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ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU 

 

Návrh celního řádu Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 1 písm.a) Tento zákon upravuje  

a) v návaznosti na přímo použitelné předpisy 
Evropské unie … 

1. výkon dohledu nad mezinárodním obchodem 
Evropské unie a nad zbožím, které vstupuje na celní 
území Evropské unie nebo jej opouští, 

2. sběr, zpracování a kontrolu statistických údajů o 
obchodu Evropské unie, 

3. správu cel a 

4. povolení související se správou cel a 

32013R0952 Čl. 1 odst. 1 

 
 

Čl. 3 

1. Tímto nařízením se stanoví celní kodex Unie (dále jen "kodex"), 
který stanoví obecná pravidla a postupy pro zboží vstupující na celní 
území Unie nebo toto území opouštějící. 

Celní orgány odpovídají především za dohled nad mezinárodním 
obchodem Unie, a přispívají tak ke spravedlivému a volnému 
obchodu, k provádění vnějších aspektů vnitřního trhu, společné 
obchodní politiky a ostatních společných politik Unie, jež mají dopad 
na obchod, jakož i k celkové bezpečnosti dodavatelského řetězce. 
Celní orgány přijmou opatření zaměřená zejména na:  

a) ochranu finančních zájmů Unie a jejích členských států;  

b) ochranu Unie před nekalým a nezákonným obchodem při 
současné podpoře dovolené obchodní činnosti;  

c) zajištění bezpečnosti a zabezpečení Unie a osob pobývajících na 
jejím území a ochranu životního prostředí, v případě potřeby v úzké 
spolupráci s jinými orgány; a  

d) zachování řádné rovnováhy mezi celními kontrolami a 
zjednodušením dovoleného obchodu. 

§ 4  (1) Správce cla, který je příslušný k vedení celního 
řízení, je místně příslušný ke správě cla, pokud je 
nebo mělo být clo v tomto řízení vyměřováno. 

(2) Správce cla, který jako první zjistil skutečnosti, 
na jejichž základě vznikl celní dluh, je místně příslušný 
k 

a)  vyměření cla mimo celní řízení,  

b)  doměření cla a  

c)  zajištění cla vyměřovaného mimo celní řízení 
nebo doměřovaného cla zajišťovacím příkazem. 

(3) K celnímu řízení ve věci 

a)  vyřízení celního režimu je místně příslušný 

32013R0952 Čl. 159 odst. 
1 a 3 

1. Nestanoví-li právní předpisy Unie jinak, určí místní a věcnou 
příslušnost jednotlivých celních úřadů na svém území členské státy.  

3. Není-li stanoveno jinak, je celním úřadem příslušným k propuštění 
zboží do určitého celního režimu celní úřad, do jehož působnosti 
spadá místo, v němž bylo zboží předloženo celnímu úřadu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA6ZD39RM)



 

Stránka 2 z 17 

 

správce cla, který je místně příslušný k propuštění 
zboží do tohoto režimu, 

b)  propuštění zboží do zvláštního režimu nebo 
vyřízení tohoto režimu, je místně příslušný 
správce cla, který je jako takový označen v 
povolení k použití zvláštního režimu, 

c)  vývozu zboží dopravovaného potrubím nebo 
vedením je místně příslušný správce cla, v jehož 
územním obvodu má vývozce zboží místo pobytu 
nebo sídlo, 

d)  zpětného vývozu nebo dočasného uskladnění je 
místně příslušný správce cla, u kterého bylo 
podáno příslušné prohlášení nebo oznámení a 
bylo předloženo zboží,  

e)  přenechání zboží je místně příslušný správce cla, 
u kterého byla podána příslušná žádost a bylo 
předloženo zboží. 

(4) K řízení ve věci povolení ručitele pro poskytnutí 
jednotlivé jistoty s použitím záruční listiny je místně 
příslušný správce cla, u něhož bude jistota použita. 

(5) Ve věci prodeje nebo zničení zboží pod celním 
dohledem je místně příslušný správce cla, který zboží 
zadržel. 

§ 5 (1) Daňová kontrola, jejímž předmětem jsou povinnosti 
podle celních předpisů, prováděná v případě kontroly 
po propuštění zboží, nebo kontroly zboží vyjmutého 
z celního dohledu a zjištěného v průběhu kontroly 
po propuštění zboží je zahájena doručením oznámení 
o zahájení kontroly, ve kterém je vymezen předmět a 
rozsah kontroly. 

(2) Zpráva o daňové kontrole podle odstavce 1 
obsahuje také odkaz na oznámení o zahájení kontroly. 

(3) V případě daňové kontroly podle odstavce 1 se za 
seznámení a předložení výsledku kontrolního zjištění 
kontrolované osobě považuje také jeho doručení této 
osobě. 

(4) Dojde-li v případě daňové kontroly podle odstavce 
1 na základě vyjádření kontrolované osoby ke změně 
výsledku kontrolního zjištění, seznámí správce cla 

32013R0952 Čl. 48 Po propuštění zboží mohou celní orgány za účelem celních kontrol 
ověřovat správnost a úplnost informací uvedených v celním 
prohlášení, celním prohlášení pro dočasné uskladnění, vstupním 
souhrnném celním prohlášení, výstupním souhrnném celním 
prohlášení, prohlášení o zpětném vývozu nebo oznámení o zpětném 
vývozu a existenci, pravost, správnost a platnost veškerých podkladů 
a provádět kontrolu účetnictví deklaranta a jiných záznamů 
vztahujících se k operacím s daným zbožím nebo k předešlým nebo 
následným obchodním operacím s týmž zbožím. Celní orgány 
mohou toto zboží rovněž kontrolovat nebo z něj odebrat vzorky, je-li 
jeho kontrola ještě možná.  

