Průběžné hodnocení celního kodexu Unie
Vyplnění polí označených * je povinné.

Úvod
Celní unie, založená v roce 1968, je základním předpokladem volného oběhu zboží v rámci EU, bez něhož
by jednotný trh nebyl možný. Celní unie je rovněž jednou z mála výlučných pravomocí Unie. To znamená,
že celní předpisy jsou přijímány na úrovni EU, avšak za jejich uplatňování odpovídají členské státy
prostřednictvím svých vnitrostátních celních správ.
Celní kodex Unie je hlavním právním rámcem EU pro celní oblast a nahrazuje předchozí celní kodex
Společenství. Hlavními specifickými cíli celního kodexu Unie jsou 1) zefektivnění a zjednodušení celních
předpisů, režimů a procesů; 2) dosažení plně bezpapírového prostředí a 3) posílení právní jistoty a
předvídatelnosti celních předpisů.
Celní kodex Unie byl přijat v říjnu 2013. Od té doby Evropská komise rovněž přijala řadu právních aktů,
které doplňují ustanovení celního kodexu Unie, stanoví procesní pravidla pro jeho provádění a definují
pracovní program pro vývoj a zavádění souboru elektronických systémů. Věcná ustanovení celního kodexu
Unie jsou uplatňována od května 2016, ale na některé aspekty se vztahují přechodná pravidla do doby, než
se dokončí modernizace či vývoj příslušných informačních systémů. Další informace o legislativním a IT
balíčku celního kodexu Unie a o jeho stavu jsou k dispozici zde.
Ve zprávě Evropskému parlamentu a Radě z roku 2018 (k dispozici zde) se Evropská komise zavázala, že
do roku 2021 provede průběžné hodnocení právního rámce pro celní kodex Unie a elektronických systémů
zavedených do uvedeného data. Cílem této konzultace je shromáždit názory a zkušenosti zúčastněných
stran (včetně podniků, jednotlivců, celních orgánů a dalších zúčastněných stran) týkající se celního kodexu
Unie a jeho provádění, aby mohly být použity k tvorbě závěrů průběžného hodnocení a pomoci určit
způsoby, jak zlepšit fungování celního kodexu Unie.
Shrnutí odpovědí na tuto konzultaci bude zveřejněno na portálu pro zlepšování právní úpravy po skončení
konzultačního období.

Informace o vás
Následující otázky nám pomohou lépe pochopit vaše názory, očekávání a potřeby v souvislosti s celními
postupy v EU.
* Jazyk,

v němž budete na otázky odpovídat:

angličtina
bulharština
čeština
chorvatština
dánština
estonština
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finština
francouzština
irština
italština
litevština
lotyština
maďarština
maltština
němčina
nizozemština
polština
portugalština
řečtina
rumunština
slovenština
slovinština
španělština
švédština
* Konzultace

se účastníte:

jménem akademické/výzkumné instituce
jménem sdružení podniků
jménem podniku / obchodní organizace
jménem spotřebitelské organizace
jako občan EU
jménem ekologické organizace
jako občan země, která není členem EU
jménem nevládní organizace
jako orgán veřejné správy
jménem odborového svazu
jiná možnost
* Jméno
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* Příjmení

* E-mailová

adresa (nebude zveřejněna):

* Působnost

mezinárodní
místní
národní
regionální
* Úroveň

správy

místní orgán
místní agentura
* Úroveň

správy

parlament
orgán
agentura
* Název

organizace

Maximálně 255 znaků

* Velikost

organizace

mikro (1 až 9 zaměstnanců)
malá (10 až 49 zaměstnanců)
střední (50 až 249 zaměstnanců)
velká (250 či více zaměstnanců)
Identifikační číslo v rejstříku transparentnosti
Maximálně 255 znaků
Je vaše organizace zaregistrována v rejstříku transparentnosti? Jde o dobrovolnou databázi pro organizace, které
se snaží ovlivňovat rozhodování v EU.
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* Země

původu

Uveďte, ve které zemi se vy nebo vaše organizace nacházíte.

