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ABSTRAKT 

Abstrakt �esky 

Obsahem této práce je seznámení se zm�nami, které prob�hly v souvislosti se vstupem 

�eské republiky do EU v oblasti podnikání p�i celním �ízení, respektive dovozu a vývozu 

zboží. Práce popisuje jakými nástroji se �ídil mezinárodní obchod se zbožím p�ed vstupem 

a podle jakých princip� a jakými nástroji je regulován nyní. V druhé �ásti se práce 

zam��uje na problémy související s evidencí obchodu mezi �lenskými státy, uplat�ování 

dan� z p�idané hodnoty p�i dovozu, respektive vývozu zboží, dále pak analyzuje vývojové 

tendence obchodu s nejv�tšími obchodními partnery �eské republiky, srovnává po�et 

celních �ízení u Celního ú�adu Zlín p�ed a po vstupu �R do EU. V záv�ru porovnává 

administrativní zát�ž vyplívající z celního �ízení p�ed vstupem a po vstupu �R do EU. 

Klí�ová slova: celní �ízení, dovoz zboží, vývoz zboží, systém Intrastatu, DPH,  

statistika celní �ízení, administrativní zát�ž, clo 

ABSTRACT 

Abstrakt ve sv�tovém jazyce  

Content those work is identification change, which racing in connection  with entrance 

Czech republic into EC in the area customs operation, let us say supply and export goods. 

Work describe what implement with drove international trade with goods in face of 

entrance and according to what tenet and what implement is control now. V second parts 

with work survey on problems coherent with filing of business among member state, 

exercitation taxation of DPH supply, let us say export goods, further then analyze 

evolutionary tendency business with most impotent business partners of Czech republic, 

juxtaposition number customs operation near customs office Zlín in face of and up 

entrance CR into EC. At the close of work  collation administrative severity resulting of 

customs operation in face of entrance and up entrance CR into EC. 

Keywords: customs operation,  import goods, export goods, system of Intrastat, DPH tax,  

      statistics of customs operations, administrative severity, duty
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ÚVOD 

Dne 1. kv�tna 2004 vstoupila �eská republika do Evropské unie, byl to další krok z �ady 

integra�ních proces�, kterými se Evropská unie rozší�ila o další �lenský stát. Jedním z 

d�vod� k rozši�ování Evropské unie o další �lenské státy bylo vyrovnání se v ekonomické 

výkonnosti s nejv�tšími konkurenty, ve své dob� p�edevším USA a Japonskem. 

Jedním z cíl� evropské integrace je umožnit všem obyvatel�m, firmám a dalším subjekt�m 

participovat na pozitivech, kterých bylo v �lenských zemích Evropské unie dosaženo. 

Z toho principu tedy vyplývá stále intenzivn�jší snaha o snaha o sbližování rozdíl� 

v hospodá�ské úrovni region� a �lenských stát�. [5] 

Evropská unie s pohledu podnikatelských subjekt� z jednotlivých �lenských stát� je 

p�edevším velký trh, kde m�žou bez diskrimina�ních p�ekážet hledat odbytišt� pro svoje 

výrobky a na základ� toho také rozši�ovat výrobu a dosahovat vyšších  zisk�. Sou�asn� se 

vznikem jednotného trhu se na jednotlivých národních trzích zvyšuje konkurence, na které 

profitují také spot�ebitelé. [1] 

Z d�vodu zachování konkurenceschopnosti odvíjející se od vysoké životní úrovn� obyvatel 

podmín�né mzdovými náklady, zachováním sociálních jistot a dalších d�vod� si Evropská 

unie  snaží sv�j trh také chránit a podpo�it tak vlastní potenciál. Pro ochranu vlastního trhu 

využívá r�zných nástroj� z nichž mnohé spadají do p�sobnosti celních orgán�. 

Téma bakalá�ské práce „Zm�ny v oblasti podnikání v souvislosti se vstupem �eské 

republiky do Evropské unie v �ízení s celními orgány“ jsem si vybral z d�vodu toho, že 

jsem zam�stnancem celní správy �eské republiky a k danému tématu se m�žu vyjád�it 

z praxe. Navíc jde o oblast velmi zajímavou a zm�ny, které se v této oblasti po vstupu �R 

do EU odehrály jsou skute�n� radikální a dotýkají se všech podnikatelských subjekt�, které 

podnikají jak na trhu EU, tak mimo tento trh. V sou�asnosti je celosv�tovým problémem 

konkurenceschopnost v��i asijským stát�m, p�evážn� �ín�,  které svým levným zbožím 

zaplavuje trhy všech vysp�lých ekonomik a zp�sobuje tak nemalé problémy hospodá�ským 

odv�tvím jednotlivých stát�. Evropská unie se svým obrovským trhem a vysokou životní 

úrovní je lákavým odbytišt�m tohoto zboží, má však i ú�inné nástroje, jak se tomuto p�ílivu 

levného zboží bránit. 
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Cílem této práce je postihnout zp�sob obchodu se zbožím mezi �lenskými státy, zde se  

p�evážn� zam��ím na statistickou evidenci zboží p�i obchodu mezi �R a �lenskými státy 

EU „systém Intrastatu“ a na  zm�ny související s evidencí a základním principem dan� 

s p�idané hodnoty. Dále se pak pokusím vysv�tlit jakými pravidly se �ídí obchod se zbožím 

mezi �lenskými státy a ne�lenskými zem�mi, sou�asn� porovnám vývoj zahrani�ního 

obchodu s nejvýznamn�jšími obchodními partnery v letech 2003 až 2006. Dále se zam��ím 

na zp�soby ochrany trhu Evropské unie  jako jsou nap�. kvóty, dumpingová cla, dotace a 

další. Uplat�ováním  t�chto nástroj�  se budu v�novat zejména v souvislosti dovozu 

levného zboží s asijských trh�. V záv�ru porovnám po�et celních �ízení u Celního ú�adu 

Zlín p�ed vstupem a po vstupu a vyhodnotím administrativní náro�nost  celního �ízení pro 

podnikatelské subjekty 
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I.  TEORETICKÁ �ÁST 
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1 PRINCIP MEZINÁRODNÍHO OBCHODU , �ÍZENÍ S CELNÍMI 

ORGÁNY P�ED VSTUPEM �R DO EU 

Do vstupu �eské republiky do Evropské unie se obchod se zbožím, ochrana vnit�ního trhu 

realizovala dle národní úpravy.  

Základem mezinárodního obchodu p�i celním �ízení byl zákon �. 13/1993 Sb., celní zákon, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a celní sazebník, jež vydávala vláda na�ízením a �. 312/1997 

Sb., který stanovoval výši cla, sazbu DPH, pop�ípad� osvobození  p�i dovozu, respektive 

vývozu zboží.  

Celní zákon byl p�ipravován za vydatné pomoci p�edních celních expert� z Evropských 

spole�enství a vycházel z platné úpravy v Evropských spole�enství a z p�ipravovaného 

celního kodexu Evropských spole�enství, což bylo odrazem závazk� �eské republiky 

(resp. v té dob� �SFR) vyplývajících z Evropské dohody. K novému celnímu zákonu byly 

vydány d�ležité p�edpisy, zejména vyhláška Ministerstva financí �. 92/193 Sb., provád�cí 

vyhláška celního zákona a vyhláška Ministerstva financí �. 93/1993 Sb., o osvobození 

zboží. Po�átkem roku 1998 mohla �eská republika konstatovat, že celní p�edpisy �eské 

republiky jsou z více než  85 % kompatibilní s celními p�edpisy Evropské unie.  [4] 

Výše celní sazby u jednotlivého druhu zboží se odvíjela od mezinárodních dohod, jež 

�eská republika s uzav�ela s jednotlivými státy, integra�ními seskupeními (zem� ESVO, 

EU a další). Všechny další ochranná opat�ení jako antidumpingové cla, licence pro dovoz 

zboží, kvóty stanovovala vláda na�ízením. 

Lze �íct, že v oblasti celní problematiky byla �eská republika na vstup do EU pom�rn� 

dob�e p�ipravena, což se následn� také potvrdilo a samotný p�echod na obešel bez 

výrazných problém�. 
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2 PRINCIP MEZINÁRODNÍHO OBCHODU, �ÍZENÍ S CELNÍMI 

ORGÁNY PO VSTUPU �R DO EU 

Jednotný vnit�ní trh EU je území Spole�enství, kde fungují tzv. �ty�i svobody: volný pohyb 

osob, zboží, kapitálu a služeb. Jde o vysokou formu integrace národních stát�. Volný 

pohyb zboží znamená, že zboží vyrobené v kterékoliv �lenské zemi EU a zboží ze t�etích 

zemí propušt�né na vnit�ní trh se dováží na trhy dalších �lenských zemí bez celních �i 

jiných kvantitativních omezení.  

Výrazný dopad na ekonomiku a podnikání m�ly v historii EU zvlášt� dobudování celní 

unie v roce 1968 „spušt�ní“ jednotného trhu v roce 1993  a nahrazení národních m�n 12 

stát� jednou m�nou euro. Šlo o t�i na sebe navazující integra�ní kroky: nejprve odbourání 

vnit�ních cel a p�ijetí spole�né obchodní politiky navenek v rámci celní unie, po zrušení 

netarifních bariér a de facto ekonomicky utvá�ené hranice mezi státy v rámci jednotného 

trhu a nakonec úpln� m�nové sjednocení dopln�né t�snou národohospodá�skou koordinací 

v rámci projektu  euro.  [1] 

Politiky EU jsou ve své podstat� vyjád�ením v�le �lenských stát� využít prakticky 

spole�ného práva a rozpo�tu EU k prosazení ur�itých hodnot a cíl�. Existují pouze 

v rozsahu stanoveném zakládající smlouvu, která též upravuje roli orgán� EU a národních 

stát� p�i jejich vytvá�ení a realizaci. Tam, kde došlo k nejv�tšímu p�enosu pravomocí  na 

spole�né orgány EU, je t�eba hovo�it o tzv. politikách spole�ných (spole�ná obchodní 

politika a celní unie, spole�ná zem�d�lská politika a politika rybolovu, spole�ná dopravní 

politika, ochrana hospodá�ské sout�že v otázkách unijního významu, jednotná m�na). [1] 

Vzhledem k tomu, že celní p�edpisy tvo�il velký po�et na�ízení a sm�rnic Spole�enství, 

shromáždily se celní p�edpisy do jediného Celního kodexu – Na�ízení Rady (EHS) �. 

2913/92 ze dne 12. �íjna 1992, kterým se vydává celní kodex Spole�enství, který p�ináší 

slad�ní a zjednodušení t�chto p�edpis�, v oblasti uplatn�ní celních sazeb v rámci obchodu 

se zbožím i zem�d�lskými produkty mezi �lenskými státy Spole�enství a t�etími zem�mi. 

Dalšími  právní p�edpisy týkající se celnictví jsou –  Provád�cí p�edpis k celnímu kodexu a 

Spole�ný celní sazebník EU, na jehož základ� byl vytvo�en systém Integrovaného tarifu EU 

(TARIC). Tato komunitární legislativa je dopln�na národní úpravou p�edstavovanou 

zejména celním zákonem a jeho provád�cími vyhláškami. [15] 
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Vedle nich existují politiky koordinované (n�kdy též „komunitární“), u nichž se v r�zné 

mí�e kombinují pravomoci orgán� EU a �lenských stát�. Jde o politiku jednotného trhu, 

politiku hospodá�skou a pr�myslovou, politiku hospodá�ské a sociální soudržnosti, politiku 

ochrany zdraví, životního prost�edí, spot�ebitel�, sociálních práv a bezpe�nosti p�i práci, 

dále o politiky v oblastech zam�stnanosti, školství, vzd�lání, mládeže, výzkumu a vývoje a 

další)  [1] 

Vlastní zdroje rozpo�tu EU pat�í: 

Celní výnosy – jde o cla za zboží dovážené do zemí Evropské unie z t�etích zemí, která 

jsou stanovena spole�ným celním sazebníkem. �lenské zem�, jež tato cla vybírají si 

ponechávají 25 % na krytí administrativních náklad�. 

Zem�d�lské vyrovnávací dávky – jedná se o celní poplatky uvalené v rámci spole�né 

zem�d�lské politiky za zem�d�lské produkty do Unie e t�etích zemí a dávky vybírané od 

producent� cukru a glukózy. 

�ást výnos� z dan� z p�idané hodnoty vytvo�ené v �lenských zemích. Od roku 2004 je 

výše této platby ur�ena maximální sazbou ve výši 0,50 % z harmonizovaného 

vym��ovacího základu. 

Jedná se o p�ísp�vek jednotlivých �lenských zemí stanovený jako podíl na jejich hrubém 

národním produktu. Tento zdroj však neplyne do unijního rozpo�tu automaticky. Komise 

o n�j musí žádat �lenské státy prost�ednictvím Rady. M�že tak u�init pouze tehdy, nesta�í-

li k sestavení rozpo�tu tradi�ní zdroje. Dnes tvo�í podstatnou �ást p�íjm� rozpo�tu. 

Ostatní p�íjmy, jako nap�. dan� z p�íjmu zam�stnanc� institucí, pokuty uložené orgány 

Unie, p�ebytky z p�edešlého roku, úroky z opožd�ných splátek, poplatky za administrativní 

�innosti institucím, p�íjmy z poskytování p�j�ek a výp�j�ek. [8] 
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2.1 Fyzické p�ekážky 

Vznikaly na hranicích �lenských stát�, kde probíhala kontrola zboží a osob. U potravin a 

výrobk� zpracovatelského pr�myslu se kontrolovaly bezpe�nostní, hygienické, zdravotní a 

jiné p�edpisy. Podnikatel�m tak vznikly ztráty v d�sledku zdržení na hranicích. Základním 

cílem proto bylo odstranit kontroly na hranicích. D�vody t�chto kontrol byly da�ové, 

obchodn� politické, dopravní a statistické. Pokud se n�které kontroly ukázaly jako 

nezbytné, bylo rozhodnuto, že budou p�eneseny do vnitrozemí.  [8] 

2.2 Technické p�ekážky 

�lenské zem� m�ly r�zné technické i jiné standardy a trvaly na jejich dodržování, což 

t�íštilo spole�ný trh a bránilo prosazování všech �ty�ech ekonomických svobod. Bílá kniha 

vypracovala novou strategii p�ístupu k technickým p�ekážkám, která kladla na d�raz dv� 

metody: 

První metodou byl nový p�ístup k harmonizaci p�edpis� (unifikace), který spo�íval v tom, 

že na�ízení Rady pouze zformulovalo obecný cíl (nap�. bezpe�nost) a ponechalo podrobné 

rozpracování na evropských organizacích pro normování (CEN,CENELEC  a další). 