Tyto kontroly lze provést v prostorách držitele zboží, jeho zástupce 
nebo jiné osoby, která se přímo nebo nepřímo obchodně podílí 
na uvedených operacích, nebo jiné osoby, která má v držení 
zmíněné doklady a údaje pro obchodní účely. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA6ZD39RM)



 

Stránka 3 z 17 

 

kontrolovanou osobu s novým výsledkem kontrolního 
zjištění a předloží jí tento výsledek k vyjádření. 

(5) Daňová kontrola podle odstavce 1 je ukončena 
doručením oznámení o ukončení kontroly, jehož 
součástí je také zpráva o daňové kontrole, podepsaná 
úřední osobou správce cla. Zpráva o daňové kontrole 
se s kontrolovanou osobou neprojednává. 

§ 6 odst. 1 1) V případě důvodného podezření, že poštovní nebo 
jiná zásilka obsahuje zboží, které podléhá celnímu 
dohledu, může být provedena její vnitřní kontrola i 
v případě, že se na obsah zásilky vztahuje listovní 
tajemství.  

 

32013R0952 Čl. 46 odst. 1 1. Celní orgány mohou provádět veškeré celní kontroly, které 
považují za nezbytné.  

Celní kontroly mohou zahrnovat zejména kontrolu zboží, odebrání 
vzorků, ověřování správnosti a úplnosti informací uvedených v 
prohlášení nebo oznámení a existence, pravosti, správnosti 
a platnosti dokladů, přezkum účetnictví hospodářských subjektů a 
jiných záznamů, kontrolu dopravních prostředků, kontrolu zavazadel 
a jiného zboží přepravovaného osobami a provádění úředních 
šetření a dalších podobných činností. 

§ 7 (1) Správce cla může při místním šetření zajistit celní 
závěrou zboží podléhající celnímu dohledu také za 
účelem zabránění jeho neoprávněné změně či 
záměně za jiné zboží. 

(2) Při zajištění zboží podléhajícího celnímu dohledu 
může správce cla zajistit celní závěrou prostor, 
dopravní prostředek, kontejner nebo obal, v nichž se 
zboží nachází.  

32013R0952 Čl. 192 1. Je-li k zajištění dodržování ustanovení upravujících celní režim, do 
kterého je zboží navrženo v celním prohlášení, nutná jeho 
identifikace, přijmou celní orgány či případně hospodářské subjekty 
oprávněné k tomu celními orgány nezbytná opatření k identifikaci 
zboží. 

Tato opatření k identifikaci zboží mají stejný právní účinek na celém 
celním území Unie. 

2. Prostředky k identifikaci umístěné na zboží, obalu nebo 
dopravních prostředcích odstraní nebo zničí pouze celní orgány nebo 
případně hospodářské subjekty oprávněné k tomu celními orgány, 
není-li v důsledku nepředvídatelných okolností nebo vyšší moci jejich 
odstranění nebo zničení nezbytné k zajištění ochrany zboží nebo 
dopravních prostředků. 

§ 10 Doba pro uchování informací pro účely celní kontroly 
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie činí 
10 let. 

.   

 

32013R0952 Čl. 51 

 

 

 

 

 

 

1. Dotyčná osoba uchovává pro účely celních kontrol doklady a 
informace uvedené v čl. 15 odst. 1 po dobu alespoň tří kalendářních 
let, a to jakýmkoli způsobem, který je dostupný a přijatelný pro celní 
orgány.  

V případě zboží propuštěného do volného oběhu za podmínek jiných 
než uvedených v třetím pododstavci nebo zboží navrženého v celním 
prohlášení k vývozu počíná lhůta běžet od konce roku, v němž bylo 
přijato celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného 
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Čl. 130 odst. 
2 

oběhu nebo k vývozu.  

V případě zboží propuštěného do volného oběhu bez cla nebo se 
sníženou sazbou dovozního cla na základě jeho konečného užití 
počíná lhůta běžet od konce roku, v němž zboží přestává být 
předmětem celního dohledu.  

V případě zboží, které bylo propuštěno do jiného celního režimu, 
nebo zboží v dočasném uskladnění počíná lhůta běžet od konce 
roku, v němž byl daný celní režim vyřízen nebo v němž bylo 
ukončeno dočasné uskladnění. 

2. Aniž je dotčen čl. 103 odst. 4, zjistí-li se při celní kontrole ve 
vztahu k celnímu dluhu, že je nutno opravit příslušný zápis v účetních 
dokladech, a byla-li o tom dotyčná osoba informována, uchovávají se 
doklady a informace po dobu tří let od uplynutí lhůty uvedené 
v odstavci 1 tohoto článku.  

Bylo-li podáno odvolání nebo zahájeno soudní řízení, uchovávají se 
doklady a informace po dobu stanovenou v odstavci 1, nebo do 
ukončení odvolacího či soudního řízení, a to podle toho, která 
situace nastane později. 

  
2. Pokud celní dluh vznikl v důsledku činu, který v době, kdy byl 
spáchán, mohl být důvodem pro zahájení trestního řízení, prodlouží 
se tříletá lhůta uvedená v odstavci 1 na nejméně pět a nejvýše deset 
let v souladu s vnitrostátním právem. 

§ 14 odst. 1  (1) Správce cla na žádost provede celní řízení 
přednostně, a to i mimo úřední hodiny pro veřejnost, v 
případě   

a)  zboží podléhajícího rychlé zkáze,  

b)  živých zvířat,  

c)  zboží určeného k odstranění následků 
mimořádných událostí nebo krizových situací,  

d)  zboží, které je dováženo nebo vyváženo 
pravidelnými jednotkami nebo formacemi 
ozbrojených sil smluvních stran Severoatlantické 
smlouvy,  

e)  zboží dováženého osobami požívajícími výsad a 
imunit podle mezinárodní smlouvy, konzulárního 
zavazadla a diplomatické a jiné pošty požívající 
ochrany podle mezinárodního práva.(  

32013R0952 Čl. 159 odst. 
2 

2. Členské státy zajistí, aby byly na těchto úřadech stanoveny 
dostatečné a vhodné úřední hodiny, a zohlední při tom povahu 
přepravy a zboží a celní režim, do něhož má být zboží propuštěno, 
aby nebyla bržděna ani narušena plynulost mezinárodní dopravy.  
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§ 14 odst. 2 (2) Pokud je celní řízení na žádost prováděno mimo 
prostor správce cla nebo celní prostor anebo mimo 
úřední hodiny správce cla pro veřejnost, nese náklady 
spojené s takto provedeným řízením ten, kdo o něj 
požádal. 