Afghánistán

Francouzská

Litva

Guyana
Alandy

Francouzská

Šalomounovy
ostrovy

Lotyšsko

Salvador

Lucembursko

Samoa

jižní a
antarktická
území
Albánie

Francouzská
Polynésie

Alžírsko

Gabon

Macao

San Marino

Americká

Gambie

Madagaskar

Saúdská

Samoa
Americké

Arábie
Ghana

Maďarsko

Senegal

Andorra

Gibraltar

Malajsie

Severní Korea

Angola

Grenada

Malawi

Severní

Panenské
ostrovy

Makedonie
Anguilla

Grónsko

Maledivy

Seychely

Antarktida

Gruzie

Mali

Sierra Leone

Antigua a

Guadeloupe

Malta

Singapur

Argentina

Guam

Maroko

Sint Maarten

Arménie

Guatemala

Marshallovy

Slovensko

Barbuda

ostrovy
Aruba

Guernsey

Martinik

Slovinsko

Austrálie

Guinea

Mauricius

Somálsko

Ázerbájdžán

Guinea-Bissau

Mauritánie

Španělsko

Bahamy

Guyana

Mayotte

Spojené
arabské
emiráty

Bahrajn

Haiti

Menší odlehlé

Spojené

ostrovy USA

království
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Bangladéš

Heardův ostrov

Mexiko

Spojené státy

a McDonaldovy
ostrovy
Barbados

Honduras

Mikronésie

Srbsko

Belgie

Hongkong

Moldavsko

Šrí Lanka

Belize

Indie

Monako

Středoafrická
republika

Bělorusko

Indonésie

Mongolsko

Súdán

Benin

Irák

Montserrat

Surinam

Bermudy

Írán

Mosambik

Svalbard a
Jan Mayen

Bhútán

Irsko

Myanmar

Svatá Helena,

/Barma

Ascension a
Tristan da
Cunha

Bolívie

Island

Namibie

Svatá Lucie

Bonaire, Svatý

Itálie

Nauru

Svatý

Eustach a Saba
Bosna a

Bartoloměj
Izrael

Německo

Hercegovina

Svatý Kryštof
a Nevis

Botswana

Jamajka

Nepál

Svatý Martin

Bouvetův ostrov

Japonsko

Niger

Svatý Tomáš
a Princův
ostrov

Brazílie

Jemen

Nigérie

Svatý Vincenc
a Grenadiny

Britské

Jersey

Nikaragua

Svazijsko

Jižní Afrika

Niue

Švédsko

Jižní Georgie a

Nizozemsko

Švýcarsko

indickooceánské
území
Britské
Panenské
ostrovy
Brunej

Jižní
Sandwichovy
ostrovy
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Bulharsko

Jižní Korea

Norsko

Sýrie

Burkina Faso

Jižní Súdán

Nová Kaledonie

Tádžikistán

Burundi

Jordánsko

Nový Zéland

Tanzanie

Čad

Kajmanské

Omán

Tchaj-wan

ostrovy
Černá Hora

Kambodža

Ostrov Man

Thajsko

Česko

Kamerun

Ostrov Norfolk

Togo

Chile

Kanada

Ostrovy

Tokelau

Severní
Mariany
Chorvatsko

Kapverdy

Ostrovy Turks

Tonga

a Caicos
Čína

Katar

Pákistán

Trinidad a
Tobago

Clipperton

Kazachstán

Palau

Tunisko

Cookovy ostrovy

Keňa

Palestina

Turecko

Curaçao

Kiribati

Panama

Turkmenistán

Dánsko

Kokosové

Papua-Nová

Tuvalu

(Keelingovy)

Guinea

ostrovy
Demokratická

Kolumbie

Paraguay

Uganda

Dominika

Komory

Peru

Ukrajina

Dominikánská

Kongo

Pitcairnovy

Uruguay

republika Kongo

republika
Džibutsko

ostrovy
Kosovo

Pobřeží

Uzbekistán

slonoviny
Egypt

Kostarika

Polsko

Vánoční ostrov

Ekvádor

Kuba

Portoriko

Vanuatu

Eritrea

Kuvajt

Portugalsko

Vatikán

Estonsko

Kypr

Rakousko

Venezuela

Etiopie

Kyrgyzstán

Řecko

Vietnam

Faerské ostrovy

Laos

Réunion

Východní
Timor
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Falklandské

Lesotho

ostrovy

Rovníková

Wallis a

Guinea

Futuna

Fidži

Libanon

Rumunsko

Zambie

Filipíny

Libérie

Rusko

Západní
Sahara

Finsko

Libye

Rwanda

Francie

Lichtenštejnsko

Saint-Pierre a

Zimbabwe

Miquelon
Komise zveřejní všechny příspěvky do této veřejné konzultace. Můžete si zvolit, zda dáváte přednost tomu,
aby byly vaše údaje zveřejněny, nebo zda má být váš příspěvek zveřejněn anonymně. Pro účely
transparentnosti se vždy zveřejní druh respondenta (například „sdružení podniků“, „spotřebitelské
sdružení“, „občan EU“), země původu, název a velikost organizace a její číslo v rejstříku
transparentnosti. Vaše e-mailová adresa se nezveřejňuje v žádném případě. Zvolte možnost ochrany
soukromí, která vám nejlépe vyhovuje. Výchozí nastavení ochrany soukromí je dáno vybraným druhem
respondenta.
* Nastavení

ochrany soukromí v případě zveřejnění příspěvku

Odpovědi na tuto veřejnou konzultaci Komise zveřejní. Můžete se rozhodnout, zda vaše údaje mají být zveřejněny,
nebo nikoli.

