostatek znalostí a informací v oblastech obchodu,

financí, právních norem a předpisů a politické situace mohou vést ke zbytečných "střetům s

legislativou" a následně k finančním ztrátám.V rámci diplomové práce jsem se rozhodl

zpracovat řešení některých obchodních problémů týkajících se celní politiky Evropské unie,

která je nosnou součástí společné obchodní politiky Evropské unie. V této diplomové práci

bude zahrnuta i historie a vývoj cla, současný význam cla a celnictví a jeho aplikace

v Evropské unii.

V tomto případě se jedná o velmi aktuální téma, protože právní předpisy Evropské unie

a následně i České republiky se dotýkají v současnosti již většiny firem a obchodování

v rámci Evropské unie a se třetími zeměmi je naprostou samozřejmostí. Firmy z České

republiky se již plně zapojily do mezinárodního obchodu, a to bud' samy, nebo jako

subdodavatelé velkých zahraničních a nadnárodních firem. Prodej a nákup zboží nebo služeb

v mezinárodním měřítku však vyžaduje znalost mezinárodního prostředí, právních aspektů a

také rizik vyplývající z těchto obchodů. Celá diplomová práce si klade za cíl, aby byla jako

souhrnný a ucelený materiál pomocí pro začínající firmy i jiné podnikatelské subjekty při

jejich vstupu do mezinárodního obchodu, především však do obchodních oblastí dotýkajících

se celní problematiky EU a ČR. Může být rovněž vodítkem při obchodních jednáních, při

tvorbě firemních směrnic apod., tak, aby alespoň některé základní oblasti nebyly příčinou

problémů firem při extrakomunitárním i intrakomunitárním obchodování.



Historie cla je velmi stará. Dalo by se říci, že je spojena se vznikem prvních státních

celků, tzn. je spojena s organizací určitého území, které tvoří z dnešního pohledu státní celek.

Když k tomuto v historii docházelo, a to především v souvislosti s rozvojem obchodu,

vznikala potřeba tento územní celek nejen spravovat, ale i chránit a dále rozvíjet. A

k zabezpečení funkčnosti celého systému bylo nutno najít zdroj financování, z dnešního

pohledu tedy určitý rozpočet státu. Pokud byla organizace takovéhoto státu zajištěna

docházelo k dalšímu rozvoji obchodu, a to v závislosti na rozvoji výroby, řemesel apod. Tato

situace však přiváděla obchodníky zjiných zemí, kteří přicházeli za obchodem a výdělky a

přiváželi s sebou další zboží, služby atd. V těchto případech se jednalo o první mezinárodní

obchodování, které však mělo za následek také určité negativní trendy, např. odčerpávání

zboží z domácího trhu, jeho prodej jinde, příliv konkurenčního zboží apod. Tady se projevila

druhá potřeba státu, kterou byla obchodní ochrana vlastního trhu. V tomto případě se nabízelo

elegantní řešení, které spočívalo v uvalení určité finanční dávky jako regulačního opatření

domácího státu. Tato dávka zároveň sloužila k plnění rozpočtu tohoto státu a z tohoto spojení

vznikala první cla. Tehdy se jim říkalo např. mýta nebo také latinsky theloneum. Tyto dávky

se prakticky vybíraly ve všech územních celcích starověkého světa. Původně byl výběr cla a

mýta jen právem panovníků, ale postupně s rozšiřováním obchodu, a tím i výběru cla a mýta,

přenechával a pronajímal toto právo panovník také církevním hodnostářům, šlechticům, ale i

klášterům a městům, a to jako velké privilegium, v mnoha případech jako dar.

V Evropě jsou důkazy o existenci cla a celnictví velmi staré. Pokud vezmeme v úvahu

Říši římskou (a tedy i dnešní území Turecka, Izraele, Palestiny atd.), již v Bibli je například

zmínka, že jeden z apoštolů Matouš byl celníkem. Z tehdejší doby se nám zároveň zachovaly

písemné záznamy o celních sazbách a o výběru cel. Výběr cla byl v té době výnosnou

záležitostí, celníci měli i právo prohlídek nákladů se zbožím a možnost zabavení zboží

skrytého nebo zatajeného. Celní sazby byly v té době stejně jako i ve většině případů dnes

stanovovány v závislosti na ceně zboží a byly v rozmezí od cca 2,5 do 12 %. V konečné

podobě se cla a mýta vyvinula jako zemská, městská, obecní i soukromá. Dále se dělila

například na cla a mýta cestná (pozemní), námořní, dovozní, vývozní, provozní (pouhý

tranzit), ochranná apod. Z mezinárodního pohledu se jednalo o první překážky obchodu ze

strany vlád a států.



1.1. Historie cla a celnictví na území České republiky

Území dnešní České republiky bylo v dlouhé historii Evropy součástí významných

mezinárodních stezek. Můžeme jmenovat například nejznámější "jantarovou stezku", která

vedla od Baltského moře podél toku řeky Vis ly, dále potom dnešním územím

Moravskoslezského a Olomouckého kraje přes Moravskou bránu, dále pokračovala podél

toku řeky Moravy a dále až do dnešní Itálie, do přístavu Aguileia u Benátek. Dalšími

významnými stezkami na našem území byly "Solná stezka" (ze Solnohradu do Prahy) nebo

"zlatá stezka" (z Pasova do Prahy). Z historických záznamů a archeologických vykopávek

vyplývá, že obchod na našem území byl rozvinutý, a to dokonce i s arabskými zeměmi.

Nejstarší dokument z oblasti cla a celnictví, který se dochoval je tzv. "raffelstettenský

statut". Tento celní řád upravoval cla na území tehdejší Velkomoravské říše. Pochází asi z let

903 až 906. Jsou dochovány také dokumenty upravující cla a mýta na řece Labi a také

například na pražském mostě v Praze. Od 13. století však dochází k velkému nárůstu sazeb cel

a mýt, a to od vlády Přemysla I. přes Přemysla II., Karla IV. atd. V té době se přenáší také

neúměrně mnoho pravomocí výběru cel a mýt na tehdejší významná města a ve snaze stále

více naplňovat státní pokladnu se také zvyšují celní sazby, což přispívá k tomu, že

mezinárodní obchod na území českých zemí začíná stagnovat a velká část zahraničních

obchodníků se našemu území vyhýbá. Finančně se jim vyplatí naše území obejít. Tady se

poprvé projeví neuvážená státní celní politika, která se od určité fáze stává brzdou

mezinárodního obchodování. Země se ve své podstatě stává uzavřenou ekonomikou a

následuje ekonomická recese a zaostávání. Do třicetileté války se však s touto situací země

nevyrovnala a třicetiletá válka přispěla k naprostému rozpadu společnosti, přispěla prakticky

k úplnému zastavení mezinárodního obchodu a systém cel a mýt se zhroutil. V té době kvetl

podloudný obchod a pašování přes hranice.

Až s průmyslovou revolucí, rozvojem manufakturní výroby, zrušením nevolnictví se opět

začíná mezinárodní obchod rozvíjet a až v 19. století dochází opět ke konjunktuře rakouské

ekonomiky.

Vznik Československé republiky v roce 1918 přinesl opět změnu voblasti cel a

celnictví. I když v první fázi byl převzat prakticky celý zavedený systém z bývalého

Rakouska-Uherska, tzn. celní a monopolní řád z roku 1835 a celní sazebník z roku 1906, hned

od počátku docházelo kjeho postupným úpravám. Československá republika se musela



rovněž vyrovnat s 4104 kilometru dlouhou hranicí, která byla prodloužena o území Slovenska

a Zakarpatské Ukrajiny a byla tímto o 2626 kilometru delší než u původního území Království

koruny České v rámci bývalého Rakouska-Uherska. Opět kvetl podloudný obchod a pašování

přes hranice. Z odstupu mnoha desítek let je však možno konstatovat, že se Československá

republika i s touto situací dokázala relativně úspěšně vypořádat.

V celé tehdejší Evropě se však začínají poprvé v historii prosazovat hlasy o zrušení cel

na území všech států Evropy nebo alespoň o jejich podstatném snížení. Tyto snahy vrcholí na

Mezinárodní konferenci o odstranění překážek v zahraničním obchodu v roce 1927 v Ženevě.

Výstupním dokumentem této konference byla Mezinárodní úmluva o zrušení dovozních a

vývozních zákazů. Československo přistoupilo k této úmluvě hned v roce 1927. V roce 1926

byly v vydány nové československé předpisy pro celnictví Československý celní sazebník a

v roce 1927 nový Celní zákon. V tomto roce dosahuje tehdejší československá ekonomika

největší konjunktury ve své meziválečné historii.

Veškeré dosažené výsledky j sou však rozvráceny světovou hospodářskou krizí v letech

1929 až 1933. Všechny země v souvislosti se snížením dopadů této hospodářské krize na

jejich ekonomiky znovu přistupují k protekcionistickým ochranám, a těmi jsou opět cla,

dovozní a vývozní povolení, licence apod. Veškeré mezinárodní obchodní vztahy jsou velmi

nestabilní, dlouhodobé obchodní smlouvy jsou rušeny.

Celá neutěšená hospodářská situace vede postupně ke konfliktům v pohraničních

oblastech (mnoho obětí je právě mezi zaměstnanci celních úřadů v pohraničí) a k politicky

nežádoucímu vývoji, což v poslední fázi vede k válečnému konfliktu, tj. k 2. světové válce.

Po skončení 2. světové války a po osvobození Československa, resp. Protektorátu Čechy

a Morava a Slovenského státu, bylo navázáno na celní území Československé republiky před

2. světovou válkou (samozřejmě již bez Zakarpatské Ukrajiny) včetně zachování celé

organizace celnictví, a to ke stavu ze dne 29.9. 1938. Jednalo se o dekret prezidenta republiky

č. 25/1945 Sb. Vládním nařízením č. 32/1947 Sb. byl stanoven Všeobecný celní sazebník.

V únoru roku 1948 vyhrává volby Komunistická strana a postupně nejen v řízení státu,

ale i v oblasti cel a celnictví převládají direktivní centralistické metody. Dochází

k postupnému uzavření státních hranic, k vytvoření monopolu zahraničního obchodu a



k likvidaci celní správy. Likvidace celní správy však neproběhne absolutně, protože

Československo jako zakládající člen GATT nemůže zrušit celní správu úplně. Tím dochází

v roce 1952 k pouze formálnímu obnovení celní správy na hranicích. Její činnost je však plně

podřízena hlavním úkolům státních bezpečnostních sil, tj. zabránění nedovolenému vstupu a

výstupu osob v rámci státních hranic, boji proti ideologické diverzi, potírání vývozu a dovozu

valut, boji proti pašeráctví apod. Pro zajímavost je nutno uvést, že v té době se jen výjimečně

vypočítávalo clo procentuálně z ceny zboží, vypočítávalo se smluvní sazbou, např. rozhlasové

přijímače sazbou 1295 Kč/100 kg apod.

Nový celní zákon byl vydán v roce 1953 pod Č. 36/1953 Sb. Celní správa se tímto stala

složkou Ministerstva zahraničního obchodu a jedním z jejich hlavních úkolů bylo podporovat

zahraniční obchod. V tomto případě vznikla také absurdní situace, kdy celní správa spadající

pod Ústřední celní správu měla kontrolovat svoji nadřízenou složku tedy Ministerstvo

zahraničního obchodu. Monopol zahraničního obchodu vznikl zákonem Č. 119/1948 Sb.

Vznikly státní podniky zahraničního obchodu, které mohly jako jediné obchodovat se

zahraničím. Od roku 1957 nebylo vybíráno ani clo z obchodního zboží. Bylo vybíráno

paušálně 4x ročně právě od podniků zahraničního obchodu podle rozsahu jednotlivých

dovozních a vývozních operací. Bylo to poprvé v historii cel a celnictví, kdy clo nemělo

žádný vliv na zahraniční obchod, kdy nemělo žádnou ochrannou, regulační ani cenotvornou

funkci. Přes určitá zlepšení v sedmdesátých letech, kdy byl vydán nový celní zákon Č.

44/1974 Sb., kterým se stát snažil tehdy již zaostávající funkci cel a celnictví nějakým

způsobem napravit, fungovalo vše zhruba stejně až do roku 1989, tj. do doby rozpadu tzv.

socialistického tábora. Velmi nepříznivý vliv cel a celnictví na ekonomickou situaci země,

zvláště pak na hospodářskou politiku tehdejší Československé socialistické republiky tak

svým dílem přispěl k postupnému rozpadu komunistického politického zřízení na území

dnešní České a Slovenské republiky.

Po roce 1989 se clu, celnictví a celní správě postupně vrací původní funkce:

• funkce regulační,

• funkce ochranná,

• funkce kontrolní.

Zaostalost tehdejších právních norem přiměje vládu a parlament, tehdy již jen České

republiky k přijetí nového celního zákona Č. 13/1993 Sb. Po otevření hranic v roce 1989 a



zvláště po rozdělení České a Slovenské federativní republiky na Českou a Slovenskou

republiku k 1. lednu 1993, dochází k prudkému rozvoji celní politiky České republiky. Vzniká

mnoho nových hraničních přechodů, celních úřadů a k nárůstu počtu příslušníků celní správy.

V roce 1993 dochází k uzavření Mezinárodní smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou a

Slovenskou republikou. Paralelně s tímto se Česká republika postupně snaží více a více

integrovat do Evropy a uchází se o členství v Evropské unii. Stává se kandidátskou zemí na

členství v Evropské unie. Do obchodních vztahů České republiky a členských státu Evropské

unie jsou zavedeny prvky asymetrie, tzn. prvky zvýhodňující přidružené kandidátské země.

Po uzavření Evropské dohody v roce 1995 zakládající přidružení České republiky na jedné

straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé dochází

k postupnému preferenčnímu snižování celních sazeb pro zboží v rámci obchodu mezi

Českou republikou a Evropskou unií. Dochází k tomu právě nerovnoměrným způsobem, což

znamená, že Evropská unie uděluje vyšší preference na dovoz zboží z přidruženého státu, než

přidružený stát na dovoz zboží z Evropské unie. Postupné snižování celních sazeb ve

vzájemném obchodu mezi Českou republikou a Evropskou unií končí na 100 % preferencí, tj.

na úplně bezcelné výměně zboží v rámci Evropské unie, a to od 1. 5. 2004, tj. od vstupu

České republiky a dalších devíti kandidátských státu do Evropské unie. V současnosti je tedy

Česká republika členskou zemí Evropské unie, nachází se uvnitř jednotného celního území a

nemá žádnou hranici s nečlenskou zemí tzn. s žádnou třetí zemí. Rozsah a výkon celnictví byl

upraven právními předpisy Společenství s přímým účinkem, tzn. s předností práva

Společenství před právem členského státu a doplňkově českými celními předpisy.

Přes všechna uvedená fakta se význam celnictví po vstupu do Evropské unie nesnížil.

Došlo ke snížení výkonu služby co do množství celně odbaveného zboží, došlo také ke

snížení hodnoty vybraného cla, celníci opustili hraniční přechody apod. Na území České

republiky však zůstala místa, která svou funkcí můžeme rovněž nazvat hraničními přechody

mezi územím Evropské unie a třetími zeměmi. Jedná se například o letiště, vyclívací poštu, a

také se jedná o veškerý tranzit přes území České republiky, jehož alespoň jednou zahraniční

zemí je třetí země. Jedná se o přepravu zboží přes území České republiky pod celní kontrolou.

Také zásilky zboží ve vývozu, až na výjimečné případy, musí být celně projednány u

vnitrostátního celního úřadu, tzn. u vývozů začínajících svůj transport na území České

republiky. Celními hranicemi, které musí být pod kontrolou celních orgánů, nejsou jen vnější

hranice Evropské unie, ale jsou to i stanovené hranice svobodných pásem, svobodných

skladů, apod. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že význam celnictví po vstupu České



republiky do Evropské unie neklesl. Naopak, kromě tradičních služebních náplní celních

orgánů přibyl celní správě i výkon dříve neprováděných činností.

Tady můžeme jmenovat například tyto činnosti:

• správa spotřebních daní, včetně úplně nové daně ze zemního plynu a některých dalších

plynů dle zákona Č. 261/2007 Sb. (tzv. ekologická daň),

• správa daně z přidané hodnoty (DPH) u dovozu zboží ze zahraničí neplátci DPH,

• kontrola zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice a kontrolní vážení a

měření nákladních motorových vozidel ajízdních souprav,

• státní odborný dozor nad prací osádek vozidel v mezinárodní silniční nákladní dopravě a

ve věcech mezinárodní dopravy osob,

• návratnost kulturních památek a národních kulturních památek po jejich zapůjčení do

zahraničí a součinnost při dokumentaci, výzkumech a průzkumech zejména movitých

kulturních památek,

• podíl na povolovacím řízení sbírkových předmětů muzejní povahy pro režim vývoz a

režim pasivní zušlechťovací styk a kontrola jejich zpětného dovozu,

• kontrola vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním

režimům, včetně kontroly přenosu softwaru a technologie dvojího použití elektronickými

prostředky, faxem nebo telefonem mimo území Evropské unie,

• dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele,

• podíl na kontrole přepravy jaderných materiálů a radioaktivních látek rizikových

biologických agens (biologické látky, které vstupují do dějů při biologických výrobách a

experimentech) a toxinů a jiných nebezpečných látek,

• dohled nad zahraničním obchodem s biocidními přípravky a jejich kontrola a evidence,

dále s látkami a výrobky, které ovlivňují ovzduší a klimatický systém Země a s jinými

chemickými látkami,

• dohled nad výrobou lihu a obchodem s lihem.

Prakticky se jedná o podstatné snížení množství výkonových ukazatelů při odbavování

zboží v zahraničním obchodu, ale až o 75 % nových činností, kterými byla Celní správa

v rámci České republiky pověřena. Nové činnosti tak rozšířily působnost Celní správy České

republiky jako nového charakterově univerzálnějšího kontrolního a dozorového státního

orgánu v rámci České republiky. Dnes se po postupném útlumu a snižování celní



administrativy opět vrací původní historicky důležitý význam této složky v celkové organizaci

státu.

Vývoj celní správy České republiky byl právně ukotven zákonem o Celní správě České

republiky č. 185/2004 sb., kdy Generální ředitelství cel přestalo být zvláštní organizační

složkou Ministerstva financí České republiky a stalo se samostatným správním a

bezpečnostním úřadem pro oblast celnictví s celostátní působností podřízeným Ministerstvu
financí České republiky.