Jakákoli norma nahlášen t�mto organizacím a jimi p�ijatá se automaticky stala normou 

platnou pro všechny �lenské státy 

Druhá metoda spo�ívala ve vzájemném uznávání p�edpis� �lenských zemí. Jestliže byl 

ur�itý výrobek v jedné �lenské zemi vyroben a uveden do ob�hu v souladu s tam�jšími 

p�edpisy, pak mohl být voln� prodáván v celém EHS. Zásada vzájemného uznávání 

p�edpis� platí rovn�ž pro výrobky ze t�etích zemí, pokud mají volný pohyb v jednom ze 

�lenských stát�. Mezi technické p�ekážky Komise také zahrnula subvence, státní podpory a 

p�id�lování ve�ejných zakázek  [8] 

2.2.1 Ochranná opat�ení  

Základním nástrojem pro prosazování sm�rnic nového p�ístupu je dozor nad trhem. 

�lenské zem� za tím ú�elem z�izují dozorové orgány. Tyto orgány p�ijímají opat�ení, 

kterými je ov��ováno pln�ní požadavk� stanovených sm�rnicemi ES. V p�ípadech zjišt�ní 

nedostatk� jsou p�ijímána opat�ení k jejich odstran�ní, pop�ípad� ukládány pen�žité sankce 

(pokuty) �i na�ízena ochranná opat�ení, kterými jsou zákaz uvád�ní výrobk� na trh, 
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pop�ípad� jejich stažení z trhu, resp. i z používání. Smyslem dozoru nad trhem je ochrana 

uživatel� výrobk�, tak ochrana podnikatel� p�ed nekalou sout�ží. V �R je orgánem dozoru 

podle zákona �. 22/1997 Sb., �eská obchodní inspekce (�OI). [2] 

P�ijímaná opat�ení, která mají p�edevším vést k náprav� stavu, závisí na závažnosti 

nesouladu výrobku s p�íslušnými požadavky. P�i zjišt�ní odstranitelných nedostatk� je ten, 

kdo uvádí výrobek na trh, povinen nedostatky odstranit. To se týká nap�. nedostatk�, jako 

je velikost �i viditelnost o ozna�ení CE, nep�ipojení identifika�ního �ísla autorizované 

osoby �i nep�iložení ES prohlášení o shod� nebo nezajišt�ní poskytnutí jiných informací, 

kde je na�ízením vlády tato povinnost stanovena. [2] 

V p�ípad� závažného porušení p�edpis�, nap�. nemá-li stanovený výrobek uvedený na trh 

ozna�ení CE, neodpovídá-li základním požadavk�m na�ízení vlády nebo nebyla spln�na 

povinnost odstranit zjišt�né nedostatky, je krom� pokut ukládáno podle závažnosti n�které 

z výše uvedených ochranných opat�ení. Za porušování povinnosti vyplývajících z p�edpis� 

pro posuzování shody mohou orgány dozoru uložit pokutu až do výše 20 milión� K�. 

K ochran� jednotného trhu EU p�ed výrobky, dováženými z t�etích zení, které 

nespl�ují p�edpisy �i vykazují závady, které by mohly ohrozit bezpe�nost zdraví 

uživatel	 výrobk	, jsou v rámci EU p�ijata i opat�ení v rámci celního �ízení. Jde o 

uplat�ování Sm�rnice 339/93/EHS, p�ejaté v �R do zákona �. 102/2001 Sb., o obecné 

bezpe�nosti výrobk�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Celní orgány jsou p�i celním �ízení 

oprávn�ny pozastavit z výše uvedených d�vod� na stanovenou dobu (max. t�i pracovní 

dny) propušt�ní zboží do volného ob�hu. Ve spolupráci s orgány dozoru je pak rozhodnuto, 

zda zboží bude propušt�no do volného ob�hu, nebo zda budou p�ijata opat�ení zabra�ující 

uvedení t�chto výrobk� na trh. [2] 

2.3 Da�ové p�ekážky 

Tyto p�ekážky mezi �lenskými státy spo�ívaly zejména v r�zných systémech nep�ímého 

zda�ování (hlavn� v r�zných sazbách dan� z p�idané hodnoty a spot�ebních daní), což si 

vynucovalo kontrolu na hranicích a zpomalovalo pohyb zboží. Všechny �lenské zem� 

postupn� od roku 1970 zavedly da� z p�idané hodnoty (DPH), která spo�ívala na 

jednotném vym��ovacím základ� a nahradila da� z obratu. 
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DPH a spot�ební dan� se promítají do kone�né ceny výrobk� a to zp�sobuje rozdílnou 

cenovou úrove� stejných výrobk� na trzích �lenských stát�. Jsou také významnou 

položkou v p�íjmech ve�ejných rozpo�t�, proto vládní �initelé nem�li snahu na jejich 

sbližování, zvlášt� sm�rem dol�. [8] 

2.3.1 DPH 

Po vstupu �R do EU byl p�izp�soben da�ový systém princip�m stanoveným právní 

úpravou Evropských spole�enství. Na základ� zákona o DPH, byl pojem „vývoz zboží“ do 

�lenských stát� EU nahrazen termínem „dodání zboží do jiného �lenského státu“ 

(intrakomunitární pln�ní) a „dovoz zboží“ do �lenských stát� EU nahrazen termínem 

„po�ízení zboží z jiného �lenského státu“ (intrakomunitární akvizice). V rámci 

obchodování mezi �lenskými státy je dodání zboží do jiného �lenského státu v tuzemsku 

osvobozeno od DPH, pokud kupující z jiného �lenského státu EU (po�izovatel) bude 

registrován k DPH v jiném �lenském stát� a poskytne svoje da�ové identifika�ní �íslo 

(DI�) plátci, který mu zboží dodává. Naopak po�ízení zboží plátcem z jiného �lenského 

státu do tuzemska od dodavatele, který je registrován k DPH v jiném �lenském stát�, je 

zdanitelným pln�ním v tuzemsku a plátce je povinen p�iznat da� z po�ízení zboží z jiného 

�lenského státu. Zárove� si m�že uplatnit nárok na odpo�et dan� z tohoto po�ízení. 

Registrace k DPH se bude prokazovat DI�, které v Evropské unii má p�ed �íselnými 

skupinami dvoumístný alfabetický kód zem� registrace. [2] 

Od roku 1993 platí zásada, že každá �lenská zem� m�že mít pouze dv� sazby DPH: 

standardní (s minimální sazbou 15 %, maximální 25 %). Druhá, snížená, sazba nesmí 

klesnout pod 5 %, p�i�emž její horní hranice nesmí p�ekro�it 9 %. U vybraných výrobk� 

(potraviny, lé�iva, energie, dodávky vody a další) m�že být sazba nižší. [8] 

 

VIES souhrnné hlášení 

Pro sledování pohybu a ke kontrole zdan�ní zboží byl vytvo�en datový systém Evropské 

unie s ozna�ením VIES (VAT information Exchange Systém). Systém VIES slouží 

k zajišt�ní vým�ny informací o uskute�n�ných dodávkách zboží mezi jednotlivými 

�lenskými státy a identifika�ních údaj� o osobách registrovaných k DPH v�etn� DI� 

v jednotlivých �lenských státech. Zavedením systému VIES dojde ke zm�nám 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 17 

 

v povinnostech �eských plátc� DPH obchodujících v rámci EU. Pro kontrolu nároku na 

osvobození od DPH p�i dodání zboží do jiného �lenského státu budou plátci vypl�ovat 

�tvrtletn� tzv. souhrnné hlášení. Zavedením systému VIES dojde ke zm�nám 

v povinnostech �eských plátc� DPH obchodujících v rámci EU. Pro kontrolu nároku na 

osvobození od DPH p�i dodání zboží do jiného �lenského státu budou plátci vypl�ovat tzv. 

souhrnné hlášení. 

Hlavní údaje na formulá�i: 

��kód zem�, v níž je po�izovatel registrován 

��DI� po�izovatele 

��Celková hodnota zboží dodaného danému po�izovateli za dané kalendá�ní �tvrtletí. 

Podání souhrnného hlášení: 

��na formulá�i – standardní zp�sob doru�ení správci dan� v písemné podob� 

elektronicky – Ministerstvo financí provozuje tzv. spole�né technické za�ízení správc� 

dan�, jehož prost�ednictvím je možno podávat souhrnné hlášení v elektronické podob� tak, 

aby mohlo být p�ijato správcem dan�. Souhrnné hlášení bude po�izovatel vypl�ovat pouze 

v p�ípad�, že dodal n�jaké zboží do jiného �lenského státu za uplynulé �tvrtletí. [2] 

 

Úprava p�iznání k DPH 

Pro možnou kontrolu údaj� obdržených ze systému VIES od ostatních �lenských stát� se 

používají údaje na da�ovém p�iznání k DPH, které je rozlišeno o nové �ádky 

dodání zboží do jiného �lenského státu 

dodání nového dopravního prost�edku do jiného �lenského státu 

po�ízení zboží z jiného �lenského státu 

po�ízení nového dopravního prost�edku z jiného �lenského státu 

po�ízení a dodání zboží prost�ední osobou v t�ístranném obchod� uvnit� území EU.  
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Osvobození DI� 

Nárok na osvobození od DPH p�i dodání zboží do jiného �lenského státu vzniká pouze 

v p�ípad�, že po�izovatel zboží je v jiném �lenském stát� registrován k DPH, tj. má svoje 

DI�. Povinnost dodavatele zboží do jiného �lenského státu je zkontrolovat platnost DI� 

obchodního partnera (po�izovatele zboží) spolu s kódem p�íslušné �lenské zem� a uvést 

DI� po�izovatele na da�ový doklad, který je dodavatel povinen vystavit na dodávané 

zboží. Platnost DI� vydaného v jiné �lenské zemi je možno ov��it na odd�lení mezinárodní 

spolupráce p�i správ� DPH  Ministerstva financí �R. Zodpov�dný pracovník zajistí ov��ení 

DI� z národního systému VIES, jehož prost�ednictvím se získá p�ímý p�ístup do registru 

plátc� DPH všech �lenkách zemí. [2] 

Dodání zboží plátcem do jiného �lenského státu osob� registrované k DPH v jiném 

�lenském stát� a po�ízení zboží z jiného �lenského státu plátcem od osoby registrované 

k DPH v jiném �lenském stát� jsou dva základní postupy uplat�ování DPH p�i 

obchodování mezi �lenskými státy. 

Vedle základních postup� je používám p�i obchodování mezi �lenskými státy 

zjednodušený postup v p�ípad� t�ístranného obchodu, specifický režim p�i dodávání a 

po�ízení nového dopravního prost�edku a zasílání zboží tj. dodání zboží do jiného 

�lenského státu osob�, která není registrovaná k DPH. [2] 

 

DPH p�i vývozu do t�etích zemí a dovozu 

P�i vývozu zboží do ne�lenských zemí se jedná o dodání zboží do t�etích zemí, kde je 

osvobozeno od DPH s nárokem na odpo�et DPH, bez ohledu na to, je-li odb�ratel ve t�etí 

zemi registrován k DPH �i nikoliv.  

Základní informace o podmínkách pro podnikání a vývoz do t�etích zemí v�etn� investic 

poskytuje Market Access Sectoral and Trade Barriers Databáze. Tato databáze zárove� 

slouží jako sb�rné místo pro p�ípadné stížnosti na p�ekážky obchodu. Databáze obsahuje 

informace o obchodních bariérách a clech jak podle zemí, tak podle jednotlivých sektor�. 

U každé zem� je všeobecný popis její obchodní politiky i omezení. [2] 
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3 SPOLE�NÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU V��I T�ETÍM ZEMÍM 

Spole�ná obchodní politika pat�í k „nejstarším“ politikám EU, její základy byly položeny 

již v tzv. �ímských smlouvách. Kompetence k jednotnému utvá�ení vn�jších 

hospodá�ských vztah� jsou p�eneseny výlu�n� na orgány EU. Právním základem obchodní 

politiky EU je �l. 133 Smlouvy o založení ES (dále jen Smlouvy). Spole�ná obchodní 

politika vychází z principu celní unie, na základ� která EU ve vztahu ke t�etím zemím tvo�í 

jednotné celní území EU a v oblasti obchodu s t�etími zem�mi uplat�uje jednotný postoj. 

Na základ� t�chto princip� se �ídí výše celních tarif�, regulace ochodu prost�ednictvím 

obchodn�.politických nástroj� �i sjednávání smluv. [2] 

3.1 Nástroje spole�ná obchodní politiky 

Spole�ná obchodní politika je realizována dv�ma zp�soby: jako tzv. autonomní obchodní 

politika a jako tzv. smluvní obchodní politika. [2] 

3.1.1 Autonomní obchodní politika 

Mezi hlavní nástroje autonomní obchodní politiky pat�í: 

Spole�ný celní sazebník 

Netarifní p�ekážky obchodu 

Ochrana proti nekalým praktikám (jde nap�. o ochranu proti dumpingu a subvencím p�i 

dovozu ze zemí mimo EU, podrobnosti jsou z praktických d�vodu uvedeny vždy 

v p�íslušných kapitolách  

Opat�ení v oblasti vývozu (obecn� je komunitární harmonizace sytému podpor vývozu 

poskytována �lenskými státy zakotvena ve Smlouv�, nicmén� v této oblasti doposud nebyla 

harmonizace uplatn�na, harmonizovaná opat�ení na podporu vývozu se uplat�ují pouze 

v rámci tzv. Spole�ná zem�d�lské politiky (CAP)  [2] 
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3.1.2 Smluvn� obchodní politika 

Smluvní obchodní politika zahrnuje závazky EU ve vztahu k ne�lenským stát�m v oblasti 

obchodu a hospodá�ské spolupráce formou bilaterálních (EU versus t�etí zem�), 

trilaterálních (EU versus seskupení t�etích zemí) nebo multilaterálních dohod (globální 

dohody, nejznám�jší je Sv�tová obchodní organizace – WTO). EU vystupuje 

v zahrani�ním obchod� jako celek a jednotlivé �lenské zem� jsou obchodními místy EU. 