Chci zůstat v anonymitě
Zveřejní se druh respondenta, za kterého v této konzultaci odpovídáte, vaše
země původu a váš příspěvek, a to v obdržené podobě. Vaše jméno se
nezveřejní. V samotném příspěvku neuvádějte žádné osobní údaje.
Údaje si přeji zveřejnit
Zveřejní se vaše jméno, druh respondenta, za kterého v této konzultaci
odpovídáte, vaše země původu a váš příspěvek.
* Nastavení

ochrany soukromí v případě zveřejnění příspěvku

Odpovědi na tuto veřejnou konzultaci Komise zveřejní. Můžete se rozhodnout, zda vaše údaje mají být zveřejněny,
nebo nikoli.

Chci zůstat v anonymitě
Zveřejní se pouze údaje o organizaci: zveřejní se druh respondenta, za
kterého v této konzultaci odpovídáte, název organizace, jejímž jménem
odpovídáte, spolu s jejím číslem v rejstříku transparentnosti, velikostí a zemí
původu a váš příspěvek, to vše v obdržené podobě. Vaše jméno se
nezveřejní. Chcete-li zůstat v anonymitě, v samotném příspěvku neuvádějte
žádné osobní údaje.
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Údaje si přeji zveřejnit
Zveřejní se údaje o organizaci a údaje o respondentovi: zveřejní se druh
respondenta, za kterého v této konzultaci odpovídáte, název organizace,
jejímž jménem odpovídáte, spolu s jejím číslem v rejstříku transparentnosti,
velikostí a zemí původu a váš příspěvek. Zveřejní se i vaše jméno.
Souhlasím s ustanoveními o ochraně osobních údajů.
* Byl

vašemu podniku členským státem EU udělen status oprávněného

hospodářského subjektu?
Ano
Ne
* Je

vaše organizace celním orgánem (tj. odpovídá za správu a prosazování celních

předpisů)?
Ano
Ne
* Jak

často se v průměru podílíte na celních operacích, řízeních a/nebo

prohlášeních?

Může se jednat o jakékoli profesní nebo soukromé činnosti, např. jako obchodník,
celní zástupce, celní úředník, tvůrce politik / normotvůrce, výzkumný pracovník,
spotřebitel atd.
Denně nebo téměř denně
Jednou nebo vícekrát měsíčně
Méně než jednou za měsíc
Nikdy
* Jak

dobře znáte celní kodex Unie?
Mám podrobné znalosti částí celního kodexu Unie nebo ho znám celý.
Mám střední znalosti částí celního kodexu Unie nebo celého kodexu.
Mám základní znalosti částí celního kodexu Unie nebo celého kodexu.
Mám velmi omezené znalosti celního kodexu Unie nebo ho neznám vůbec.

Celkové názory na celní kodex Unie
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Jaké jsou k dnešnímu dni vaše (nebo vaší organizace) nejdůležitější potřeby a
priority týkající se celních předpisů a postupů EU?
Velmi

Docela

Poměrně

Nepříliš

Naprosto

důležité

důležité

důležité

důležité

nedůležité

Nevím

* Jasnější a
předvídatelnější
celní předpisy a
postupy
* Jednotnější celní
předpisy a postupy v
různých členských
státech EU
* Větší stabilita celních
předpisů (za účelem
omezení nákladů na
přizpůsobení)
* Účinnější výměna
informací mezi
vnitrostátními celními
správami a
hospodářskými
subjekty
* Účinnější nástroje
pro boj proti
pašování,
nezákonnému nebo
podvodnému
obchodu
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* Lepší prosazování
bezpečnostních,
zdravotních a
environmentálních
předpisů EU na
vnějších hranicích
* Rychlejší celní
procesy a režimy
* Jednodušší celní
procesy a režimy
* Lepší přizpůsobení
celních předpisů a
postupů novému
globálnímu,
obchodnímu nebo
socioekonomickému
vývoji a okolnostem
* Větší finanční a/nebo
lidské zdroje
umožňující celním
orgánům vykonávat
jejich práci
* Jiné (upřesněte)
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Jiné (upřesněte)
Maximálně 100 znaků
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Jsou podle vašeho názoru tyto potřeby v současnosti více, či méně důležité než v
roce 2013, kdy byl přijat celní kodex Unie?
Mnohem