2.1. Celnictví v České republice

V České republice je celnictví v současnosti realizováno těmito pěti okruhy:

• vnější činnost - výkon celnictví vůči veřejnosti

jedná se o činnost celních orgánů, která je nejvíc známá, je to činnost vlastních kontrol

dováženého a vyváženého zboží, celní prohlídky, vyměřování a výměr cla, boj proti

nezákonnému jednání v této oblasti apod.,

• mezinárodní spolupráce celních správ členských států Evropské unie

- spolupráce celních správ jednotlivých členských států Evropské unie je realizována na

základě mezinárodních smluv o přistoupení jednotlivých členských států,

- spolupráce celních správ členských zemí Evropské unie a třetích zemí je realizována na

základě mezinárodních úmluv, které uzavřela Evropská unie s těmito třetími zeměmi,

• organizace celní správy

organizace je národní záležitostí každého členského státu Evropské unie, tzn., že organizace

úřadů, linie nadřízenosti a podřízenosti, systém řízení, náplň jednotlivých činností je upravena

právními předpisy České republiky. Celní správa je bezpečnostním sborem a je podřízena

Ministerstvu financí. V současné době (k 1. 1. 2008) je Celní správa v ČR organizována ve

třech úrovních. První úroveň představuje Generální ředitelství cel. Je to správní úřad s

celostátní působností, nejvyšší kontrolní orgán, který řídí a koordinuje kompletní celní

politiku státu ve vazbě na EU a také vytváří kompletní metodické a organizační řízení a

vydává zásadní povolení. Druhou úroveň představuje 8 celních ředitelství, které zajišťují

reálné plnění úkolů vyplývajících ze směrnic EU a z mezinárodních smluv, kontrolují

prohlášení o původu zboží, odhalují porušení celních předpisů, rozhodují o celním dluhu, o

jeho zajištění, provádějí následné kontroly, vyhodnocování rizik apod. Třetí úroveň

představuje 54 celních úřadů. Tyto zajišťují plnění standardních celních kontrol, celních

předpisů a agendy. Navíc dnes realizují i další nové činnosti, které byly vyjmenovány

v předchozí části této práce.,

• vnitřní činnost Celní správy

v tomto případě se jedná o vnitřní činnosti pracovní, personální, administrativní, funkční,

bezpečnostní, kontrolní aj., které jsou rovněž upraveny právními předpisy České republiky,



• specifické činnosti celních orgánů

tady se jedná o výše uvedených 75 % nových činností, kterými byla Celní správa v rámci

České republiky pověřena. Právní předpisy ČR upravující problematiku celnictví v ČR jsou

uvedeny v Příloze č.1 této diplomové práce.

Společná obchodní politika EU je jednou z nejstarších a nejdůležitějších společných

politik. Je řešena v Hlavě IX Společná obchodní politika článek 131 (bývalý článek 11O) a

násl. Smlouvy o založení Evropského společenství, ve znění pozdějších právních předpisů.

Řeší prakticky vztahy Evropské unie se světem. Hlavním cílem této politiky je otevření

světových trhů pomocí progresivního zrušení omezení v mezinárodním obchodu, snižování

celních bariér a prosazování vícestranných obchodních pravidel. Společná obchodní politika

má nadnárodní charakter, patří ke společně prováděným politikám vůči třetím zemím a

pokrývá tak všechny důležité aspekty obchodu se zbožím a službami. Evropská unie si její

pomocí vytvořila dominantní postavení ve světovém obchodě. O její důležitosti svědčí fakt,

že EU je největším vývozcem zboží a druhým největším dovozcem zboží na světě. Zásadními

nástroji Společné obchodní politiky EU jsou:

• cla,

• kvóty,

• antidumpingová opatření (podle čI. VI. Dohody o založení GATT),

• dobrovolná exportní opatření (dohody mezi dovážející a vyvážející zemí),

• ostatní opatření.

Veškeré účinné nástroje Společné obchodní politiky EU (dále také jen SOP) mají

společného jmenovatele, a tím je celní politika. Celní politika EU je tedy hlavním nástrojem

Společné obchodní politiky a zároveň velmi důležitou oblastí při tvorbě mezinárodních

obchodních smluv.

V EU je celnictví v současnosti realizováno a organizováno, stejně jako v ČR, ve třech

úrovních. První úroveň představuje Evropská komise. Evropská komise je iniciativním

orgánem (prostřednictvím Generálních ředitelství), který předkládá Radě EU návrhy

konkrétních opatření. Evropská komise, po schválení příslušnými procedurami, uzavírá

mezinárodní obchodní dohody, které jsou závazné pro všechny členské státy. Realizuje také

liberalizaci obchodu s třetími zeměmi, iniciuje protidumpingová opatření apod.



Druhou úroveň představuje TAXUD, tj.Vrchní ředitelství EU - Daňová a celní jednotka, která

zajišťuje strategické cíle EU v rámci celní unie. Jedná se o následující cíle:

• ochrana vnější hranice EU,

• provádění celních kontrol a celního řízení,

• jednotné provádění řízení celní hodnoty, tarifu, původu apod.,

• sjednocování činností v daňové oblasti (DPH, spotřební daně, tj. SD, ekolog. aj.),

• tvorba a výklad předpisů v daných oblastech.

TAXUD je dále členěn na pět ředitelství, která se značí se písmeny A až E. Ředitelství A se

nazývá "koordinace programů" a jeho náplní je tvorba strategického plánování, informace,

tvorba programů, zpracování dat apod. Ředitelství B se nazývá "mezinárodní záležitosti a

tarif' a jeho náplní je tvorba strategických prognóz, evaluace, tvorba činností v oblasti

TARICu, kombinované nomenklatury apod. Ředitelství C se nazývá "celní politiky" a jeho

náplní je výklad celního práva a zajištění jeho řádného uplatňování v ekonomické oblasti, tzn.

hospodářské aspekty uplatňovaných cel apod. Ředitelství D se nazývá "nepřímé daně a

daňová správa" a jeho náplní je oblast daní (DPH, spotřební daně, odvody, kontrola, boj proti

daňovým podvodům apod.). Ředitelství E se nazývá "analýza a daňová politika" ajeho náplní

je kontrola provádění společného práva v oblasti společné obchodní politiky EU, tj. zajištění

jeho řádného uplatňování v právní oblasti.

Třetí úroveň představují jednotlivé celní správy členských států EU.

Právní předpisy EU upravující problematiku celnictví v EU jsou uvedeny v Příloze č.2 této

diplomové práce.

V této části práce Je nutné uvést základní pOJmy, se kterými se budeme dále

v diplomové práci zabývat. Bez jejich základních znalostí se v dalším textu této diplomové

práce nebudeme přesně orientovat. Jedná se o odborné výrazy používané nejen celními

orgány, ale rovněž definované v právních předpisech, a které se takto přesně musí promítnout

do příslušných ustanovení obchodních smluv.



Tato práce se zabývá aspekty extra a intrakomunitámího obchodování a s tím

souvisejících činností. Pokud zboží překračuje vnější hranici EU, a to v obou směrech, je už

při plánování obchodu důležité uvědomit si, do jakého celního režimu naše obchodní činnost

bude zboží směřovat. Podle toho se budou odvíjet i ostatní navazující obchodní aktivity. Dnes

je také velmi běžné, že zboží v průběhu výrobního procesu opouští území EU, aby se následně

po určité technologické operaci vrátilo zpět a naopak. To vše má vliv na sjednávání

obchodních smluv. Proto si musíme popsat, které celní režimy nám EU, resp. ČR nabízí.

V následující části práce si je stručně popíšeme.

Propuštění do volného oběhu - při dovozu je to nejběžnější celní režim. Zboží se prakticky

stává zbožím Společenství tedy vnitrounijním zbožím jako každé jiné zboží, se kterým se

takto v rámci EU obchoduje bez jakéhokoliv dalšího celního řízení. Jedná se o svobodný

pohyb zboží v rámci Evropské unie.

vývoz - tento režim je při vývozu, stejně jako režim propuštění zboží do volného oběhu při

dovozu, nejběžnějším režimem a umožňuje, aby zboží Společenství opustilo celní území

Společenství. Vývoz zahrnuje uplatnění výstupních formalit pro dané zboží včetně obchodně

- politických opatření a případného vybrání vývozního cla. Vývozní prohlášení se podává

celnímu úřadu, který je příslušný ke kontrole místa, kde má vývozce sídlo anebo kde zboží

balí nebo nakládá jako vývozní zásilku. Zboží bude propuštěno k vývozu s podmínkou, že

opustí celní území Společenství ve stejném stavu, v jakém se nacházelo v okamžiku přijetí

vývozního prohlášení.

Vnitřní tranzit - umožňuje přepravu zboží Společenství mezi dvěma místy nacházejícími se

na celním území Společenství přes území třetí země beze změny jeho celního statusu, tzn., že

zboží opustí celní území Společenství, aby bylo přepraveno z Itálie do Řecka přes území

například Chorvatska, Albánie apod.

Vnější tranzit - umožňuje naopak přepravu zboží ze třetích zemí mezi dvěma místy mimo

Společenství přes celní území Společenství, nebo zboží Společenství, v případech a za

podmínek stanovených EU s tím, aby výrobky, které v souvislosti s vývozem podléhají

určitým opatřením nebo jich využívají, nemohly obcházet nebo neoprávněně využívat tato

opatření.



Celní sklady - režim uskladňování v celním skladu umožňuje skladovat v celním skladu

zboží, které není zbožím Společenství, aniž toto zboží podléhá dovoznímu clu nebo obchodně

- politickým opatřením, nebo zboží, které je zbožím Společenství, ale platí pro něho zvláštní

předpisy EU, které stanoví, že se na něho v důsledku jeho uskladnění v celním skladu vztahují

opatření obvykle uplatňována při vývozu zboží.

Aktivní zušlechťovací styk - tento režim umožňuje, aby pro účely jedné nebo více

zpracovatelských operací na celním území Společenství bylo použito, zboží, které není

zbožím Společenství, a které má být vyvezeno zpět z celního území Společenství ve formě

zušlechtěných výrobků aniž by podléhalo dovoznímu clu, nebo zboží propuštěného do režimu

volného oběhu s prominutím dovozního cla, je-li vyvezeno z celního území Společenství ve

formě zušlechtěných výrobků.

Přepracování pod celním dohledem - umožňuje podrobit zboží, které není zbožím

Společenství, na celním území Společenství takovým operacím, které změní jeho vlastnosti

nebo stav, aniž by podléhalo dovoznímu clu nebo obchodně - politickým opatřením, a

propustit do volného oběhu výrobky vzniklé z těchto operací s použitím pro ně platných

dovozních cel.

Dočasné použití - umožňuje, aby zboží, které není zbožím Společenství a které má být

vyvezeno zpět v nezměněném stavu, kromě běžného snížení jeho hodnoty způsobené jeho

použitím, bylo na celním území Společenství používáno s úplným nebo částečným

osvobozením od dovozního cla nebo od obchodně - politických opatření.

Pasivní zušlechťovací styk - umožňuje, aby zboží Společenství bylo dočasně vyvezeno

z celního území Společenství za účelem podrobení se zpracovatelským operacím a aby

výrobky vzniklé z těchto operací byly propuštěny do volného oběhu s úplným nebo

částečným osvobozením od dovozního cla.

Existují ještě další celní režimy, ale pro potřeby této práce postačí, abychom se seznámili

pouze s těmi výše uvedenými.



V této části si popíšeme hlavní aspekty současné celní politiky EU a ČR a jakým

způsobem ji můžeme realizovat v praxi, tzn. jaké máme jako právnická nebo fyzická osoba

možnosti při realizaci mezinárodního obchodu, a to v rámci EU (intrakomunitární obchod),

nebo se třetími zeměmi (extrakomunitární obchod).

Služba u Celní správy ČR je službou v rámci správního orgánu národního státu.

Služební a pracovní vztahy jsou upraveny národními zákony ČR včetně dalších obecně

závazných právních předpisů. Pouze výkon Celní správy ČR v oboru celnictví je upraven

unitárně, tzn. celními předpisy EU platnými jednotně ve všech členských státech EU, tak, aby

byla zajištěna jednotnost celní kontroly na celém celním území EU. Z tohoto je zřejmé, že

daleko větší rozsah povinností a oprávnění u celníků je stanovován a upravován národními

českými obecně závaznými právními předpisy.

Povinnosti a oprávnění celníků jsou popsány přesně v ustanoveních zákona č. 1311993

Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, a pro případ této diplomové práce se jimi

nebudeme podrobněji zabývat. Podstatné pro mezinárodní obchodování je řádně zboží vyvézt

a dovézt (extra obchod), nebo odeslat a přijmout přes hranice ČR (intra obchod). První

základní aspekt, který si musíme v mezinárodním obchodu uvědomit je, zda zboží při prodeji

opustí území EU nebo ne, nebo při nákupu bude dovezeno z území EU nebo ne, tzn., zda

příslušný stát je členským státem EU nebo nikoliv. Mapa aktuálního celního území je uvedena

na obr. 1.

CR členský stát EU používaný pojem

stát odeslání zboží stát doručení zboží odeslání zboží

stát doručení zboží stát odeslání zboží přijetí zboží



Tabulka 1.2. - extrakomunitámí obchod - pojmy

CR třetí země (mimo EU)

stát odeslání zboží stát doručení zboží

používaný pojem

vývoz zboží

dovoz zboží
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V případě situace popsané v tabulce 1.1. se tedy jedná o intrakomunitámí obchod a

právnické nebo fyzické osobě nevzniká povinnost zaplatit vývozní nebo dovozní celní dluh,

tak je tomu v případě situace popsané v tabulce 1.2., kdy je nutno zboží bud' řádným právním

způsobem vyvézt nebo naopak propustit do některého z celních režimů a zaplatit vývozní

nebo dovozní celní dluh. V tomto případě celní kodex Společenství nespojuje deklaranta

s právním institutem vlastníka zboží. Deklarantem je podle definice osoba, která činí celní

prohlášení vlastním jménem, nebo osoba, jejímž jménem je celní prohlášení činěno (článek 4

bod 18 celního kodexu Společenství, ve znění pozdějších právních předpisů). Vlastnické

vztahy nejsou vyloučeny, ale nejsou podmínkou. Právě proto může být deklarantem též přímý

nebo nepřímý zástupce deklaranta, který sice není vlastníkem zboží, ale činí celní prohlášení



vlastním jménem nebo jménem deklaranta. V podstatě může být deklarantem každá osoba,

která může příslušnému celnímu orgánu předložit předmětné zboží nebo zajistit jeho

předložení se všemi doklady, jejichž předložení je nezbytné pro uplatňování celního režimu,

do kterého se má zboží propustit. Deklarantem podle článku 64 odst. 2 písmo b) celního

kodexu Společenství, může být pouze osoba usazená ve Společenství, kromě případu při

propouštění zboží do režimu tranzitu nebo dočasného použití nebo ve zvláštních případech,

kdy to celní úřad považuje za oprávněné.

a) zastoupení přímé (dle článku 5 odst. 2 celního kodexu Společenství)

Zástupce v tomto případě jedná jménem a na účet jiné osoby. Z toho vyplývá, že zástupce

nemůže samostatně rozhodovat, nýbrž je plně vázán rozhodováním na dispozice

zastoupeného, neboť jedná jeho jménem a v jeho prospěch. Odpovědnost za jednání své a

za jednání přímého zástupce nese v řízení před celním úřadem plně deklarant, tedy

zastupovaný. Přímý zástupce není odpovědný vůči celnímu orgánu, je však (z uzavřené

smlouvy) odpovědný vůči deklarantovi, a to nejčastěji ustanovením o náhradě prokázané

škody deklarantovi. Nejčastějším typem smlouvy, která se používá pro přímé zastupování

je smlouva mandátní (dle obchodního zákoníku! v platném znění). Vzor mandátní

smlouvy je uveden např. v Díle X § 566-576 obchodního zákoníku, v platném znění,

b) zastoupení nepřímé (dle článku 5 odst. 2 celního kodexu Společenství)

Zástupce v tomto případě jedná svým jménem na účet jiné osoby. Zástupce má určitou

volnost v rozhodování a jednání, které je činěno jménem nepřímého zástupce ve prospěch

zastupovaného deklaranta. Odpovědnost deklaranta za výsledek jednání nepřímého

zástupce je v tomto případě zmírněna spoluúčastí na této odpovědnosti. V praxi, při

jednání před celními orgány, je tato spoluúčast realizována tak, že každý plně odpovídá za

to, co sám konal. Opět ale platí, že smluvně je nepřímý zástupce odpovědný deklarantovi

ustanovením o náhradě prokázané škody. Nejčastějším typem smlouvy, která se používá

pro nepřímé zastupování je smlouva komisionářská (dle obchodního zákoníku v platném

znění). Vzor komisionářské smlouvy je uveden např. v Díle XI § 577-590 obchodního

zákoníku, v platném znění.



V případě intrakomunitárního obchodu popsaného v tabulce 1.1. výše uvedené

povinnosti při extrakomunitárním obchodu dle tabulky 1.2. odpadají, vzniká ovšem, za

splnění jiných zákonných podmínek, povinnost evidovat fyzický pohyb zboží v rámci EU

(Intrastat). O této situaci budeme hovořit později.

V případě obchodní firmy, která začíná v mezinárodním obchodě, je doporučováno

využít služeb některé z jiných odborných firem, které tuto práci deklaranta provedou

v zastoupení (uvedené druhy zastupování výše), protože náročnost celních operací

v intrakomunitárním a extrakomunitárním obchodě je značná. V tomto případě není myšlena

náročnost objemová (množství práce), ale hlavně náročnost legislativní (neustále nové právní

předpisy), znalostní (tarify, postupy, formuláře, celní nomenklatura apod.) a rovněž

termínová. Je to podobné jako např. s daňovou problematikou ve firmách. Tyto činnosti jsou

již běžně vyčleněny z firem formou outsourcingu, kdy tyto činnosti provádějí na základě

smluvních vztahů specialisté na daně. Tím firma eliminuje chyby a postihy, které by ji mohly

hrozit ze strany veřejnoprávních orgánů, v tomto případě finančních úřadů.

Obchodní útvary firem (nákup i prodej) by měly neustále na základě řádných smluvních

vztahů spolupracovat a konzultovat vše ve věci mezinárodního obchodování s těmito

odbornými firmami, tak, aby byly eliminovány nejen postihy ze strany výše uvedených

veřejnoprávních orgánů, ale také ze strany smluvních partnerů ze zahraničí.

Nejčastějším způsobem pro přímé zastupování deklaranta je uzavření tzv. mandátní

smlouvy, která je smluvním typem uvedeným v zákoně Č. 513/1991 Sb., v platném znění,

v ustanovení § 566 a násl. Právě takovýmto typem smlouvy se zavazuje mandatář (odborná

specializovaná firma v oblasti celních deklarací), že pro mandanta (naše firma) na jeho účet

zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta

nebo uskutečněním jiné činnosti, a mandant se zavazuje zaplatit mu za to úplatu. Ačkoliv tato

smlouva nemusí mít písemnou podobu, je vždy vhodné smlouvu v písemné podobě uzavřít.

Pro tento typ smlouvy vyplývá z obchodního zákoníku relativně velký stupeň volnosti, co do

kogentních2 ustanovení, ale je vždy velmi výhodné jednoznačně vše smluvně stanovit, zvláště

přesné stanovení výše a splatnosti odměny za zařizování sjednaných obchodních záležitostí.

2 Kogentní, tj. striktně dané, nepřipouštějící neuvedení, v tomto případě by se neuvedením smlouva stala
neplatnou.



V praxi je výše odměny pro mandatáře stanovena v příloze smlouvy, a to ve formě ceníků

všech úkonů.

Nejčastějším způsobem pro nepřímé zastupování deklaranta je uzavření tzv.

komisionářské smlouvy, která je smluvním typem uvedeným v zákoně č. 513/1991 Sb.

(obchodní zákoník), v platném znění, v ustanovení § 577 a násl. Právě takovýmto typem

smlouvy se zavazuje komisionář (odborná specializovaná firma v oblasti celních deklarací),

že zařídí vlastním jménem pro komitenta (naše firma) a na jeho účet určitou obchodní

záležitost, a komitent mu za to zaplatí úplatu. Komisionář je povinen při tomto zařizování

záležitostí pro komitenta jednat s potřebnou odbornou péčí podle pokynů komitenta. U tohoto

typu smlouvy platí obecně ustanovení shodná s výše uvedenou smlouvou mandátní.