Zahrani�n� obchodní politika �R podléhá rozhodnutím, právním p�edpis�m a 

mezinárodním smlouvám schváleným orgány EU. Zahrani�ní obchod podléhá celnímu 

dohledu, závazným celním p�edpis�m a celním administrativním postup�m, jednotným na 

celém území EU. Na dovoz ze t�etích zemí se vztahuje clo a obchod je zatížen daní 

z p�idané hodnoty.  

Specifické jsou podmínky v zem�d�lském sektoru, Evropská unie má spole�nou 

zem�d�lskou politiku, jejíž sou�ástí je regulace obchodu se zem�d�lskými a zpracovanými 

výrobky v oblasti obchodu se t�etími zem�mi. Tato regulace je provád�na v rámci tzv. 

spole�ných organizací trhu pro jednotlivé sektory komodit.  [2] 
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II. PRAKTICKÁ �ÁST 
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4 INTRASTAT 

Ke sledování a registraci pohybu zboží v rámci vnitrounijního obchodu souží systém 

Intrastat, povinný statistický sb�r dat pro všechny státy EU. Obecné platí, pokud 

podnikatelský subjekt p�ekro�í stanovený asimila�ní práh, limit je stanoven na dva milióny 

korun p�i dovozu a �ty�i milióny korun p�i vývozu, se musí zaregistrovat a stává se 

zpravodajkou jednotkou, která musí podávat výkazy do systému Intrastatu, tato povinnost 

platí dvanáct m�síc� od doby p�ekro�ení tohoto prahu 

Data jsou zasílány na celní ú�ady, které je zpracují a postupují na �eský statistický ú�ad. 

Z dat se zpracovává bilance zahrani�ního obchodu, která následn� ovliv�uje nap�. schodek 

státního rozpo�tu, nebo kurz m�ny. Ú�elem Intrastatu není fiskální efekt, jedná se pouze o 

statistický sb�r dat, jež však z makroekonomického pohledu mají zásadní význam. 

Existují specifické výkazy pro p�ijetí a odeslání zboží. Mohou se využít i stávajících 

formulá�� – Jednotný správní doklad (JSD).  

Výkazy s údaji se p�edávají jednotlivým celním ú�ad� (podle sídla firmy) jednou m�sí�n�, 

nejpozd�ji do 12. pracovního dne následujícího m�síce po sledovaném období. Výkaz lze 

vyhotovit na p�edepsaném tiskopise (a to i na �itelné fotokopii) �i zaslat elektronicky. 

Celní ú�ady poskytují softwarové vybavení. Je t�eba upozornit na to, že i když fyzická �i 

právnická osoba povinná vykazovat údaje pro Intrastat neprovedla žádnou transakci, musí 

zasílat negativní hlášení (zvláš
 pro p�ijetí a zvláš
 pro odeslání). To platí až do p�ípadného 

ukon�ení vykazovací povinnosti. [17] 

V p�ípad� jednorázového p�ekro�ení asimila�ního prahu lze vykázat p�ijetí �i odeslání 

zboží jednorázov� a za další m�síce už negativní výkazy nevyhotovovat. V tomto p�ípad� 

je t�eba na formulá�, ozna�it jako „P�ÍLEŽITOSTNÝ“. Pokud ovšem doty�ná osoba 

v pr�b�hu dalších šesti m�síc� p�ijme �i odešle zásilku zboží , která p�ekra�uje asimila�ní 

práh, ztrácí tuto výhodu a je povinna odevzdat normální výkaz pro Intrastat. [17] 

Pokud se vykážou nep�esné údaje, opravovat není t�eba chyby, které nezm�ní vykázané 

hodnoty zboží o více než 100.000 K� �i vykázané zboží o víc jak 20%. 

P�i ukon�ení podnikání u osob vykazujících v systému Intrastat musí být tato skute�nost 

oznámena nejpozd�ji s posledním výkazem pro Intrastat. V p�ípad� slou�ení �i splynutí 

podnik� �i podnikatel� p�edcházejí povinnosti na nástupnický subjekt. [17] 
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Pokud podnikatel celkov� p�ekro�í asimila�ní práh, ale jde p�itom jednorázov� o zboží, 

jehož fakturovaná hodnota nep�esáhne šest tisíc korun, vykazuje se zjednodušeným 

souhrnným kódem. 

D�ležité je, že Intrastat zaznamenává pouze p�ijetí a odeslání zboží, nikoliv tranzit. P�i 

vykazování v rámci t�ístranného vnitrounijního obchodu se v systému Intrastat pohyb zboží 

v „tranzitní“ zemi nevykazuje. [17] 

 

Obr. 1 P�iklad zbožové transakce, v níž vystupují t�i 

osoby registrované k DPH ve t�ech r�zných �lenských 

státech. 

�eský podnikatel nakupuje zboží v Belgii a posílá p�ímo zákazníkovi v N�mecku. Vzhledem 

k tomu, že Intrastat sleduje pouze pohyb zboží a nezaznamenává finan�ní toky, podnikatel z �R 

nevykazuje zboží do systému Intrastat.. Údaje se objeví ve výkazu pro odeslání v Belgii a pro 

p�ijetí v N�mecku. [20] 

 

 

Obr. 2 P�iklad zbožová transakce, v níž vystupují t�i 

osoby registrované k DPH ve dvou r�zných �lenských 

státech 
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�eský podnikatel A prodává zboží do N�mecka, zboží však zákazníkovi dodá �eský 

podnikatel B, od kterého jej (papírov�) nakupuje podnikatel A. Deklarant pro odeslání 

bude podnikatel A a deklarant pro p�ijetí n�mecký podnikatel. [20] 

Problém sb�ru a vykazování t�chto dat je jejich omezená kontrola, kde nap�íklad u Celního 

ú�adu Zlín je registrováno k vykazování dat pro systém Intrastatu 921 ekonomických 

subjekt�. Celní ú�ad však uskute��uje pouze 3 namátkové kontroly m�sí�n� a jelikož nejde 

o finan�ní pln�ní, nemusí být p�esnosti vykazovaných dat u podnikatelských subjekt� 

v�nována pat�i�ná pozornost. Z vykazovaných dat je nejd�ležit�jší  hodnota zboží, 

množství, hmotnost a sazební za�azení zboží. Myslím si, že dat ze systému Intrastatu byl 

šlo využít i k jiným ú�el�m, než je výpo�et makroekonomických ukazatel�.  Nap�íklad 

z vykazovaných hodnot jednotlivých druh� zboží by se mohla ur�it pr�m�rná hodnota 

zboží, se kterou by se porovnávalo zboží dovezené z asijských zemí. Problematický 

ukazatelem je sazební za�azení zboží, jedná se o �íselný kód pod který se každé zboží 

za�azuje. Problémem je pokud se neur�í p�esná položka dováženého zboží, pak vzniká  

problém dalšího použití t�chto dat. Nap�íklad pokud by byl dovážen potraviná�ský produkt, 

který se p�i r�zné kvalit� �adí do r�zného sazebního �ísla, a zboží by bylo p�esn� za�azeno, 

dalo by se t�chto dat využít nap�íklad v p�ípad�, že by tento produkt byl v �R prodáván 

jako potraviná�ský produkt vyšší jakosti, data by pak mohla sloužit nap�íklad jako podklad 

pro �eskou obchodní inspekci (�OI). V p�ípad�, že se odesilatel p�i odeslání zboží vystaví 

již chybné sazební �íslo zboží, je jen velmi problematické následn� ur�it správné sazební 

za�azení zboží a statistická data skute�nost naopak zkreslují.  

Chybn� vykázaná data,  m�žou mít i vliv na kurz národní m�ny, nap�íklad chybn� 

vykázaná data do systému Intrastatu spole�ností �SA, spole�nost nep�esn� deklarovala 

data, která se vztahovala k oprav� letadla, zp�sobily  odchylku  6 miliard korun. Tato 

chyba následn� snížila kurz národní m�ny v��i m�n� EUR. [25] 

Vykazování dat do systému Intrastatu je z hlediska výpo�tu makroekonomických ukazatel� 

nutností, problémem dle mého názoru se m�že do budoucna stát p�esnost vykazovaných 

dat. V sou�asnosti p�evládá situace, kdy za podnikatelské subjekty vypl�ují tyto výkazy 

spedi�ní spole�nosti, které jsou s problematikou celního �ízení dob�e seznámeni. 

Pracovníci spedi�ních firem jsou zaškolováni, nap�íklad také p�i �azení zboží do 

požadovaného kódu zboží. Samotné vykazování dat, zejména u menších spole�ností co do 

objemu není z pohledu firmy nijak náro�né, proto stále více menších podnikatelských 
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subjekt� za�íná vykazovat údaje do systému Intrastatu sama. Jelikož b�žní firemní 

pracovníci nejsou zaškoleni zejména pro za�azování zboží do kombinované nomenklatury, 

p�edpokládám, že p�esnost vykazovaných dat se bude zhoršovat. Situaci by mohlo zlepšit 

v�tší po�et kontrol provád�ných celními orgány, jelikož se však nejedná o finan�ní pln�ní a 

garantem systému Intrastat je �eský statistický ú�ad a celní správa pat�í pod p�sobnost 

Ministerstva financí není kontrola dat vykazovaných do systému Intrastatu jednou z priorit 

celní správy. Chyby p�i vykazování dat, jak se stalo nap�. u spole�nosti �SA m�žou mít i 

zásadní význam. Z výše uvedeného d�vodu bych stanovil nutnost pravidelných a 

opakovaných kontrol u spole�ností s velkým obratem zboží se �lenskými státy, jako je 

nap�. �SA, ve zlínském kraji by to mohla být spole�nost Barum Contintental spol. s r.o., 

Otrokovice. Celkem bylo v roce 2005 v �R zaregistrováno do systému Intrastat 18 063 

firem. U Celního ú�adu Zlín bylo v roce 2005 zaregistrováno do systému Intrastatu 921 

ekonomických subjekt�.  

Nov� zavedený systém evidence zboží Intrastat, je evidencí zboží mezi subjekty z r�zných 

�lenských zemí, kte�í se v systému registrují pod DI�, objem vykazovaných dat do systému 

Intrastat, by m�l tedy korespondovat s údaji vykázanými v da�ových p�iznáních, v oddílech 

kde se eviduje dovoz, respektive vývoz do �lenských stát� EU. Samotný princip 

uplat�ování DPH prošel vstupem �R do EU rovn�ž zásadními zm�nami. 
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5 DPH 

5.1 Princip DPH p�i obchodu se zbožím mezi �lenskými státy EU 

Da�ová politika nepat�í mezi spole�né politiky, z pohledu EU se jedná o oblast se 

sdílenými pravomocemi, to znamená, že v této oblasti m�žou �lenské státy vydávat 

legislativu, za p�edpokladu, že tak již neu�inila EU. V oblasti DPH je Komisí navržena 

minimální základní sazba ve výši 15 procent. V oblasti DPH vydala již n�které na�ízení 

také Rada EU, d�vodem t�chto na�ízení byla harmonizace právních norem v oblasti DPH. 

Hlavní problém DPH je dle mého názoru vlastní odvod DPH p�i dodání zboží do jiného 

�lenského státu. DPH p�i obchodu mezi dv�ma podnikatelskými subjekty, kte�í jsou 

registrování jako plátci DPH z r�zných �lenských stát� se odvádí, tzn. je p�íjmem státního 

rozpo�tu ve stát� do kterého je zboží dovezeno, neodvádí se tedy ve stát� ve kterém bylo 

nap�íklad vyrobeno. M�že se tedy zdát, že systém výb�ru DPH je mén� p�íznivý pro 

�lenský stát, kde se zboží vyrábí. Stejná situace platí i u po�ízení nového dopravního 

prost�edku, zde platí, že DPH se odvádí v zemi ur�ení a to bez ohledu na to zda je p�íjemce 

plátcem DPH �i nikoliv. 

U po�ízení nového dopravního prost�edku, platí, že se DPH odvádí vždy v zemi po�ízení. 

Toto ustanovení je zcela pochopitelné, jelikož hodnota (odvod) DPH p�i po�ízení nového 

dopravního prost�edku je vysoká. Sazba DPH není ve všech �lenských státech jednotná, a 

tak by mohlo dojít k situaci, kdy k p�ihlédnutí k cen� zboží by se vyplatilo, koupit si nový 

dopravní prost�edek v �lenském stát� s nižší sazbou DPH, což by bylo pro �lenský stát 

s vyšší sazbou zna�n� nep�íznivé. 

Jiná je situace u zasílání zboží, kde platí, že je stanovena hranice (hodnota zasílaného 

zboží), kdy se da� odvádí v odesílajícím �lenském stát�, po p�ekro�ení této hranice, se 

musí odesilatel zaregistrovat v zemi, do které zboží vyváží a da� odvést v tomto �lenském 

stát�. V p�ípad� zasílání zboží, které podléhá spot�ební dani, se vždy zdaní v �lenském 

stát�, do kterého je zboží dodáváno, bez ohledu na výši dodaného zboží. Každý �lenský stát 

stanoví vlastní hranici pro zasílání zboží, tj. dodání zboží do jiného �lenského státu osob� 

neregistrované k DPH, p�i jejímž p�ekro�ení se bude zda�ovat na jeho území. V �R je tato 

hranice stanovena na 35.000 EUR. [2] 
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U p�epravních služeb je místem pln�ní místo, kde se p�eprava uskute��uje. Z tohoto 

pravidla se vy�le�uje p�eprava zboží mezi �lenskými státy. Tou se rozumí taková p�eprava 

zboží, kdy se místo zahájení a ukon�ení p�epravy nachází v r�zných �lenských státech. 

