
Vzor tiskopisu ro ního hlášení  

RO NÍ HLÁŠENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝMI DIAMANTY 

A. Údaje o osob , která nakládá se surovými diamanty

Požadované údaje Vyplní fyzická osoba, která nakládá se surovými diamanty 

 Jméno a p íjmení, pop ípad  obchodní firma 

nebo její název 

 Datum narození  

 Adresa místa trvalého pobytu na území eské 

republiky (u státních ob an eské republiky) 

nebo adresa místa pobytu na území eské 

republiky, pop ípad  obvyklé bydlišt  na území 

nebo mimo území Evropských spole enství 

(u cizinc )

 Identifika ní íslo 

 Adresa místa podnikání, sídla, stálé provozovny 

nebo organiza ní složky, je-li z ízena 

íslo zvláštní registrace podle § 28 zákona   

. 440/2003 Sb. 

 Nepovinné údaje: telefonní a e-mailové spojení

 Požadované údaje Vyplní právnická osoba, která nakládá se surovými diamanty

 Obchodní firma nebo její název 

 Identifika ní íslo 

 Adresa sídla, ídícího úst edí, stálé provozovny 

nebo organiza ní složky podniku 

íslo zvláštní registrace podle § 28 zákona 

. 440/2003 Sb. 

 Nepovinné údaje: telefonní a e-mailové spojení



RO NÍ HLÁŠENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝMI DIAMANTY

B. Dovoz a vývoz surových diamant

Požadované údaje Vyplní osoba, která nakládá se surovými diamanty 

Dovoz surových diamant

 Deklarant (je-li jiný, než dovozce) 

 Název zboží 

Kód kombinované nomenklatury

 Celkové množství v karátech (ct) 

 Po et kus  nebo jejich odhad  

 Celková deklarovaná hodnota v USD 

 Datum a podpis 

Vývoz surových diamant

 Deklarant (je-li jiný než vývozce) 

 Název zboží 

 Kód kombinované nomenklatury  

 Celkové množství v karátech (ct) 

 Po et kus  nebo jejich odhad  

 Celková deklarovaná hodnota v USD 

 Datum a podpis 



RO NÍ HLÁŠENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝMI DIAMANTY

C. Zpracování surových diamant

Požadované údaje Vyplní osoba, která nakládá se surovými diamanty

 Název zboží (vstup) 

 Kód kombinované nomenklatury (vstup) 

íslo registrace nebo jméno, p íjmení, 

pop ípad  obchodní firma a adresa vlastníka 

zpracovávaných surových diamant , není-li 

zpracovatel sou asn  vlastníkem 

 Po et zpracovaných kus  surových diamant

 nebo jejich odhad (vstup) 

 Celkové množství zpracovaných surových 

diamant   v karátech (ct) na vstupu  

 Zp sob opracování nebo zpracování 

 Název zboží (výstup) 

 Kód kombinované nomenklatury (výstup) 

 Po et vyrobených opracovaných nebo 

 zpracovaných diamant  nebo jejich odhad 

 (výstup) 

 Celkové množství vyrobených opracovaných 

 nebo zpracovaných diamant  v karátech (ct) 

 na výstupu 

 Celkové množství odpadu vzniklého 

opracováním nebo  zpracováním diamant

v karátech (ct), lze-li je ur it 

 Datum a podpis 



RO NÍ HLÁŠENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝMI DIAMANTY

D. Obchod se surovými diamanty

Požadované údaje Vyplní osoba, která nakládá se surovými diamanty 

 Název zboží 

 Kód kombinované nomenklatury 

 Množství v karátech (ct) 

 Po et kus  nebo jejich odhad  

Prodávající (darující, z stavitel) 

 Jméno a p íjmení, pop ípad  obchodní firma nebo 

její název

 Adresa  

íslo registrace, identifika ní íslo nebo íslo pasu 

Nakupující (nabyvatel) 

 Jméno a p íjmení, pop ípad  obchodní firma nebo 

její název

 Adresa  

íslo registrace, identifika ní íslo nebo íslo pasu 

 Hodnota transakce (v CZK, EUR nebo USD) 

íslo da ového dokladu nebo jiného dokladu 

vztahujícího se  k p edm tnému zboží 

 Typ p evodu (nehodící se škrtn te) 
Nákup a 
prodej

Dar Poz stalost 

Jiný typ 
transakce 

(specifikovat 
níže) 

 Datum p evodu 

 Datum a podpis 



POU ENÍ 

Každá osoba, která je na základ  § 32 zákona . 440/2003 Sb. (dále jen „zákon“) povinna podat 

ro ní hlášení o nakládání se surovými diamanty, vyplní tento tiskopis. Tiskopis je rozd len na 

ást A až D. ást A vyplní každá fyzická nebo právnická osoba, která nakládá se surovými 

diamanty tak, že její innost zahrnuje dovoz, vývoz, obchod nebo zpracování surových 

diamant . Podle druhu innosti vykonávané v daném kalendá ním roce (dovoz, vývoz, obchod 

nebo zpracování surových diamant ) vyplní tato osoba rovn ž ásti B až D. Do ásti B. DOVOZ 

A VÝVOZ SUROVÝCH DIAMANT  vyplní osoba souhrnné údaje za celý daný kalendá ní rok na 

jednom list . ást C. ZPRACOVÁNÍ SUROVÝCH DIAMANT  vyplní osoba na zvláštním list

pro každou odlišnou dvojici zboží vstupujícího a vystupujícího do/z procesu zpracování. ást D. 

OBCHOD SE SUROVÝMI DIAMANTY vyplní osoba na zvláštním list  pro každou jednotlivou 

transakci vykonanou v daném kalendá ním roce.  

Tiskopis se vypl uje iteln , p i vypl ování rukou velkými tiskacími písmeny. Tiskopis lze vyplnit 

v eském nebo anglickém jazyce. ást B až D osoba podepíše. Podle § 32 odst. 1 zákona  je 

osoba, která nakládá se surovými diamanty tak, že její innost zahrnuje dovoz, vývoz, obchod 

nebo zpracování surových diamant , povinna p edložit Generálnímu editelství cel do 31. b ezna 

každého roku za uplynulý kalendá ní rok ro ní hlášení o nakládání se surovými diamanty. Tato 

osoba má rovn ž povinnost podle § 31 zákona vést evidenci surových diamant  a uchovávat ji 

nejmén  10 let od konce kalendá ního roku, v n mž došlo ke zm n  údaj . Evidence obsahuje 

údaje o zm n  vlastnických práv k surovým diamant m podle § 30 zákona a údaje pro ur ení

surových diamant  podle § 31 odst. 1 a 2 zákona. Na výzvu Generálního editelství cel p edloží 

osoba evidenci vedenou podle § 31 odst. 1 a 2 zákona v etn  doklad , ze kterých jsou 

požadované údaje z ejmé. 

Podle § 34 odst. 1 písm. h) zákona se právnická osoba nebo fyzická osoba p i podnikatelské 

innosti dopustí protiprávního jednání tím, že nep edloží ve stanoveném termínu ro ní hlášení 

Generálnímu editelství cel. Za tento správní delikt se podle § 34 odst. 2 písm. c) zákona uloží 

pokuta do 100 000 K  nebo odn tí zvláštní registrace. 