Uzavření mandátní nebo komisionářské smlouvy v žádném případě nezbavuje firmu,

jako mandanta nebo komitenta, odpovědnosti vycházející z povinností deklaranta, které

vyplývají z celních předpisů EU, tzn. z celního kodexu Společenství dle Nařízení Rady (EHS)

Č. 2913/92 zvláště z článků 6, 12, 14, 16, 26, 38, 40 atd., a také dalších povinností

vyplývajících z celního zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, a jsou

popsána přesně v ustanoveních zákona Č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů,

zvláště v paragrafech § 30, § 44, § 50, § 51, § 52, § 135, § 311 atd.

U obou druhů zastupování deklaranta je nutné rovněž zákonným způsobem zmocnit

zaměstnance dané firmy k jednání za firmu v řízení před celním úřadem. Zákon o správě daní

a poplatků č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů i správní řád, zákon č.

500/2004 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, stanovují, že plná moc může být

udělena písemně nebo ústně nadiktována do protokolu celního úřadu. Občanský zákoník č.

40/1964 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, upřesňuje, že je-li třeba, aby právní úkon

byl učiněn v písemné formě, musí být plná moc udělena písemně.

Na závěr této části lze však konstatovat, že mezi oprávněními a povinnostmi celníků a

právy a povinnostmi deklaranta je vyvážený vztah, který vychází s výše uvedených

příslušných právních předpisů EU a ČR a detaily těchto vztahů se v této diplomové práci

rovněž nebudeme zabývat.



Nedodržením povinností nebo zneužitím práv porušuje deklarant, řidič nebo kterákoliv

zúčastněná osoba v celním řízení (např. i komisionář) celní předpisy, a tato jednání jsou

naplněním skutkových podstat formulovaných v § 293 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění

pozdějších právních předpisů. A z tohoto pohledu vyplývá i zvláštní postavení řidiče, který

přepravuje zboží přes celní hranice EU nebo přepravuje zboží pod celní kontrolou

(dohledem). I tato skutečnost jako je doprava zboží musí být přesně a jednoznačně určena

v obchodní smlouvě. Za jednání i opomenutí řidiče, který jedná v rámci svých pracovních

úkolů, podle ustanovení článku 3 Mezinárodní úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní

silniční nákladní dopravě (CMR), odpovídá dopravce jako za vlastní jednání a opomenutí.

Vyjma jednání v rámci pracovních úkolů jako dopravce, má řidič přenesenou odpovědnost

delegovanou, přenesenou na něj pracovní smlouvou, kde po dobu přepravy je zástupcem

odesílatele nebo příjemce (vývozce, dovozce) zboží, dále odpovídá za náklad a má i

odpovědnost vyplývající ze zastupování deklaranta po dobu přepravy zboží. Jedná se tedy o

odpovědnost vyplývající ze smluvních ustanovení, ale u řidiče je i odpovědnost dána mu

přímo Mezinárodní úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě

(CMR), dále celním kodexem Společenství a i celními zákony ČR. Postavení řidiče, resp.

dopravce je poněkud zvláštní a tato skutečnost je pro mezinárodní obchodování jedna

z nejdůležitějších. Je potřeba mít vždy na zřeteli, že ustanovení v obchodních smlouvách musí

být v naprostém souladu s platnou legislativou EU a ČR, protože v případě rozporu, bude mít

vždy přednost právní norma s vyšší právní silou.

3.3. Celní řízení, celní prohlášení, doklady pro provádění celního řízení při

extrakomunitárním obchodování firmy

Následující část diplomové práce patří k nejsložitějším, protože hovoří o konkrétních

případech, které souvisí s celním řízením při extrakomunitámím obchodu s třetími zeměmi.

Třetími zeměmi jsou obecně označovány všechny země, které nejsou členskými zeměmi EU.

Kvůli složitosti celních řízení bylo v předcházejících částech této diplomové práce

navrhováno zastupování firmy při těchto operacích. Z tohoto předpokladu budeme vycházet a

řekneme si pouze nejdůležitější skutečnosti, tak, jak na ně musí být pamatováno při uzavírání

mezinárodních smluv, aby se zabránilo nedorozuměním ještě před realizací vlastního obchodu

s předmětným zbožím. Není cílem a ani v možnostech (zvláště pak rozsahových) této



diplomové práce analyzovat celní problematiku EU a ČR. Pouze upozorním na některé

z aspektů, které se musí řešit ještě před samotným uzavřením mezinárodní obchodní smlouvy.

Zkušenosti a dovednosti vyplývající se zvládnutí této celní problematiky se dají získat pouze

pravidelnými školeními zaměstnanců ve vazbě na novelizace právních předpisů v této oblasti,

ale také dlouholetou praxí při řešení a realizaci jednotlivých mezinárodních obchodních

případů.

Při provádění celního řízení se používá mnoho dokladů, které souvisí nej en s požadavky

celního úřadu a s režimem, do kterého je zboží navrhováno k propuštění, ale i s požadavky,

které jsou specifické pro druh dováženého nebo vyváženého zboží. V praxi vyžadují celní

orgány údaje vztahující se rovněž k osobě deklaranta, a to přesto, že nejsou přímo uvedeny

v příslušných článcích celního kodexu Společenství. Jedná se zpravidla o tyto dokumenty:

• předložení originálu nebo ověřené kopie Výpisu z obchodního rejstříku nebo

živnostenského listu,

• předložení originálu zmocnění, pokud není celní prohlášení podáno přímo osobou

oprávněnou jednat (statutární orgán společnosti),

• předložení originálu plné moci v případě přímého nebo nepřímého zastupování deklaranta.

Základní druhy dokladů předkládaných při celním řízení dle jejich povahy:

• celní doklady a přepravní doklady,

• obchodní a průvodní doklady,

• speciální doklady.

Celní prohlášení

Celní prohlášení se používá pro použití při propuštění zboží do požadovaného celního režimu.

Celní prohlášení je možno podat písemně i elektronicky. V případě písemného podání se

používají dva postupy, a to běžný a zjednodušený. V případě běžného celního prohlášení se

podává celnímu úřadu na tiskopisu stanovém ve formě "Jednotného správního dokladu"

(JSD), tj. "Single Administrative Document" (SAD) v anglickém jazyce. Tento tiskopis může

být v případě potřeby doplněn tzv. doplňkovými listy (JSDd). Vzor celního prohlášení je

uveden v příloze prováděcího předpisu k celnímu kodexu Společenství. Způsob přesného



vyplnění Ge předmětem plnění mandátní nebo komisionářské smlouvy) Je uveden na

internetových stránkách http://www.cs.mfcr.cz.

Ložný list

Ložný list lze použít místo doplňkových listů (JSDd), a to jako popisnou část JSD pro režim

tranzitu. Vzor ložného listu je uveden v příloze prováděcího předpisu k celnímu kodexu

Společenství.

Tranzitní doprovodný doklad

Používá se, pokud je celní prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzit zpracováno

prostřednictvím systému počítačového zpracování dat. V tomto případě se díly 4 a 5

písemného celního prohlášení (JSD) nahrazují tranzitním doprovodným dokladem, který se

může doplnit seznamem položek. Vzor tranzitního doprovodného dokladuje uveden v příloze

prováděcího předpisu k celnímu kodexu Společenství.

KarnetTlR

S ohledem na existenci Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnet TIR

(Ženeva, 1975), lze přepravovat zboží od celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení podle

režimu zvaného TIR. Karnet TIR je používán jako celní prohlášení k tomuto režimu. Tento

doklad je zároveň dostatečným dokladem o zajištění celního dluhu pro režim tranzit. V ČR je

záručním sdružením u karnet TIR společnost ČESMAD BOHEMIA.

je mezinárodní celní doklad, který lze použít pro dočasný vývoz a dovoz zboží. Je to

dokument, kterým mezinárodně uznávané organizace poskytují záruku vůči celním správám

svých zemí za zaplacení cla nebo splnění jiných závazků. Karnet A.T.A je souborem celních

propustek, jejíž další význam nebudeme dále rozebírat.

Velmi významnými jsou v celním řízení doklady, které potvrzují původ zboží. Celnímu

úřadu musí být předloženo osvědčení o původu zboží, které musí splňovat následující

požadavky:

http://www.cs.mfcr.cz.


• musí být vydáno orgánem, který je tomu oprávněn v zemi, která osvědčení vydává,

• musí obsahovat veškeré údaje potřebné ke ztotožnění výrobku a kjeho jednoznačné

identifikaci,

• jednoznačně musí prokazovat, že zboží, jehož původ se dokládá, pochází z určité země.

Obecné osvědčení o původu zboží - při dovozu

V případě obecného osvědčení o původu zboží hovoříme o dokladu prokazujícím

nepreferenční původ zboží ve smyslu článků 22 až 26 celního kodexu Společenství, tzn., že

tento původ zboží nezakládá nárok na žádné z preferenčních zacházení aplikované EU.

Obecné osvědčení o původu zboží - při vývozu

Pokud je požadováno prokazování původu zboží pro účely vývozu z ČR, tak, aby toto

osvědčení splňovalo všechny požadavky legislativy EU, musí být vydáno pověřeným

orgánem, a tím je v ČR Obchodní hospodářská komora. A opět musí splňovat veškeré

požadavky uvedené výše.

Osvědčení o původu pro zemědělské výrobky

Na některé zemědělské produkty pocházející ze třetích zemí, u nichž jsou uplatňovány

zvláštní nepreferenční režimy, se vydávají zvláštní osvědčení o původu dle článků 55 až 65

prováděcího předpisu k celnímu kodexu Společenství.

Osvědčení o původu pro rozvojové a nejméně rozvinuté země - Systém všeobecných celních

preferencí

Systém všeobecných preferencí (GSP) spočívá ve zvýhodnění rozvojových na nejméně

rozvinutých zemí, což představuje nižší sazby cel, popřípadě úplné osvobození pro tyto země.

Původ zboží je nezbytné prokázat preferenčním důkazem původu. Pravidla jsou stanovena

článkem 27 celního kodexu Společenství a dále také články 67 až 97 prováděcího předpisu

k celnímu kodexu Společenství. V těchto případech je nutno celním orgánům předložit:

• osvědčení na tiskopise A, což je osvědčení o původu FORM A, nebo

• prohlášení o původu zboží uvedené vývozcem z třetí země na faktuře dle článku 89

prováděcího předpisu k celnímu kodexu Společenství.



Osvědčení o preferenčním původu EUR. 1

Pokud zboží dovážené z určité země do EU podléhá určitému preferenčnímu režimu, který je

upraven dohodou mezi touto zemí na Společenstvím, nebo v případech, kdy tuto výhodu

poskytuje Společenství jednostranně, musí být celním orgánům předloženo pro naplnění

tohoto určitého preferenčního zacházení osvědčení EUR.l dle ustanovení článků 110 až 115

prováděcího předpisu k celnímu kodexu Společenství, nebo prohlášení o původu zboží

uvedené vývozcem z třetí země na faktuře dle článků 116 až 120 prováděcího předpisu

k celnímu kodexu Společenství. Ještě je někdy používáno osvědčení o preferenčním původu

pro malé částky do 1000 EUR, kterým je osvědčení EUR.2.

Osvědčení EUR-MED

Toto je nový typ osvědčení o preferenčním původu zboží v rámci nového preferenčního

systému EUROMED, do kterého spadají země okolo Středozemního moře, tzv. jižní sousedi

EU.

Vzory výše uvedených dokladů jsou uvedeny, stejně jako ve všech ostatních případech

v příloze prováděcího předpisu k celnímu kodexu Společenství.

Status zboží Společenství, tedy postavení zboží dle celních předpisů vyjadřující, že se

jedná o zboží Společenství, může být prokázán následujícími doklady:

• dokladem T2L (T2LF) dle článku 315 a násl. prováděcího předpisu k celnímu kodexu

Společenství, doklad T2L se vyplňuje na tiskopisu JSD určeného pro režim tranzitu, který

následně potvrdí celní orgány na základě doložení příslušných skutečností,

• fakturou nebo přepravním dokladem se značkou T2L dle článku 317 a násl. prováděcího

předpisu k celnímu kodexu Společenství,

• kametem TIR nebo kametem A.T.A. se značkou T2L dle článku 319 a násl. prováděcího

předpisu k celnímu kodexu Společenství,

• kontrolním výtiskem T5 dle článku 845 a násl. prováděcího předpisu k celnímu kodexu

Společenství.



Existují i zvláštní důkazy o statusu, např. tiskopis T2M vztahující se k produktům

rybolovu, nebo důkaz statusu v poštovní přepravě - tzv. nálepka, dále důkaz statusu zboží při

provozování svobodných celních pásem, nebo doklad o statusu zboží A.TR v rámci

prováděcích pravidel k celní unii s Tureckem apod.

V rámci zjednodušených postupů pro přepravu zboží dle jednotlivých druhů dopravy lze

používat jako celních dokladů i speciálně označené nákladní listy. Jedná se např. o tyto

dokumenty:

• železniční doprava - nákladní list CIM

v případě železničních společností, které disponují povolením k provádění přeprav zboží

po železnici a mají povolen rovněž zjednodušený postup v režimu tranzit, nahrazuje

nákladní list CIM písemné celní prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzit,

• přeprava kontejnerů - předávací list TR

v případě uzavřené smlouvy o přepravě zboží pomocí velkokapacitních kontejnerů, a

v rámci zjednodušeného postupu, je doklad vystavený v rámci takovéto smlouvy

předávací list TR - používán místo celního prohlášení na propuštění do režimu tranzit,

• letecká doprava zboží -letecký manifest (cargo manifest)

leteckým společnostem může být povoleno, aby místo celního prohlášení na propuštění

zboží do režimu tranzit, v případě opět zjednodušeného postupu, používaly tzv. letecký

manifest,

• nákladní silniční doprava - nákladní list CMR

v tomto případě se používá přímo každého z pěti barevných propisovacích listů, které

slouží pro potřeby každého ze zúčastněných na přepravě zboží nákladními automobily.

Obchodní a průvodní doklady jsou doklady vystavované účastníky obchodního vztahu,

tj. mezinárodní obchodní smlouvy. O některých, velmi důležitých bude řeč v následujících

částech této diplomové práce.

Nejčastější obchodní a průvodní doklady jsou doklady o vztahu ke zboží (obchodní smlouvy,

jako např.: kupní smlouva, smlouva o dodávce zboží, smlouva o výměně zboží, zápůjční



smlouva, nájemní smlouva, leasingová smlouva, smlouva darovací, smlouva o aktivním

zušlechtění a další).

Dalšími významnými doklady jsou doklady o ceně zboží (faktura pro bezhotovostní

styk, účet pro hotovostní styk, proforma faktura, což je určitá předfaktura sloužící hlavně

k prokázání údajů o celní hodnotě příslušnému celnímu orgánu, prohlášení o ceně, a to

nejčastěji v souvislosti s darováním, kupní smlouva s uvedením stanovené ceny a další).

A nakonec poslední z důležitých dokladů o dodání zboží, kterými mohou být dodací list (i

kopie CMR, CIM), a nebo doklad o zboží jako je např. balicí list.

Pokud je zboží přiváženo na území EU, resp. Společenství, v určitém momentě

překračuje vnější hranici Společenství, tzn. vstupuje na celní území Společenství. Od tohoto

momentu podléhá toto zboží celnímu dohledu a může být podrobeno kontrole celních orgánů.

Celní dohled trvá tak dlouho, dokud není zjištěn status zboží. Zjišťování statusu dovezeného

zboží je praktické provádění kontrolních úkonů příslušnými celnímu orgány tak, aby bylo

zjištěno, zda se jedná o zboží Společenství nebo zboží zahraniční. První podmínkou při

dovozu zboží je předložit toto zboží celnímu úřadu. Osoba, která zboží dopravila, je povinna

zboží bez zbytečného odkladu a způsobem, který celní orgány stanoví, předložit celnímu

úřadu (nejčastější varianta) nebo na jiné místo určené nebo schválené celními orgány (pouze

na základě vydaných povolení celním orgánem). Případně může být zboží ještě dopraveno do

svobodného celního pásma. Schéma tohoto procesu je uvedeno na obr. 2.

Rovněž osoba, která by zboží od přepravce převzala, je povInna dodržet příslušná

ustanovení a zboží celnímu úřadu předložit. Na tuto skutečnost musíme pamatovat vždy,

pokud během přepravy zboží dojde kjeho překládce, změně druhu dopravy apod. Osoba,

která zboží dopravila na území Společenství, případně za zboží převzala odpovědnost, má

povinnost předložit toto zboží celnímu úřadu. Až na povolení tohoto úřadu může být zboží

prohlíženo, případně z něj mohou být odebírány vzorky, tak, aby takovému zboží mohlo být

přiděleno příslušné celně schválené určení (viz obr. 2.).
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V případě, kdy je pro posouzení zboží nutné odebrat vzorky, tzn., že tyto vzorky chce

pro svou potřebu odebrat zúčastněná osoba nikoliv celní úřad3• Zúčastněná osoba musí

prokázat, že se jedná o deklarované zboží a nese s odběrem vzorku veškeré náklady! Při

viditelném poškození, nebo v případech, kdy má příjemce zboží (nebo jeho zástupce)

pochybnosti o obsahu zásilky, může požádat celní úřad o provedení úplné vnitřní kontroly.

V takovém případě je fyzickou kontrolou zjištěn skutečný stav zboží, který je pro potřeby

event. sporů a vymáhání následné škody potvrzen příslušným celním úřadem.

Druhou nutnou podmínkou při dovozu zboží je předložení souhrnného celního

prohlášení, a to nejpozději (po souhlasu celního úřadu) první pracovní den následující po dni,

kdy bylo zboží k celnímu řízení předloženo. Jako souhrnné celní prohlášení slouží jakýkoliv

obchodní nebo úřední doklad, který obsahuje veškeré prokazatelné náležitosti o zboží, a který

je akceptovatelný celním úřadem, jeho podoba není zatím stanovena, ale jeho obsah upravuje

poslední novela celního kodexu Společenství. Souhrnné prohlášení je v rámci EU

připravováno v elektronické podobě. Spolu se souhrnným celním prohlášením jsou zpravidla

3 V praxi se mnoho firem domnívá, že vzorky zboží požaduje celní úřad. Jde o zásadní omyl. Vzorky potřebuje
deklarant, aby mohl celnímu úřadu dokázat, že zboží odpovídá správnému celnímu zařazení.



celnímu úřadu předkládány doklady, které provází zásilku, tzn. přepravní doklady, doklady o

ceně zboží, certifikáty, balicí listy apod. V případě, že by deklarant, případně jeho zmocněný

zástupce ihned podal celní prohlášení na propuštění zboží do režimu volný oběh, tranzit, nebo

uskladnění v celním skladu, což je v praxi nejčastější, příslušný celní úřad by již nepožadoval

podání souhrnného celního prohlášení. Celní prohlášení může být provedeno ústním

prohlášením (vesměs platné vždy pro fyzické osoby při překročení hranice), písemným

prohlášením nebo elektronickým proWášením prostřednictvím zařízení pro zpracování dat.