Pokud se tedy bude jednat o p�epravu zboží mezi �lenskými státy, místem pln�ní je a da� 

se vybírá tam, kde je p�eprava zboží zahájena. Pokud je ale tato p�epravní služba 

poskytnuta pro osobu registrovanou k DPH  v jiném �lenském stát� než ve stát� zahájení 

p�epravy, je místo pln�ní na území toho �lenského státu, který vydal p�íjemci služby DI� 

pro ú�ely DPH, pod kterým mu byla služba poskytnuta.  

P�íklad: Pokud bude n�mecký p�epravce (registrovaný k DPH) p�epravovat zboží 

z N�mecka do �eské republiky pro �eské plátce DPH, místem pln�ní bude �R a v �R se 

také da� vybere. Pokud ale stejná služba bude poskytnuta pro �eskou osobu, která není 

registrována k DPH, bude místo pln�ní tak, kde je zahájena p�eprava a da� se vybere 

v N�mecku. [2] 

Z výše uvedených p�íklad� lze �íct, že systém DPH je pom�rn� složitý a je nutno sledovat, 

zda podnikatelský subjekt obchoduje s osobou v �lenském stát� registrovanou k DPH �i 

nikoli. Ov��ení zda je obchodní partner plátcem DPH lze ov��it nap�íklad na internetových 

stránkách Ministrova financí �R 

5.2 DPH p�i vývozu do t�etích zemí a dovozu  

K propušt�ní zboží do celního režimu (s výjimkou režimu tranzitu) je nutné, aby deklarant 

byl registrován jako plátce DPH u orgán� dané zem�. Pokud �eský dovozce takto 

registrován není, musí si pro celní �ízení ur�it zástupce v dané zemi registrovaného. 

5.2.1 Dovoz 

Místem pln�ní u dovozu zboží je dle § 12 zákona �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané 

hodnoty, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen ZDPH), území �lenského státu, na jehož 

území se zboží nachází v dob�, kdy vstupuje na území EU. Velkou zm�nou p�i uplat�ování 

DPH p�i dovozu zboží je § 23 ods. 3 ZDPH, který �íká, že na základ� písemné žádosti 

plátce, (za kterou se považuje tiskopis – písemné celní prohlášení, jež se používá p�i 

celním �ízení) je považováno uvedení kódu do písemného celního prohlášení podaného a 

p�ijatého celním ú�adem p�ed zahájením celního �ízení celní orgán není povinen da� vybrat 

za podmínky, že plátce tuto da� p�izná jakou svou povinnost ve svém da�ovém p�iznání za 
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období ve kterém dojde k propušt�ní zboží do režimu. Což v praxi znamená velkou výhodu 

pro podnikatelské subjekty, kte�í d�íve p�i dovozu zboží musely zaplatit DPH za zboží do 

10 dn� po propušt�ní zboží do volného ob�hu, nyní tuto da� odvádí sou�asn� s da�ovým 

p�iznáním. Do 31.12.2004 vybírali DPH p�i dovozu zboží celní orgány, od 1.1.2005 jsou 

správcem finan�ní ú�ady. [12] 

S výše uvedeného tedy vyplívá výhoda pozd�jšího odvodu DPH z po�ízeného zboží. 

Systém odvodu DPH z dovezeného zboží viz § 38 ZDPH  zjednodušené vypadá tak, že 

základem pro výpo�et DPH je vlastní cena dovezeného zboží plus hodnota cla, spot�ební 

dan�, zvýšená o p�ípadné vedlejší náklady související s po�ízením zboží, za tyto náklady se 

považují nap�íklad doprava, spedi�ní poplatky, balení, pojišt�ní a další, sou�asn� platí, že 

pokud DPH z vedlejších náklad� není odvedena v cen� dovezeného zboží, odvádí se 

samostatn�. Lze �íct, že problematika odvodu DPH p�i dovozu zboží je zna�n� složitá, 

zákon obsahuje spoustu rozli�ných ustanovení a výjimek, které �iní oblast DPH zna�n� 

nep�ehlednou, jednotlivé paragrafy také nepodávají jednozna�ný výklad �ešené 

problematiky.  [12] 

P�i dovozu zboží bych navrhoval vyplnit do celního prohlášení všechny dokumenty 

s vedlejšími náklady souvisejícími s dovozem zboží, které jsou v okamžiku celního �ízení 

podnikatelskému subjektu známy. Z hodnoty vedlejších náklad� uvedených v celním 

prohlášení by se odvedla da� z p�idané hodnoty spole�n� se zbožím, z dodate�n� zjišt�ných 

náklad� souvisejících s dovozem zboží, jako je nap�. platba za umíst�ní zboží 

v meziskladech by odvedl podnikatelský subjekt samostatn�. Zpr�hlednila by se tak 

evidence a  kontrola, zda je da� odvedena ze všech pln�ní. 

5.2.2 Vývoz 

Problém DPH p�i vývozu zboží z EU do t�etí zem� spo�ívá v tom, že dle § 30 ZDPH je 

da�ovým dokladem rozhodnutí o propušt�ní zboží do režimu vývozu na formulá�i 

používaném p�i celním �ízení. V praxi však dochází k situacím, kdy tento doklad, který jde 

spolu se zbožím a p�i výstupu se Spole�enství je parafován celními orgány na výstupu se 

z r�zných d�vodu (m�že se jednat o ztrátu dokument� b�hem p�epravy, jazykovou bariéru 

p�i celním �ízení na vn�jší hranici Spole�enství a jiné), se navrací odesílateli zboží, ten má 

pak problémy, jakým zp�sobem doloží nárok na odpo�et DPH. Jak je výše uvedeno správa 

DPH p�i vývozu, respektive dovozu p�ísluší od 1.1.2005 v drtivé v�tšin� pod pravomoc 
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finan�ních ú�adu, již nikoliv celních ú�ad�, celní ú�ad v tuzemsku již nem�že poskytnout 

pomoc �eskému vývozci a zprost�edkovat potvrzení o výstupu zboží ze spole�enství, jak 

k tomu bylo do vstupu �R do EU. Výše uvedené okolnosti s problémem doložení výstupu 

zboží z EU z�ejm� inspirovaly Radu EU, která v Na�ízení �. 1777/2005 kterým se stanoví 

provád�cí opat�ení ke sm�rnici 77/388/EHS o spole�ném systému dani z p�idané hodnoty, 

ve kterém p�edpokládá zavedení elektronických celních dokument�, které by tento problém 

vy�ešily. [13] 

Z pohledu výše zmi�ovaného problému bych navrhoval legitimovat potvrzování výstupu 

zboží prost�ednictvím vnitrozemského celního orgánu, v míst� p�sobnosti, kde má 

podnikatelský subjekt (vývozce) sídlo. Problém centrální databáze, kde by celní orgán 

z jednotlivého �lenského stát� mohl zjistit, zda zboží vystoupilo z území Spole�enství není 

z technického hlediska problémem, �ada podobných aplikací již bez problém� funguje.  

K vy�ešení výše uvedeného technického problému by mohl posloužit programu Customs 

2007, který je mimo jiné zam��en na slad�ní informa�ních technologií jednotlivých celních 

správ a vývoj spole�ných informa�ních systém�, v sou�asné dob� již fungují nap�. TARIC, 

NCTS  a další. [10] 

Odvod DPH prost�ednictvím finan�ních ú�ad� bylo dle mého názoru užite�nou zm�nou, 

která jist� pomohla zejména menším dovozc�m, kte�í již nemusí DPH odvést do 10 dn� po 

propušt�ní zboží do volného ob�hu, m�žou ji odvést mnohem pozd�ji v p�ípad�, že jsou 

registrování jako nap�. �tvrtletní plátci DPH.  

Da�ová politika je oblastí, která z�stává v rozhodovací pravomoci �lenských stát�, p�esto i 

v rámci EU dochází ke koordinaci p�ístup� k da�ové politice. U zdan�ní zboží r�zná výše 

zdan�ní narušuje rovný p�ístup na spole�ný trh, proto je úrove� zdan�ní t�eba sladit. 

Evropská unie pat�í k ekonomicky nejsiln�jším a nejvysp�lejším oblastem sv�ta, vytvá�í 

tém�� 21% celkové sv�tové produkce. Pro zdravý vývoj ekonomiky �lenských stát� i celé 

EU je velmi d�ležitá obchodní vým�na zboží – zahrani�ní obchod. V poslední dob� se 

zvyšuje obchodní vým�na s �ínou, kde se jedná p�edevším o dovoz zboží, tento stále se 

zvyšující dovoz zboží �iní odv�tvím jednotlivých �lenským stát�m zna�né pro problémy, 

orgány EU se snaží monitorovat vývoj zahrani�ního obchodu, mají však i ú�inn� nástroje 

k jeho regulaci. [11] 

 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 30 

 

6 ZAHRANI�NÍ OBCHOD 

Rozlišují se dva druhy obchodu (krom� obchodu vnitrostátního): 

Intrakomunitární obchod – obchod mezi �lenskými státy EU 

Zahrani�ní obchod EU – obchod mezi �lenskými státy a t�etími zem�mi 

6.1 Nástroje spole�né obchodní politiky 

6.1.1 Integrovaný tarif EU 

Po vstupu �eské republiky do EU p�estal platit �eský integrovaný tarif (poskytující 

informace o podmínkách dovozu a vývozu ur�itých komodit. �IT (�eský integrovaný tarif) 

byl nahrazen Tarifem – celounijním integrovaným sazebníkem EU, který v návaznosti na 

zbožové kódy Kombinované nomenklatury (KN) shrnuje všechna opat�ení obchodní 

politiky EU vztahující se k danému zboží, a to tarifního i netarifního charakteru, nap�. celní 

sazby, kvóty, nebo antidumpingové celní sazby. Taric je vydáván Evropskou komisí a 

vyhlašovaný Sd�lením Komise na základ� �lánku 2 Na�ízení Rady (EHS)  �. 2658/87 

z roku 1987 o celní statistické nomenklatu�e a o spole�ném celním sazebníku, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. Tišt�ná verze Taricu je vydávána každoro�n� na konci kalendá�ního 

roku s ú�inností pro následující rok, celní sazby pro zem�d�lské kapitoly mohou být po 1. 

�ervenci publikovány i podruhé. Na rozdíl od �eského integrovaného tarifu je unijní Taric 

velmi �asto m�n�n a aktualizován. Elektronická forma je právn� závazná a jeho kódy musí 

být použity pro ú�ely celní deklarace a statistické výstupy. Obsahuje zhruba 10.000 

podpoložek – osmimístných kód�, které vytvá�í základ spole�ného celního sazebníku a 

dalším 18.000 kód� – dvoumístné kódy, které jsou p�idávány za osmimístnou podpoložku, 

které jsou p�idávány za osmimístnou podpoložku a jsou používány pro:  

Tarifní snížení, kvóty 

Tarifní preference 

Všeobecný systém tarifních preferencí aplikovaný pro rozvojové zem� (GSP) 

Antidumpingová a vyrovnávací cla 

Vyrovnávací poplatky 

Zem�d�lské komponenty 
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Standardní dovozní ceny 

Referen�ní a minimální ceny 

Zákazy dovozu, omezení dovozu 

Zákazy vývozu, omezení vývozu 

Sledování vývozu, vývozní subvence 

[2] 

6.1.2 Celní kvóty 

Celní kvóty jsou ur�eny množstvím zboží (vyjád�ené hmotností, objemem nebo hodnotou), 

které je propušt�no do volného ob�hu za sníženou celní sazbu. Celní kvóty stanovené 

v rámci EU jsou spole�né pro všechny �lenské státy EU. Jsou �ízeny Generálním 

�editelstvím pro dan� a celní unii – DG TAXUD v Bruselu. [2] 

Administrace celních kvót je zajiš
ována v�tšinou stejnou metodou jaká se používala 

dosud v �R, to znamená „First-come-first-seved“ (p�ednostní nárok toho, kdo p�ijede 

d�íve). Metoda „First-come-first-sereved“ zaru�uje rovný p�ístup všem obchodním 

subjekt�m ke stanoveným celním kvótám. 

Rozdíl oprati minulosti je následující 

není uplat�ován systém on-line 

pokud množství všech zaslaných požadavk� (ze všech �lenských stát� EU) v rámci jedné 

celní kvóty za den (stejné datum p�ijetí JSD) p�esáhne z�statkové množství této celní 

kvóty, pak je na každý požadavek p�id�lena pom�rná �ást deklarovaného množství zboží. 

Stejný postup je ve všech �lenských státech EU. [2] 

V praxi to znamená, že na rozdíl od minulosti , kdy byly celní ú�ady propojeny on-line a 

mohly ihned potvrdit, zda komodita spadá do množstevní kvóty, tak po vstupu do EU je 

možno potvrdit p�iznání celní výhody nejd�íve za dva až p�t dn� od propušt�ní zboží do 

volného ob�hu a dovozce musí po tuto dobu zajistit rozdíl mezi celním dluhem b�žným a 

dluhem sníženým touto kvótou. Žádost o celní kvótu, je-li na deklarované zboží vyhlášena 

celní kvóta, která je otev�ená, m�že deklarant o její p�id�lení požádat tím, že do 

p�íslušných odstavc� JSD, kterou zboží propouští do volného ob�hu uvede p�íslušné údaje 
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(objednací �íslo celní kvóty nebo celního stropu, kód požadované celní sazby dovezeného 

zboží v m�rné jednotce stanovené pro danou celní kvótu. [2] 

Celní deklarace s požadavky na p�id�lení p�íslušné celní kvóty p�edložené deklarantem 

celnímu ú�adu, jsou po d�kladné kontrole postoupeny do centra kvót �lenského státu. 

Centrum kvót �lenského státu p�ekontroluje obdržené požadavky na p�id�lení celních kvót 

a následn� je stanoveným postupem zasílá ke zpracování do Evropské komise (dále jen 

EK).  