32013R0952 Čl. 52 odst. 2 
písm. a) 

2. Celní orgány si mohou účtovat poplatky nebo mohou požadovat 
úhradu vzniklých nákladů za poskytování zvláštních služeb, zejména 
za: 

a) požadovanou přítomnost zaměstnanců celních správ mimo 
stanovené úřední hodiny nebo jejich požadovanou přítomnost v 
jiných prostorách, než jsou prostory celní správy; 

§ 16 odst. 2 (2) Je-li rozhodnutí v celním řízení vydáno na tiskopise 
podle přímo použitelného předpisu Evropské Unie1), 
neobsahuje odůvodnění a poučení o opravném 
prostředku, pokud je tímto rozhodnutím zboží 
propuštěno do navrženého režimu.  

32013R0952 Čl. 22 odst. 7 7. Rozhodnutí, kterým je nepříznivě dotčen žadatel, je s uvedením 
důvodů a obsahuje poučení o právu na odvolání podle článku 44. 

§ 23 Clo lze stanovit do 10 let ode dne vzniku celního 
dluhu, pokud přímo použitelný předpis Evropské unie 
stanoví, že lhůta pro stanovení cla lze prodloužit. 

32013R0952 Čl. 103 odst. 
2 

2. Pokud celní dluh vznikl v důsledku činu, který v době, kdy byl 
spáchán, mohl být důvodem pro zahájení trestního řízení, prodlouží 
se tříletá lhůta uvedená v odstavci 1 na nejméně pět a nejvýše deset 
let v souladu s vnitrostátním právem. 

§ 24 odst. 1 
a 2 

(1) Clo se doměří všem osobám, které odpovídají za 
clo společně a nerozdílně, jako společný celní dluh. 

(2) Správce cla může doměřit clo na základě celní 
kontroly, která byla provedena vůči jedné z osob, které 
odpovídají za celní dluh společně a nerozdílně. 

32013R0952 Čl. 84 Odpovídá-li za zaplacení částky dovozního nebo vývozního cla 
odpovídající jednomu celnímu dluhu více osob, odpovídají společně 
a nerozdílně za zaplacení uvedené částky. 

§ 26 (1) Clo se zajišťuje poskytnutím jistoty podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie ve formě  

a) složení částky, 

b) ručení nebo finanční záruky, nebo 

c)  zástavního práva k nemovité věci. 

(2) Poskytnutím jistoty podle odstavce 1 se zajišťují 
také jiná peněžitá plnění, která jsou spravována 
společně se clem.   

 

32013R0952 Čl. 92 1. Jistota může být poskytnuta v jedné z těchto forem:  

a) složením hotovosti nebo jakýmkoli jiným platebním prostředkem, 
který celní orgány uznávají jako rovnocenný složení hotovosti, 
v eurech nebo v měně členského státu, ve kterém se jistota 
požaduje;  

b) závazkem ručitele;  

c) jinou formou jistoty, která poskytuje rovnocennou záruku, že 
částka dovozního nebo vývozního cla odpovídající celnímu dluhu a 
jiné poplatky budou zaplaceny.  

2. Poskytnutí jistoty formou složení hotovosti nebo jiným 
rovnocenným platebním prostředkem se provádí podle platných 
předpisů členského státu, ve kterém je jistota požadována.  

Je-li jistota poskytnuta složením hotovosti nebo jiným rovnocenným 
platebním prostředkem, neplatí z ní celní orgány žádné úroky. 
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§ 36 Lhůta pro placení cla neskončí dříve než lhůta podle 
přímo použitelného předpisu Evropské unie, po jejímž 
uplynutí se clo považuje za částku, kterou nelze 
vybrat.   

 

32014R0609 Čl. 13 odst. 2 2. Členské státy nejsou povinny poskytnout Komisi částky 
odpovídající nárokům stanoveným podle článku 2, které nemohou 
být vybrány: 

a) z důvodu vyšší moci; 

b) z jiných důvodů, které jim nemohou být přičítány. 

Částky stanovených nároků se prohlásí za částky, které nelze vybrat, 
rozhodnutím příslušného správního orgánu, který tuto skutečnost 
zjistí. 

Částky stanovených nároků se považují za částky, které nelze 
vybrat, nejpozději po uplynutí pěti let ode dne, kdy byla částka 
stanovena podle článku 2, nebo v případě správního nebo soudního 
odvolání ode dne vydání, oznámení nebo vyhlášení konečného 
rozhodnutí. 

V případě částečné úhrady nebo částečných úhrad se maximální 
pětileté období počítá ode dne provedení poslední platby, pokud jí 
není dluh uhrazen. 

Částky, jejichž vybrání bylo prohlášeno nebo je považováno za 
nemožné, se s konečnou platností odepíšou ze zvláštních účtů 
uvedených v čl. 6 odst. 3 druhém pododstavci. Vykážou se v příloze 
čtvrtletního výkazu uvedeného v čl. 6 odst. 4 prvním pododstavci a 
případně ve čtvrtletních popisech uvedených v článku 5 nařízení 
(EU, Euratom) č. 608/2014. 

§ 37 odst. 3 (3) Ustanovení o změně povolení se obdobně použijí 
pro změnu osvědčení schváleného hospodářského 
subjektu a osvědčení o úlovku při dovozu nebo 
zpětném vývozu produktů mořského rybolovu podle 
přímo použitelného předpisu Evropské unie. 

32008R1005 Čl. 12 1. Dovoz produktů rybolovu pocházejících z rybolovu NNN do 
Společenství se zakazuje. 