Význam elektronických celních proWášení neustále roste. V rámci povolení (celním úřadem)

zjednodušeného postupu firmě, je takto celní možné prohlášení podat. Zatím jej však provází

pořád forma "rozhodnutí na papíře" o propuštění do příslušného režimu.
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Nyní si musíme uvědomit několik významných skutečností, které mají v současnosti

zásadní význam pro realizaci nejen vývozu zboží z EU, ale i dovozu zboží do EU. Jedná se o

typy celních úřadů a jejich význam pro výše uvedené operace. Nejlépe pochopíme situaci z

obr. 3. Obrázek je zpracován pro režim dovozu. Celní úřad pohraniční se vždy nachází na

vnější hranici nebo na místě, kde zboží opouští nebo přichází na celní území Společenství

(také letiště apod.). Celní úřad vnitrozemský leží uvnitř celního území Společenství. Celní

úřad pohraniční se však nazývá při dovozu ze třetích zemí celním úřadem vstupu, při vývozu

celním úřadem výstupu. Vnitrozemský celní úřad se obvykle u dovozu nazývá celním úřadem

určení nebo dovozu a při vývozu se nazývá celním úřadem odeslání nebo vývozu. Každý

z nich má jinou funkci. U dovozu je jeho funkce tzv. "konzervativní", tj. zboží dodávané

prodávajícím ze třetí země kupujícímu, tj. firmě z členskému státu EU, musí být dodáno podle

příslušných dodacích podmínek INCOTERMS 2000 nebo jiných ustanovení dané smlouvy, tj.

do místa určení, a podle toho je také zboží ze vstupního celního úřadu efektivně směřováno

do místa určení. Otázkou zůstává jen v jakém celním režimu. U vývozu, jak bude dále v textu

uvedeno, právě ve vztahu k typům celních úřadů je rovněž několik možností realizace vývozu,

o kterých budeme pojednávat v následující části této práce.

Aby zboží Společenství mohlo opustit celní území Společenství, je třeba toto zboží

propustit do režimu vývoz, event. pasivní zušlechťovací styk nebo dočasný vývoz (výstavy,

prezentace apod.). Pokud je tedy zboží prodáno v rámci mezinárodního obchodování

kupujícímu do třetí země, je nutné jej do třetí země dodat a s ohledem na daňové předpisy mít

příslušný daňový doklad, na základě kterého je možné osvobození takového prodeje od daně

z přidané hodnoty. Z těchto důvodu navrhujeme propuštění tohoto zboží do režimu vývoz.

Opět platí dvě základní podmínky. První je předložení zboží celnímu úřadu a druhou je

předložení celního prohlášení na propuštění zboží do režimu vývoz, samozřejmě

s příslušnými požadovanými dokumenty. Toto může být opět předmětem přímého nebo

nepřímého zastoupení firmy, jak již bylo řečeno v předcházejících částech této práce. I u

vývozu může být vybíráno clo. Rovněž může být vývoz předmětem splnění mnoha formalit

uplatňovaných podle druhu vyváženého zboží, zvlášť pokud je tato komodita předmětem

některého z obchodně - politických opatření.



Vývozní celní prohlášení se podává:

• celnímu úřadu, který je příslušný ke kontrole místa, kde je vývozce usazen nebo kde se

zboží nakládá, balí pro účely vývozu,

• celnímu úřadu, v jehož působnosti se nachází místo, kde je usazen subdodavatel (pokud je

vývoz realizován prostřednictvím subdodavatele),

• případně jinému celnímu úřadu, pokud je to řádně odůvodněno.

Vývozní celní prohlášení u celního úřadu výstupu (pohraniční CÚ) může být podáno

pouze v případě, že zboží nepodléhá žádným zákazům ani omezením a hodnota vyváženého

zboží na jednu zásilku nepřesahuje 3000 EUR. Ústní celní prohlášení lze podat pouze u

celního úřadu výstupu. Samozřejmě, pokud je jedinou dopravní cestou vývozu zboží (např.

letecký transport do USA) letiště, je celní úřad výstupu zároveň celním úřadem vývozu.

Zboží opouštějící celní území Společenství, přes celní úřad výstupu, musí být ve stejném

stavu, jako v době podání a následného přijetí vývozního celního prohlášení, tzn., že zboží,

které je propouštěno do celního režimu vývoz, je pod celním dohledem až do doby opuštění

území Společenství (přes pohraniční celní úřad) a nesmí s ním být manipulováno tak, aby

změnilo svůj stav. Celní prohlášení je opět podáváno na tiskopise JSD. V tomto tiskopise

stanovuje také celní úřad vývozu lhůtu pro výstup zboží mimo území Společenství. Tato lhůta

je stanovena přiměřeně podle skutečností, které deklaruje deklarant nebo jeho zástupce. Celní

úřad výstupu má navíc právo požadovat prokázání skutečného výstupu zboží mimo území

Společenství. V takovém případě vyzve k prokázání této skutečnosti vývozce. Jedním

z prokazatelných doložení tohoto stavu je kopie celního prohlášení na propuštění např. do

režimu volného oběhu nebo obdobného dokladu v zemi určení.

Novinkou, která má od roku 2007 v členských státech EU usnadnit vývoz zboží v rámci

extrakomunitámího obchodování, je elektronický vývoz, tzv. e-Vývoz.

e-Výyoz

V rámci projektu elektronizace celního řízení e-Customs je od roku 2007 v členských státech

zaváděn do provozu automatizovaný Systém kontroly vývozu zboží - Export Control Systém

(ECS), který je často nazýván e-Vývoz. Pro použití elektronického e-Vývozu je nutné, aby

vývozce splňoval následující podmínky:



• byl vybaven kvalifikovaným certifikátem pro elektronické podepisování zpráv,

• používal schválený software pro e-Vývoz a komunikoval přes certifikovaného VAN

operátora,

• byl registrován u příslušného celního úřadu pro elektronickou komunikaci.

Průběh e-Vývozu je potom následující:

• vyhotovení datového souboru e-Vývozu ve formátu XML (el. podoba JSD) vývozcem,

jeho el. podepsání, zašifrování a odeslání celnímu úřadu vývozu,

• kontrola úplnosti a správnosti datového souboru celním úřadem vývozu (el. stav

"přijato"), následné vyhodnocení rizik této zásilky a rozhodnutí o rozsahu celní kontroly

předmětného zboží, např. v případě rozhodnutí o kontrole tohoto zboží, musí být zásilka

fyzicky předložena ke kontrole,

• v případě rozhodnutí celního orgánu o kontrole "pouze dat" zásilky, zásilka zboží není

předkládána celním orgánům a vývozce se dostaví bez zboží na CÚ, kde proběhne celní

odbavení do režimu vývozu, vývozce obdrží od celního orgánu potvrzený VDD (Vývozní

doprovodný doklad). Vývozce, který má povolen zjednodušený postup vyčká, až bude

případ propuštěn do režimu vývozu (el. stav "propuštěno"), následně sám vytiskne a

opatří zvláštním razítkem zjednodušeného postupu VDD, který již nepředkládá celnímu

orgánu, ale tento doprovází zásilku k celnímu úřadu výstupu, údaje vel. podobě jsou od

tohoto okamžiku k dispozici na celním úřadům výstupu,

• celní úřad výstupu dostane k dispozici se zásilkou i VDD a po kontrole zboží a jeho

fyzického výstupu z celního území Společenství, elektronicky potvrdí tento výstup zboží

z EU,

• celní úřad vývozu potvrdí vývozci výstup zboží mimo EU elektronickou zprávou (el. stav

v ")"uzavreno .

Pro el. komunikaci v rámci e-Vývozujsou zásadní následující čísla (přidělována CÚ):

LRN číslo = e-Vývoz byl odeslán CÚ ke zpracování (el. stav "odesláno"),

MRN číslo = CÚ přijal doručený e-Vývoz (el. stav "přijato").

Existují samozřejmě i alternativní důkazy vývozu zboží z EU, které si musí vývozce tzv.

obhospodařit sám, ale tyto nejsou předmětem této diplomové práce.



S oběma celními režimy - dovozem a vývozem zboží - v rámci extrakomunitárního

obchodování, je technicky spojen režim tranzit, což je nejenom jeden z nejdůležitějších

režimů, ale také první a dnes již jen elektronický režim. Systém se nazývá NCTS (New

Computerised Transit System). První funkční elektronický systém v EU, který umožňuje

propuštění zboží do režimu tranzit, dále potom sledování tranzitní operace a její následné

ukončení. V ČRje pilotní provoz již od 1. 7. 2005.

V režimu tranzit je deklarant, v našem případě při extrakomunitámím obchodování, tj.

držitel vnějšího tranzitu Společenství, nazýván hlavním povinným. Hlavní povinný je

povmen:

• předložit zboží v nezměněném stavu a ve stanovené lhůtě celnímu úřadu určení,

• dodržet opatření přijatá celním úřadem k zajištění totožnosti zboží, tj. v případě přiložení

celní závěry s neporušenou celní závěrou předložit zboží ve stanovené lhůtě celnímu

úřadu určení (v tomto případě se vyskytují další nová pojmenování příslušných celních

úřadů, tj. CÚ odeslání a CÚ určení).

Hlavní povinný se těchto základních povinností nezbaví ani v případě, kdy předá zboží

dopravci nebo dokonce příjemci zboží. Přesto, že dopravce nebo příjemce zboží si musí být

vědomi, že převzetím zboží tyto povinnosti tranzitního režimu na sebe rovněž přebírají.

Většinou, při porušení režimu tranzit, dochází k sankcionování obou dotčených, pokud je

situace vyhodnocena jako porušení celních předpisů.

Při realizaci režimu tranzit poskytuje hlavní povinný celnímu úřadu jistotu. Jistotou se

rozumí bud' jednotlivá jistota, tj. jistota, která je použitelná pro zajištění celního dluhu pro

jednu tranzitní operaci, nebo soubomá (souhrnná) jistota, tj. jistota, která zajišťuje celní dluh

pro více tranzitních operací. Slouží pro hlavní povinné, kteří využívají pravidelně režimu

tranzit. Pokud je právnická osoba z pohledu celních orgánů zvlášť spolehlivá, může být tato

soubomá jistota snížena nebo vůbec nevyžadována (zproštění).

Jistota poskytnuta hlavním povinným platí v celém Společenství. Může být poskytnuta

ručením. Jednotlivá jistota musí krýt celou částku celního dluhu, který by mohl vzniknout. Je

vypočtena na základě nejvyšších sazeb vztahujících se k danému zboží. Poskytuje se celnímu



úřadu odeslání (na účet), tedy ne celnímu úřadu určení. Vrací se po vyřízení a ukončení

režimu tranzit.

V případě režimu tranzit, u specifických druhů zboží (viz Příloha Č. 44c prováděcího

předpisu k celnímu kodexu), může celní úřad stanovit trasu přepravy v režimu tranzit, ale

může to učinit i v případě, pokud to považuje za nutné, na základě svého vyhodnocení;

v těchto případech, kterou má být zboží dopraveno v režimu tranzit celnímu úřadu určení.

Trasa musí být plně dodržena. Celní úřad odeslání dále stanoví i lhůtu, ve které musí být

zboží předloženo celnímu úřadu určení. Při jejím stanovování zohledňuje veškeré aspekty této

přepravy (silniční síť, dopravní předpisy apod.).

Pokud celní úřad odeslání nerozhodne o způsobu zajištění totožnosti zboží pouhým

popisem zboží v rozhodnutí o propuštění zboží do režimu tranzit, musí být zboží do tohoto

režimu propuštěno pouze s přiložením celní závěry. Celní závěrou se opatřuje:

• prostor obsahující zboží, tzn. dopravní prostředek, který je považován za bezpečně

uzavíratelný,

• každý jednotlivý kus zboží.

Jak bylo v úvodu této části diplomové práce uvedeno, režim tranzit je v současnosti plně

elektronický režim, a to povinně, na základě Nařízení Rady (ES) Č. 837/2005 ze dne 23. 5.

2005. V ČR je využíván systém NCTS, který umožňuje propuštění zboží do režimu tranzit,

sledování tranzitní operace a její ukončení. Vše probíhá na základě elektronicky podaných

celních prohlášení včetně el. komunikace mezi hlavním povinným a dotčenými celními úřady.

Zboží je doprovázeno doprovodným tranzitním dokladem a případně seznamem položek

k tomuto doprovodnému dokladu. Celní úřad určení obdrží prostřednictvím el. komunikace

ještě před vlastním příchodem zboží informace o tomto zboží, které je k němu v režimu

tranzit přepravováno. Zpětné předávání informací o řádně ukončeném režimu tranzit a jeho

následné vyřízení je podstatně rychlejší. Aby celá záležitost tranzitu byla ještě rychlejší a

efektivnější, mohou se udělit zvlášť prověřeným a spolehlivým osobám, které se rovněž

nedopustily žádného porušení předpisů, tzv. zjednodušené postupy v režimu tranzit (viz obr.

4.). Zjednodušením se rozumí:

• používání soubomé jistoty nebo zproštění od této povinnosti,

• používání zvláštních ložných listů, zvláštních typů celních závěr,

• zproštění povinnosti dodržovat závaznou trasu,



• užívání statusu schváleného odesílatele a schváleného příjemce,

• používání dalších zjednodušených postupů, apod.

Status schváleného odesílatele

Tento status umožňuje osobě, které to CÚ povolí zahajovat režim tranzit bez předložení zboží

spolu s celním prohlášením CÚ odeslání. Součástí přiznání tohoto statusu je naprostá

bezúhonnost dané osoby a splnění dalších přísných kritérií.

Status schváleného příjemce

Tento status umožňuje osobě, které to CÚ povolí ukončovat režim tranzit bez předložení

zboží spolu s celním prohlášením celnímu úřadu určení. Součástí přiznání tohoto statusu je

opět naprostá bezúhonnost dané osoby a splnění dalších přísných kritérií.

Electronic Customs V praxi: NCTS (tranzit)

• Firma
: (schválený
: příjemce)
•••

Firma •
(schválený :
odesilatel) :

•••

cO
(CZ)

cO
(NO)

Obr. 4.: Funkce systému NCTS (zdroj: Projekty Electronic Customs, Petr Hrůša a Petr

Venclík)

Poslední části, o které budeme v teoretické části hovořit je clo a celní dluh. Clo

nedefinuje žádný současný právní předpis a navíc jeho definování je nejednotné. Přes tuto

veškerou nejednotnost clo objektivně existuje, a to jako povinná platba, stanovená právními



předpisy, která je vybírána v přímé souvislosti s obousměrným přechodem zboží přes státní

hranici, v tomto případě přes vnější hranici celního území Společenství. Na cla je možno

nahlížet z několika hledisek, ale druhy cel a jejich rozdělení nejsou předmětem této

diplomové práce. V krátkosti se zaměříme pouze na dva aspekty, kterými jsou celní sazebník

Společenství a TARIC.

Celní sazebník Společenství

Cla, kromě antidumpingových, jsou založena na celním sazebníků Společenství, jak stanoví

článek 20 odst. 1 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992, celní kodex. Celní sazebník je právním

podkladem pro celní sazby stanovené pro jednotlivé druhy zboží stanovené číselnými kódy

Kombinované nomenklatury. Celní sazebník je ve Společenství vydán jako právní předpis -

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/1987, o celní statistické nomenklatuře a o společném celním

sazebníku. V příloze Č. 1 tohoto předpisu je uveden celní sazebník. Tato příloha se každý rok

mění a je rovněž vydávána nařízením Evropské komise.

TARIC

Článkem 2 v Nařízení Rady (ES) Č. 2658/1987 (viz předchozí bod 1., byl vytvořen právní

odklad pro vytvoření integrovaného celního sazebníku Evropského společenství, který je

znám pod zkratkou TARIC. Jedná se o propojený informační systém zakládající se na

Kombinované nomenklatuře EU. Elektronická forma TARIC je spravována Evropskou

komisí a je denně aktualizována.

Ostatní související záležitosti, jako je např. celní hodnota, metody její ho stanovení,

výpočet cla, celní dluh a jeho vznik, zajištění celního dluhu apod. není předmětem této

diplomové práce.

Celní politika EU je - jak už bylo konstatováno v úvodu této diplomové práce

klíčovou v rámci provádění společné obchodní politiky EU. Je to jedna z nejsložitějších

oblastí a z tohoto důvodu není naprosto možné v rozsahu stanoveném pro tuto diplomovou

práci celou oblast řádně zmapovat. Pokud má být naplněn cíl této práce, musíme přeskočit

velmi zajímavé oblasti, jako např. preferenční vztahy EU, dohody v rámci těchto vztahů, výše

cel a osvobození od cel ve vazbě na DPH, spotřební daně apod.



Zajišťováním statistiky v EU je pověřena dle čI. 2 Nařízení Rady (ES) Č. 322/1997

instituce Eurostat, která je orgánem Evropské komise. V ČR je zajišťování státní statistické

služby v kompetenci Českého statistického úřadu. Státní statistická služba je činnost, která

zahrnuje získávání údajů, vytváření statistických informací o sociálním, ekonomickém,

demografické, ekologickém aj. vývoji ČR. Jednou z podkapitol ČSÚ je sledování fyzického

pohybu zboží v rámci intrakomunitámího obchodu mezi členskými zeměmi EU. Tyto činnosti

jsou zajišťování pomocí statistiky Intrastat. Tato statistika je jednotná a vychází ze stejných

zásad v EU. Tato statistika je také jedním ze zásadním pramenů informací sloužících ke

kontrolním srovnáním s daňovými údaji (DPH), a to k vyhledávání daňových nesrovnalostí.

Každá osoba, která je v ČR plátcem DPH a současně obchoduje s EU, tzn. přijímá zboží z EU

nebo odesílá zboží do EU, se musí o statistiku Intrastat CZ zajímat. Každá firma, která

překročí při svém intrakomunitámím obchodování tzv. osvobozující prahy (pro přijetí zboží

v hodnotě 2.000.000,- Kč a pro odeslání zboží v hodnotě 4.000.000,- Kč), se stává

zpravodajskou jednotkou. Sledování naplňování těchto osvobozujících prahů probíhá s cílem

zachytit kalendářní měsíc, ve kterém dojde k překročení některého z těchto prahů. Každý se

sleduje zvlášť. Okamžikem překročení se tato osoba stává výše uvedenou zpravodajskou

jednotkou. Od tohoto okamžiku musí osoba vykazovat hlášení Intrastat CZ pravidelně, a to až

do konce následujícího kalendářního roku. Na konci tohoto následujícího kalendářního roku

musí zpravodajská jednotka ověřit, zda překročila v tomto roce osvobozující práh, a pokud

ano, musí podávat výkazy Intrastat CZ pravidelně až do konce dalšího kalendářního roku.

Hlášení v systému Intrastat CZ se současné době podává:

• písemným způsobem na daném papírovém tiskopisu,

• starým způsobem, tj. elektronickou aplikací IDES-CZ (zřejmě do konce roku 2008),

• prostřednictvím systému PVS (portál veřejné správy),

• webovou aplikací InstatOnline umístěnou na stránkách Celní správy ČR.

V hlášení Intrastat CZ se uvádějí povinně údaje jako je druh zboží (kombinovaná

nomenklatura EU), stát odeslání Gen ve výkazu "Přijetí" a jedná se o stát, odkud bylo zboží

fyzicky odesláno), stát určení Gen ve výkazu "Odeslání" a jedná se o stát, kam je zboží

fyzicky zasíláno), stát původu (dle pravidel o nepreferenčním původu zboží a jen ve výkazu



"Přijetí"), kraj původu Gen ve výkazu "Odeslání"), fakturované hodnota, vlastní hmotnost,

množství v doplňkových jednotkách, druh dopravy, dodací podmínky apod.