Podniky, které pot�ebují pro svoji výrobu ur�ité suroviny �i polotovary, na n�ž je uvaleno 

clo, mohou v ur�itých p�ípadech požádat o snížení cla (v podob� tzv. suspense) nebo 

stanovení dovozní kvóty, pokud nejsou tyto produkty v rámci EU. O snížení celní sazby �i 

stanovení celní kvóty mohou žádat pouze firmy, které dovážený výrobek používají jako 

surovinu, polotovar nebo komponent pro vlastní výrobu. Ro�ní hodnota nevybraného cla 

musí �init u každé žádosti minimáln� 20.000 EUR. Pro dosažení této výše mohou podniky 

žádosti p�edkládat spole�n�. Toto nelze použít  na výrobky, jejichž dovozy jsou zatíženy 

antidumpingovými cly. [2] 

6.1.3 Antidumpingová a antisubven�ní �ízení  

Antidumpingové �ízení 

Za dumping je v EU ozna�ováno takové jednání, kdy je na komunitárním trhu dovážené 

zboží prodáváno za ceny nižší než je o�išt�ná tzv. normální hodnota exportující zemi. Za 

normální hodnotu je považována cena, za kterou je dané zboží obchodováno v exportující 

zemi. [2] 

Ochrana p�ed dumpingem je ve výlu�né p�sobnosti EU a její orgány mohou proti 

takovýmto dovoz�m p�ijmout opat�ení (cla, cenové závazky, pop�ípad� jejich dopln�ní 

kvantitativním omezením). Tato opat�ení lze použít, pokud takovéto dovozy do EU ze 

t�etích zemí poškozují komunitární pr�mysl (tím se rozumí materiální újma komunitárnímu 

pr�myslu, hrozba materiální újmy tomuto odv�tví, zpomalení vzniku takového odv�tví), 

pokud lze újmu zp�sobenou pr�myslu v EU dokázat a pokud jsou antidumpingová opat�ení 

v komunitárním zájmu (tj. zda náklady na jejich zavedení odpovídají p�ínos�m, zda jsou 

v zájmu zákazník�, dodavatel� atd.). Pokud by se �eští výrobci cítili výrazn� poškozeni 

dumpingovými dovozy (nebo dovozci naopak výrazn� poškozeni antidumpingovými 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 33 

 

opat�eními a zm�nila se situace od e jejich zavedení), mohou se obrátit na Evropskou 

komisi nebo na �lenský stát, který postoupí tuto stížnost Evropské komisi. [2] 

Aktuální seznam antidumpingových opat�ení EU a probíhajících �ízení proti dovoz�m ze 

t�etích zení je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva pr�myslu a obchodu 

Aby Evropská komise zahájila na základ� stížností šet�ení, musí stížnost podpo�it výrobci, 

jejichž podíl produkce daného výrobku p�edstavuje alespo� 50 % z celkového podílu 

t�chto výrobc�, kte�í se vysloví bu� pro nebo proti zahájení šet�ení. P�itom výrobci, kte�í 

stížnost výslovn� podpo�í, musí p�edstavovat nejmén� 25%  celkové produkce daného 

zboží v EU. Je ur�ena také minimální hranice pro objem dovozu, aby mohlo být zahájeno 

antidumpingové �ízení. Pouze takováto nebo v�tší �ást výrobc� m�že být považována za 

„komunitární pr�mysl“. �ízení se nezahajuje, pokud se zjistí, že dovoz z doty�né zem� 

p�edstavuje mén� než 1% podílu na trhu. To neplatí, pokud je stížnost podána v��i 

n�kolika zemím spole�n� a spole�ný vývoz daného výrobku z t�chto zemí p�edstavuje 

nejmén� 3% spot�eby výrobku ve Spole�enství. Evropská komise rozhodne o zahájení 

šet�ení do 45 dní od podání podn�tu. Samotn� �ízení o zavedení antidumpingových 

opat�ení probíhá v n�kolika stádiích. �ízení kon�í bu� prohlášením stížnosti za 

neoprávn�nou, nebo zavedením cla �i p�ijetím cenového závazku.  �ízení m�že také 

skon�it, pokud je stažen návrh na zahájení �ízení. I v tomto p�ípad� se však posuzuje, zda 

je zastavení �ízení v zájm� Spole�enství. Pokud není, �ízení m�že pokra�ovat i p�es stažení 

stížnosti. Šet�ení musí být ukon�eno do 15ti m�síc� od zahájení �ízení. Již p�ed koncem 

normálního pr�b�hu �ízení, nejd�íve po 60 dnech, avšak ne pozd�ji než 9 m�síc� od 

zahájení �ízení, mohou být zavedena prozatímní antidumpingová opat�ení. Jsou zavád�na 

na šest m�síc� a mohou být prodloužena o další t�i m�síce. N�kdy mohou být zavedena 

rovnou na dev�t m�síc�. Vlastní šet�ení trvá obvykle nejmén� šest m�síc�. Je zkoumáno 

jak obvin�ní z dumpingu, tak újma komunitárnímu pr�myslu. Zú�astn�né strany obdrží od 

Evropské komise dotazník a mají obvykle 40 dní na zodpov�zení daných otázek. Lh�ta se 

po�ítá ode dne obdržení dotazníku. Evropská komise m�že poté vyzvat �lenské státy 

k zaslání dopl�ujících informací. Následující spole�né sch�zky (slyšení) jednotlivých stran 

s ú�edníky Evropské komise. Ú�ast na t�chto sch�zkách není povinná, ale Evropská 

komise musí dát k takovým sch�zkám p�íležitost.  [2] 

Kone�né clo a jeho výši navrhuje Evropská komise Rad� EU. Opat�ení je schváleno, pokud 

Rada EU nezamítne návrh Evropské komise prostou v�tšinou v pr�b�hu jednoho m�síce od 
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jeho obdržení. Pokud k tomu nedojde, zavedené kone�né antidumpingové clo p�estává 

automaticky platit po p�ti letech od vyhlášení. Místo zavedení prozatímních nebo 

kone�ných cel m�že Evropská komise p�ijmout nabídnutý cenový závazek. Jde o to, že 

vývozce se dobrovoln� zaváže k ur�ité minimální výši cen, tj. zvedne cenu svého výrobku. 

Závazek m�že navrhnout vývozce nebo ho vývozci m�že doporu�it Evropská komise. 

V pr�b�hu platnosti kone�ného antidumpingového opat�ení m�že být provád�na jeho 

revize, která pak m�že vést k jeho zrušení, �i zm�n� �i prodloužení.  [2] 

Existuje n�kolik druh� revize 

Expiry review, neboli p�ezkoumání p�ed ukon�ením platnosti opat�ení po p�ti letech 

Interim review, pokud podnik požádá o revizi antidumpingového opat�ení s tím, že se 

zm�nily okolnosti, které vedly k jeho uvalení 

Necomer review, pokud se objevil nový dovozce postiženého zboží 

Revize mající zabránit snížení ú�innosti antidumpingového opat�ení 

Antidumpingové �ízení je upraveno legislativou ES, zejména Na�ízením Rady (ES) �. 

384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochran� p�ed dumpingovými dovozy ze zemí, které 

nejsou �leny Evropského spole�enství a dalšími úpravami. [2] 

Antisubven�ní �ízení 

Obdobn� jako u stížností na dumping se postupuje i u stížností na nedovolené subvence p�í 

exportu ze t�etích zemí do EU.  

Napadnutelná subvence je definovaná jako p�ísp�vek vlády nebo ve�ejného sektoru výrobci 

nebo exportéru. M�že mít r�zné formy od p�ímého poskytnutí prost�edk� ve form� dar�, až 

po p�j�ky dlouhodobé záruky nebo prominutí povinností atd. Zakázáno je také poskytování 

výše uvedených podpor prost�ednictvím soukromých institucí a jakékoliv jiné formy 

p�íjmové �i cenové podpory ve smyslu �l. XVI dohody GATT z roku 1994. Aby subvence 

byla napadnutelná jako nedovolená, musí být dostate�n� konkrétní a specifická (tj. musí 

být ur�ena pouze n�kterým spole�nostem, sdružením �i odv�tvím) a zárove� musí být 

výhodná pro p�íjemce nad rámec b�žných tržních podmínek. Podobn� jako u dumpingu 

musí nedovolená podpora zp�sobovat újmu komunitárnímu pr�myslu tím, že je dováženo 

subvencované zboží. Zavedení antisubven�ních opat�ení musí být podobn� jako u 

antidumpingových opat�ení v zájmu Spole�enství. [2] 
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I v p�ípad� antisubven�ího �ízení je pot�eba zajistit podporu dostate�ného množství 

výrobc� a rámci EU (komunitárního odv�tví). 

Antisubven�ní �ízení m�že skon�it obdobn� jako u antidumpingu bu� zavedením 

vyrovnávacích  cel, dobrovolnou nápravou ze strany obvin�ného (souhlas vlády státu se 

zrušením nebo omezením subvencí nebo dobrovolná úprava cen) nebo zastavením �ízení 

(pokud se Evropská komise rozhodne, že nezavede žádná opat�ení, pokud st�žovatel stáhne 

své podání nebo pokud se pro pokra�ování v �ízení nevysloví Poradní výbor). [2] 

6.1.4 Licence a n�která obchodní ochranná opat�ení 

Na vývoz a dovoz n�kterých komodit a výrobk� jsou v rámci EU nebo v rámci �lenských 

zemí uplat�ovány licen�ní nebo povolovací režimy. 

P�íklad: 

P�íkladem použití nástroj� spole�né obchodní politiky EU, m�že být uplatn�ní t�chto 

nástroj� v��i �R v dob� kdy ješt� nebyla �lenským státem EU.  V roce 1998 zavedla vláda 

�R na ochranu svého zem�d�lského trhu množstevní kvóty na dovoz jablek ze stát� 

Evropské unie. Evropská unie na tento krok zareagovala zvýšením celních sazeb na dovoz 

vep�ového masa, dr�beže a ovocných š
áv dovážených  do zemí unie z �eské republiky. 

[21] 
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6.2 Zbožová struktura zahrani�ního obchodu �R 

Tab. 1.  Zbožová struktura zahrani�ního obchodu za leden až prosinec 2005 

  V Ý V O Z D O V O Z B I L A N C E 

  1-12/2004 1-12/2005 1-12/2004 1-12/2005  1-12/04  1-12/05 

    mil. K� %   mil. K� %   mil. K� %   mil. K� %   mil. K�   mil. K� 

 Celkový zahrani�ní obchod 

�R 
1 722 657 100 1 875 220 100 1 749 095 100 1 834 864 100 -26 438 40 356 

 v tom:                    

 0 Potraviny a živá zví�ata 47 430 2,8 60 408 3,2 72 150 4,1 81 733 4,5 -24 720 -21 325 

 1 Nápoje a tabák 8 924 0,5 10 594 0,6 10 668 0,6 11 741 0,6 -1 744 -1 147 

 2 Suroviny nepoživatelné, 

    bez paliv 
47 315 2,7 47 192 2,5 52 916 3,0 51 548 2,8 -5 601 -4 356 

 3 Minerální paliva, mazadla 

    a p�íbuzné materiály 
49 938 2,9 57 481 3,1 122 146 7,0 169 909 9,3 -72 208 -112 428 

 4 Živo�išné a rostlinné oleje 

    a tuky 
1 043 0,1 1 761 0,1 4 162 0,2 3 645 0,2 -3 119 -1 884 

 5 Chemikálie 103 951 6,0 118 411 6,3 194 833 11,1 203 436 11,1 -90 882 -85 025 

 6 Tržní výrobky t�íd�né hlavn� 

    dle druhu materiálu 
388 540 22,6 408 546 21,8 360 757 20,6 374 422 20,4 27 783 34 124 

 7 Stroje a p�epravní za�ízení 876 137 50,9 955 849 51,0 739 946 42,3 738 893 40,3 136 191 216 956 

 8 R�zné pr�myslové výrobky 198 492 11,5 214 484 11,4 190 676 10,9 198 535 10,8 7 816 15 949 

 9 Nespecifikováno 887 0,1 494 0,0 841 0,0 1 002 0,1 46 -508 

[31] 

Zbožová struktura ukazuje zásadní vliv automobilového pr�myslu na bilanci zahrani�ního 

obchodu �R. P�ekvapiv� vysoké �íslo tvo�í dovoz potravin a chemických látek. 
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6.3 Srovnání zahrani�ního obchodu �R s 10 nejvýznamn�jšími 

obchodními partnery  

 

Tab. 2. Zahrani�ní obchod s N�meckem 

N�mecko 2003 2004 2005 2006 (leden-únor) 

 Obrat 

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat 

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat  

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat  

tis USD 

Bilance 

tis USD 

 33 847 559 1 305 529 44 919 263 2 625 687 50 136 690 3 287 810 8 066 932  663 042 

 Obchodní partner �. 1 Obchodní partner �. 1 Obchodní partner �. 1 Obchodní partner �. 1 

Obrat = � dovozu + �vývozu, Bilance = �vývozu-�dovozu [38], [39] 

N�mecko je naším nejv�tším obchodním partnerem, obrat obchodu zaznamenává rostoucí 

tendenci. �eská republika zde dosahuje nejvyšší aktivní obchodní bilance. 