Trochu

důležitější

důležitější

Zhruba

O něco

Mnohem

stejně

méně

méně

důležité

důležité

důležité

Nevím

* Jasnější a
předvídatelnější
celní předpisy a
postupy
* Jednotnější celní
předpisy a postupy
v různých
členských státech
EU
* Větší stabilita
celních předpisů
(za účelem
omezení nákladů
na přizpůsobení)
* Účinnější výměna
informací mezi
vnitrostátními
celními správami a
hospodářskými
subjekty
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* Účinnější nástroje
pro boj proti
pašování,
nezákonnému
nebo podvodnému
obchodu
* Lepší prosazování
bezpečnostních,
zdravotních a
environmentálních
předpisů EU na
vnějších hranicích
* Rychlejší celní
procesy a režimy
* Jednodušší celní
procesy a režimy
* Větší finanční a
/nebo lidské zdroje
umožňující celním
orgánům
vykonávat jejich
práci
* Jiné (upřesněte)

13

Jiné (upřesněte)
Maximálně 100 znaků

Stručně popište své hlavní potřeby týkající se celních předpisů a postupů EU a to,
zda a jak se tyto potřeby změnily v období let 2013-2020.
Maximálně 2000 znaků

Jakého pokroku podle vašeho názoru dosáhly celní orgány v EU od vstupu celního
kodexu Unie v platnost (2016-2020) při plnění následujících cílů?
Výrazného

Určitého

pokroku

pokroku

Velmi
malého
pokroku

Žádného
pokroku

Nevím

* Zefektivnit a
zjednodušit celní
předpisy, režimy a
procesy
* Posílit právní jistotu
a předvídatelnost
celních předpisů
* Dosáhnout plně
bezpapírového
prostředí
(zajištěním toho,
aby všechna celní
prohlášení a
operace mohly být
prováděny
elektronicky)
* Ochrana finančních
zájmů EU a jejích
členských států
(zajištěním
správného výběru
cel)
* Ochrana EU před
nekalým a
nezákonným
obchodem (např.
zabavením
padělaného zboží)
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* Zajištění
bezpečnosti a
ochrany EU a jejích
obyvatel (např.
zastavením dovozu
nebezpečného
zboží)
* Usnadnění
legálního obchodu
a podpora legální
obchodní činnosti
(tím, že celní
režimy budou pro
důvěryhodné
subjekty co
nejrychlejší a
nejúčinnější)

Do jaké míry přispěl celní kodex Unie a jeho dosavadní provádění k pokroku při
dosahování těchto cílů?
Celní kodex

Celní kodex

Unie přispěl

Unie přispěl

velkou

do určité

měrou

míry

Celní kodex

Celní kodex

Unie přispěl

Unie vůbec

trochu

nepřispěl

Nevím

* Zefektivnit a
zjednodušit celní
předpisy, režimy a
procesy
* Posílit právní jistotu
a předvídatelnost
celních předpisů
* Dosáhnout plně
bezpapírového
prostředí
(zajištěním toho,
aby všechna celní
prohlášení a
operace mohly být
prováděny
elektronicky)
* Ochrana finančních
zájmů EU a jejích
členských států
(zajištěním
správného výběru
cel)
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* Ochrana EU před
nekalým a
nezákonným
obchodem (např.
zabavením
padělaného zboží)
* Zajištění
bezpečnosti a
ochrany EU a jejích
obyvatel (např.
zastavením dovozu
nebezpečného
zboží)
* Usnadnění
legálního obchodu
a podpora legální
obchodní činnosti
(tím, že celní
režimy budou pro
důvěryhodné
subjekty co
nejrychlejší a
nejúčinnější)
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Souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími prohlášeními o podobě legislativního
a IT balíčku celního kodexu Unie?
Rozhodně

Spíše

souhlasím

souhlasím

Nemám
vyhraněný
názor

Spíše

Rozhodně

nesouhlasím

nesouhlasím

Nevím

* Struktura
legislativního
a IT balíčku
celního
kodexu Unie,
včetně
rozdělení
obsahu mezi
právní akty a
datové
přílohy, je
uživatelsky
přívětivá
* Ustanovení
legislativního
a IT balíčku
celního
kodexu Unie
jsou jasná a
srozumitelná
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* Legislativní a
IT balíček
celního
kodexu Unie,
včetně jeho
pravidelných
změn, je
viditelný a
náležitě se o
něm
informuje
* Legislativní a
IT balíček
celního
kodexu Unie
jako celek
poskytuje
soudržný
rámec pro
regulaci
celních
činností a
související
vývoj
informačních
technologií
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* Legislativní a
IT balíček
celního
kodexu Unie
představuje
oproti svému
předchůdci
zlepšení
(celní kodex
Společenství)
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Souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími prohlášeními o provádění
legislativního a IT balíčku celního kodexu Unie?
Rozhodně