Funkčnost systému Intrastat CZ ve vazbě například na daňový systém EU VIES, je

znázorněn na následujícím obr. 5.
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Na obr. 5 můžeme vidět nejen propojenost všech důležitých institucí, ale rovněž i

skutečnost, že každá z nich (formou právního předpisu platného v ČR) používá pro stejnou

transakci, tj. mezinárodní koupi a prodej zboží v rámci EU tři rozdílné pojmy. Kupní smlouva

zná prodej a koupi zboží. Celní úřad zná přijetí či odeslání zboží a nakonec finanční úřad zná

dodání a pořízení zboží. Již tato skutečnost hovoří o určitých nesrovnalostech, které mohou

začínajícím firmám v počátcích mezinárodního obchodování zkomplikovat situaci.



Intrastat CZ jako systém, včetně detailů řádného vykazování např. v programu IDES, ostatní

pravidla a termíny pro podání písemných výkazů Intrastat CZ, nej sou předmětem této

diplomové práce.



V předchozí části 3. Realizace současné celní politiky v praxi, jsme pouze nastínili

základní formy celní politiky, tzn. režimy, se kterými by měla každá osoba (fyzická i

právnická) počítat, a to již při vyjednávání mezinárodních obchodních transakcí, kterým se

také někdy říká transakce s mezinárodním prvkem. Cílem této diplomové práce není detailní

analýza mezinárodního obchodu, protože tato oblast je prakticky to nejsložitější v rámci

obchodování v celosvětovém měřítku. Je to obor, kterým se zabývají samostatná odvětví

v rámci odborných fakult vysokých škol po celém světě. Cílem této práce je zaměření se

pouze na problematiku při tvorbě smluv, která souvisí s celní problematikou, tak, jak je dnes

aplikována v rámci společné obchodní politiky EU. Nebudeme se rovněž zabývat

obchodováním subjektů jako jsou státy, mezinárodní instituce a další, zůstaneme pouze u

klasických obchodních firem definovaných v ČR (a.s., s.r.o, v.o.s apod.) a jejich protějšků, tj.

podobných firem v jiných státech světa.

Společná obchodní politika (SOP) zásadním způsobem ovlivňuje oblast vnějších

obchodních vztahů členských států EU a třetích zemí. Právně je společná obchodní politika

upravena v hlavě IX Smlouvy o založení ES, ve znění pozdějších právních předpisů. Vychází

ze základních principů činnosti WTO a z ostatních dohod v rámci mezinárodních institucí

(OECD, OSN, UNCTAD apod.). Základní cíl společné obchodní politiky ES lze s určitou

mírou zjednodušení vymezit jako kontrolu kvantity dovozu zboží na území EU a

maximalizaci vývozu zboží z území EU, ale za splnění rovných podmínek pro všechny osoby

podnikající na území EU a za splnění všech podmínek vyplývajících z mezinárodních dohod.

Ještě než přistoupíme k řešení některých specifických problémů vyplývajících

z uzavírání obchodních smluv, musíme si uvědomit, že zboží, se kterým chceme obchodovat

může představovat tzv. "citlivou komoditu", např. zemědělské výrobky, nebezpečné

chemikálie, vojenský materiál, předměty kulturní povahy apod., a nelze s ním jen tak obecně

obchodovat. Spadá pod různá ochranná opatření, zvláštní regulaci, licence, nebo do některé

z preferenčních dohod s rozvojovými nebo nejméně rozvinutými státy, nebo naopak s jinými

integračními uskupeními, či nejvyspělejšími státy světa. Pokud máme tuto oblast ošetřenu -

což může být opět učiněno smluvním způsobem - můžeme přistoupit k samotné problematice

obchodních smluv s mezinárodním prvkem.



Řešení obchodní problematiky v návaznosti na celní politiku EU v rámci této diplomové

práce, jak bylo řečeno výše, se zabývá pouze mezinárodními obchodními vztahy mezi

nestátními právními subjekty. V této oblasti obecně platí princip moderního závazkového

práva, kdy je otevřeno široké pole působnosti smluvní svobodě zúčastněných stran. Tato

svoboda se projevuje např. ve svobodě uzavřít smlouvu, ve svobodě výběru smluvního

partnera, svobodě určení právního řádu, kterým se bude řídit obsah smlouvy apod. Z pohledu

formulace obsahu smlouvy, je potřeba říci, že zejména smlouvy v oblasti mezinárodního

obchodu jsou pravidelně regulovány v jednotlivých národních úpravách jen obecnými

principy. Smluvní strany se samy snaží obsah smlouvy formulovat mnohem podrobněji a

precizněji než v obchodním styku vnitrostátním. Obecně však platí, že vytváření smlouvy

podrobně vymezující všechny stránky mluvního vztahu jednotlivě pro každý obchodní případ

by bylo značně zdlouhavé a neefektivní. Navíc, ne vždy se zúčastní sjednávání smlouvy a

vyjednávání o smlouvě právní specialista, který by měl být navíc znalý právních předpisů té

které země, která vystupuje v roli obchodního partnera. Praxe mezinárodního obchodu si

proto vytvořila a neustále vytváří různé technicko - právní postupy a pomůcky, které

napomáhají vlastnímu smluvnímu jednání. Jedná se o obchodní zvyklosti, obchodní termíny,

standardizované formy uzavírání smluv, kodexy jednání apod. Např. znaky zvyklosti

vymezuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží nebo Mezinárodní obchodní

komora v Paříži. Významnou roli hraje např. i Vídeňská úmluva a další. Mimořádnou úlohu, a

to nejen v mezinárodním obchodu, hrají tzv. Mezinárodní obchodní termíny známé jako

Intemational Commercial Terms (INCOTERMS) zpracovávané Mezinárodní obchodní

komorou v Paříži, a to již od roku 1923, resp. v roce 1936, kdy byly pod tímto názvem poprvé

přijaty. Tyto podmínky INCOTERMS, jejich úprava z roku 20004
, budou nosným pilířem této

části diplomové práce, kdy postupně projdeme všechny ustanovení (články), které by měla

obsahovat dobře zpracována obchodní smlouva5
. Výběr vychází z praktických zkušeností mé

osoby, jako autora této práce, při tvorbě obchodních smluv.

Ačkoliv i v právním řádu ČR platí, že obecně nemusí mít smlouva vůbec písemnou

formu, nebo mohou smluvní strany postupovat stylem různých nepojmenovaných smluv, kdy

"co ve smlouvě máme, to tam máme a naopak", prakticky se tato praxe v mezinárodním

obchodování nevyskytuje. Předpokladem pro uzavření kupní smlouvy je projev vůle. Jedná se

4 V dalším textu této práce se bude vždy jednat o INCOTERMS 2000, i když bude uvedeno pouze
INCOTERMS, dodací podmínky, nebo jen podmínky.
5 V našem případě se prakticky jedná o kupní smlouvu, ale pro potřeby této diplomové práce budeme považovat
pojem obchodní smlouva za totožný s pojmem kupní smlouva).



o projev vůle obou stran, z něhož vyplývá, že strany chtějí uzavřít, resp. uzavírají smlouvu.

Tento projev vůle může mít různé formy. Forma písemná znamená bud' podpis jednoho

dokumentu (smlouvy), nebo uzavření smlouvy výměnou korespondence. Tady je potřeba

upozornit, že se jedná i o elektronickou korespondenci. Dále může jít o formu ústní, jež se

však užívá pouze u určitých druhů zboží, nebo je projev vůle proveden tzv. konkludentním

činem, což je faktické jednání jedné ze stran, z něhož vyplývá bezpochybná vůle této strany

smlouvu podle návrhu druhé strany uzavřít. Projev vůle jedné strany, tj. té, která nabízí, aby

smlouva byla uzavřena, se nazývá nabídkou a souhlasný projev druhé strany, ať již má

jakoukoliv formu, se nazývá akceptací. Z projevu vůle každé ze stran musí vyplývat, že jde

jak o návrh, tak o akceptaci závaznou. Pokud nabízející svůj návrh za závazný nepovažuje,

měl by to vyjádřit např. slovy "nezávazný návrh" nebo jinou formulací vyjadřující

nezávaznost tohoto kroku. Platnost nabídky by měla být časově omezena. Je nutno ještě

zdůraznit, že smlouva vznikne jedině tehdy, je-li platná (tedy i časově platná) nabídka přijata,

tzn. akceptována bez výhrad a odchylek. Pokud by bylo přijetí provedeno s výhradou nebo

odchylkami, hledí se na tento krok jako na novou nabídku.

Odchylkou je zásada uvedená v Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

(Vídeň 1980) k níž ČR, tehdejší ČSFR, přistoupila v roce 1991. Zde je uvedeno, že "kupní

smlouva vzniká i v takovém případě, kdy akceptace je sice přijetím nabídky, ale obsahuje

dodatky nebo odchylky, jež nemění podmínky nabídky podstatným způsobem.". V praxi

dochází často k tomu, že obě strany si vzájemně vyměňují písemné návrhy a protinávrhy

(dnes především elektronicky). Důležité je jednoznačně písemně stanovit, který text je

nakonec směrodatný k uzavření kupní smlouvy. Nelze vyloučit i nepoctivý úmysl jedné strany

(např. v takovém případě, kdy kupující současně jedná s konkurenčním dodavatelem a má

naději získat výhodnější podmínky dodávky) tím, že kupující dodávané zboží za sjednaných

podmínek odmítne a prohlásí, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

Akceptace nemusí být provedena výslovně, ale stačí pouze souhlasný projev vůle druhé

strany, tzv. konkludentní čin. Takovým činem může být například i to, že po obdržení

nabídky vyzve kupující prodávajícího k odeslání nebo dodání zboží. V mezinárodním

obchodu je také obvyklé, že smlouva je platná - závazná pro obě smluvní strany od okamžiku

jejího uzavření (podpisu oběma smluvními stranami), ale nabude právní účinnosti až po

splnění určité stanovené podmínky. V tomto případě jde o podmínku odkládací. Současně

musí být ve smlouvě sjednáno, co se stane, pokud nedojde k naplnění uvedené odkládací



podmínky do určité doby. Ve smlouvě může být i podmínka rozvazovací, která znamená, že

smlouva pozbude právní účinnosti, jestliže nastane určitá právní skutečnost. I zde může být

stanoveno časové omezení.

Pro obchodování se zbožím je kupní smlouva považována na základní smluvní

dokument, na jehož základě by se měla odvíjet dodávka zboží i následné činnosti obchodního

případu. Kupní smlouva se liší případ od případu. Jiný rozsah bude mít v případě

jednoduchého obchodu se zbožím v řádech několika desítek tisíc korun českých a jiný rozsah

bude mít pro složité obchody např. investiční celky v řádech mnoha desítek milionů korun

českých. Pro všechny případy jsou ovšem určitá společná ustanovení kupní smlouvy, která

musí být uvedena jak v jednoduchých kupních smlouvách s rozsahem na jednu stránku, tak i

v mnohastránkových smlouvách u složitých obchodních případů. Jedná se o tzv. podstatné

části kupní smlouvy. Při přípravě a sjednávání kupní smlouvyjsou obě smluvní strany vedeny

snahou použít pro kupní smlouvu takové mezinárodně používané a doporučované dokumenty,

ujednání a úmluvy, které sjednání kupní smlouvy zjednoduší a usnadní. Obchodní smlouva by

ve své podstatě měla vždy obsahovat všechna dále uvedená ustanovení, protože se tím

předejde mnoha a mnoha nesrovnalostem při vlastní realizaci obchodu a především se může

předejít velkým finančním ztrátám, které event. mohou vzniknout. Platí obecné zlaté pravidlo,

že obchodní smlouvy se uzavírají v časech dobrých na časy zlé. V této větě je shrnuto vše a

pokud si zainteresované strany - smluvní strany - uvědomí, že není v lidských silách

předvídat všechny okolnosti, které mohou nastat, je dodržování dále uvedených smluvních

ustanovení přinejmenším vhodným vodítkem při tvorbě smluvního vztahu.

Jedná se o přesné znění obchodních firem jako smluvních stran. V ČR je tato situace

řešena výpisem z obchodního rejstříku u příslušného Krajského soudu nebo pro Prahu u

Městského soudu. Je obvyklé, že výpis nemá být starší tří měsíců a bývá přikládán bud'

v podobě originálu nebo ověřené kopie. U zahraniční firmy je to podobné. Musíme si její

právní subjektivitu ověřit u příslušného úřadu v zemi, ve které byla založena. V mnoha

případech to není snadné. Mohou např. pomoci dotazy dopisem nebo e-mailem na

zastupitelský úřad ČR nebo jiného státu EU v dané zemi.



Velmi důležité je, aby smlouvu podepsali oprávnění statutární zástupci obou smluvních

stran. V ČR jsou statutární zástupci obchodních firem Gednatelé, prokurista apod.) uvedeni

rovněž ve výpisu z obchodního rejstříku. V zahraničí opět postupujeme obdobně. V obou

případech je možné, že jsou statutárními zástupci obou smluvních stran pověření jednáním o

určitém rozsahu, určité oblasti a do určité výše finančního objemu kontraktu zplnomocnění

zástupci firmy. Potom je potřeba doložení notářsky ověřeného zplnomocnění. Ve všech

obchodních případech je navíc velmi vhodné doplnit do závěrečných ustanovení smlouvy

např. takovýto text: "Tato smlouva je na důkaz souhlasu s jejím kompletním zněním,

podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tuto smlouvu a její případné

dodatky, lze měnit jen písemnou formou, výhradně vzestupně číslovanými dodatky opatřenými

podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran, takže jakákoliv ústní ujednání o

změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a neúčinná. ".

Jedná se o přesný popis a určení zboží a jeho balení. Toto je jedna ze základních

podmínek kupní smlouvy. V celé řadě výrobků, ale pouhý popis nepostačuje, a proto dochází

ke kombinovanému určení zboží ještě odkazem na jakostní normy, které určují nejen

charakter zboží, ale i např. způsob kontroly jakosti zboží a jeho vlastnosti, někdy i způsob

kontroly jeho provedení. Dále například u spotřebního zboží je možný odkaz na katalog zboží,

jeho katalogové číslo apod. U některého zboží mohou být součástí prodeje různé technické

návody, pasporty, dokumentace, a to mnohdy velmi obsáhlé. Dalšími základními údaji mohou

být i údaje o výkonu zařízení, spotřebě energií při provozu zařízení apod. Tak, jak kvalitně a

úplně bude popsáno zboží, které je předmětem obchodní transakce, tak budou eliminovány

výrobní neshody a následné reklamace. Součástí předmětu plnění musí být i uvedeno

množství zboží. Tak, aby nemohlo být o této skutečnosti pochyb (počty, kusů, měrné

jednotky, hmotnost brutto i netto, zda je součástí zboží obal apod.). Tady je nutno v určitých

případech správně přepočítávat zahraniční jednotky, které nejsou běžně používány v ČR.

Velmi důležitá je dnes práce s obaly zboží. U některých je povinnost evidence a ekologické

likvidace včetně řádného doložení o způsobu likvidace (např. obaly - kontejnery - používané

pro přepravu a dodávku nebezpečných chemikálií apod.).



Místo plnění je jedním z kritických míst při uzavírání smlouvy s mezinárodním prvkem.

Nejenom při mezinárodním obchodování, ale i v rámci ČR muže být tato otázka klíčová.

První skutečností je totiž dodání zboží a druhou, která s tím paralelně souvisí je přechod

odpovědnosti za škodu, pojištění zboží, zaplacení cla a podobných dávek, úhrada dopravného

apod. Vzhledem k tomu, že místo plnění souvisí s dodacími podmínkami, bude místo plnění

předmětem nejrozsáhlejší části 4.2. této práce.

4.1.5. Čas plnění - dodací lhůta

Dodací lhůta je také řazena k významným částem kupní smlouvy. Je to doba, kdy má

být zboží prodávajícím dodáno podle podmínek smlouvy kupujícímu. Má přímý vliv na cenu

zboží, její nedodržení má mnohdy pro prodávajícího nepříjemné důsledky ve formě

reklamací, placení penále a v některých případech může vést i k odstoupení od smlouvy.

K zajištění dodací lhůty proto bývají v kupní smlouvě sjednány sankce, které mohou být nejen

přímé jako slevy z ceny, ale i nepřímé, které jsou ve formě náhrady prokazatelné škody, která

vznikla kupujícímu z titulu nesplnění smluvní dodací lhůty. Tak jako existuje několik způsobu

stanovení ceny, tak existuje několik typů dodacích lhůt:

• přesné stanovení dodací lhůty,

• přibližné stanovení dodací lhůty (většinou v návaznosti na nějakou událost, např.

neprodleně po sklizni obilí roku 2005),

• postupná dodací lhůta,

• dodací lhůta na odvolávku (podle toho, kdy kupující zboží potřebuje, ale s termínem

odvolávky, tzn., že nejpozději do tohoto termínu buď stanoví kupující termín dodávky

zboží nebo dodávku zboží zruší),

• fixní dodací lhůta (návaznost na další obchodování s koupeným zbožím, např. montáž dílů

do automobilů; velmi přísné sankce za nedodržení),

• obchody promptní (dodací lhůty ihned apod.).

V tomto případě se jedná např. o povinnost dodat návod k obsluze v českém jazyce.

Tato banální věc může být příčinou významných více nákladů kupujícího, zvlášť když se



jedná o odborné texty ve zvlášť exotickém jazyce. Ale může jít o významnější dokumenty,

např. technickou dokumentaci, pasporty zařízení a mnoho dalších. V této otázce se opravdu

velmi chybuje, protože zvláště strana kupujícího potom nemůže dokázat, že tyto doklady

měly být k zásilce dodány.

Tady pouze připomeneme část 3.3.3. této práce, ve které byly zmíněny některé doklady

potvrzující původ zboží, zvláště potom dokument FORM A, což je osvědčení o původu pro

rozvojové a nejméně rozvinuté země - Systém všeobecných celních preferencí. Ale může se

jednat o jiné významné dokumenty.

Ustanovení o ceně zboží, nebo o způsobu jejího dodatečného stanovení patří rovněž

k základním náležitostem kupní smlouvy. Z komerčního hlediska je dávána přednost přímému

stanovení pevné ceny ve smlouvě. Cena se v kupních smlouvách může určit obecně těmito

několika způsoby:

• přímé určení ceny (nejběžnější způsob, cena je určena za měrnou jednotku zboží bez

dalších úprav ceny),

• nepřímé určení ceny (způsob je běžný u dlouhodobých kupních smluv, rámcových

kupních smluv apod., kdy jako základ pro budoucí sjednání ceny bývá stanoven určitý trh

nebo jiný předem stanovený podklad pro výpočet ceny),

• dodatečná úprava ceny (tzv. klouzavá doložka o budoucí cenové úpravě v návaznosti na

poměr např. cen v jiném odvětví, které ovlivňují zásadním způsobem cenu zboží),

• cenová doložka (dohoda mezi smluvními stranami o tom, jakým způsobem se dodatečně

stanoví cena zboží),

• korelační cenová doložka (většinou u smluv o dílo),

• skonta (slevy z ceny při splnění určitých platebních podmínek, např. kupující zaplatí před

sjednanou lhůtou splatnosti),

• rabaty (slevy z ceny, které poskytuje prodávající většinou v závislosti na odebraném

množství),

• bonifIkace Osou to kombinace slev, které mohou zvýhodňovat určitý typ kupujících

apod.),



• ochrana proti kurzovým rizikům (v mezinárodních obchodech, kdy jsou tyto obchody

realizovány v €, $ apod., je používaná ochrana prostřednictvím tzv. finančních derivátů,

např. forwardové obchody, futures, swapy, opce).