 

Tab. 3. Zahrani�ní obchod se Slovenskem 

Slovensko 2003 2004 2005 2006 (leden-únor) 

 Obrat 

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat 

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat  

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat  

tis USD 

Bilance 

tis USD 

 6 375 258 1 194 036 9 136 986 1 971 532 11 170 794 2 691 118 1 666 662 324 984 

 Obchodní partner �. 2 Obchodní partner �. 2 Obchodní partner �. 2 Obchodní partner �. 2 

Obrat = � dovozu + �vývozu, Bilance = �vývozu-�dovozu [38], [39] 

Slovensko je naším typickým obchodním partnerem, jak obrat, tak aktivní  bilance 

obchodu má rostoucí tendenci. 
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Tab. 4. Zahrani�ní obchod s Rakouskem 

Rakousko 2003 2004 2005 2006 (leden-únor) 

 Obrat 

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat 

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat  

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat  

tis USD 

Bilance 

tis USD 

 5 109 709 826 327 6 628 446  1 282 574 7 484 659 1 290 823 1 081 464 174  104 

 Obchodní partner �. 3 Obchodní partner �. 3 Obchodní partner �. 5 Obchodní partner �. 7 

Obrat = � dovozu + �vývozu, Bilance = �vývozu-�dovozu [38], [39] 

Rakousko je naším dalším typickým obchodním partnerem, jak obrat, tak aktivní bilance 

obchodu má rostoucí tendenci 

 

Tab. 5. Zahrani�ní obchod s Itálií 

Itálie 2003 2004 2005 2006 (leden-únor) 

 Obrat 

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat 

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat  

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat  

tis USD 

Bilance 

tis USD 

 4 757 405  - 551 207 6 395 833 - 696 921 7 120 319 - 314 449 1 214 702 105 248 

 Obchodní partner �. 4 Obchodní partner �. 5 Obchodní partner �. 6 Obchodní partner �. 5 

Obrat = � dovozu + �vývozu, Bilance = �vývozu-�dovozu [38], [39] 

Z Itálie jsou do �R dováženy zejména výrobky od�vního pr�myslu. Lze �íci, i zde lze 

sledovat pozitivní tendenci, která je dána zvyšujícím se obratem obchodu a zárove� 

snižující se pasivní bilancí obchodu. V roce 2006 je obchodní bilance dokonce aktivní. 
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Tab. 6. Zahrani�ní obchod s Francií 

Francie 2003 2004 2005 2006 (leden-únor) 

 Obrat 

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat 

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat  

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat  

tis USD 

Bilance 

tis USD 

 4 707 408 - 212 698 6 201 441 - 134 091 7 788 191 690 929 1 368 006 234 164 

 Obchodní partner �. 5 Obchodní partner �. 6 Obchodní partner �.  4 Obchodní partner �. 4 

Obrat = � dovozu + �vývozu, Bilance = �vývozu-�dovozu [38], [39] 

Zde lze sledovat stejnou vývojovou tendenci jako u obchodu z Itálií, nár�st obratu je tu 

vyšší a aktivní bilance obchodu výrazn�jší.  

 

Tab. 7. Zahrani�ní obchod s Polskem 

Polsko 2003 2004 2005 2006 (leden-únor) 

 Obrat 

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat 

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat  

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat  

tis USD 

Bilance 

tis USD 

 4 353 103 201 939 6 621 993 279 663 8 251 747 505 299 1 389 706 3 414 

 Obchodní partner �. 6 Obchodní partner �. 4 Obchodní partner �. 3 Obchodní partner �.  3 

Obrat = � dovozu + �vývozu, Bilance = �vývozu-�dovozu [38], [39] 

Polsko je naším typickým obchodním partnerem, jak obrat, tak aktivní bilance obchodu má 

rostoucí tendenci. 

 

Tab. 8. Zahrani�ní obchod s Velkou Británií a Irskem 

V.Británie 2003 2004 2005 2006 (leden-únor) 

a S. Irsko Obrat 

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat 

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat  

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat  

tis USD 

Bilance 

tis USD 

 3 913 767 1 204 609 5 034 021 1 163 611 5 673 028 1 745 716 998 717 364 913 

 Obchodní partner �. 7 Obchodní partner �. 7 Obchodní partner �. 9 Obchodní partner �. 8 

Obrat = � dovozu + �vývozu, Bilance = �vývozu-�dovozu [38], [39] 

 



UTB ve Zlín�, Fakulta managementu a ekonomiky 40 

 

Z Velkou Británií si �R udržuje pom�rn� vyrovnanou hodnotu obratu, aktivní obchodní 

bilance mírn� roste. 

 

Tab. 9. Zahrani�ní obchod s Nizozemím 

Nizozemí 2003 2004 2005 2006 (leden-únor) 

 Obrat  

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat 

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat  

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat  

tis USD 

Bilance 

tis USD 

 3 057 488 870 338 4 677 866 969 676 6 137 572 - 152 264 983 918 11 124 

 Obchodní partner �. 8 Obchodní partner �. 8 Obchodní partner �. 7 Obchodní partner �. 9 

Obrat = � dovozu + �vývozu, Bilance = �vývozu-�dovozu [38], [39] 

Pom�rn� ne�ekan� velkým obchodním partnerem je pro �R Nizozemí. Zatímco obrat 

obchodu mezi státy roste, zajímav� se jeví ukazatel obchodní bilance, který byl v roce 2003 

a 2004 výrazn� aktivní, ale v roce 2005 byl již pasivní, v roce 2006 vykazuje znova aktivní 

tendenci. Z Nizozemí se do �R dováží hlavn� chemikálie, potraviny, textilní výrobky a 

papír. 

 

Tab. 10. Zahrani�ní obchod s Ruskem 

Rusko 2003 2004 2005 2006 (leden-únor) 

 Obrat / 

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat 

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat  

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat  

tis USD 

Bilance 

tis USD 

 2 852 272 - 1711 932 3 629 629 - 1 784 551 5 880 816 -3 017 798 1 084 864 - 623 964 

 Obchodní partner �. 9 Obchodní partner �. 10 Obchodní partner �. 8 Obchodní partner �.  6 

Obrat = � dovozu + �vývozu, Bilance = �vývozu-�dovozu [38], [39]  

Rusko je první zemí, která není �lenem EU. Obrat mezi �R a Ruskem výrazn� nar�stá, 

stejn� výrazn� roste pasivní obchodní bilance �R z tohoto obchodu. Z Ruska se do �R 

dováží p�edevším paliva, maziva a další suroviny. 
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Tab. 11. Zahrani�ní obchod s �ínou 

�ína 2003 2004 2005 2006 (leden-únor) 

 Obrat 

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat 

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat  

tis USD 

Bilance 

tis USD 

Obrat  

tis USD 

Bilance 

tis USD 

 2 847 271 - 2 374 507 3 739 766 - 3 206 128 4 314 593 - 3 704 623  719 573 - 633 855 

 Obchodní partner �. 10 Obchodní partner �.  9 Obchodní partner �. 10 Obchodní partner �. 10 

Obrat = � dovozu + �vývozu, Bilance = �vývozu-�dovozu [38], [39] 

�ína je velmi problematickým obchodním partnerem a to jak �R tak všech stát� EU. 

V obchodu z �ínou roste jak výše obratu z obchodu, tak výše pasivní obchodní bilance pro 

�R. Z �íny se k nám dováží p�edevším pr�myslové zboží, stroje a dopravní prost�edky a 

tržní výrobky. 

Jak je vid�t z výše uvedených tabulek �eská ekonomika dosahuje výborných výsledk� 

v bilanci zahrani�ního obchodu, tém�� ze všemi nejvýznamn�jšími obchodními partnery 

má �eská republika aktivní obchodní bilanci, p�i�emž výše obratu se neustále zvyšuje. 

Tato p�íznivá obchodní bilance je dosažena p�edevším velkým rozvojem automobilového 

pr�myslu v �R. Trvale pasivní obchodní bilanci má �R pouze s Ruskem a �ínou. Jelikož 

z Ruska se do �R dováží p�edevším minerály a suroviny, na kterých je pr�mysl závislý, 

z�stává nejv�tším problémem dovoz zboží z �íny. 

6.4 Zahrani�ní obchod s �ínou 

Z �íny se do �R, respektive do �lenských stát� EU dováží p�edevším již hotové výrobky, 

pr�myslové zboží, stroje a dopravní prost�edky a tržní výrobky. Problémem t�chto výrobk� 

je jejich kvalita, �asté zneužívání ochranných práv (zna�ek) a p�edevším jejich nízká 

hodnota. Hodnota asijského zboží v�etn� hodnoty dopravy do EU je tak nízká, že se 

mnohdy pohybuje pod výrobními náklady na výrobu, producenti zboží z �lenských státech 

proto nem�žou takovému zboží žádným zp�sobem konkurovat. D�sledky t�chto dovoz� 

jde z�eteln� sledovat nap�íklad v textilním, obuvnickém pr�myslu, kde se tento pr�mysl 

pod vlivem dovozu levného asijského zboží tak�ka vytratil.  

Jelikož obchodní politika v��i t�etím zemím je spole�nou politikou, snaží se ji orgány EU 

regulovat prost�ednictvím r�zných nástroj�. Nap�íklad základním právním p�edpisem pro 
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uplat�ování opat�ení p�i dovozu textilních a od�vních výrobk� je na�ízení Rady (EHS) �. 

3030/93 ze dne 12. �íjna 1993 o spole�ných pravidlech dovozu n�kterých textilních 

výrobk� pocházejících ze t�etích zemí, zavedením opat�ení v podob� systému jednoduché 

kontroly , dvojí kontroly , které monitoruje vývoj dovozu. Je pro propušt�ní t�chto výrobk� 

do volného ob�hu v EU , kde je nutné požádat na základ� smlouvy, nákladního listu, 

potvrzení o akreditivu �i jiného dokumentu na Licen�ní správ� o dovozní licenci. Tento 

systém je v sou�asné dob� aplikován v��i �ín�.  

Nejedná se pouze o výrobky textilního pr�myslu v��i �ín� je v sou�asné dob� zavedenou 

také nap�íklad antidumpingové clo ve výši 48,5 % na dovozy jízdních kol a sou�ástek pro 

jízdní kola, viz na�ízení Rady �. 2474/93. Vzhledem k tomu, že toto antidumpingové 

opat�ení bylo obcházeno (tak, že se do EU dovážela kola rozložená na sou�ástky a v EU 

byla smontována), bylo antidumpingové opat�ení rozší�eno i na dovozy sou�ástek pro 

jízdní kola, a to na�ízením Rady �. 71/97. [37] 

V��i �ín� a Vietnamu v sou�asné dob� platí rovn�ž prozatímní antidumpingové clo bylo 

uloženo na dovozy n�které obuvi se svrškem z usn� nebo z kompozitní usn�, krom� obuvi, 

která se vyrábí speciální technologií, d�tské obuvi a obuvi s ochrannou špi�kou viz 

Na�ízení Komise (ES) �. 553/2006. Na�ízení Komise  vstupuje v platnost dnem 7. dubna 

2006 a z�stane v platnosti po dobu šesti m�síc�. [34] 

 

Tab. 12. Antidumpingová cla na dovozy obuvi v��i �ín� a Vietnamu 

 od 7. 4. 2006  

do 1. 6. 2006 

od 2. 6. 2006  

do 13. 7. 2006 

od 14. 7. 2006  

do 14. 9. 2006 
od 15. 9. 2006 

�ínská lidová 

republika 
4,8 % 9,7 % 14,5 % 19,4 % 

Vietnam 4,2 % 8,4 % 12,6 % 16,8 % 

[34] 
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V oblasti textilních a od�vních výrobk	 jsou uplat�ovány t�i dovozní systémy : 

systém množstevních limit� 

systém dvojí kontroly 

omezení dovozu v režimu PZS 

Dovoz textilních a od�vních výrobk� p�vodem z �íny, který do 31. 12. 2004 podléhal 

množstevním kvótám.  

Veškeré textilní a od�vní výrobky, jejichž dovoz do EU podléhá množstevním omezením,  

byly v zemích EU propoušt�ny do volného ob�hu pouze po p�edložení dovozní licence 

(vystavené na základ� platné vývozní licence) bez ohledu na datum jejich doru�ení 

p�íjemci. [22] 

Množstevní limity : je pot�eba p�edložení dovozního povolení vydaného Licen�ní správou 

MPO. Žádost musí být doložena originálem vývozní licence a certifikátem o p�vodu zboží, 

které jsou vydány p�íslušnými orgány dodavatelských zemí. Dovozní licence (autorizace) 

budou vydávány bezplatn� do 5 pracovních dn� od obdržení žádosti o dovozní povolení 

spolu s originály ostatních požadovaných dokument�. Dovozní licence je platná 6 m�síc� 

nebo v p�ípad�, že p�íslušná vývozní licence má kratší platnost, je i platnost dovozní 

licence kratší. 

Množstevní limity se vztahují k 18ti stát�m :  

Argentina, B�lorusko, Brazílie, �ína, Hong Kong, Indie, Indonésie, Macao, Maljsie, Peru, 

Filipíny, Pákistán, Singapur, Jižní Korea, Tchaj-wan, Thajsko, Uzbekistán, Vietnam [22] 

Systém dvojí kontroly (double-checking) : jsou vydávány automatické licence bez 

množstevního omezení, monitorující vývoj dovozu 

Systém dvojí kontroly se vztahuje k 22ti stát�m : 

Bangladéš, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Egypt, Chorvatsko, Kambodža, Kazachstán, 

Kyrgyzstán, Laos, Makedonie, Moldávie, Mongolsko, Nepál, Ruská federace, Spojené 

arabské emiráty, Srí Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán, 

Vietnam  [22] 
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Systém množstevních limit	 p�i zp�tném dovozu z PZS se vztahuje k 12ti stát�m : 

B�lorusko, �ína, Indie, Indonésie, Macao, Malajsie, Pákistán, Filipíny, Singapur, Srí 

Lanka, Thajsko, Vietnam 

Textilní a od�vní výrobky kapitol 50 – 63 jsou rozd�lené do 8 skupin (group) a 151 

kategorií (category) a do podpoložky 3005 9031, ve které je dovoz omezen pouze v��i 

�ín�. [22] 

Jak je vid�t orgány EU, respektive jednotlivé �lenské státy si uv�domují dopad dovoz� 

zboží z Asie na komunitární pr�mysl Spole�enství a snaží se jej nástroji spole�né obchodní 

politiky do ur�ité míry korigovat, zavedením nap�íklad antidumpingových cel, nebo licencí. 

Jelikož se �ína stala �lenem WTO, musela p�ijmout také ur�ité závazky související se 

vstupem do této organizace.  

Dovozy zboží z Asie budou dle mého názoru stále v�tším problémem, �ína se svými 1,3 

mld. obyvatel, Indie s 1 mld. obyvatel  a Vietnam se svými 82 miliony obyvatel tvo�í 

obrovskou základnu levné pracovní síly, které podniky v EU mohou konkurovat jen st�ží. 