Spíše

souhlasím

souhlasím

Nemám
vyhraněný
názor

Spíše

Rozhodně

nesouhlasím

nesouhlasím

Nevím

* Pravidla a
ustanovení
celního kodexu
Unie uplatňují
celní orgány
různých
členských států
EU jednotným
způsobem
* Vnitrostátní
celní správy a
Evropská
komise při
provádění
celního kodexu
Unie účinně
spolupracují
* Hospodářské
subjekty mají
dostatečné
příležitosti k
vyjádření svých
názorů na
provádění
celního kodexu
Unie
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* Byly provedeny
dostatečné
činnosti (např.
semináře,
konzultace,
poradenství,
odborná
příprava) s
cílem pomoci
hospodářským
subjektům
připravit se na
změny celního
kodexu Unie a
dodržovat je
* Současné
rozdělení
odpovědnosti
za informační
systémy
celního kodexu
Unie mezi
vnitrostátní
celní správy a
Evropskou
komisi je
přiměřené
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* Tempo pokroku
při vývoji a
zavádění
informačních
systémů
celního kodexu
Unie je
uspokojivé
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Co je podle vás doposud hlavní úspěch, zlepšení nebo pozitivní dopad celního
kodexu Unie?
Maximálně 2000 znaků

Co považujete za hlavní výzvu nebo zklamání v souvislosti s celním kodexem Unie
nebo jeho dosavadním prováděním?
Maximálně 2000 znaků

Do jaké míry je právní rámec celního kodexu Unie v souladu s politikami EU v
jiných oblastech? Existují nějaké nesrovnalosti, konflikty či rozpory s příslušnými
prioritami Komise na období 2019-2024?
Velmi v

Převážně v

Částečně

Nepříliš v

souladu

souladu

v souladu

souladu

Není
vůbec v

Nevím

souladu

* Zelená dohoda
pro Evropu:
Evropa usiluje o
to, aby se stala
prvním klimaticky
neutrálním
kontinentem tím,
že její
hospodářství
bude moderní a
bude účinně
využívat zdroje
* Evropa
připravená na
digitální věk:
digitální strategie
EU posílí
postavení lidí
prostřednictvím
nové generace
technologií
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* Hospodářství,
které pracuje ve
prospěch lidí: EU
musí vytvořit
atraktivnější
investiční
prostředí a zajistit
růst, který vytváří
kvalitní pracovní
místa, zejména
pro mladé lidi a
malé podniky
* Silnější Evropa ve
světě: EU posílí
svůj hlas ve světě
prosazováním
multilateralismu a
světového
pořádku
založeného na
pravidlech

Pokud mezi celním kodexem Unie a jinými politikami EU nebo prioritami Komise
vidíte výrazné nesrovnalosti, stručně je popište.
Maximálně 1000 znaků

Vybrané změny a problémy celního kodexu Unie
Legislativní a IT balíček celního kodexu Unie zavedl řadu konkrétních změn celních předpisů, režimů,
procesů a systémů. Nyní bychom se vás rádi zeptali na názor na některé z nejvýznamnějších změn, včetně
těch, které jsou již v platnosti, a dalších, které ještě nejsou plně provedeny.

Celní režimy pro dovoz (propuštění do volného oběhu) a vývoz, včetně
celních prohlášení
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Jaký dopad měly na vaši organizaci následující změny zavedené celním kodexem
Unie a způsob jejich dosavadního provádění?
Ani
Velmi