Tato oblast je rovněž velmi složitou a přitom zásadní a nezbytnou součástí každé

uzavřené smlouvy a v mezinárodním obchodě to platí dvojnásobně. Základní podmínkou

hladkého průběhu obchodní transakce na základě uzavřené smlouvy je tzv. "bezporuchový"

průběh placení zboží. Bezporuchovost závisí na organizaci procesu převodu finančních

prostředků finančními institucemi, protože je nemyslitelné uzavírat smlouvu a sjednávat v ní

konkrétní platební podmínky bez toho, aby byly zúčastněnými stranami známy možnosti a

podmínky banky či jiné instituce provádějící platbu.

Placení v hotovosti se v mezinárodním obchodním styku vyskytuje jen zřídka, a to

obvykle pouze v případech, kdy existují reálné poruchy v bankovní službě konkrétního státu

nebo ve státě, kde existuje vysoké riziko z nezaplacení. Veškeré ostatní platby jsou

realizovány nejčastěji bezhotovostně, formou tzv. hladkých platů, resp. plateb (bankovních

převodů), a to vesměs po dodání zboží. Realizace hladké platby je následující. Klient, který

má u určité banky finanční prostředky, dá této bance příkaz k provedení hladké platby. Tato

požádá následně zahraniční banku, u které má veden účet nebo na jejíž jméno vede účet ve

svých knihách, aby na vrub jejího účtu uhradila příslušnou částku příjemci. Po ověření

platnosti příkazu provede banka úhradu příjemci. Je-li v platebním příkazu uvedena

podmínka, musí být platba realizována až po splnění této podmínky. Tento způsob placení

představuje relativní jistotu pro obě smluvní strany. Za nejspolehlivější způsob jsou obecně

považovány dokumentární akreditivy. Uzavřením smlouvy o otevření akreditivu se banka

zavazuje, že poskytne třetí osobě určité plnění, pokud budou splněny akreditivem vymezené

podmínky, tj. předloženy předem vymezené konkrétní dokumenty. Pro informaci o složitosti

těchto platebních nástrojů a o jejich množství jsou zde vyjmenovány některé z typů těchto

dokumentárních akreditivů. Jedná se např. o neodvolatelný nebo odvolatelný akreditiv,

akreditiv na viděnou, revolvingový akreditiv, převoditelný akreditiv, akreditiv s červenou

doložkou apod. Existuje samozřejmě ještě mnoho dalších způsobů realizace plateb, jako např.

šeky, směnky apod.



Nutnou náležitostí platební podmínky v obchodní smlouvě by měly být tyto náležitosti:

• doba placení - význam doby placení je značný hlavně z pohledu právního. Dnem

následujícím po uplynutí lhůty či data placení nastupuje z právního hlediska porušení

smlouvy,

• místo placení,

• způsob placení.

Pojištění zboží má rovněž úzkou vazbu na podmínky INCOTERMS 2000 a budeme o

něm hovořit dále.

Základní otázkou, kterou je v rámci smluvního vztahu vyřešit je hierarchie právních

norem, pokud je na smlouvu aplikujeme. V praxi to znamená, že můžeme, tak jako například

ve vnitrostátních smluvních vztazích uvést např. tento text: "Smluvní strany ujednávají, že

veškeré smluvní vztahy vzniklé ... se řídí ustanoveními zákona č.... ", nebo můžeme např. při

stanovení obecných povinností obou smluvních stran písemně uvést, že tato smlouva se řídí

Vídeňskou úmluvou .... , která hovoří o obecných povinnostech prodávajícího (čI. 30). Jsou

to povinnosti dodat zboží, předat jakékoliv doklady, které se k němu vztahují a povinnost

převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží, a to v souladu se smlouvou,

praktikami a mezinárodními obchodními zvyklostmi. Samozřejmě tento výčet není uzavřen a

kupující musí velmi přesně specifikovat všechny ostatní povinnosti vyplývající ze smlouvy

prodávajícímu, jako např. normy, upřesnění montáže a instalace zboží, garanční prohlídky

zboží, instruktáže, zaškolení obsluhy apod. Co např. Vídeňská úmluva neřeší a nereguluje

jsou celní a jiné poplatky, rovněž nejsou takto upraveny náklady spojené s dodáním zboží

apod. Právě co se týká povinnosti dodat zboží, budeme tento problém řešit v části 4.2. této

diplomové práce.



Dále Vídeňská úmluva hovoří obecně i o povinnostech kupujícího (čI. 53). Těmito

povinnostmi jsou povinnost zaplatit kupní cenu a povinnost převzít dodávku zboží, a to

v souladu s uzavřenou smlouvou.

Opět se jedná základní skutečnosti, které musí být rozvedeny v uzavřené obchodní smlouvě.

V období mezi uzavřením smlouvy a jejím splněním může být zboží bez zavinění či

ovlivnění některou ze stran poškozeno nebo dokonce zničeno. K tomuto stavu může dojít

v různých fázích transakce, tj. v době, kdy je zboží ještě v dispozici prodávajícího předtím,

než ho předá dopravci nebo kupujícímu, v době, kdy je zboží přepravováno, skladováno,

přebíráno, případně kontrolováno na cestě do místa určení, nebo v době, kdy je zboží již

v dispozici kupujícího.

Z tohoto pohledu se hovoří o třech koncepcích přechodu nebezpečí:

• přechod nebezpečí v okamžiku uzavření smlouvy,

• přechod nebezpečí v okamžiku přechodu vlastnického práva,

• přechod nebezpečí v okamžiku dodání zboží.

V mezinárodním obchodě je samozřejmě riziko zničení nebo poškození zboží výrazně

vyšší než v obchodě tuzemském. Běžné je, že zboží přebírá dopravce jako třetí strana a zboží

se ocitá mimo kontrolu smluvních stran na mnohdy dlouhou dobu. Tato skutečnost je

důvodem, proč je okamžiku přechodu nebezpečí dáván v mezinárodním obchodě takový

význam, a to i přesto, že se jedná o běžně pojistitelná rizika. Pojištěním se většinou nekryje

úplně celá výše hodnoty zboží a navíc se poškození či zničení promítá dále do

nerealizovaného zisku. Nehledě k tomu, že pojišťovna nekryje ztrátu, která vznikla

prokazatelně nesprávným nebo nedbalým jednáním dané strany. Tato problematika stojí

v centru pozornosti a jednou ze základních úprav v mezinárodním obchodě, která se jí věnuje

jsou také podmínky INCOTERMS.

Vada představuje ne soulad mezi dohodnutým, či jinak určeným plněním a plněním

skutečným, tzn. poskytnutým. Opět se můžeme obecně bavit o existenci či neexistenci vady

dle Vídeňské úmluvy (čI. 35), ale jako v ostatních případech je dobré mít určité specifikace



vady na zboží, tolerance apod. uvedeny ve smlouvě. Můžeme se pokusit specifikovat vady

skryté, zjevné a příslušné postupy, když se takovéto vady na zboží objeví. Určení vad nemusí

být problematické, pokud máme přesně specifikováno zboží, tedy předmět plnění kupní

smlouvy, tak, jak bylo uvedeno v části 3.4.3. této práce. V případě, že se vady vyskytnou, je

potřebné ve smlouvě stanovit postupy a termíny k jejich odstranění.

Tato problematika, ačkoli je velmi zajímavá není součástí této diplomové práce,

vzhledem ke stanovenému rozsahu, ale je nutné smluvně ošetřit i tuto skutečnost, ke které

může při plnění povinností obou smluvních stran dojít.

Obecně je problematika škody a její náhrady předmětem čI. 74 až čI. 80 Vídeňské

úmluvy. Běžným a akceptovaným ustanovením je ustanovení o tzv. vyšší moci. Důkazní

břemeno obecně nese strana uplatňující nárok na náhradu škody a rovněž nese důkazní

břemeno prokázání event. úmyslného porušení kupní smlouvy. U vyšší moci zřejmě nebude

problém, ale může se objevit, např. škoda na dobrém jménu obchodního partnera (good will) a

i jiné nároky poškozené smluvní strany. Je dobré mít i tuto problematiku ošetřenu smluvně

navíc, tzn. ustanovení o náhradě prokazatelné škody, která vznikla nejen na majetku

poškozené smluvní strany, ale někdy, např. při navazujících kontraktech, i poškození

navazujících obchodních partneru poškozené smluvní strany. Někdy se může objevit pokuta

přímá, tzn. konkrétní finanční částka, pokud ke škodě dojde. Z výše uvedeného vyplývá, že

nejen ve smlouvách s mezinárodním prvkem, ale prakticky ve všech kupních smlouvách se

pravidelně setkáváme s předem vymezenými finančními částkami, nebo event. i s náhradním

nebo jinÝm plněním konkrétních smluv v případech, kdy některá ze smluvních stran neplní

řádně své povinnosti.

V rámci mezinárodního obchodování je obecně přijímána myšlenka (toto však neplatí

např. v islámských zemích), že škoda vzniklá v důsledku pozdního splnění peněžního závazku

je nahrazována institutem "úroku z prodlení". Částka bývá objektivně vyjádřena nejběžněji



úrokovými sazbami finančních institucí v určitém místě (buď prodávajícího, někdy i

kupujícího). Konstrukce úroku z prodlení může být stanovena dohodou smluvních stran, ale

vesměs je přijímáno pravidlo, že se jedná o částku nezávislou na jiných sankcích nebo na

náhradě škody. V tomto duchu je úprava úroku z prodlení uvedena ve Vídeňské úmluvě v čI.

78. Předpoklady uplatnění úroku z prodlení se neváží jen na placení samotné kupní ceny, ale i

placení všech ostatních peněžitých částek vyplývajících ze smluvního vztahu. Velmi

problematická je vazba úroku z prodlení právě na náhradu škody a jiné sankce, protože není

jednotný názor na skutečnost, zda by se úrok z prodlení měl promítat do náhrady škody nebo

jiných sankcí. Tady se smluvní strany přiklánějí k samostatnému institutu penále, který ale

není řešen Vídeňskou úmluvou a je pouze v režii obou smluvních stran.

Pro úrok z prodlení je možné použít například tuto formulace ve smlouvě: "V případě

nezaplacení zálohy nebo faktury v dohodnuté lhůtě (termínu), může prodávající za každý den

po tomto termínu požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky, a to

až do doby uhrazení faktury odběratelem. ".

Pro smluvní pokutu, resp. penále je možné použít například tuto formulace ve smlouvě: "Pro

případ prodlení se zaplacením ceny je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu penále ve

výši 0,03 % zfakturované ceny za každý den prodlení. ".

Smluvní strany by měly mít smluvně ošetřeny i další náležitosti, ke kterým patří např.

doložka vyšší moci a doložka rozvazovací, organizační podmínky, které využije kupříkladu

při organizaci některých složitých manipulací se zbožím, dále potom doložku dobrovolnosti a

svobodné vůle, která může znít třeba takto: "Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují

svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své

vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek,

že si ji řádně před podpisem přečetly a jsou srozuměny sjejím obsahem.".

Dalším opomíjeným ustanovením je ustanovení o doručování a komunikaci v průběhu

smluvního vztahu. Nejdříve bychom měli specifikovat osoby prodávajícího i kupujícího, kteří

budou operativně ve věci předmětu plnění smlouvy za obě smluvní strany jednat, a to včetně

všech kontaktů na ně. Následně můžeme uvést například tuto formulaci o možnostech

komunikace, která vylučuje telefonické sjednávání operativních změn atd.: "Smluvní strany

se dohodly na následujícím způsobu vzájemného doručování písemností. Jakékoliv sdělení či

jiný dokument, jenž má nebo může být doručen podle této smlouvy, lze doručit osobně,

doporučeným dopisem, faxem nebo e-mailem na adresu té které smluvní strany uvedenou



v úvodní části této smlouvy nebo na jinou adresu, která bude po uzavření této smlouvy

písemně sdělena druhé smluvní straně. (I, a hned následně budeme specifikovat přesně

způsoby doručování, např.: "Jakékoliv sdělení, oznámení nebo jiný dokument bude považován

za doručený druhé smluvní straně, pokudje doručováno:

osobně - v okamžiku doručení, spotvrzením druhé smluvní strany o doručení,

doporučenou poštou - pět pracovních dnů poté, co bylo poštovním úřadem vystaveno

potvrzení o odeslání,

faxem nebo e-mai/em - tři hodiny po odeslání, jestliže je doručováno do 12:00 hodin

v pracovní den, event. v 10:00 hodin následujícího pracovního dne, jestliže je doručováno po

13:00 hodině nebo v den, který není dnem pracovním.

V neposlední řadě je významným smluvním prvkem i datum uzavření smlouvy, které se

většinou uvádí to datum, kdy smlouvu podepsala poslední smluvní strana, tzn., kdy došlo

k oboustrannému (nebo i vícestrannému) podpisu smlouvy. Je to vesměs datum platnosti

smlouvy. Nesmíme jej však zaměňovat s datem účinnosti smlouvy, které nemusí být vždy

totožné s datem oboustranného podpisu smlouvy.

Nakonec následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Za podpisy

smluvních stran by již nemělo být nic, tedy žádný další text, články, poznámky apod.

Samozřejmě kromě řádných příloh k dané smlouvě.

Jak již bylo řečeno výše, INCOTERMS zasahují velmi významnou část obsahu

obchodních smluv (zásadně však kupních event. výměnných). Jedná se o smluvní řešení

těchto oblastí:

• místa dodání,

• balení,

• kontroly zboží,

• povinnosti týkající se zajištění dovozních či vývozních formalit, úředních povolení,

• povinnosti týkající se uzavření přepravní smlouvy,

• okamžiku přechodu nebezpečí,

• okamžiku či místa přechodu nákladů,

• v některých místech i povinnosti pojištění přepravy.



S těmito oblastmi úzce souvisí další, např. skladování, skladovací smlouvy, nakládání a

vykládání zboží, další poplatky apod. Pozor, dodací podmínky INCOTERMS se vztahují

výhradně na dodávky hmatatelného hmotného zboží, tzn. ne software přenášeného

elektronickou cestou. Dále v žádném případě neřeší přechod vlastnického práva ke zboží a

mnoho dalších věcí např. reklamace, to vše musí být uvedeno v kupní smlouvě tak, jak bylo

popsáno v předešlých bodech části 3. této diplomové práce. Nemohou proto nahradit

obchodní smlouvu, ale bez nich může naopak být obchodní smlouva neúplná, zvláště

v mezinárodním obchodování.

Dodací podmínky INCOTERMS jsou dnes celosvětově uznávanou a bezpečnou normou

a uznávaným prostředkem, který je respektován u všech mezinárodních organizací včetně

arbitrážních. INCOTERMS mají z tohoto důvodu řadu výhod, z níž z mezinárodního pohledu

je nejvýznamnější ta, že smluvním stranám je zřejmá míra povinností, které musí naplnit pro

realizaci obchodu. Z tohoto důvodu je vhodné je ve smlouvách používat. Nevyplatí se, když

se firma bude snažit tyto podmínky obejít a myslet si, že veškeré formulace ve smlouvě, které

se týkají oblastí, jenž řeší podmínky INCOTERMS bude definovat samostatně a precizně.

Správný postup, praxí již ověřený je takový, že je nutné vždy definovat některou z vhodných

podmínek INCOTERMS a tuto doplnit co nejpřesnější specifikací. Takovouto situaci si

ukážeme v další části, kdy probereme jednoduchý příklad z praxe.

Nejdříve si dodací podmínky INCOTERMS rozdělíme podle povinností. INCOTERMS

jsou totiž rozděleny tak, že se přesouvají od typu podmínky, která je nejvýhodnější pro

prodávajícího až po typ podmínky, která je nejvýhodnější pro kupujícího. Nejvýhodnější

znamená, že např. prodávající nemá prakticky žádnou jinou povinnost než dané zboží vyrobit

nebo obstarat pro kupujícího a ten si je vyzvedne u prodávajícího (zjednodušeně řečeno).

Z tohoto je zřejmé, že tato dodací podmínka představuje i podmínku s minimem nákladů pro

prodávajícího. Na druhém konci spektra podmínek INCOTERMS existuje právě opačná

dodací podmínka, která je naopak nejvýhodnější a tedy nejlevnější pro kupujícího. Užjen toto

zjištění by mělo být dostatečnou motivací pro obě smluvní strany, aby věnovaly podmínkám

INCOTERMS mimořádnou pozornost. Přesné rozdělení těchto dodacích podmínek

INCOTERMS, konkrétně INCOTERMS 2000 je uvedeno v Příloze č. 4 této práce.

Mezinárodní i české právo, jak už bylo řečeno, v plném rozsahu respektuje a uznává

dodací podmínky INCOTERMS, ale jen pokud jsou uvedeny ve smlouvě. Toto se může stát



hned první chybou ve smlouvě. Na příslušné dodací podmínky INCOTERMS se musíme ve

smlouvě přímo odvolat. Vzhledem k tomu, že platné jsou všechny doposud zpracované

dodací podmínky INCOTERMS, tedy i ty první z roku 1936 nebo dále z roku 1953, 1963,

1976, 1980, 1990 a samozřejmě zatím nejnovější z roku 2000, musíme uvést naprosto přesně,

podle kterých se budou obě smluvní strany řídit.

Náš jednoduchý obchodní případ, na kterém si ukážeme, jak takové dodací podmínky

INCOTERMS fungují a jak jich můžeme optimálně použít, se týká prodeje a koupě černého

energetického uhlí. Proč zrovna uhlí? Uhlí je v našem praktickém příkladu pro naši fiktivní

energetickou firmu, která vyrábí teplo z černého energetického uhlí, strategickou komoditou,

a u takovýchto energetických firem, tvoří nákup uhlí velmi významnou nákladovou položku a

za předpokladu, že většina tepláren a elektráren zásobuje teplem i domácnosti, dotýká se náš

příklad i veřejného sektoru a každé obchodní zaváhání může způsobit nejenom finanční

ztráty, ale i velké problémy daného města nebo dokonce i regionu. Firma A je tedy firmou

tuzemskou a potřebuje černé energetické uhlí (dále také jen uhlí) pro kombinovanou výrobu

tepla a elektřiny ve své teplárně. Firma B je firmou, která takové uhlí nabízí. Je firmou

tuzemskou a rovněž uhlí, které nabízí je těženo v dolech firmy B na území České republiky.

Dále máme také firmu C, která nabízí uhlí úplně shodné jako firma B, ale je firmou

zahraniční. Uvedeme si oba případy, tzn. kdy firma A se rozhodne na základě výběrového

nebo poptávkového řízení nakupovat uhlí od obou firem. Tento velmi jednoduchý příklad

nám ukáže, že i takový prakticky jednoduchý obchodní případ může mít mnoho podob.

Firma A nakupuje uhlí od firmy B v České republice

Nejdříve si budeme analyzovat náš obchodní případ a dodací podmínky INCOTERMS

z pohledu dopravy zboží (uhlí), a tím vyloučíme určitou skupinu dodacích podmínek, která

pro náš případ není vhodná. Pokud bude firma A nakupovat uhlí pro svou teplárnu, je tato

doprava nejčastěji zajišťována železniční dopravou. Z Přílohy č. 6 této práce vyplývá, že

můžeme vyloučit dodací podmínky FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ, protože se týkají

námořní a říční lodní dopravy. Tady bych uvedl jenom poznámku o nedocenění dodacích

podmínek INCOTERMS a o tom, že jsou pro mnohé obchodní firmy stále velkou neznámou.