Asijské zboží se také postupem �asu kvalitou vyrovnává výrobk�m výrobk� v EU. 

V nejh��e postižených hospodá�ských odv�tvím jako je obuvnický, textilní pr�mysl, zde 

konkurují již jen menší podniky, které se zam��ují p�edevším na menší zakázky, módní 

trendy, nebo speciální výrobky, kde pro kone�ného zákazníka není rozhodujícím kritériem 

cena zboží. 

Jelikož zavedení minimální celní hodnoty zboží p�i dovozu není p�íliš reálné, zbývá dle 

mého názory jen pokusit se o probuzení národní hrdosti u ob�an� EU, kte�í by p�i nákupu 

dávali p�ednost výrobk�m vyprodukovaným na trhu EU, nehled� na jejich vyšší cenu.   
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7 STATISTIKA CELNÍCH �ÍZENÍ NA CELNÍM Ú�AD� ZLÍN 

Do 1.5.2004 – Celní ú�ad Zlín vykovával p�sobnost v území v obvodech obcí s rozší�enou 

p�sobností Otrokovice, Vizovice a Zlín 

Od 1.5.2004 – Celní ú�ad Zlín vykonává p�sobnost v územních obvodech obcí s rozší�enou 

p�sobností Byst�íce pod Hostýnem, Holešov, Krom��íž, Luha�ovice, Otrokovice, Valašské 

Klobouky, Vizovice a Zlín, (tzn. došlo k slou�ení  CÚ Zlín,  Krom��íž)  [19]   

 

Tab. 13. Po�et celních �ízení v roce 2003 u CÚ Zlín 

Rok 2003 / CÚ Zlín, 

Krom��íž za 12 m�síc� 

Vývoz Dovoz 

  CÚ Zlín 58588 81417 

  CÚ Krom��íž 11913 14341 

  CÚ Horní Lide� 12707 11117 

  PR�M	R / m�síc 6934 8906 

[23] 

Tab. 14.  Po�et celních �ízení v roce 2004 u CÚ Zlín 

Rok 2004 / CÚ Zlín Vývoz Dovoz 

  Kv�ten 1511 1023 

  �erven 1255 914 

  �ervenec 1105 918 

  Srpen 1074 867 

  Zá�í 1257 1111 

  �íjen 1073 1075 

  Listopad 990 1156 

  Prosinec 819 973 

  PR�M	R / m�síc 1082 1005 

[23] 
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Tab. 15.  Po�et celních �ízení v roce 2005 u CÚ Zlín 

Rok 2005 / CÚ Zlín Vývoz Dovoz 

  Leden 808 950 

  Únor 839 1136 

  B�ezen 953 1294 

  Duben 1015 1225 

  Kv�ten 931 1278 

  �erven 907 1390 

  �ervenec 767 1135 

  Srpen 854 1064 

  Zá�í 957 1311 

  �íjen 985 1323 

  Listopad 998 1468 

  Prosinec 738 1267 

  PR�M	R / m�síc 828 1237 

[23] 

Tab. 16.  Po�et celních �ízení v roce 2006 u CÚ Zlín 

Rok 2006 / CÚ Zlín Vývoz Dovoz 

  Leden 1024 1240 

  Únor 1004 1270 

  PR�M	R / m�síc  1014 1255 
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Obr. 3 Graf porovnání po�tu celních 

�ízení u CÚ Zlín v  letech 2003-2006  
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Obr. 4 Graf porovnání po�tu celních �ízení  mezi celními ú�ady 

v p�sobnosti Celního �editelství Olomouc ze leden 2006 a únor 2006 

              [23] 
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Obr. 5 Graf porovnání po�tu celních �ízení mezi CÚ 

v p�sobnosti C� Olomouc za leden a únor 2005 a 2006 

        [23],  [24]   

 

Jak je vid�t z údaj� v tabulkách po�et celních �ízení, tzn. evidovaných obchodních p�ípad� 

se zbožím mezi �eskou republikou evidovaných v územní p�sobnosti Celního ú�adu Zlín a 

státy, které nejsou �leny EU, se u dovozu pohybuje na hranici 15%, vývozu 13% k po�tu 

celních �ízení roku 2003.  

Dalo by se �íct, že pom�rn� vysoké procento, je u dovozu zp�sobeno p�edevším dovozem 

textilu, obuvi, spot�ebního zboží z �íny, dovozu pneu, dále firmou Barum Continental 

spol. s.r.o, Otrokovice, jež dováží pneumatiky a suroviny k jejich výrob� zde se jedná o 

dovoz p�evážn� z Ruska. Nej�ast�jším exportním artiklem jsou pneumatiky, výrobky 

plastu a strojírenské za�ízení. 
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P�i srovnání celních �ízení mezi celními ú�ady spadající pod Celní �editelství Olomouc, se 

na Celním ú�ad� Zlín  provádí v pr�m�ru dvakrát vyšší po�et celních �ízení než na druhém 

celním ú�adu v po�adí. 
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8 ADMINISTRATIVNÍ ZÁT�Ž PODNIKATELE P�I CELNÍM 

�ÍZENÍ V POROVNÁNÍ SITUACE P�ED VSTUPEM A PO 

VSTUPU �R DO EU 

8.1 Princip celního �ízení p�ed vstupem �R do EU 

P�ed vstupem �eské republiky do Evropské unie se na území republiky se nacházely r�zné 

druhy celních ú�ad�, které plnily specifické funkce. Podnikatelské ve�ejnosti byly známy 

p�edevším pohrani�ní celní ú�ady, jež provád�ly prvotní úkony p�i dovozu zboží a pak 

vnitrozemské celní ú�ady, kde se zboží odbavovalo „propoušt�lo“ zboží do volného ob�hu. 

Tento v sou�asnosti již historický systém plnil dob�e funkci kontroly a evidence zboží, 

avšak z hlediska podnikatelské ve�ejnosti nebyl zrovna ideální. Existovaly tu problémy 

�ekacích dob na hrani�ních celních ú�adech, následn� pak problémy s odbavením zboží na 

vnitrozemských ú�adech. Nezanedbatelných problémem p�i dovozu zboží byla také 

finan�ní náro�nost spojená s odbavením zboží, kde dovozci vznikly nejenom náklady na 

dopravu a vlastní hodnotu zboží ale byly tu náklady na odbavení zboží na hrani�ním celním 

ú�ad�, z kterého se zboží zpravidla zasílalo zboží na odbavení na vnitrozemský celní ú�ad, 

p�i�emž musel být zajišt�n celní dluh, toto zpravidla zajiš
ovali specializované spole�nosti, 

které si za tyto služby ú�tovali nemalé poplatky. Dalším a pro drobné podnikatele také 

nemalým finan�ním nákladem bylo vlastní odbavení na vnitrozemském celním ú�ad�, kde 

muselo být zboží zase náležitým zp�sobem odbaveno, odbavení stejn� jako na hranicích 

provád�li specializované spole�nosti, dalším nákladem byla úhrada celního dluhu do 

státního rozpo�tu do 10 dn� po vlastním odbavení zboží. V té dob� byly ješt� celní orgány 

správci DPH p�i dovozu zboží. Podnikateli tak tak�ka hned p�i p�ijetí zboží vznikla 

okamžitá platební povinnost. Administrativní náro�nost a propracovaný systém doklad�, 

jež na sebe v posloupnosti navazovali, na druhé stran� zamezoval da�ovým únik�m. 

8.2 Princip celního �ízení po vstupu �R do EU 

Vstup �eské republiky, republiky s malým domácím trhem, omezenými zdroji a 

proexportn� orientovanou ekonomikou do Evropské unie znamenal z pohledu 

 podnikatelských subjekt� jednozna�ný p�ínos. Po vstupu �eské republiky a dalších 
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p�itupivších zemí sm��uje cca 85 % �eského exportu do zemí EU a více než 70 % �eského 

dovozu je z EU. 

Princip celního odbaveni zboží se p�íliš nezm�nil p�i dovozu zboží ze zemí, které nejsou 

�leny EU s tím rozdílem, že pohrani�ní celní ú�ady se již nenachází na hranicích dvou 

�lenských stát�, ale nachází se na vn�jší hranici Evropské unie, tzn. na hranici �lenského a 

ne�lenského státu. Platí, že zboží m�že být propušt�no do volného ob�hu v kterémkoli 

�lenském stát�, ale jen v p�ípad�, že spole�nost, které je zboží do volného ob�hu 

propoušt�no musí být v tomto �lenském stát� právn� registrována, toto pravidlo má svoji 

logiku nap�íklad p�í následné kontrole, kde nelze provést následnou kontrolu u spole�nosti, 

která není v daném �lenském stát� právn� registrována. Po�et celních ú�ad� se po vstupu 

do EU mírn� klesl, ve Zlínském kraji byl nap�íklad zrušen Celní ú�ad Krom��íž , Horní 

Lide� a Starý Hrozenkov.  

Co se týká vlastního celního �ízení, celní ú�ady p�estali být od 1.1.2005 správci DPH p�i 

dovozu zboží, DPH s dovozu zboží se zahrnuje do da�ového p�iznání, správcem dan� se 

staly finan�ní ú�ady, což je jednozna�né pozitivum z pohledu podnikatelských subjekt�. 

V sou�asnosti se uvažuje o takzvaném „elektronickém celním �ízení“, které by m�lo 

fungovat zvlášt� u firem, které provádí velký po�et celních �ízení. Celní �ízení by spo�ívalo 

v zaslání elektronického formulá�e na celní ú�ad, který by celní prohlášení p�ijal a 

zaevidoval, za ur�ité období by pak podnikatelský subjekt vyhotovil souhrnné celní 

prohlášení, které by celní orgán následn� porovnal s elektronickými daty a následn� 

parafoval. Systém kontroly zboží by probíhal prost�ednictvím namátkových kontrol p�ímo 

v prostorách podnikatelského subjektu (nap�. p�i vykládce zboží). Hlavní myšlenkou 

zavedením „elektronického celního �ízení“ je urychlení celého procesu a snížení 

administrativních úkon� p�i celním �ízení. 

Systém „elektronického �ízení“ z mého pohledu nemá opodstatn�ní, jelikož po�et 

pracovník� v celním �ízení je pom�rn� vysoký a odbavení zboží, p�i kterém neprobíhá 

kontrola zboží je provád�no na rozdíl od celního �ízení p�ed vstupem �R do EU bez 

�ekání. Systém celního �ízení, p�i kterém je zboží celnímu orgánu k dispozici a lze provést 

kontrolu zboží, je výhodný, lze zdokumentovat nap�. kvalita zboží, p�vod zboží pop�ípad� 

jeho množství, které by p�i elektronickém �ízení ve v�tšin� p�ípad� neprovedlo. V p�ípad� 

obchodních podvod� by pak bylo jen velmi složité prokázat uskute�n�ný obchodní podvod, 

nap�íklad množství, kvalitu �i p�vod zboží, vycházelo by se jen z dat vedených 
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podnikatelským subjektem v ú�etnictví, tyto d�kazy se poda�í následnou kontrolou získat 

jen obtížn�. Zjednodušeného �ízení nelze  použít pro dovoz zboží v rámci celních kvót. 
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ZÁV�R 

Ve své bakalá�ské práci jsem se snažil postihnout zm�ny p�i celním �ízení, kterými musela 

projít podnikatelská ve�ejnost, respektive subjekty, které se zabývají vývozem �i dovozem 

zboží v souvislosti se vstupem �eské republiky do Evropské unie (dále jen EU).  

V úvodu práce jsem se krátce zmínil, jak fungoval a jakými nástroji byl regulován dovoz a 

vývoz zboží p�ed vstupem, následn� jsem se zam��il �ízení s celními orgány spojené 

s dovozem, respektive vývozem zboží, po vstupu �R do EU. 

Spole�ná obchodní politika v��i t�etím zemím spolu se spole�ným celním sazebníkem pat�í 

mezi tzv. výlu�né pravomoci, kde platí, že zde má EU právo p�ijímat a ur�ovat pravidla a 

�lenské státy mohou v t�chto oblastech zasahovat jen s povolením Unie. Uplat�ování 

spole�né obchodní politiky se d�je prost�ednictvím nástroj�, k t�mto nástroj�m pat�í 

nap�íklad licence, uvalení antidumpingových cel, preferen�ní sazby, množstevní omezení.  

S dovozem a vývozem zboží je pevn� spojeno uplat�ování dan� z p�idané hodnoty (dále 

jen DPH). DPH je na rozdíl od spole�ná obchodní politiky pravomocí sdílenou, zde platí, 

že v toto oblasti mohou �lenské státy vydávat vlastní legislativu, v p�ípad�, že tak již 

neu�inila EU. P�i uplat�ování DPH p�i dovozu, vývozu zboží došlo vstupem �R do EU 

k zásadním zm�nám. Nejzásadn�jší zm�nou je vlastní odvod dan�, tato da� se v drtivé 

v�tšin� p�ípad� již neodvádí prost�ednictvím celních orgán� spole�n� s odvodem cla, ale 

zahrnuje se do da�ových p�iznání, které jsou podávány ve stanovené period�. Výše 

uvedená zm�na p�inesla podnikatelským subjekt�m zna�né uleh�ení, na druhé stran� 

zaznamenala problematika DPH podmín�na vstupem �R do EU i dalších  zm�n, kterým 

jsem se snažil ve své práci v�novat.  

S problematikou DPH je spojena také nová povinnost, která platí pro podnikatelské 

subjekty, které se zam��ují na dovoz, respektive vývoz zboží se �lenskými zem�mi EU. 