Spíše

pozitivní,

Spíše

Velmi

pozitivní

pozitivní

ani

negativní

negativní

dopad

dopad

negativní

dopad

dopad

Nevím

dopad
* Všechna celní
prohlášení musí
být podávána
elektronicky
(článek 6 celního
kodexu Unie)
* Požadavky
týkající se údajů
jsou
harmonizovány v
celé EU (celní
kodex Unie - akt v
přenesené
pravomoci a
prováděcí akt,
příloha B)
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* Ustanovení pro
podávání celních
prohlášení ve
formě zápisu do
záznamů
deklaranta se
změnila (článek
182 celního
kodexu Unie)
* Samoschvalování
umožňuje
oprávněným
hospodářským
subjektům
provádět
konkrétní celní
formality
samostatně
(článek 185
celního kodexu
Unie)
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* V rámci
centralizovaného
celního řízení
mohou
hospodářské
subjekty podávat
celní prohlášení u
celního úřadu
příslušného v
místě, kde mají
sídlo, a nikoli v
místě, kde je
zboží předloženo
(článek 179
celního kodexu
Unie). Dokud
nebudou k
dispozici
elektronické
systémy na
podporu tohoto
postupu na úrovni
EU, uplatňuje se
centralizované
celní řízení v
souladu se
zásadami
„jednotného
povolení pro
zjednodušené
postupy“
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* V roce 2019 byl
akt v přenesené
pravomoci k
celnímu kodexu
Unie změněn,
pokud jde o
prohlášení o
některých
zásilkách nízké
hodnoty. Od
července 2021
bude u zboží do
hodnoty 150 EUR
požadováno
prohlášení s
menšími
požadavky na
údaje
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* Cílem společného
rámce pro řízení
rizik zavedeného
celním kodexem
Unie je zajistit
jednotné
uplatňování
celních kontrol
ustanoveními o
analýze rizik,
společných
kritériích a
normách řízení
rizik a výměně
informací o
rizicích (článek 46
celního kodexu
Unie, prováděcí
akt k celnímu
kodexu Unie)

29

Chtěli byste poskytnout další podrobnosti o konkrétních pozitivních nebo
negativních dopadech některé z výše uvedených změn?
Maximálně 1000 znaků

Rozhodnutí a povolení pro oprávněné hospodářské subjekty vydaná celními
orgány
Jaký dopad měly na vaši organizaci následující změny zavedené celním kodexem
Unie a způsob jejich dosavadního provádění?
Ani
Velmi

Spíše

pozitivní,

Spíše

Velmi

pozitivní

pozitivní

ani

negativní

negativní

dopad

dopad

negativní

dopad

dopad

Nevím

dopad
Pravidla a
postupy týkající
se rozhodnutí
celních orgánů
byly komplexně
přepracovány a
zefektivněny
(články 22-37
celního kodexu
Unie)
Pro rozhodnutí,
která mají být
přijata na
základě žádosti,
byly stanoveny
lhůty (zpravidla
30 dnů na přijetí
žádosti a 120
dnů na
rozhodnutí)
Podle práva na
slyšení jsou celní
orgány povinny
informovat
žadatele o
rozhodnutí, které
by se jej mohlo
nepříznivě
dotknout
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Kritéria a
podmínky
získání statusu
oprávněného
hospodářského
subjektu byly
dále zpřísněny
(články 24-28
prováděcího
aktu k celnímu
kodexu Unie),
včetně nového
kritéria
oprávněného
hospodářského
subjektu k
získání
prokázaných
praktických
norem pro
způsobilost nebo
odbornou
kvalifikaci (čl. 39
písm. d) celního
kodexu Unie)
Posílení výhod
pro oprávněné
hospodářské
subjekty,
zejména
posílením
statusu
oprávněného
hospodářského
subjektu s
ohledem na celní
zjednodušení

Chtěli byste poskytnout další podrobnosti o konkrétních pozitivních nebo
negativních dopadech některé z výše uvedených změn?
Maximálně 1000 znaků

Celní sazebník, původ a určování celní hodnoty
Jaký dopad měly na vaši organizaci následující změny zavedené celním kodexem
Unie a způsob jejich dosavadního provádění?
31

Ani
Velmi

Spíše

pozitivní,

Spíše

Velmi

pozitivní
dopad

pozitivní

ani

negativní

negativní

dopad

negativní

dopad

dopad

Nevím

dopad
* Celní kodex
Unie vyjasňuje,
že žádost o
rozhodnutí
týkající se
závazné
informace o
sazebním
zařazení zboží
(ZISZ) nebo
týkající se
závazné
informace o
původu zboží
(ZIPZ) může být
podána k
jakémukoli
celnímu režimu
(čl. 33 odst. 1
písm. b) celního
kodexu Unie)
* Rozhodnutí o
ZISZ a
rozhodnutí o
ZIPZ jsou
závazná nejen
pro celní orgány,
ale i pro
hospodářský
subjekt (čl. 33
odst. 2 celního
kodexu Unie)
* Rozhodnutí o
ZISZ jsou nyní
platná po dobu
tří let namísto
šesti let (čl. 33
odst. 3 celního
kodexu Unie)

32

* Pravidla
určování celní
hodnoty byla
vyjasněna a
harmonizována
(např. co se týče
stanovení
převodní
hodnoty a
ustanovení o
poplatcích za
užívání práv a o
licenčních
poplatcích)
(články 128,
136, 137
prováděcího
aktu k celnímu
kodexu Unie)

Chtěli byste poskytnout další podrobnosti o konkrétních pozitivních nebo
negativních dopadech některé z výše uvedených změn?
Maximálně 1000 znaků