 2. Pro zajištění účinnosti zákazu stanoveného v odstavci 1 se do 
Společenství dovážejí pouze produkty rybolovu provázené 
osvědčením o úlovku v souladu s tímto nařízením. 

 3. Osvědčení o úlovku uvedené v odstavci 2 potvrdí stát vlajky 
rybářského plavidla nebo rybářských plavidel, z jejichž odlovů byly 
produkty rybolovu získány. Cílem je potvrdit, že tyto odlovy byly 
provedeny v souladu s příslušnými právními předpisy a 
mezinárodními opatřeními pro zachování a řízení zdrojů. 

 4. Osvědčení o úlovku musí obsahovat všechny údaje uvedené ve 
vzoru formuláře podle přílohy II a potvrzuje ho orgán veřejné moci 
státu vlajky s potřebnými pravomocemi k ověření správnosti 
informací. Po dohodě se státy vlajky mohou být osvědčení o úlovku v 
rámci spolupráce podle čl. 20 odst. 4 sestavena, potvrzena nebo 
předložena v elektronické podobě nebo mohou být nahrazena 
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elektronickými systémy sledovatelnosti zajišťujícími stejnou úroveň 
kontroly ze strany orgánů. 

 5. Seznam v příloze I uvádějící produkty vyjmuté z oblasti 
působnosti provádění osvědčení o úlovku může být každoročně 
přezkoumán na základě výsledků informací shromážděných podle 
kapitol II, III, IV, V, VIII, X a XII a pozměněn postupem podle článku 
54 odst. 2. 

§ 38 odst. 1 
a 2 

(1) Od dovozního cla je osvobozena diplomatická 
pošta, konzulární zavazadlo a jiná pošta požívající 
ochrany podle mezinárodního práva.  

(2) Od dovozního cla je osvobozeno zboží dovážené 
osobami požívajícími výsad a imunit podle 
mezinárodní smlouvy v rozsahu odpovídajícím 
principu vzájemnosti.  

32009R1186 Čl. 128 1. Toto nařízení nebrání členským státům poskytovat:  

a) osvobození od cla vyplývající z provádění Vídeňské úmluvy o 
diplomatických stycích ze dne 18. dubna 1961, Vídeňské úmluvy o 
konzulárních stycích ze dne 24. dubna 1963, jiných konzulárních 
úmluv nebo Newyorské úmluvy o zvláštních misích ze dne 16. 
prosince 1969;  

b) osvobození od cla vyplývající z obvyklých výsad poskytovaných 
na základě mezinárodních dohod nebo dohod o sídle organizace, 
jejichž smluvní stranou je třetí země nebo mezinárodní organizace, 
včetně osvobození od cla poskytnutých v souvislosti s mezinárodními 
setkáními; 

c) osvobození od cla vyplývající z obvyklých výsad poskytovaných na 
základě mezinárodních dohod uzavřených všemi členskými státy, 
kterými se zakládá instituce nebo organizace mezinárodního práva 
kulturní nebo vědecké povahy;  

d) osvobození od cla vyplývající z obvyklých výsad a imunity 
poskytovaných v rámci dohod o kulturní, vědecké nebo technické 
spolupráci uzavřené se třetími zeměmi;  

e) zvláštní osvobození od cla zavedená v rámci dohod se třetími 
zeměmi o společném postupu při ochraně osob nebo životního 
prostředí; 

f) zvláštní osvobození od cla zavedená v rámci dohod uzavřených se 
sousedními třetími zeměmi, která jsou odůvodněna povahou 
pohraničního obchodu s těmito zeměmi; 

g) osvobození od cla v rámci dohod uzavřených na základě 
vzájemnosti se třetími zeměmi, které jsou smluvními stranami 
Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsané v Chicagu roku 
1944, k provedení doporučených postupů 4.42a 4.44 přílohy 9 
uvedené úmluvy (osmé vydání, červenec 1980). 

2. Pokud mezinárodní úmluva, k níž se členský stát hodlá připojit a 
která nespadá do žádné z kategorií uvedených v odstavci 1, stanoví 
osvobození od cla, požádá tento členský stát Komisi o uplatňování 
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osvobození od cla a sdělí jí veškeré nezbytné informace. 

O žádosti se rozhoduje postupem uvedeným v článku 247a nařízení 
(EHS) č. 2913/92. 

3. Sdělení uvedené v odstavci 2 se nepožaduje, pokud mezinárodní 
úmluva stanoví osvobození od cla, která nepřekračují meze 
stanovené právem Společenství. 

§ 39 odst. 1 (1) Správce cla může kromě případů stanovených 
přímo použitelným předpisem Evropské unie zadržet 
zboží  

32013R0952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Celní orgány přijmou veškerá nezbytná opatření, včetně zabavení 
a prodeje nebo zničení zboží, pro nakládání se zbožím v těchto 
případech:  

a) nebyla-li splněna jedna z povinností stanovených celními předpisy 
týkající se vstupu zboží, které není zbožím Unie, na celní území 
Unie, nebo bylo zboží vyjmuto z dohledu celních orgánů;  

b) pokud zboží nemohlo být propuštěno z některého z těchto důvodů:  

i) ve lhůtě stanovené celními orgány nebylo možno provést kontrolu 
zboží nebo v ní pokračovat z důvodů, které lze přičítat deklarantovi,  

ii) doklady, které musí být poskytnuty před umístěním nebo 
propuštěním zboží do daného celního režimu, nebyly poskytnuty,  

iii) ve stanovené lhůtě nebyly uhrazeny platby nebo nebyla 
poskytnuta jistota, které měly být uhrazeny nebo poskytnuty v 
souvislosti s dovozním nebo vývozním clem,  

iv) na zboží se vztahují zákazy nebo omezení;  

c) pokud zboží nebylo v přiměřené lhůtě po propuštění vyzvednuto;  

d) pokud se po propuštění zjistí, že zboží nesplňovalo podmínky pro 
toto propuštění; nebo  

e) pokud je zboží přenecháno ve prospěch státu v souladu s článkem 
199.  