Např. po prvním roce vyhodnocení fungování statistického systému intrakomunitámího

6 Z mikroekonomického hlediska budeme v našem příkladu předpokládat kvalitativně uhlí od obou fIrem za
velmi blízké substituty.



obchodu Intrastat CZ podle dodacích a technických podmínek INCOTERMS, bylo

vykazováno cca 8 % obchodů mezi Českou a Slovenskou republikou po moři a po řekách, což

samozřejmě v praxi vůbec není možné a hovoří to o určité neznalosti nebo o špatném výkladu

dodacích podmínek INCOTERMS. Ale vraťme se k našemu případu. Po vyloučení výše

uvedených dodacích podmínek nám zůstaly podmínky EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU,

DDP. Vzhledem k tomu, že součástí EU je celní unie a zboží se pohybuje v rámci

intrakomunitámího obchodu svobodně bez celních kontrol a neexistuje placení cel, můžeme

rovněž vypustit dodací podmínku DDP (Delivered Duty Paid), protože žádné clo nebude

placeno. Protože obchod je realizován mezi českými obchodními firmami, s českým zbožím a

zboží nepřekročí státní hranici, můžeme vypustit i podmínku DAF (Delivered at Frontier).

Takže pro tento typ obchodu nám zbývají podmínky EXW, FCA, CPT, CIP, DDU. Nyní

budeme dále pracovat s těmito zbývajícími dodacími podmínkami.

V praxi není žádný obchod tak úplně rovnoprávný. Vždy se najde smluvní strana, která

vystupuje v pozici "silnějšího". Jedním z nejméně rovnoprávných vztahů je, když proti sobě

stojí např. firma a stát, nebo jedním ze smluvních partnerů je monopol apod. Potom se

samozřejmě snaží firma v dominantním postavení sjednat pro sebe co nejlepší a také

nejlevnější podmínky. V případě uhlí je situace na trhu blízká několika dominantním firmám

na straně nabídky, a to nejen na našem území, ale i v zahraničí, z mikroekonomického

pohledu se jedná o situaci blízkou oligopolní tržní struktuře. Vysoká poptávka po uhlí staví

kupujícího do role spíše slabšího obchodního partnera. Pokud nemůže být kupující prospěšný

prodávajícímu, nepodaří se mu sjednat pro sebe ty nejlepší podmínky. To platí i pro oblasti

řešené dodacími podmínkami INCOTERMS. Nabízelo by se, že prodávající prosadí

podmínku EXW (Ex Works), kdy by maximum nákladů bylo na straně kupujícího a

prodávající by připravil zboží ve svém závodě k odebrání pro kupujícího. V tomto případě

tomu však tak není, protože odběr uhlí přímo na dole u prodávajícího by představoval určitý

problém z hlediska technického i obchodního. Kupující si při podmínce EXW zajišťuje

nakládku, což v případě nakládky uhlí na dole prodávajícího není možné. Existují i další dva

důvody proti podmínce EXW. V prvním případě vlastní prodávající sám nebo formou dceřiné

společnosti také železniční dopravu a nebo vzhledem k tomu, že je významný producent má

uzavřenu velmi výhodnou množstevní smlouvu s některým z významných dopravců nebo

obchodníků s uhlím. Z tohoto důvodu jindy naprosto běžná podmínka prodávajícího EXW

zřejmě nebude uplatněna. Pro kupujícího by byla nejvýhodnější podmínka DDU (Delivered

Duty Unpaid), protože v tomto případě by mu prodávající dodal uhlí přímo do sjednaného



místa určení, tj. přímo na skládku uhlí elektrárny nebo teplárny kupujícího. Tuto podmínku by

prosadil kupující jistě v případě, kdyby byl významným zákazníkem (velká množství uhlí)

nebo je v jiné oblasti zase významným dodavatele pro prodávajícího (v praxi např. OKD, a. s.

jako dodavatel uhlí a odběratel elektřiny a ČEZ, a.s. jako odběratel uhlí a zároveň jako

dodavatel elektřiny). Pro standardního kupujícího však zůstávají podmínky FCA, ClP a CPT.

V případě, že by se shodli na dodací podmínce FCA (Free Carrier) zajišťuje a platí dopravu

uhlí kupující. Prodávající musí předat uhlí dopravci, kterého mu určí kupující. Tato podmínka

ačkoli je v železniční dopravě běžná, zřejmě rovněž nebude sjednána, protože u uhlí jako u

komodity je také konkurence a starost kupujícího o dopravu v mnoha případech výběrových

řízení rozhoduje o výběru dodavatele uhlí, protože starost o dopravu je v této oblasti pro

kupujícího nepřirozená a mnohdy ani lepší cena uhlí při podmínce FCA nerozhodne o tom, že

takovýto dodavatel výběrové řízení vyhraje. V tomto případě se tedy obě smluvní strany

zřejmě shodnou na dodací podmínce CPT nebo ClP. Jak vyplývá z tohoto příkladu, vždy se

postupuje podle určitého klíče, a to jak u prodávajícího, tak i u kupujícího. Mnohdy se jedná o

složitá jednání, kdy se licituje o mnoha detailech kontraktu. Dodací podmínky INCOTERMS

patří k těm nejdůležitějším. Pokud se prodávající a kupující shodli na dodací podmínce CPT

nebo ClP, co přesně tedy sjednali. Odpověď najdeme na následujícím schématu Č. 1.

Náklady a odpovědnosti prodávajícího

Náklady a odpovědnosti kupujícího

Odpovědnost
za rizika

Odpovědnost
za rizika

Odpovědnost
za rizika

Předání uhlí
dopravci

Převzetí uhlí
od dopravce

Dohodnuté
místo dodání
uhlí



Jakými dopravními prostředky bude zboží dopravováno?

Mohou být použity všechny druhy dopravních prostředků.

Kdo zajišťuje prvotní doklady, uzavírá přepravní smlouvu?

Prodávající.

Kdo zajišťuje nakládku?

Prodávající.

Kdo zajišťuje vývozní celní doklady a celní odbavení (vývoz/dovoz - třetí země)?

Prodávající.

Kdo zajišťuje a platí pojištění?

U doložky CPT není otázka pojištění řešena. U dodací podmínky CIP zajišťuje a zaplatí

minimální pojištění prodávající.Jedná se však pouze o minimální částku pojištění, což obecně

představuje cenu zboží zvýšenou o 10 %. Pokud by kupující požadoval pojištění na částku

vyšší, má prodávající právo žádat po kupujícím, aby tento rozdíl nad minimální částku

pojištění uhradil.

Kde je dohodnuté místo dodání zboží?

Místem dodání je dohodnuté místo sjednané mezi prodávajícím a kupujícím.

Kdy přechází z prodávajícího na kupujícího odpovědnost za zboží?

Předáním zboží prvnímu dopravci.

Kdy přechází z prodávajícího na kupujícího přepravní náklady?

Na dohodnutém místě dodání, tzn. prakticky kdekoliv po trase nebo až na místě u příjemce

(kupujícího).

Kdo zajišťuje event. dovozní celní doklady a celní odbavení?

Kupující.

Kdo zajišťuje vykládku?

Kupující.

Druhý modelový případ je v podstatě shodný s předchozím a podle stejného klíče nám

zůstávají k smluvnímu použití dodací podmínky EXW, FCA, CPT, CIP, DDU. Protože se

jedná o zahraniční obchod zůstává k dispozici ještě podmínka DAF. A právě tato podmínka,

v případě nákupu uhlí zřejmě bude sjednána. V současné době jsou producenti a obchodníci



s uhlím v relativní výhodě vůči kupujícím, a to především z důvodu převisu poptávky po uhlí.

Ale i v zahraničním obchodě platí podobné principy, které jsme si ukázali v předchozím

případu, tzn., že vhodnými by byly dodací podmínky CPT nebo CIP. Existence státní hranice

však tady hraje významnou roli, bez ohledu na skutečnost, že v rámci intrakomunitárního

obchodu kontroly prakticky neexistují a cla se neplatí. Obecně se většinou firmy shodnou na

překročení konkrétní hranice. Uveďme si opět praktický příklad. Pokud bude firma A tady

z Ostravska, tak nejbližším konkurenceschopným producentem a obchodníkem jsou polské

doly, které se nacházejí ve vzdálenosti do 80 km od kupujícího. Pro obě smluvní strany bude

pravděpodobně nejpřijatelnější právě dodací podmínka DAF, protože náklady se v podstatě

rozdělí mezi obchodní partnery rovnoměrně. Zjednodušeně lze říci, že vše co bude souviset

s uhlím na polské straně zaplatí polská firma a všechno co bude souviset s uhlím na české

straně, zaplatí česká firma. Opět si ukážeme tuto situaci na schématu č. 2.

Náklady a odpovědnosti prodávajícího

Náklady a odpovědnosti kupujícího

Předání uhlí
dopravci

Převzetí uhlí
od dopravce

Dohodnuté místo dodání
uhlí =



Jakými dopravními prostředky bude zboží dopravováno?

Mohou být použity všechny druhy dopravních prostředků mimo lodní námořní a letecké

dopravy.

Kdo zajišťuje prvotní doklady, uzavírá přepravní smlouvu?

Prodávající.

Kdo zajišťuje nakládku?

Prodávající.

Kdo zajišťuje vývozní celní doklady a celní odbavení (vývoz/dovoz - třetí země)?

Prodávající.

Kdo zajišťuje a platí pojištění?

U doložky DAF není otázka pojištění řešena.

Kde je dohodnuté místo dodání zboží?

Místem dodání je dohodnuté místo sjednané mezi prodávajícím a kupujícím, kterým je v tomto

případě státní hranice. Postačuje, aby zboží čáru státní hranice projelo, bez kontroly, bez

přejímky apod., v tu chvíli je splněna podmínka dodání zboží.

Kdy přechází z prodávajícího na kupujícího odpovědnost za zboží?

Místo přechodu odpovědnosti za zboží je shodné s místem dodání, tedy přechod přes čáru

státní hranice.

Kdy přechází z prodávajícího na kupujícího přepravní náklady?

Místo přechodu přepravních nákladů za zboží je shodné s místem dodání, tedy přechod přes

čáru státní hranice.

Kdo zajišťuje event. dovozní celní doklady a celní odbavení?

Kupující.

Kdo platí dovozní clo?

Kupující.

Kdo zajišťuje vykládku?

Kupující.

Samozřejmě státní hranice může být sjednána mezi smluvními strana kterákoliv, resp.

mezi kterýmikoliv státy, pokud zboží tuto hranici směrem od prodávajícího ke kupujícímu

překročí. U lodní námořní a letecké dopravy tuto přesnou čáru státní hranice nelze právně



uspokojivě určit a z tohoto důvodu se ve výše uvedených dopravách zboží dodací podmínka

DAF nepoužívá.

V případě, že je realizován obchod typu DAF a zboží opravdu fyzicky překračuje státní

hranici, měli bychom již v této části práce vědět, že se potencionálně (při překročení

osvobozujícího prahu pro přijetí/odeslání zboží) můžeme jako obchodní firma dostat do

pozice zpravodajské jednotky a vzniká nám tímto povinnost, jako příjemci zboží v rámci EU,

vykazovat příslušná hlášení v systému Intrastat CZ.

Jako poslední si ukážeme a detailněji popíšeme na praktickém případu jak mnoho záleží

na přesné definici místa dodání zboží, resp. místa určení zboží, které je součástí prakticky

všech dodacích podmínek INCOTERMS. A opět zůstaneme u našeho konkrétního případu

z dodávkami uhlí z Polska.

Pokud bychom zůstali u dodací podmínky DAF a měli uzavřenu kupní smlouvu přímo

s polským partnerem, zdálo by se, že je všechno v pořádku. Ale jako kupující na sebe bereme

odpovědnost za zajištění dopravy z hranice až na skládku naší firmy. A opět budeme řešit

další alternativy. Samozřejmě předpokládáme, že nejsme firmou, která provozuje železniční

dopravu a vlastní železniční vozy. Z tohoto důvodu musíme dopravu z hranice zaplatit a

smluvně zajistit. Na rozdíl od automobilové dopravy, kdy například při dodací podmínce

DDU a přesném smluvním určení, např. DDU Ostrava, sídlo firmy (adresa), je toto místo

prokazatelně dané a autodopravce (kterého při podmínce DDU sjednává a platí prodávající)

bez větších problémů na tuto adresu zboží přiveze, u železnice už tomu tak není. Tam by

stejné místo určení DDU Ostrava, sídlo firmy (adresa), naprosto nepostačovalo. Železniční

doprava je provozována firmami na základě licencí a i když si to možná neuvědomujeme,

probíhá na tomto poli nelítostný konkurenční boj mezi soukromými železničními dopravci a

již neúplným monopolem českých drah, které jsou dnes rozděleny na společnost ČD Cargo,

a.s., která zajišťuje přepravu průmyslových a zemědělských komodit, surovin, paliva a

pohonných hmot, zboží, kontejnerů a nadměrných nákladů. Zajišťuje pronájem nákladních

vozů, vlečkové a další přepravní služby, a na společnost Státní organizace Správa železniční

dopravní cesty, která hospodaří s majetkem státu a mimo jiné poskytuje železničním

dopravcům přístup na dopravní cestu a zabezpečuje modernizaci dopravní infrastruktury.

Existuje již několik soukromých firem, které mohou pro nás na základě přepravních smluv



dopravu uhlí z hranice až k nám zajistit, a dokonce velmi levně, ale ukážeme si, že velmi

důležitou skutečností je smluvně přesná definice místa určení k dodací podmínce DAF.

Adresa pro železniční určení je úplně jiná než běžná adresa firmy. Skládá se z těchto

dopravních dispozic, které musí být striktně uvedeny v kupní smlouvě:

Kupující (příjemce): Firma (přesný název dle smlouvy), a.s.

Železniční stanice určení: Ostrava-střed

Číslo žel. stanice.: XXXXXX"

Směrování: XXX

Index směru: XX

Vlečka (místo určení k DAF):Firma (opět název), přesně definovaná oblast, kolej YY

Dodávka: ucelené vlakové soupravy z vagónů řady Falls (Wa, Wap)

Dopravní dispozice v železniční dopravě slouží totiž k tomu, aby odesílatel uhlí, což je

v našem případu prodávající uhlí, správně vybavil zásilky (ucelené železniční vlaky) těmito

dopravními dispozicemi (vyplnění nám již známého dopravního dokladu CIM), jinak by to

naší společnost, jako kupujícího, vážně finančně ohrozilo. Ukážeme si jak.

Máme opět další alternativy řešení tohoto fiktivního obchodního případu. První

možností je zvolení de facto monopolního dopravce, tj. společnosti ČD Cargo, a.s. a tím si

zajistíme naprosto bezpečný příjezd až do místa určení, tzn. až na skládku paliva naší firmy

podle přesně určených dopravních dispozic. Druhou možností je zvolit soukromého dopravce

na základě výběrového nebo poptávkového řízení. Doprava bude zřejmě podstatně levnější,

ale musíme dbát na to, aby měl tento soukromý dopravce přesně ošetřené smluvní železniční

cesty, to v praxi znamená, aby dojezd až na naší kolej - vlečku - na skládce paliva byl

smluvně zajištěn. Protože, na rozdíl od ČD Cargo, a.s., která má povolen vjezd na všechny

železniční tratě v ČR, musí mít tento soukromý dopravce povolen smluvně vjezd na všechny

železniční úseky po celé délce stanovené trasy, tj. až do místa určení. Toto je však mnohdy

v rámci konkurenčního boje velký problém. Pro námi předpokládanou situaci by společnosti

ČD Cargo, a.s. stačilo v rámci zákona uzavření jednoho nebo dokonce žádného smluvního

vztahu s majitelem železniční tratě (obecně třetí firma), ale soukromý dopravce by v tomto

případě musel mít smluvně ošetřen průjezd až na vlečku naší firmy, tj. prakticky tři smluvní

vztahy. Situaci si ukážeme na schématu č. 3.



Vlastnictví:
Správa žel. dopravní cesty

Vlastnictví:
obecně třetí firma

Vlastnictví:
naše firma-vlečka

~_í_v_zt_ah _

Protože ze zákona neplyne žádná povinnost poskytnutí železniční cesty, tj. průjezdu po

železnici v majetku třetí strany, našemu vybranému dodavateli a v konečném důsledku

prakticky naší společnosti, by mohlo opomenutí této skutečnosti opět podstatným způsobem

zkomplikovat a výrazně prodražit dodávky uhlí. Naše vybraná firma by musela použít

varianty např. pilota společnosti ČD Cargo, a.s., aby vedl strojvůdce našeho dodavatele přes

železniční trať třetí strany, a to představuje další více náklady. Tato situace může nastat

prakticky ve všech členských státech EU.

4.3. Řešení sporů

Velmi zajímavou větu vyslovil svého času prezident Nejvyššího soudu USA Warren

Berger, když řekl: "Závazkem právní profese je sloužit jako léčitel konfliktů. Měli bychom

poskytnout mechanismus, který je schopen produkovat přijatelný výsledek v co možná

nejkratším čase, s co možná nejnižšími náklady a s minimem stresu pro účastníky. ". Tato jeho

slova, ač představují optimální stav při řešení všech konfliktů, jsou praxi mnohdy velmi

vzdálená. Zvláště při mezinárodním obchodování se střetávají různé kultury a právní systémy

a nalezení řešení je velmi obtížné. Co je v jedné zemi trestné, to v druhé patří k běžné praxi.

V praxi se instituty sloužící k řešení sporů obecně rozdělují na alternativní, rozhodčí řízení,

resp. mezinárodní obchodní arbitráž a řízení před obecnými soudy dané země. Alternativní

způsoby nejsou běžné a můžeme si pod nimi představit řešení sporů na bázi dobrovolnosti



smluvních stran, přes jakéhosi "mediátora nebo konciliátora", kdy jde o dobrovolnost obou

smluvních stran v podřízení se tomuto procesu. Jedná se v podstatě o způsob mimo klasickou

právní regulaci. Dalším, již právním způsobem, je rozhodčí řízení. Mezinárodní rozhodčí

řízení, resp. mezinárodní obchodní arbitráž je realizována u rozhodčích soudů ad hoc nebo u

institucionalizovaných rozhodčích soudů. Základním předpokladem je opět existence prvku

dobrovolnosti smluvních stran v podřízení se tomuto procesu. Další nutnou podmínkou je,

aby byl tento způsob legalizován i mocí veřejnou. Řízení před obecnými soudy - ve smyslu

mezinárodního sporu - je procesem, kdy je předem zvoleno právo státu, kterým se budou obě

smluvní strany v případě sporu řídit a je vesměs vždy určen konkrétní příslušný obecný soud

daného státu. Protože je tato oblast, přes svoji nesmírnou zajímavost, velmi složitou a opět by

byl překročen rámec této práce, řekneme si pouze několik základních skutečností.

