
Po dopravení zásilek na poštovní ú ad provedou pracovníci České pošty s. 
p. jejich rozdělení na zásilky ze t etích zemí a na zásilky, které jsou 
doručovány v rámci území Společenství. Zásilky, které obsahují zboží 
dovážené ze t etích zemí, pracovníci České pošty na základě průvodních 
dokladů a za využití RTG techniky rozt ídí na zásilky navrhované Českou 
poštou k osvobození od cla a DPH, na zásilky navrhované Českou poštou v 
postavení zástupce v celním ízení k propuštění do volného oběhu s 
vymě ením celního dluhu a na zásilky umístěné do dočasného skladu České 
pošty. V p ípadě nejasností p i t ídění zásilek, má Česká pošta právo 
požádat celní ú ad o umožnění prohlédnutí zásilky, kdy pracovník České 
pošty za p ítomnosti celníka může zjišťovat obsah poštovní zásilky, nebo 
jiné údaje, pop . vyjmout doklady, které jsou nezbytné k propuštění 
zboží. Pracovník celního ú adu do prohlídky zboží nezasahuje, vykonává 
pouze celní dohled nad zbožím. Po provedení prohlídky zboží pracovník 
České pošty zásilku zabalí a opat í obal zásilky nálepkou s textem  
“OTEV ENO PRO CELNÍ ÚČELY“ a otiskem svého osobního razítka p es okraj 
nálepky.   

 Zásilky, které byly Českou poštou navrženy k propuštění do volného 
oběhu, jsou celním ú adem propouštěny na základě údajů deklarovaných 
Českou poštou, která v těchto p ípadech p i celním ízení vystupuje jako 
deklarant. P ed propuštěním zboží je u vybraných zásilek prováděna celním 
ú adem cílená kontrolní činnost. Zásilky, které nebyly Českou poštou 
navrženy p ímo k propuštění do volného oběhu, jsou umístěny do dočasného 
skladu České pošty a zároveň je p íjemci Českou poštou zasláno Oznámení o 
p íchodu zásilky ze zahraničí, ve kterém jsou mimo jiného specifikovány 
požadované doklady a informace pot ebně k celnímu odbavení zásilky. Po 
doplnění pot ebných podkladů je zásilka Českou poštou navržena k 
propuštění do volného oběhu, nebo pokud v daném p ípadě Česká pošta 
nebude vystupovat jako zástupce v celním ízení, je možno dovážené zboží 
v zásilce odbavit osobně na celním ú adě, pop ípadě zvolit k celnímu 
ízení jiného zástupce. 

 

Zboží bývá ponecháno v dočasném skladu České pošty a adresát je vyzván 
Českou poštou k dodatečnému doložení podkladů pot ebných k propuštění 
zásilky do volného oběhu nejčastěji z těchto důvodů: 
 

Není z ejmé, zda zboží v zásilce je obchodní nebo neobchodní povahy   
 Hodnota zásilky je z ejmě vyšší než uváděná cena (podhodnocení zásilky) 
 Zásilka obsahuje zboží podléhající zákazům a omezením 
 Zásilka obsahuje nadlimitní množství zboží 
 Absence zmocnění k celnímu ízení 
 

Dovážené zásilky mohou být, v souladu s Na ízením Rady (EHS) č. 11Ř6/200ř 
o systému Společenství pro osvobození od cla (dále jen „NR 11Ř6/200ř“), 
osvobozeny od cla jako „zásilky zboží nepatrné hodnoty“ nebo jako 
„zásilky zboží mezi soukromými osobami“: 
 

 1. Zásilky zboží nepatrné hodnoty   
 (články 23 - 24 NR 11Ř6/200ř) jsou zásilky odesílané p ímo z t etí země 
p íjemci, který se nachází ve Společenství a vlastní hodnota nep evyšuje 
částku 150 EUR na zásilku. Tyto zásilky jsou osvobozeny od dovozního cla, 
avšak osvobození se nevztahuje na: 
 

Alkoholické výrobky 

Parfémy a toaletní vody 

Tabák a tabákové výrobky 

Vlastní hodnotou zboží se rozumí celní hodnota zboží, bez nákladů na 
dopravu a pojištění. 
 



Osvobození zboží v zásilce od dovozního cla neznamená automatické 
osvobození od daně z p idané hodnoty (DPH). 
 Osvobození od DPH se ídí zákonem č.235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších úprav. Osvobození od daně p i dovozu zboží 
je upraveno v § 71 zákona. Od daně je osvobozen dovoz zboží, jehož úhrnná 
hodnota nep esahuje 22 EUR, s výjimkou alkoholických nápojů, parfémů, 
toaletní vody, tabáků a tabákových výrobků (§ 71, odst.3, písm.a) 
zákona). Pro lepší p ehlednost je situace p i osvobození od daně 
zpracována do  zjednodušeného schématu. Takto vypočtený celní dluh (DPH) 
je pak p edepsán k úhradě deklarantovi. Částku celního dluhu hradí 
adresát p i p evzetí zásilky na adrese doručení pracovníkovi České pošty. 
Nutno upozornit, že p i doručování zásilky mohou být ze strany České 
pošty vybírány i jiné poplatky, které s činností celních orgánů nesouvisí 
(poplatky hrazené České poště za poskytnuté služby apod.). 
 