Celní dluh a jistoty
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Jaký dopad měly na vaši organizaci následující změny zavedené celním kodexem
Unie a způsob jejich dosavadního provádění?
Ani
Velmi

Spíše

pozitivní,

Spíše

Velmi

pozitivní

pozitivní

ani

negativní

negativní

dopad

dopad

negativní

dopad

dopad

Nevím

dopad
* Posuzování
celního dluhu bylo
zjednodušeno; cla
se vyměřují podle
podmínek v
okamžiku vzniku
dluhu (článek 85
celního kodexu
Unie) na základě
konsolidovaného
seznamu výjimek
(článek 86)
* Další důvod pro
zánik celního
dluhu byl zaveden
pro osoby, které
se nepokusily o
klamavé jednání
a které přispěly k
boji proti
podvodům (čl.
124 odst. 7
celního kodexu
Unie)
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* Rozsah
povinných jistot
byl rozšířen (čl.
148 odst. 2 písm.
c) a čl. 211 odst.
3 písm. c) celního
kodexu Unie)
* Souborná jistota
může být
poskytnuta na
několik řízení (čl.
157 odst. 3
prováděcího aktu
k celnímu kodexu
Unie, čl. 89 odst.
6 celního kodexu
Unie)
* Jistoty mohou
platit ve více než
jednom členském
státě. V těchto
případech musí
pokrývat částku
dovozní DPH a
všech platných
spotřebních daní
(čl. 89 odst. 2
celního kodexu
Unie)
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* V některých
případech lze
hospodářským
subjektům
poskytnout jistoty
se sníženou
částkou záruky
nebo je lze
povinnosti
poskytnout jistotu
zprostit (článek
95 celního
kodexu Unie,
článek 84 aktu v
přenesené
pravomoci k
celnímu kodexu
Unie, článek 158
prováděcího aktu
k celnímu kodexu
Unie)
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Chtěli byste poskytnout další podrobnosti o konkrétních pozitivních nebo
negativních dopadech některé z výše uvedených změn?
Maximálně 1000 znaků

Vstup zboží a dočasné uskladnění
Jaký dopad měly na vaši organizaci následující změny zavedené celním kodexem
Unie a způsob jejich dosavadního provádění?
Ani
Velmi

Spíše

pozitivní,

Spíše

Velmi

pozitivní
dopad

pozitivní

ani

negativní

negativní

dopad

negativní

dopad

dopad

Nevím

dopad
* Celní kodex
Unie zavedl
nové
požadavky
týkající se
podávání
prohlášení
před vstupem
a nakládání s
nimi (články
104-113 aktu
v přenesené
pravomoci k
celnímu
kodexu Unie)
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* Ustanovení o
dočasném
uskladnění
byla
změněna,
včetně
potřeby
povolení a
jistoty a
prodloužení
maximální
doby trvání
(články 144149 celního
kodexu Unie;
články 115116 aktu v
přenesené
pravomoci k
celnímu
kodexu Unie;
články 191193
prováděcího
aktu k celnímu
kodexu Unie)
* Celní orgány
mohou nyní
povolit
přepravu
zboží z
jednoho
dočasného
skladu do
jiného bez
režimu
tranzitu (čl.
148 odst. 5
celního
kodexu Unie,
článek 118
aktu v
přenesené
pravomoci k
celnímu
kodexu Unie)

Chtěli byste poskytnout další podrobnosti o konkrétních pozitivních nebo
negativních dopadech některé z výše uvedených změn?
38

Maximálně 1000 znaků

Zvláštní režimy
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Jaký dopad měly na vaši organizaci následující změny zavedené celním kodexem
Unie a způsob jejich dosavadního provádění?
Ani
Velmi

Spíše

pozitivní,

Spíše

Velmi

pozitivní

pozitivní

ani

negativní

negativní

dopad

dopad

negativní

dopad

dopad

Nevím

dopad
* Celní kodex Unie
stanoví
rozsáhlejší
soubor
společných
ustanovení o
zvláštních
režimech (týkající
se povolení,
záznamů, které
mají být vedeny
atd.), než tomu
bylo dříve (články
210-225 celního
kodexu Unie)
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* „Režim
přepracování pod
celním dohledem
“ a „zničení“ byly
zrušeny jako
samostatné
režimy a nyní
jsou zahrnuty do
režimu „aktivního
zušlechťovacího
styku“
* Počet typů
celních skladů se
snížil a nyní
existuje pouze
jeden typ
svobodného
pásma
* Co se týče
tranzitu, nyní lze
elektronický
přepravní doklad
použít jako celní
tranzitní
prohlášení a
pojem a seznam
citlivého zboží
byly vymazány
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Chtěli byste poskytnout další podrobnosti o konkrétních pozitivních nebo
negativních dopadech některé z výše uvedených změn?
Maximálně 1000 znaků