Vše, co bylo řečeno v předchozích částech této práce o ustanoveních obchodní smlouvy

by mělo být zúročeno právě v části obchodní smlouvy o řešení sporů. V případě že vyjdeme

ať už z pozice majitele firmy, nebo z pozice zaměstnance hájícího obchodní zájmy svého

zaměstnavatele, budeme se snažit vyhnout sjednání mezinárodního rozhodčího řízení a

budeme trvat na tom, aby se ve smlouvě uvedla místní příslušnost soudu v místě sídla

obchodní firmy v České republice. Jedná se o tzv. prorogační smlouvu, kdy se stanovuje

místní příslušnost a obecně celé ustanovení ve smlouvě např. takto: "Případné spory vzniklé

při plnění této kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se přednostně nepodaří vyřešit

jednáním smluvních stran, budou s konečnou platností rozhodovány příslušným obecným

soudem České republiky, dle českého právního řádu, v místě sídla kupujícího." V případě, že

řešení soudních sporů není v kupní smlouvě uvedeno, platí, že se řídí Úmluvou OSN o

smlouvách o mezinárodní koupi zboží, podepsanou ve Vídni v roce 1980. Pro Českou

republiku, resp. pro Českou a Slovenskou federativní republiku vstoupila v platnost se svým

článkem 99 odst. 2 dne 1. dubna 1991. Časový rozdíl, vzhledem k soudním prodlevám u

obecných soudů ČR, je v porovnání s rozhodčím řízením podstatně vyšší, a to ve prospěch

rozhodčího řízení, ale u obecných soudů je možno využít všech řádných opravných

prostředků dle legislativy ČR. Rozhodčí řízení je ,jednoinstitucionální" a pokud nebylo

prokázáno pochybení v procesních záležitostech při rozhodčím řízení, je rozhodnutí rozhodce

pro obě smluvní strany závazné a u obecného soudu vymahatelné. Z tohoto důvodu je při

uzavírání kupních smluv s mezinárodním prvkem nutné přihlédnutí ke všem skutečnostem.

K informacím o smluvním partneru, k finančnímu objemu smluvního vztahu, k ostatním

rizikům apod. Bohužel, vše opět záleží na pozici vyjednávání u konkrétního obchodního



případu. Mezinárodní obchodní arbitráže JSou stále častějšími instituty v oblasti

mezinárodního obchodu. Jedná se o způsob řešení sporu o majetkové nároky vzniklé

z provádění mezinárodního obchodního styku mezi fyzickými a právnickými osobami.

Základní podmínkou je přípustnost z pohledu dotčených právních řádů a dohoda stran o

podřízení se takovýmto rozhodnutím. Řešení sporu je i přes svoji složitost událostí, jejíž

nepříznivým dopadům lze předejít a to právě důkladnou analýzou všech pro a proti v daném

obchodním vztahu, vyhodnocením rizik, studie vydaných judikátů podobných případů,

vyhodnocování rizik neobchodní povahy, např. politických aj.

Nakonec si řekneme něco málo o výhodách a nevýhodách rozhodčího řízení. V dnešní

době je již překonáno tvrzení o nižších nákladech na rozhodčí řízení, protože v tomto případě

rozhoduje o finančních nákladech na řešení sporu mnoho jiných okolností. Například existují

soudy a rozhodčí instituce tzv. dražší a levnější, nebo jedna z velkých výhod rozhodčího

řízení rychlost nebývá právě zadarmo. Existují však i opravdu objektivní výhody rozhodčích

řízení, kterými jsou např. zásada vesměs jednoinstančního řízení, jednodušší procesní

pravidla, neveřejnost řízení, tzn. určitý stupeň utajení procesu, využívání znalců a expertů

jako rozhodců, možnosti neformální komunikace, možnost přesunu místa jednání apod.

Smluvní ustanovení o řešení sporu v mezinárodním obchodu zúročuje naše obchodní

vyjednávací schopnosti, jejíchž výsledkem je dobře uzavřená obchodní smlouva. Završuje tak

celý proces mezinárodního i tuzemského obchodování našich firem a zvyšuje v konečné fázi

prestiž celé České republiky.



Účelem a konečným cílem této diplomové práce bylo teoretické řešení problémů celní

politiky EU v obchodních smlouvách, které vyplývá z realizace současné celní politiky EU a

České republiky ve vazbě na společnou obchodní politiku EU. Celé řešení tématu této

diplomové práce vychází nejen z teoretických znalostí, ale také z vlastních dlouholetých

získaných praktických zkušeností ve firemním obchodování nejen v rámci České republiky,

ale také v mezinárodním měřítku.

Přestože společná obchodní politika Evropské unie je postavena v nejvyšší míře na

základech jednotného celního území a na aplikaci jednotných celních předpisů, tarifů,

omezení apod., neexistuje toto povědomí v běžné obchodní praxi. Pokud se zeptáte například

majitele firmy, obchodního ředitele nebo obchodního manažera firmy, v mnoha případech

velmi schopného s dlouholetou praxí, málokdy Vám dokáže odpovědět na otázky týkající se

celní problematiky ČR nebo dokonce EU. A rovněž nedokáže určit tu hranici, která spojuje

právě společnou obchodní politiku EU s obchodní politikou dané společnosti. Chybí vazba

maximalizace zisku, resp. dlouhodobě udržitelného generování zisku dané společnosti právě

na aplikovanou společnou obchodní politiku EU a s tím související celní předpisy EU a další

související legislativu EU. A právě z tohoto důvodu vznikla tato diplomová práce. Ve své

podstatě se pokouší převést teoretické znalosti do praxe obchodování se zbožím, a to nejen se

třetími zeměmi, ale i v rámci intrakomunitárního obchodu a také i obchodu tuzemského.

Správné pochopení principů obchodování ve vazbě na legislativu EU, která řeší společnou

obchodní politiku všech členských států vůči třetím zemím, umožní mnoha společnostem a

hlavně těm, které realizují mezinárodní obchod zřídka, vyhnout se legislativním pochybením,

obchodním pochybením a zabránit tak mnohdy zbytečným finančním ztrátám.

Tato práce je také určitým startovacím nebo odrazovým můstkem k studiu další, již

velmi podrobné literatury v konkrétních oblastech, jako je celní řízení, mezinárodní právo,

řešení sporů, vytváření mezinárodních smluv apod. Může sloužit také jako podklad pro

vytvoření různých firemních směrnic, které se v rámci budování nebo doplňování např.

integrovaného systému managementu firem nebo následných certifikačních auditů, stanou

nedílnou součástí organizace procesů v dané firmě, a mohou přispět k zvýšení jejich

konkurenceschopnosti, a v neposlední řadě se mohou významně podílet na zvyšování prestiže

daných firem a tak i celé České republiky.
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PŘÍLOHA Č. 2 - PRÁVNÍ PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE V OBLASTI

CELNICTVÍ



Zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších právních předpisů (poslední

novelou je zákon č. 626/2004 Sb.),

Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších právních

předpisů (novely jsou: zákon č. 635/2004 Sb. a zákon č. 669/2004 Sb.),

Zákon Č. 186/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o

Celní správě České republiky,

Vyhláška Č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve

znění pozdějších právních předpisů (poslední novelou je Vyhláška Č. 201/2005 Sb., o

statistice vyváženého a dováženého zboží a o způsobu sdělování údajů o obchodu mezi

Českou republikou a členskými státy Evropských společenství a Vyhláška č. 563/2006

Sb.).

Kromě těchto základních předpisů upravuje obor celnictví velké množství dalších právních

předpisů, jako jsou např. licenční záležitosti, kvóty, preference, antidumpingová opatření,

vývozní podpory, různá veterinární opatření apod.



Nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992, Celní kodex Společenství, ve znění pozdějších

právních předpisů, např.:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 82/1997,

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 955/1999,

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000,

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005,

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/1993, kterým se provádí výše uvedené Nařízení Rady

(EHS) č. 2913/1992, ve znění pozdějších právních předpisů (poslední novelou je Nařízení

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1875/2006),

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/1987, o sazební a statistické nomenklatuře a o společném

celním sazebníku; u tohoto dokumentu se mění každoročně příloha č. I, tj. společný celní

sazebník Společenství,

Nařízení Rady (EHS) č. 918/1983, o systému Společenství pro osvobození od cla, ve

znění pozdějších právních předpisů (poslední novelou je Nařízení Evropského parlamentu

a Rady (ES) č. 167112000),

Nařízení Rady (ES) č. 980/2005, o uplatňování systému všeobecných celních preferencí.



Asistenční činnost

Podpora poskytovaná celním úřadem jinému celnímu orgánu nebo územnímu finančnímu

orgánu na základě jejich žádosti a v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů.

Celně schválené určení zboží

propuštění zboží do celního režimu,

umístění zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu,

zpětný vývoz zboží z celního území Společenství,

zničení zboží,

přenechání zboží ve prospěch státu.

Celní dluh

Povinnost osoby zaplatit souhrn dovozních a vývozních cel, která jsou uplatňována pro určité

zboží dle platných předpisů Společenství.

Celní dohled

Činnost celních orgánů, jíž se zajišťuje dodržování celních předpisů a případně i dalších

právních předpisů vztahujících se na zboží podléhající celnímu dohledu.

Celní formality

Požadavek stanovený celními předpisy či uložený celními orgány držiteli zboží v souvislosti

s celní kontrolou.

Celní kontrola

Provádění zvláštních úkonů celními orgány s cílem zajistit řádné používání celních předpisů a

dalších právních předpisů upravujících vstup, výstup, tranzit, přepravu a zvláštní použití zboží

přemísťovaného mezi celním územím Společenství a třetími zeměmi a přítomnost zboží, které

není zbožím Společenství. Tyto úkony mohou zahrnovat prohlídku zboží, ověřování údajů

v celním prohlášení a existence a pravosti elektronických nebo písemných dokladů, kontrolu

účetních dokladů a jiných záznamů, kontrolu dopravních prostředků, kontrolu zavazadel a



jiného zboží převáženého osobami nebo na osobách a provádění úředních šetření a jiných

podobných úkonů.

Celní nomenklatura

Číselný kód (osmimístný), který je přiřazován dle stanovených pravidel určitému zboží podle

Kombinované nomenklatury Společenství - Nařízení Rady (EHS) č. 2658/1987.

Celní orgány

Orgány celní správy příslušné k uplatňování celních předpisů (mohou být pověřeny 1

uplatňováním předpisů dalších). Celní orgány jsou i jiné orgány oficiálně zmocněné

k uplatňování celních předpisů jen z části nebo pouze některých.

Celní prohlášení

Úkon, jímž osoba projevuje předepsanou formou a způsobem vůli, aby zboží bylo propuštěno

do určitého režimu.

Celní předpisy

Právní předpisy Společenství nebo národní právní předpisy členských států Společenství,

jejichž prováděním jsou celní orgány pověřeny.

a) volný oběh,

b) tranzit,

c) uskladňování v celním skladu,

d) aktivní zušlechťovací styk,

e) přepracování pod celním dohledem,

t) dočasné použití,

g) pasivní zušlechťovací styk,

h) vývoz.

Celní status

Postavení zboží dle celních předpisů vyjadřující, že se jedná o zboží Společenství, nebo o

zboží, jež není zbožím Společenství.



Celní úřad

Úřad, kde lze splnit formality stanovené celními předpisy.

Celní úřad dovozní

Celní úřad určený celními orgány v souladu s celními předpisy, kde mají být provedeny

formality pro přidělení celně schváleného určení pro zboží vstupující na celní území

Společenství, včetně náležitých kontrol z hlediska rizik.

Celní úřad pohraniční

Celní úřad nacházející se na hranicích celního území Společenství.

Celní úřad vnitrozemský

Celní úřad nacházející se mimo hranice celního území Společenství uvnitř celního území

Společenství.

Celní úřad vstupní

Celní úřad určený celními orgány v souladu s celními předpisy, kam musí být zboží vstupující

na celní území Společenství neprodleně dopraveno a kde je podrobeno náležitým vstupním

kontrolám z hlediska rizik.

Celní úřad výstupní

Celní úřad určený celními orgány v souladu s celními předpisy, kde musí být zboží před

opuštěním celního území Společenství předloženo a kde je podrobeno celním kontrolám

z hlediska uplatnění výstupních formalit a náležitým kontrolám z hlediska rizik.

Celní úřad vývozní

Celní úřad určený celními orgány v souladu s celními předpisy, kde mají být provedeny

formality pro přidělení celně schváleného určení pro zboží opouštějící celní území

Společenství, včetně náležitých kontrol z hlediska rizik.

Celní území

Podle mezinárodní úmluvy nebo zvyklostí území, na něž se vztahují jednotně celní předpisy a

v jehož rozsahu jednotně působí. Územím se rozumí příslušná vymezená část pevniny včetně



teritoriálních vod, vnitrozemských přímořských vod a vzdušného prostoru nad vymezeným

územím.

Celní území Společenství

Území členských států Evropské ume s výjimkou přesně stanovených částí území

jednotlivých států, které jsou z celního území Společenství vyňaty. Do celního území

Společenství patří i území nečlenských států Evropské unie, pokud jsou tato území na základě

uzavřené mezinárodní celní úmluvy těchto států s Evropskou unií do celního území Evropské

unie zařazeny (např. Monacké knížectví).

Celnictví

Plnění úkolů celními orgány podle celních předpisů a podle dalších předpisů, které se vztahují

na celní orgány při správě daní, poplatků a cel.

Clo dovozní

Clo a poplatky s rovnocenným účinkem vybírané při dovozu zboží, případně dovozní

poplatky zavedené v rámci společné zemědělské politiky nebo v rámci zvláštních úprav

platných pro některé druhy zboží vzniklého zpracováváním zemědělských produktů.

Clo vývozní

Clo a poplatky s rovnocenným účinkem vybírané při vývozu zboží, případně vývozní

poplatky zavedené v rámci společné zemědělské politiky nebo v rámci zvláštních úprav

platných pro některé druhy zboží vzniklého zpracováváním zemědělských produktů.

Deklarant

Osoba, která činí celní prohlášení vlastním jménem, a nebo osoba, jejímž jménem je celní

prohlášení činěno.

Dlužník

Osoba, která má za povinnost zaplatit celní dluh.

Držitel povolení

Osoba, jíž bylo příslušnými orgány uděleno povolení.



Držitel zboží

Osoba, jež je vlastníkem zboží nebo má podobné právo nakládat se zbožím nebo má nad

zbožím fyzickou kontrolu.

Harmonizovaný systém

Systém popisu a číselného označování zboží (šestimístný číselný kód) dle Mezinárodní

úmluvy o Harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží, spravovaný WCO

(Světová celní organizace). Harmonizovaný systém je základem Kombinované nomenklatury

Společenství.

Obchodně-politické opatření

Mimosazební opatření zavedené v rámci společné obchodní politiky předpisy Společenství

upravující dovoz a vývoz zboží.

Oprávnění

Celními předpisy nebo rozhodnutím celních orgánů dané právo určité nebo určitelné osobě

užívat určité výhody, zjednodušení, úlevy či zvláštního postupu.

Oprávněný hospodářský subjekt

Hospodářský subjekt usazený na celním území Společenství, kterému bylo celními orgány po

konzultaci s jinými příslušnými orgány za podmínky splnění kritérií (dodržování celních

požadavků, správný systém vedení obchodních a přepravních záznamů umožňujících celní

kontrolu, prokázaná platební schopnost, odpovídající normy v oblasti bezpečnosti a

zabezpečení) uděleno postavení umožňující využívání zjednodušených postupů a dalších úlev

stanovených v celních předpisech na území jednoho nebo více členských států Evropské unie.

Osoba

V rámci celních předpisů se "osobou" rozumí fyzická osoba, právnická osoba, sdružení osob

bez právní subjektivity, které mohou činit právní úkony.

Osoba usazena ve Společenství

Pro celní předpisy se v případě fyzické osoby rozumí osoba, která má obvyklé bydliště ve

Společenství a v případě právnické osoby se jedná o osobu, která má sídlo, řídicí ústředí nebo

stálou provozovnu ve Společenství.



Platné předpisy

Právní předpisy Společenství nebo národní právní předpisy členských států Společenství.

Propuštění zboží

Úkon, kterým celní orgány umožňují nakládat se zbožím za podmínek celního režimu, do nějž

je zboží propuštěno.

Předložení zboží k celnímu řízení

Oznámení celním orgánům učiněné stanoveným způsobem, že zboží bylo přepraveno na celní

úřad nebo jiné místo určené nebo schválené celními orgány.

Riziko

Pravděpodobnost, že nastane určitá událost, pokud jde o vstup, výstup, tranzit, přepravu a

zvláštní použití zboží přemísťovaného mezi celním územím Společenství a třetími zeměmi a

o přítomnost zboží, které není zbožím Společenství, přičemž tato událost brání řádnému

používání předpisů Společenství nebo vnitrostátních předpisů, nebo ohrožuje finanční zájmy

Společenství a jeho členských států, nebo představuje hrozbu pro zabezpečení a bezpečnost

Společenství, veřejné zdraví, životní prostředí nebo spotřebitele.

Rozhodnutí

Individuální právní akt vydaný celním orgánem ve správním nebo daňovém řízení vztahující

se k celním předpisům, jímž se rozhoduje v jednotlivém případě a jenž má právní účinky na

jednu nebo více určitých nebo určitelných osob.

Řízení rizik

Systematické určování rizik a provádění všech opatření nezbytných pro omezení vystavení

rizikům. Zahrnuje takové činnosti jako shromažďování údajů a informací, analýzu a

hodnocení rizik, stanovování a provádění opatření a pravidelné sledování a přezkoumávání

postupu a jeho výsledků na základě mezinárodních a vnitrostátních zdrojů a strategií a zdrojů

a strategií Společenství.

Zboží

Z hlediska celních předpisů jsou zbožím veškeré hmotné věci movité a elektrická energie

uvedené v Kombinované nomenklatuře Společenství.



Zboží, které není zbožím Společenství

Jedná se o zboží jiné, než je zboží Společenství, a dále zboží, které ztratilo celní status
Společenství.

Zboží neobchodní povahy
Zboží, které vstupuje do příslušného celního režimu příležitostně a jehož povaha a množství

prokazují, že má sloužit výhradně k soukromému nebo osobnímu použití nebo spotřebě

příjemců nebo osob, které je dovážejí, a jejich rodinných příslušníků, nebo které má zjevně
sloužit jako dárek.

Zboží Společenství

Jedná se o zboží zcela získané na celním území Společenství za podmínek stanovených

celními předpisy, aniž k němu bylo přidáno zboží dovezené ze zemí či území, jež netvoří

součást celního území Společenství. Dále zbožím Společenství je i zboží dovezené ze zemí

nebo území, jež netvoří součást celního území Společenství, které však bylo propuštěno do

volného oběhu. Zbožím Společenství je též zboží získané nebo vyrobené na celním území

Společenství ze zboží uvedeného v předešlém textu.



EXW - Ex Works ( ... named place) - ze závodu ( ... ujednané místo),

FCA - Free Carrier ( .. o named place) - vyplaceně dopravci ( ... ujednané místo),

FAS - Free Alongside Ship ( ... named port of shipment) - vyplaceně k boku lodi

( ... ujednaný přístav nalodění),

FOB - Free on Board ( ... named port of shipment) - vyplaceně loď ( ... ujednaný přístav

nalodění),

CFR - Cost and Freight ( ... named port of destination) - výlohy a dopravné placeny

( ... uj ednaný přístav určení),

CIF - Cost, Insurance and Freight (... named port of destination) - výlohy, pojistné

a dopravné placeny ( ... ujednaný přístav určení),

CPT - Carriage Paid to (. o • named place of destination) - dopravné placeno do

(o .. ujednané místo určení),

CIP - Carriage and Insurance Paid to ( ... named place of destination) - dopravné

a pojištění placeno do ( ... ujednané místo určení),

DAF - Delivered at Frontier (... named place) - s dodáním na hranici (... ujednané

místo),

DES - Delivered Ex Ship ( ... named port of destination) - s dodáním z lodi (. o. ujednaný

přístav určení),

DEQ - Delivered Ex Quay/Duty Paid (... named port of destination) - s dodáním

z nábřeží/clo placeno ( ... ujednaný přístav určení),

DDU - Delivered Duty Unpaid ( ... named place of destination) - s dodáním bez placení

cla ( ... uj ednané místo určení),

DDP - Delivered Duty Paid ( ... named place of destination) - s dodáním clo placeno

( ... ujednané místo určení).