 2. Zásilky zboží mezi soukromými osobami   
 (články 25 - 27 NR 1186/2009) jsou dárkové zásilky odesílané soukromou 
osobou ze t etí země jiné soukromé osobě, která se nachází ve 
Společenství, a musí se jednat o dovoz neobchodní povahy. Osvobozeno je 
však jen zboží do hodnoty 45 EUR. V rámci tohoto limitu lze p iznat 
osvobození od dovozního cla i na: 

 

  

 

Tabákové výrobky = 50kusů cigaret, nebo 25 kusů doutníčků, nebo 10 kusů 
doutníků, nebo 50 gramů tabáku ke kou ení, nebo úměrná souprava těchto 
výrobků 
Alkoholické nápoje = destiláty a lihoviny se skutečným obsahem alkoholu 
vyšším než 22 % objemových; nedenaturovaný líh s obsahem alkoholu 80 % 
objemových nebo více: 1 litr, nebo destiláty a lihoviny, aperitivy na 

bázi vína nebo lihu, tafia, saké nebo podobné nápoje s obsahem alkoholu 

nep evyšujícím 22% objemových; šumivá vína, likérová vína - 1 litr nebo 
úměrná souprava těchto výrobku a nešumivá vína - 2 litry; 
  Parfémy - 50 gramu, nebo toaletní vody - 0,25 litru. 

   

 

Zákon č.235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších 
úprav, p iznává osvobození od DPH pro zboží zasílané v dárkových 
zásilkách mezi soukromými osobami, které splňuje podmínky osvobození od 
cla dle čl. 25 - 27 na ízení Rady (ES) č. 11Ř6/200ř ve znění pozdějších 
p edpisů, tj. do hodnoty 45 EUR. Avšak jde-li o dovoz kávy nebo čaje, 
vztahuje se osvobození od daně na množství do 500 g kávy, nebo 200 g 
kávového extraktu a esence a 100 g čaje, nebo 40 g čajového extraktu a 
esence (§ 71, odst.2, písm.a) zákona).   

 

Jako p epočítací kurz pro stanovení limitů pro osvobození zboží v zásilce 
od cla (tedy 150 EUR nebo 45 EUR), pop . od DPH (tedy 22 EUR nebo 45 EUR) 
v národní měně se užívají kurzy platné v první pracovní den měsíce íjna 
s účinností od 1. ledna následujícího kalendá ního roku (viz čl. 1Ř odst. 
2 Na ízení rady (EHS) č. 2ř13/ř2, kterým se vydává Celní kodex 
Společenství, ve znění pozdějších p edpisů). Uvedený kurz zjistíte pomocí 
aplikace "Kurzovní lístek". Kurz EUR_LIMIT ve spodní části aplikace. 
 

 Ostatní zásilky, u kterých bude vymě eno clo a daně: 
 

Jedná se o zásilky, jejichž hodnota p esahuje limity pro osvobození od 
cla a DPH uvedené výše. Hodnota zásilek je vypočítávána z ceny uvedené na 
hodnověrném dokladu (nap . výpis z pay pal, faktura), který se vztahuje k 
dováženému zboží. Takový doklad by měl být, pokud je to možné, p iložen k 
zásilce, aby byl dostupný již v průběhu kontroly zásilky. Pokud je 



p edložena faktura, neznamená to, že celní ú ad nemůže požadovat, aby 
deklarant p edložil další doklady potvrzující správnost údajů uvedených v 
celním prohlášení. Takovéto p edložení dalších dokladů může být celním 
ú adem vyžadováno v souladu s čl. 6Ř NR (EHS) č. 2ř13/ř2 (celní kodex 
Společenství). 
 

 Hodnota zásilky = cena uvedená na hodnověrném dokladu + dopravní náklady 
p epočtené dle p epočítacího kurzu na Kč. 
 

(P epočítací kurz: Stanovení směnného kurzu je upraveno v čl. 16Ř – 172 
na ízení Komise (EHS) č. 2454/ř3 ve znění pozdějších p edpisů následovně. 
Jsou-li skutečnosti, které slouží k určování celní hodnoty zboží, 
vyjád eny v jiné měně než v měně členského státu, v níž se celní hodnota 
určuje, použije se p i určování této hodnoty v měně daného členského 
státu směnný kurz zaznamenaný v p edposlední st edu kalendá ního měsíce, 
který je ádně zve ejněn téhož nebo následujícího dne. Kurz zaznamenaný v 
p edposlední st edu kalendá ního měsíce se používá po celý následující 
kalendá ní měsíc, není-li nahrazen kurzem uvedeným v článku 171. Jestliže 
v p edposlední st edu uvedenou v odstavci 1 není zaznamenán žádný kurz 
nebo jestliže není týž nebo následující den zve ejněn, považuje se za 
kurz zaznamenaný v uvedenou st edu poslední zaznamenaný kurz pro danou 
měnu zve ejněný v p edchozích čtrnácti dnech.) 
 

 Zásilky EMS se zbožím neobchodní povahy:   
 CLO =  x% z (hodnota zboží + dopravní náklady)   
 DPH = x% z (hodnota zboží + dopravní náklady + CLO)   
   

  Balíky a listovní zásilky se zbožím neobchodní povahy: 
 CLO = x% z (hodnota zboží) 
 DPH = x% z (hodnota zboží + dopravní náklady + CLO) 
 

Takto vypočtený celní dluh je pak p edepsán k úhradě deklarantovi. Částku 
celního dluhu hradí adresát p i p evzetí zásilky na adrese doručení 
pracovníkovi České pošty. Nutno upozornit, že p i doručování zásilky 
mohou být ze strany České pošty vybírány i jiné poplatky, které s 
činností celních orgánů nesouvisí (poplatky hrazené České poště za 
poskytnuté služby apod.). 
 

 Zbožím neobchodní povahy pro soukromou pot ebu je zboží, které vstupuje 
do daného celního režimu:   
   

 

p íležitostně, 
jeho povaha a množství prokazují, že má sloužit výhradně k soukromému 
nebo osobnímu použití nebo spot ebě p íjemců nebo osob, které je dovážejí 
a jejich rodinných p íslušníků nebo které má sloužit jako dárek, tj. toto 
zboží nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru. 