§ 44 odst. 1 (1) Správce cla při prodeji zadrženého zboží v případě, 
kdy lze zboží prodat podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie, postupuje podle ustanovení 
daňového řádu o daňové exekuci prodejem movitých 
věcí.  

 

32013R0952 Čl. 198 1. Celní orgány přijmou veškerá nezbytná opatření, včetně zabavení 
a prodeje nebo zničení zboží, pro nakládání se zbožím v těchto 
případech:  

a) nebyla-li splněna jedna z povinností stanovených celními předpisy 
týkající se vstupu zboží, které není zbožím Unie, na celní území 
Unie, nebo bylo zboží vyjmuto z dohledu celních orgánů;  

b) pokud zboží nemohlo být propuštěno z některého z těchto důvodů:  

i) ve lhůtě stanovené celními orgány nebylo možno provést kontrolu 
zboží nebo v ní pokračovat z důvodů, které lze přičítat deklarantovi,  

ii) doklady, které musí být poskytnuty před umístěním nebo 
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propuštěním zboží do daného celního režimu, nebyly poskytnuty,  

iii) ve stanovené lhůtě nebyly uhrazeny platby nebo nebyla 
poskytnuta jistota, které měly být uhrazeny nebo poskytnuty v 
souvislosti s dovozním nebo vývozním clem,  

iv) na zboží se vztahují zákazy nebo omezení;  

c) pokud zboží nebylo v přiměřené lhůtě po propuštění vyzvednuto;  

d) pokud se po propuštění zjistí, že zboží nesplňovalo podmínky pro 
toto propuštění; nebo  

e) pokud je zboží přenecháno ve prospěch státu v souladu s článkem 
199.  

§ 45 odst. 1 (1) Správce cla při zničení zadrženého zboží v 
případě, kdy lze zboží zničit podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie, postupuje obdobně jako v 
případě zničení propadlé nebo zabrané věci. 

 

32013R0952 Čl. 198 1. Celní orgány přijmou veškerá nezbytná opatření, včetně zabavení 
a prodeje nebo zničení zboží, pro nakládání se zbožím v těchto 
případech:  

a) nebyla-li splněna jedna z povinností stanovených celními předpisy 
týkající se vstupu zboží, které není zbožím Unie, na celní území 
Unie, nebo bylo zboží vyjmuto z dohledu celních orgánů;  

b) pokud zboží nemohlo být propuštěno z některého z těchto důvodů:  

i) ve lhůtě stanovené celními orgány nebylo možno provést kontrolu 
zboží nebo v ní pokračovat z důvodů, které lze přičítat deklarantovi,  

ii) doklady, které musí být poskytnuty před umístěním nebo 
propuštěním zboží do daného celního režimu, nebyly poskytnuty,  

iii) ve stanovené lhůtě nebyly uhrazeny platby nebo nebyla 
poskytnuta jistota, které měly být uhrazeny nebo poskytnuty v 
souvislosti s dovozním nebo vývozním clem,  

iv) na zboží se vztahují zákazy nebo omezení;  

c) pokud zboží nebylo v přiměřené lhůtě po propuštění vyzvednuto;  

d) pokud se po propuštění zjistí, že zboží nesplňovalo podmínky pro 
toto propuštění; nebo  

e) pokud je zboží přenecháno ve prospěch státu v souladu s článkem 
199.  

§ 46 (1) Správce cla povolí přenechání zboží ve prospěch 
České republiky podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie, pokud   

a)  tím České republice nevzniknou náklady, 
s výjimkou nákladů souvisejících s držením, 

32013R0952 Čl. 199 Zboží, které není zbožím Unie, a zboží v režimu konečného užití 
může držitel režimu nebo případně držitel zboží na základě 
předchozího povolení celních orgánů přenechat ve prospěch státu. 
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skladováním a prodejem zboží, a  

b)  jde o zboží, se kterým lze podle jiných právních 
předpisů volně nakládat.  

(2) Vlastníkem přenechaného zboží se stává stát. 

 

§ 47 odst. 1 
písm. a) až 
c) a e), 2 a 
3 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) doveze, vyveze nebo přepraví zboží v rozporu s 
přímo použitelným předpisem Evropské unie,  

b) odejme zboží celnímu dohledu v rozporu s přímo 
použitelným předpisem Evropské unie,  

c) poruší celní závěru v rozporu s přímo použitelným 
předpisem Evropské unie, 

     … 
e)  v rozporu s § 10 neuchovává informace po dobu 

nejméně 10 let, nebo 
     … 

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní 
některou z povinností podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie  

a) pro propuštění zboží do celního režimu nebo pro 
nakládání se zbožím,  
1. propuštěným do zvláštního celního režimu, 
2. propuštěným do celního režimu vývozu,  
3. dočasně uskladněným,  
4. pro které bylo zřízeno zástavní právo, nebo 
5. vstupujícím na celní území Evropské unie, 

vystupujícím z celního území Evropské unie 
nebo předkládaným k celnímu řízení, nebo 

b)  pro propuštění zboží do navrhovaného celního 
režimu za použití zjednodušeného celního 
prohlášení a jiných zjednodušení. 

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské 
unie 

a) předloží správci cla pozměněný nebo padělaný 
doklad,  

b) poskytne správci cla nesprávný údaj nebo doklad, 
nebo 

c) uvede nesprávné údaje v žádosti o vydání 

32013R0952 Čl. 42 1. Každý členský stát stanoví sankce za porušení celních předpisů. 
Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.  

2. Uplatňují-li se správní sankce, mohou mít mimo jiné jednu z těchto 
forem, případně obě formy:  

a) peněžní pokuta uložená celními orgány, případně včetně 
narovnání použitého namísto trestní sankce; 

b) zrušení, pozastavení nebo změna jakéhokoli povolení, jehož je 
dotyčná osoba držitelem.  
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osvědčení o původu zboží nebo sama osvědčí 
původ zboží v rozporu s mezinárodní smlouvou v 
oblasti sazebních opatření. 