IT systémy, které již byly zavedeny
Dosud bylo zavedeno osm z informačních systémů podle pracovního programu
celního kodexu Unie. Jaký dopad mělo zavedení následujících informačních
systémů na vaši organizaci?
Ani
Velmi

Spíše

pozitivní,

Spíše

Velmi

pozitivní
dopad

pozitivní

ani

negativní

negativní

dopad

negativní

dopad

dopad

Nevím

dopad
* Systém
registrovaných
vývozců - REX
(nový systém
zavedený v roce
2017)
* Systém
rozhodování
celních orgánů CDS (nový
systém
zavedený v roce
2017)
* Přímý přístup
obchodníků k
evropským
informačním
systémům UUM&DS
(jednotná
správa uživatelů
a digitální
podpis) (nový
systém
zavedený v roce
2017)
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* Systém
registrace a
identifikace
hospodářských
subjektů - EORI2
(aktualizace
zavedená v roce
2018)
* Surveillance 3 SURV3
(aktualizace
zavedená v roce
2018)
* Závazné
informace o
sazebním
zařazení zboží ZISZ
(aktualizace
zavedená v roce
2019)
* Oprávněné
hospodářské
subjekty obchodní portál
EU pro eAEO
(aktualizace
zavedená v roce
2019)
* Informační listy
pro zvláštní
režimy - INF
(nový systém
zavedený v roce
2020)

Chtěli byste poskytnout další podrobnosti o konkrétních pozitivních nebo
negativních dopadech některého z výše uvedených informačních systémů celního
kodexu Unie?
Maximálně 1000 znaků

IT systémy, které teprve budou zavedeny
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Devět z informačních systémů uvedených v pracovním programu celního kodexu
Unie bude zaváděno postupně do roku 2025. Jaký dopad podle vás bude mít
zavedení následujících informačních systémů na vaši organizaci?
Ani
Velmi

Spíše

pozitivní,

Spíše

Velmi

pozitivní
dopad

pozitivní

ani

negativní

negativní

dopad

negativní

dopad

dopad

Nevím

dopad
* Řízení záruk GUM (nový
systém)
* Aktualizace
systému kontroly
při dovozu - ICS2
(aktualizace)
* Důkaz o statusu
Unie - PoUS
(nový systém)
* Centralizované
celní řízení pro
dovoz - CCI
(nový systém)
* Nový
informatizovaný
tranzitní systém NCTS
(aktualizace)
* Automatizovaný
systém vývozu AES
(aktualizace)
* Oznámení o
příjezdu,
oznámení o
předložení zboží
a dočasné
uskladnění - NA,
PN a TS
(aktualizace)
* Vnitrostátní
systémy pro
dovoz - NIS
(aktualizace)
*
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Zvláštní režimy SP (aktualizace)

Chtěli byste poskytnout další podrobnosti o očekávaných pozitivních nebo
negativních dopadech některého z výše uvedených informačních systémů celního
kodexu Unie?
Maximálně 1000 znaků

Přizpůsobení se změnám a budoucí provádění celního kodexu Unie
Do jaké míry je legislativní a IT balíček celního kodexu Unie schopen řešit tyto
druhy změn, které měly vliv na celní orgány v nedávné minulosti a budou na ně mít
vliv v blízké budoucnosti?
Velmi

Docela

Poměrně

Nepříliš

dobře

dobře

dobře

dobře

Vůbec ne

Nevím

* Pandemie
COVID-19 a její
sociální a
hospodářské
důsledky
* Vystoupení
Spojeného
království z EU
(brexit)
* Globální
geopolitický
vývoj (např.
nové obchodní
dohody,
obchodní spory,
sankční cla atd.)
* Nové obchodní
modely a
technologie
(např.
elektronický
obchod, 3D tisk,
blockchain atd.)
* Jiné (upřesněte)

Jiné (upřesněte)
Maximálně 1000 znaků
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Měl by být podle vás v blízké budoucnosti pozměněn nebo revidován některý z
následujících balíčků, aby byla zajištěna účinnost celního kodexu Unie?
Zásadní

Mírné

změny jsou

změny jsou

nutné

nutné

Malé změny

Žádné změny

jsou nutné

nejsou nutné

Nevím

* Legislativní balíček
celního kodexu Unie
* IT balíček celního
kodexu Unie

Stručně popište, jaké změny považujete za nezbytné k usnadnění účinného
provádění a uplatňování legislativního a IT balíčku celního kodexu Unie.
Maximálně 2000 znaků
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