Jedná se o vykazování statistických dat do systému Intrastat. Systém Intrastatu je pro 

podnikatelskou ve�ejnost nová záležitost a administrativní povinnost. Z hlediska 

administrativní náro�nosti se nejedná o evidenci nijak náro�nou, vykazovaná data jsou 

však nezbytná pro výpo�et základních makroekonomických ukazatel� ekonomiky, chyby 

ve vykazovaných datech jak jsem ve své práci na p�íkladu uvedl však m�žou mít i zásadní 

d�sledky.  
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V druhé �ásti své práce jsem se pokusil u deseti nejvýznamn�jších obchodních partner� �R 

analyzovat vývoj zahrani�ního obchodu . Jelikož �R je proexportn� orientovanou 

ekonomikou, závislou na dovozu surovin, má pro ni údaj o velikosti zahrani�ního obchodu 

strategický význam. Z výsledku analýzy zahrani�ního obchodu, vyplývá pro  �eskou 

ekonomiku velmi p�íznivý vývoj a to zvlášt� s obchodními partnery z �lenských zemí, výše 

zahrani�ního obchodu se neustále zvyšuje a �R dosahuje se všemi �lenskými státy aktivní 

obchodní bilanci. Na aktivní obchodní bilanci a rostoucí tendenci zahrani�ního ochodu má 

jak je vid�l z údaje o komoditním složení exportu zcela  zásadní vliv automobilový 

pr�mysl. V porovnání vývojových tendencí s nejv�tšími obchodními partnery �R z t�etích 

zemí je však situace zásadn� jiná. Zde je v �asové period� zvyšuje pasivní obchodní 

bilance �R s t�mito zem�mi. V prvním p�ípad� se jedná o dovoz surovin, zejména 

minerálních paliv a maziv z Ruska, což je v d�sledku r�stu �eské ekonomiky logické, 

v druhém p�ípad� se jedná o dovoz zboží z �íny, na problému dovozu zboží z �íny jsem se 

zam��il ve druhé �ásti své práce. Co se týká dovozu paliv a maziv, není to jen problémem 

ekonomiky �eské ale v podstat� všech vysp�lých ekonomik, to znamená také celé EU. 

V poslední dob� je patrné, že EU o problému nesob�sta�nosti co se týká paliv a energie ví a 

snaží se tento problém již �ešit,  v této oblasti již lze sledovat podporu projekt� jak 

v oblasti �isté energie (v�trné, vodní, slune�ní), ale také je výrazn� podporován výzkum 

nap�íklad v oblasti vodíkové energie, který již p�ináší své první výsledky.  

Vstup �R do EU zásadn� ovlivnil po�et celních �ízení, které jsou odbavovány na celních 

ú�adech. Po�et celních �ízení (�ízení spojené s  dovozem, vývozem zboží se t�etími 

zem�mi) jsem se pokusil analyzovat u Celního ú�adu Zlín. Výsledek analýzy ukázal, že 

v po�et celních �ízení se u Celního ú�adu Zlín se nijak neliší od p�edpokládaných statistik. 

Po�et celních �ízení u CÚ Zlín se pohybuje v pr�m�ru 15 % k po�tu celních �ízení p�ed 

vstupem �R do EU. O�ekávaný vývoj po�tu celních �ízení se dle mého názoru v blízké 

budoucnosti podstatn� nezm�ní, p�edpokládaný vstup dalších stát� do EU, zejména 

Bulharska a Rumunska, po�et celních �ízení mírn� sníží, na druhé stran� hospodá�ský 

vzestup stát� východní Asie, kde se nejedná už jen o �ínu, ale stále více i Vietnam a Indii 

co do objemu zahrani�ního obchodu, vstup nových stát� do EU minimáln� vyrovná.  

V záv�ru své práce jsem se pokusil promítnout vstup �R do EU z pohledu administrativní 

zát�že pro podnikatelské subjekty. Zde lze jednozna�n� konstatovat velké pozitivum, v �R 

byly zrušeny hrani�ní celní p�echody, klasické celní �ízení se provádí  jen  p�i obchodu se 
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t�etími zem�mi, po�et t�chto celních �ízení  razantn� klesl, tím se celní �ízení výrazn� 

zrychlilo. Výše uvedené zm�ny se promítly nejen co do rychlosti p�i provád�ní celního 

�ízení, k porovnání, kdy �R ješt� nebyla �lenským státem došlo v vstupem do EU 

k odbourání zna�ných finan�ních náklad� s celním �ízením spojených. 

Z pohledu ve�ejnosti by se mohlo zdát, že �ízení s celními orgány vstupem �R do EU 

ztratilo v naprosté v�tšin� význam. Tento názor je pochopitelný již jen z pohledu, že 85 % 

zahrani�ního obchodu uskute��uje �R se �lenskými státy EU, názor by mohl být také 

podpo�en objemem finan�ních prost�edk� plynoucí od celních orgán� do státního rozpo�tu. 

Trendem sv�tového obchodu je zjednodušení pohybu zboží, dochází k snižování cel, 

k ukon�ení podpory ve spole�né zem�d�lské politice EU, ukon�ení textilních dohod. Na 

druhé stran� však uplat�ování nástroj� spole�né obchodní politiky jako je uvalení 

dumpingových cel, kvót �i licenci v sou�asné dob� pomáhá p�ežít podnik�m a celým 

hospodá�ským odv�tvím EU, které by bez této regulace nemohli konkurovat dovoz�m 

zboží z Asie. Jak je již dnes z�ejmé význam celních orgán� v budoucnosti dostane v oblasti 

dovozu, vývozu zboží další prioritu a tou je bezpe�nost. Nap�íklad v rámci boje proti 

terorizmu, kde již dnes v n�kterých námo�ních p�ístavech EU spolupracují celní správy p�i 

USA a EU a vzájemn� si pomáhají vytipovávat kontejnery, jež by mohly p�edstavovat 

ur�ité riziko. 

Z výše uvedeného vyplývá, že �ízení s celními orgány p�i dovozu, respektive vývozu 

neztratilo na d�ležitosti, uplat�ování spole�né obchodní politiky v��i t�etím zemím 

z pohledu jednotlivých �lenských stát� EU p�ináší mnohá pozitiva. Pozitiva plynoucí z této 

oblasti, oblasti kde se �lenské státy vzdaly �ásti své suverenity ve prosp�ch EU by mohl 

sloužit jako p�íklad i pro další politiky, které jsou stále ješt� v pravomoci jednotlivých 

�lenských stát�, �ímž by došlo k prohloubení integrace mezi �lenskými státy EU a EU by 

tak získala znova reáln�jší podobu. 
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P�ÍLOHA P I: SCHÉMA ANTIDUMPINGOVÉHO �ÍZENÍ  

 

podání stížnosti (complaint) — Evropská komise zkoumá stížnost  

— do 45 dní rozhodne o zahájení šet�ení (investigation)  

zahájení šet�ení — oznámení o zahájení šet�ení publikováno v Ú�edním v�stníku (Official Journal of 

the European Union)  

— šet�ení trvá maximáln� 15 m�síc	  

— po 60 dnech, ne však pozd�ji než 9 m�síc	 po zahájení šet�ení, m	že být p�ijato prozatímní opat�ení 

(provisional anti—dumping measure) publikováno v Ú�edním v�stníku  

ukon�ení šet�ení — publikováno v Ú�edním v�stníku:  

— bu
 p�ijetím kone�ného antidumpingového cla (definitive anti—dumping duty) nebo p�ijetím 

závazku (undertaking)  

— obojí obvykle s platností na 5 let,  

— nebo bez p�ijetí opat�ení  

v pr	b�hu platnosti kone�ného opat�ení m	že být proveden p�ezkum (review):  

— prozatímní p�ezkum (interim review) — z podn�tu n�které zú�astn�né strany (interested party)  

— p�ezkum pro nového vývozce (newcomer review) — z podn�tu nov� dot�ené zú�astn�né strany  

— p�ezkum p�ed pozbytím platnosti (expiry review — sunset review) — p�ed vypršením 5 leté doby 

platnosti opat�ení za ú�elem jejího dalšího prodloužení  

— antiabsorp�ní šet�ení (anti—absorption investigation) — za ú�elem p�ezkoumání, zda se uložené 

antidumpingové clo promítlo do cen výrobku, tj. zda není "absorbováno" výrobcem �i vývozcem  

— šet�ení proti obcházení (anti—circumvention investigation) — za ú�elem p�ijetí opat�ení k zamezení 

obcházení p�ijatého antidumpingového opat�ení  

platnost cla m	že být pozastavena (suspension)  

nedošlo—li po 5 (a více) letech k prodloužení platnosti kone�ného antidumpingového 

opat�ení, p�estává být antidumpingové clo vybíráno.  

[34] 
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P�ÍLOHA P VI: SAZBY DPH V ZEMÍCH EU 

 

ZEM	 SNÍŽENÁ SAZBA ZÁKLADNÍ SAZBA 

BELGIE 6 21 

DÁNSKO - 25 

N	MECKO 7 16 

�ECKO 8 18 

ŠPAN	LSKO 7 16 

FRANCIE 5,5 19,6 

IRSKO 12,5 21 

ITÁLIE 10 20 

LUCENBURSKO 6 15 

NIZOZEMSKO 6 19 

RAKOUSKO 10 20 

PORTUGALSKO 5 19 

FINSKO 8 22 

ŠVÉDSKO 6 25 

VELKÁ BRITÁNIE 5 17,5 

�R 5 19 
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P�ÍLOHA P VII: SEZNAM ZBOŽÍ SE ZNÍŽENOU SAZBOU DPH 

V �R 

�íselný kód                                 Název zboží Harmonizovaného systému popisu �íselného 

ozna�ování zboží 

 

01-04, 07, 08, 10-12 - Potraviny v�etn� nápoj� (vyjma alkoholických, vymezených, zvláštním 

právním p�edpisem; [70]) živá zví�ata, semena a rostliny, a p�ísady p�ípadn� krmiva; voda  

1302, 15-17, 19-21, 2201, 2202, 2209, 23, 25 mimo zboží za�azeného do �íselných kód�: 

0306, 0307, 1213, 1214, 1704, 210111, 210112, 2203-2208  

28-30, 40, 48, 56, 61, 62 - Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli, 

antibiotika, farmaceutické výrobky - jen používané pro zdravotní pé�i, prevenci nemocí a lé�bu pro 

humánní léka�ské ú�ely.  

Ex - 4818 - D�tské pleny.  

Ex - 6111 - D�tské pleny.  

Ex - 6209 - D�tské pleny.  

Ex - 49 - Knihy, brožury, noviny a �asopisy, kde reklama nep�esahuje 50 % plochy, obrázková 

alba, obrázkové knihy, p�edlohy ke kreslení a pro d�ti, hudebniny tišt�né �i rukopisné, 

kartografické výrobky všech druh� v�etn� atlas�, nást�nných map, topografických plán� a globus�, 

krom� tiskovin pln� nebo podstatn� ur�ených k reklam�.  

01- 96 - Zdravotnické prost�edky podle zvláštních právních p�edpis�, [71] v�etn� náhradních díl�, 

u kterých je �estným prohlášením doloženo, že zboží náleží k ur�itému zdravotnickému prost�edku 

k ošet�ování nemocných, vyjma zboží kapitoly 24.  

48, 64, 66, 84, 85, 87,90, 91 - Zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírn�ní následk� 

nemocí, jež není zdravotnickým prost�edkem právních p�edpis�, a to:  

- Braille papír  

- Bílé hole pro nevidomé a �áste�n� vidící osoby  

- Osobní a kuchy�ské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a �áste�n� vidící osoby  

- Manipula�ní stroje a za�ízení pro p�epravu t�žce zdravotn� postižených osob upoutaných na 

vozíku  



 

 

- Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory) upravené k používání nevidomými a 

�áste�n� vidícími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní kon�etinou  

- Elektronické kalkula�ky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a �áste�n� vidící 

osoby a elektronické po�ítací stroje s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a 

�áste�n� vidící osoby  

- Po�íta�e speciáln� upravené pro nevidomé a �áste�n� vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým 

výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zv�tšování písma a obrazu, a jejich jednotky a 

p�ídavná za�ízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro 

zv�tšování písma a obrazu  

- Braillská po�íta�ová tiskárna pro nevidomé a �áste�n� vidící osoby, klávesnice pro nevidomé a 

�áste�n� vidící osoby a jiné výstupní a vstupní jednotky po�íta�e pro zpracování hmatového písma  

- Jednotky po�íta�� a p�ídavná za�ízení k po�íta��m umož�ující jejich ovládání osobami se 

sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými kon�etinami  

- Telefony a videotelefony konstruované pro použití neslyšícími osobami  

- Zv�tšova�e televizního obrazu pro nevidomé a �áste�n� vidící osoby  

- Speciální akustické nebo vizuální p�ístroje pro neslyšící, nevidomé a �áste�n� vidící osoby  

- Ru�ní ovládání nožních pedál�, ru�ní páky, v�etn� �adicí páky, pro t�lesn� postižené osoby  

- Hodinky pro nevidomé a �áste�n� vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem 

jiným než z drahých kov� a vibra�ní a sv�telné hodinky pro neslyšící osoby  

- Vibra�ní a sv�telné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem 

pro nevidomé a �áste�n� vidící osoby  

- �ásti a sou�ásti t�chto výrobk�, u kterých je �estným prohlášením doloženo, že zboží náleží k 

ur�itému výše uvedenému druhu zboží.  

94 - D�tské seda�ky do automobil�.  

06022090 - stromy, zákrsky, ke�e a ke�íky, též roubované, t�ch druh�, které rodí jedlé ovoce a 

o�echy  

�íselným kódem Harmonizovaného systému se rozumí �íselný kód popisu vybraných výrobk� 

uvedený v celním sazebníku ve zn�ní platném k 1. lednu 2004. 

Pokud je p�ed �íselným kódem uvedena poznámka ex, znamená to, že snížené sazb� dan� podléhá 

pouze zboží v této p�íloze výslovn� uvedené. [26] 



 

 

P�ÍLOHA P VIII:  PODÍL JEDNOTLIVÝCH P�ÍJM� ROZPO�TU 

NA CELKOVÝCH P�ÍJMECH EU V ROCE 2004 
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P�ÍLOHA P VIIII: P�ÍLEŽITOSTI A HROZBY PRO �ESKÉ 

PODNIKY PO VSTUPU DO EU 
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P�ÍLOHA P X: �ESKÁ DA�OVÁ SPRÁVA P�ED VSTUPEM DO EU 

 

 

      [3] 
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