§ 48 odst. 1 
písm. a) až 
c) a e), 2 a 
3 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se 
dopustí správního deliktu tím, že  
a) doveze, vyveze nebo přepraví zboží v rozporu s 

přímo použitelným předpisem Evropské unie,  
b) odejme zboží celnímu dohledu v rozporu s přímo 

použitelným předpisem Evropské unie,  
c) poruší celní závěru v rozporu s přímo použitelným 

předpisem Evropské unie, 
     … 
e)  v rozporu s § 10 neuchovává informace po dobu 

nejméně 10 let, nebo 
     … 

 (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se 
dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z 
povinností podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie  
a) pro propuštění zboží do celního režimu nebo pro 

nakládání se zbožím,  
1. propuštěným do zvláštního celního režimu,  
2. propuštěným do celního režimu vývozu,  
3. dočasně uskladněným,  
4. pro které bylo zřízeno zástavní právo, nebo 
5. vstupujícím na celní území Evropské unie, 

vystupujícím z celního území Evropské unie 
nebo předkládaným k celnímu řízení, nebo  

b)  pro propuštění zboží do navrhovaného celního 
režimu za použití zjednodušeného celního 
prohlášení a jiných zjednodušení.  

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se 
dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo 
použitelným předpisem Evropské unie 
a) předloží správci cla pozměněný nebo padělaný 

doklad,  
b) poskytne správci cla nesprávný údaj nebo doklad, 

nebo 
c) uvede nesprávné údaje v žádosti o vydání 

osvědčení o původu zboží nebo sama osvědčí 

32013R0952 Čl. 42 1. Každý členský stát stanoví sankce za porušení celních předpisů. 
Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.  

2. Uplatňují-li se správní sankce, mohou mít mimo jiné jednu z těchto 
forem, případně obě formy:  

a) peněžní pokuta uložená celními orgány, případně včetně 
narovnání použitého namísto trestní sankce; 

b) zrušení, pozastavení nebo změna jakéhokoli povolení, jehož je 
dotyčná osoba držitelem.  
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původ zboží v rozporu s mezinárodní smlouvou v 
oblasti sazebních opatření. 

§ 56 (1) Správce cla zabezpečuje podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie  

a)  sběr, zpracování a poskytování údajů pro 
statistické účely a  

b)  prověřování plnění povinností souvisejících se 
sběrem, zpracováním a poskytováním údajů 
pro statistické účely.  

(2) Údaji podle odstavce 1 jsou údaje o  

a)  zboží, které bylo propuštěno do celního režimu, 
b)  zboží, u kterého vznikla daňová povinnost ke 

spotřební dani,  
c)  obchodu se zbožím mezi Českou republikou a 

jinými členskými státy Evropské unie a 
d)  dovozu a vývozu zboží ze strany námořních 

přepravců. 

(3) Správce cla může v případě prověřování plnění 
povinností souvisejících se sběrem, zpracováním a 
poskytováním údajů pro statistické účely podle 
odstavce 2 obdobně použít ustanovení o daňové 
kontrole prováděné v případě kontroly po propuštění 
zboží.  

(4) Pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy 
za porušení povinnosti podle této části může správce 
cla uložit až do 1 000 000 Kč. 

 

32009R0471 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Statistika zahraničního obchodu zaznamenává dovoz a vývoz 
zboží. 

Vývoz je členskými státy zaznamenáván, pokud zboží opustí 
statistické území Společenství podle jednoho z těchto celních režimů 
nebo celně schválených určení stanovených celním kodexem: 

 a) vývoz; 

 b) pasivní zušlechťovací styk; 

 c) zpětný vývoz po aktivním zušlechťovacím styku nebo 
přepracování zboží pod celním dohledem. 

 Dovoz je členskými státy zaznamenáván, pokud zboží vstoupí na 
statistické území Společenství podle jednoho z těchto celních režimů 
stanovených celním kodexem: 

 a) propuštění do volného oběhu; 

 b) aktivní zušlechťovací styk; 

 c) přepracování pod celním dohledem. 

2. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto 
nařízení a která se týkají úpravy seznamu celních režimů nebo celně 
schválených určení uvedených v odstavci 1 s cílem zohlednit změny 
celního kodexu nebo ustanovení odvozená z mezinárodních dohod, 
se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3. 

3. Některé zboží nebo pohyby vyžadují z metodických důvodů 
zvláštní opatření. To se týká průmyslových zařízení, plavidel a 
letadel, mořských produktů, zboží dodávaného plavidlům a letadlům, 
časově rozložených zásilek, zboží vojenské povahy, zboží určeného 
pro zařízení na volném moři nebo z nich pocházejícího, kosmických 
lodí, elektřiny a plynu a odpadních produktů (dále jen "zvláštní zboží 
nebo pohyby"). 

 Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto 
nařízení, včetně jeho doplněním, a která se týkají zvláštního zboží 
a pohybů a jiných nebo zvláštních ustanovení, jež se na ně vztahují, 
se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3. 

 4. Některé zboží nebo pohyby jsou ze statistiky zahraničního 
obchodu z metodických důvodů vyňaty. To se týká měnového zlata a 
platebních prostředků, které jsou zákonným platidlem; zboží, jehož 
zamýšlené použití je diplomatické nebo podobné povahy; pohybů 
zboží mezi dovážejícími a vyvážejícími členskými státy a jejich 
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odst. 1 až 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 18 odst. 6 

 

 

národními ozbrojenými silami umístěnými v zahraničí, jakož i určitého 
zboží získaného nebo vyřazeného zahraničními ozbrojenými 
jednotkami; zvláštního zboží, které není předmětem obchodních 
transakcí; pohybů nosných raket pro družice před jejich vypuštěním; 
zboží k opravě a po opravě; zboží pro dočasné použití nebo po 
dočasném použití; nosičů obsahujících uživatelsky upravené 
informace a stažené informace; a zboží, ohledně něhož je celním 
orgánům podáno ústní celní prohlášení a které je buď obchodní 
povahy, přičemž jeho hodnota nepřesahuje statistický práh ve výši 
1000 EUR nebo jeho čistá hmotnost nepřesahuje 1000 kilogramů, 
anebo je neobchodní povahy. 

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto 
nařízení, včetně jeho doplněním, a která se týkají vynětí zboží nebo 
pohybů ze statistiky zahraničního obchodu, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3. 

 

1.  Statistiky obchodu se zbožím mezi členskými státy se zabývají 
odesláním a přijetím zboží. 

2.  Odeslání zahrnuje následující zboží, jež opouští členský stát 
odeslání a jež je určeno do jiného členského státu: 

a) zboží Společenství s výjimkou zboží, které je ve zjednodušeném 
oběhu mezi členskými státy; 

b) zboží umístěné v členském státě odeslání v celním režimu 
aktivního zušlechťovacího styku nebo přepracování pod celním 
dohledem. 

3.  Přijetí se vztahuje na následující zboží vstupující na území 
členského státu přijetí, které bylo odesláno z jiného členského státu: 

a) zboží Společenství s výjimkou zboží, které je ve zjednodušeném 
oběhu mezi členskými státy; 

b) zboží původně v členském státě odeslání propuštěné do celního 
režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo přepracování pod 
celním dohledem, které podléhá celnímu režimu aktivního 
zušlechťovacího styku nebo přepracování pod celním dohledem 
nebo které je propuštěno do volného pohybu v členském státě přijetí. 

 

6. Dopravci podají zprávy CMS v následujících nebo obdobných 
událostech, jsou-li dopravci podávajícímu zprávy známy a jsou-li pro 
tyto události generovány, shromažďovány nebo uchovávány údaje v 
jejich elektronických záznamech: — potvrzení rezervace, — příjezd 
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do nakládacího nebo vykládacího zařízení, — odjezd z nakládacího 
nebo vykládacího zařízení, — nakládka na dopravní prostředek nebo 
vykládka z dopravního prostředku, — příkaz k naložení zboží do 
kontejneru nebo vyložení zboží z kontejneru, — potvrzení o naložení 
zboží do kontejneru nebo vyložení zboží z kontejneru, — pohyb 
uvnitř terminálu, — inspekce na bráně terminálu, — odeslání na 
generální opravu.  

Každý členský stát stanoví sankce za nesplnění povinnosti 
poskytnout údaje nebo za poskytnutí neúplných nebo nesprávných 
údajů. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

§ 57 odst. 1 
a 2 

(1) Zpravodajskou jednotkou se pro účely tohoto 
zákona rozumí osoba, která je podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie povinna 
vykazovat údaje o obchodu se zbožím mezi Českou 
republikou a jinými členskými státy Evropské unie. 

(2) Zpravodajská jednotka je povinná se registrovat. 

32004R0638 Čl. 7 odst. 1 
a 2 

1. Stranami odpovědnými za poskytování informací do systému 
Intrastat jsou: 

a) fyzické nebo právnické osoby, které jsou v členském státě 
odeslání registrovány k dani z přidané hodnoty a které: 

i) uzavřely smlouvu, na jejímž základě došlo k odeslání zboží, s 
výjimkou smluv o přepravě, nebo, není-li tomu tak, 

ii) odesílají zboží nebo zajišťují odeslání zboží nebo, není-li tomu tak, 

iii) vlastní zboží, které je předmětem odeslání; 

b) fyzické nebo právnické osoby, které jsou v členském státě přijetí 
registrovány k dani z přidané hodnoty a které: 

i) uzavřely smlouvu, na jejímž základě došlo k dodání zboží, s 
výjimkou smluv o přepravě, nebo, není-li tomu tak, 

ii) přebírají dodávku zboží nebo zajišťují dodávku zboží nebo, není-li 
tomu tak, 

iii) vlastní zboží, které je předmětem dodání. 

2. Strany odpovědné za poskytování informací mohou tuto povinnost 
přenést na třetí stranu; takové přenesení však v žádném případě 
nesnižuje odpovědnost uvedené strany. 

§ 58 (1) Zpravodajská jednotka vykazuje údaje za 
referenční období. 

(2) Referenčním obdobím je kalendářní měsíc. 

(3) Zpravodajská jednotka vykazuje údaje počínaje 
referenčním obdobím,  

a)  ve kterém dosáhla prahu pro vykazování údajů, 
nebo 

b)  které následuje po měsíci odeslání nebo přijetí 

32004R0638 Čl. 6 1. Referenčním obdobím je u informací, které mají být poskytovány v 
souladu s článkem 5, kalendářní měsíc odeslání nebo přijetí zboží. 

2. Aby bylo zohledněno propojení s povinnostmi souvisejícími s daní 
z přidané hodnoty a se clem, může být referenční období upraveno 
ustanoveními přijatými v souladu s postupem uvedeným v čl. 14 
odst. 2. 
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zboží, pokud je shodný s měsícem, ve kterém 
vznikla zpravodajské jednotce povinnost přiznat 
uskutečnění dodání zboží do jiného členského 
státu Evropské unie nebo přiznat daň z přidané 
hodnoty při pořízení zboží z takového státu. 

(4) Zpravodajská jednotka vykazuje údaje do konce 
kalendářního roku následujícího po referenčním 
období, od kterého vykazování údajů počalo, nebo do 
dne zrušení registrace zpravodajské jednotky k dani z 
přidané hodnoty, pokud k němu došlo dříve. 

(5) Zpravodajská jednotka vykazuje údaje nejpozději 
dvanáctý pracovní den měsíce následujícího 
po skončení referenčního období, a to elektronicky ve 
formátu a struktuře zveřejněné správcem cla. 

§ 59 (1) V případě jednorázového dosažení prahu pro 
vykazování vykazuje zpravodajská jednotka údaje 
pouze za referenční období, v němž došlo k tomuto 
dosažení. 

(2) Za jednorázové dosažení prahu pro vykazování se 
považuje také odeslání nebo přijetí několika 
zbožových zásilek v průběhu nejvýše dvou 
referenčních období, pokud zboží v nich tvoří jednu 
ucelenou dodávku, nebo se jedná o součásti 
jednorázově dodávaného zboží, anebo rozloženou 
zásilku zboží. 

(3) V případě jednorázového dosažení prahu pro 
vykazování zpravodajská jednotka 

a)  může vykazovat údaje v listinné podobě, pokud 
nejsou současně poskytovány žádné jiné údaje o 
odeslání nebo přijetí zboží, a  

b)  je povinna vykazovat údaje nejpozději desátý 
pracovní den měsíce následujícího po skončení 
referenčního období, pokud jsou tyto údaje 
vykazovány v listinné podobě. 

32004R0638 Čl. 10 1. Aby bylo možné uspokojit potřeby uživatelů spojené se 
statistickými informacemi, aniž by se dále zvyšovalo zatížení 
hospodářských subjektů, stanoví členské státy každý rok prahy 
vyjádřené v ročních hodnotách obchodu v rámci Společenství, pod 
nimiž jsou strany osvobozeny od povinnosti poskytovat informace v 
rámci systému Intrastat nebo mohou poskytnout zjednodušené 
informace. 

2. Prahy jsou stanoveny každým členským státem zvlášť pro 
odeslání a zvlášť pro přijetí. 

3. Při stanovování prahů, pod nimiž jsou strany osvobozeny od 
povinnosti poskytovat informace v rámci systému Intrastat, zajistí 
členské státy, aby informace zmíněné v čl. 9 odst. 1 prvním 
pododstavci v písm. a) až f) a zpřístupněné stranami odpovědnými 
za poskytování informací pokrývaly alespoň 97 % celkové hodnoty 
obchodů příslušného členského státu. 

4. Členské státy mohou stanovit další prahy, pod nimiž mohou strany 
využít následujících zjednodušení: 

a) osvobození od povinnosti poskytovat informace o množství zboží; 

b) osvobození od povinnosti poskytovat informace o povaze 
transakce; 

c) možnost vykázat nejvýše 10 z podrobných příslušných podpoložek 
kombinované nomenklatury, které jsou z hlediska hodnoty 
nejvýznamnější, a přerozdělit ostatní výrobky podle pravidel 
stanovených v souladu s postupem uvedeným v čl. 14 odst. 2. 

Každý členský stát používající tyto prahy zajistí, aby hodnota 
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obchodu těchto stran dosáhla nejvýše 6 % celkové hodnoty obchodu 
příslušného členského státu. 

5. Členské státy mohou za určitých podmínek, které splňují 
požadavky na kvalitu a které jsou stanoveny v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 14 odst. 2, zjednodušit informace, které mají být 
poskytovány ve vztahu k jednotlivým drobným transakcím. 

6. Informace o prazích používaných členskými státy se zasílají 
Komisi (Eurostatu) nejpozději do 31. října roku předcházejícího tomu 
roku, ke kterému se vztahují. 

§ 61 Správce cla může prověřovat plnění povinností 
souvisejících se sběrem, zpracováním a poskytováním 
údajů o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a 
jinými členskými státy Evropské unie nejpozději do 2 
let ode dne skončení příslušné lhůty pro jejich 
vykázání. 

32004R0638 Čl. 7 odst. 3 3. Pokud některá ze stran odpovědných za poskytování informací 
nesplní svou povinnost podle tohoto nařízení, podléhá sankcím, 
které určí členské státy. 

§ 69 (1) Správce cla může opatřením obecné povahy 
prohlásit část území České republiky za svobodné 
pásmo, a to na podnět osoby, která bude 
provozovatelem tohoto svobodného pásma.  

32013R0952 Čl. 243 odst. 
1 

 

1. Členské státy mohou některé části celního území Unie prohlásit za 
svobodná pásma.Pro každé svobodné pásmo členský stát určí 
zeměpisné vymezení a místa vstupu a výstupu. 

§ 69 (2) Správce cla, v jehož obvodu územní působnosti se 
nachází svobodné pásmo, stanoví provozovateli 
svobodného pásma technické, provozní, skladovací, 
evidenční a další podmínky výkonu činnosti ve 
svobodném pásmu zajišťující dodržování celních 
předpisů a řádný výkon celního dohledu. 

32013R0952 Čl. 244 odst. 
3 

3. S ohledem na povahu daného zboží nebo potřeby celního dohledu 
či požadavky na bezpečnost a zabezpečení mohou celní orgány 
činnosti uvedené v odstavci 2 zakázat nebo omezit 

§ 69 (3) Rozhodnutí při umisťování a povolování staveb ve 
svobodném pásmu nelze vydat bez přechozího 
souhlasného stanoviska správce cla, vydaného na 
základě posouzení rizik pro provádění celního dohledu 
a souladu s opatřením obecné povahy podle odstavce 
1 a rozhodnutím podle odstavce 2. 

32013R0952 Čl. 244 odst. 
1 

1. Ke stavbě budov ve svobodném pásmu je zapotřebí předchozího 
povolení celních orgánů. 
  

 

Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

32013R0952 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. 
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32009R0471 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 471/2009, o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi 
a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95. 

32004R0638 
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004, o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 3330/91, v platném znění. 

32014R0609 
Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů 
a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění) 

32000R1150 
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 94/728/ES, Euratom o systému vlastních 
zdrojů Společenství 

32009R1186 Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009, o systému Společenství pro osvobození od cla. 

32008R1005 
Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, 
nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 
1093/94 a (ES) č. 1447/1999 

32015R1525 
Nařízení Rady (ES) č. 515/97, o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného 
používání celních a zemědělských předpisů 
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