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Aplikace Elektronická evidence nezávazných vyjádření a stanovisek (EENVS) 
 
Prostřednictvím elektronického formuláře EENVS na internetových stránkách Celní správy ČR (CS) – odkaz 
Aplikace – EENVS (http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/tis.aspx) lze podat žádost o vydání 
nezávazného vyjádření k sazebnímu zařazení zboží (NVSZ). Jedná se „poradenskou činnost„ CS z oblasti sazebního 
zařazování zboží do společného celního sazebníku EU (příp. harmonizovaného systému Světové celní organizace) a 
jeho výkladu. 
 
Před prvním použitím EENVS je třeba se do ní zaregistrovat. Při registraci nový uživatel vyplní svoje jméno nebo 
firmu, emailovou adresu a zvolí si heslo. Po úspěšném odeslání těchto údajů je do emailové schránky uživatele 
zasláno potvrzení o registraci s jeho uživatelským jménem a heslem, kterými se bude přihlašovat do EENVS. 
 
V případě podání žádosti o sazební zařazení konkrétního zboží je třeba, aby žadatel ve svojí žádosti uvedl co 
nejpřesnější údaje o zboží (název zboží, popis zboží včetně např. jeho složení, účel použití apod.), čímž se vyhne 
zbytečnému prodlužování lhůty (např. z důvodu dožadování údajů potřebných k zařazení zboží), ve které bude 
NVSZ vydána, K žádosti je samozřejmě možno připojit fotografie, nákresy, technické listy apod. 
 
NVSZ jsou vydávána pro fyzické a právnické osoby na základě článku 11 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. 
října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších smluv a nařízení (CKS). 
 
Kompetentními celními orgány pro vydávání NVSZ jsou oddělení 21 jednotlivých celních úřadů a odbor 21 GŘC. 
Neexistuje žádná zákonná lhůta pro vydání NVSZ. Kompetentní celní orgány je vydávají v co nejkratší možné době 
po obdržení žádosti. Lze konstatovat, že pokud žadatel poskytne všechny potřebné údaje k sazebnímu zařazení 
zboží, tak je NVSZ vydáno do 5 dnů. V mnoha případech je však tato lhůta kratší. Záleží samozřejmě také na 
komplikovanosti případu a vytíženosti útvarů vydávajících NVSZ.   
 
EENVS poskytuje žadatelům o vydání NVSZ přístup ke všem žádostem, které podali a také k NVSZ, jež byly na 
základě těchto žádostí vydány. Současně aplikace EENVS poskytuje informace o datu podání žádosti, číslu 
jednacím, pod nímž CS žádost vyřizuje, o útvaru, kterému byla přidělena k vyřízení a dále informace o stavu, v 
němž se příslušná žádost nachází. Kdykoliv je tak možno ověřit informace související s podanou žádostí. 
 
Do pole „Poznámka/Doplňují dotaz“ doporučujeme vkládat „Opatření Rusko“ a na základě této informace bude 
ze strany kompetentních celních orgánů vyvíjena snaha zajistit vydání NVSZ v co nejkratším možném termínu. 
 



 
Závazné informace o sazebním zařazení zboží (ZISZ) 
 
Článek 12 CKS zřizuje institut závazné informace o sazebním zařazení zboží (ZISZ), vydávané přímo určenými 
celními orgány členských států EU na základě písemné žádosti. Tento institut dále upravují čl. 5 až 14 nařízení 
Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se 
vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších smluv a nařízení (prováděcí předpis). 
 
Systém ZISZ je klíčovým nástrojem pro používání společného celního sazebníku EU. Je určen k tomu, aby zejména 
hospodářské subjekty měly možnost získat správné sazební zařazení do společného celního sazebníku EU od 
celních orgánů, čímž je oprávněné osobě (držiteli) ZISZ dána právní jistota správného sazebního zařazení zboží při 
dovozu nebo vývozu tohoto zboží do nebo z EU. 
 
ZISZ je obecně platná 6 let a závazná pro všechny celní orgány v rámci EU. Zde je třeba zdůraznit, že je závazná 
pouze ve vztahu k oprávněné osobě (držiteli) a ke zboží, které musí 100% totožné se zboží uvedeným v ZISZ. 
Věrohodné prokázání těchto skutečností je dle prováděcího předpisu na straně oprávněné osoby (držiteli). 
Platnost ZISZ může být kratší než 6 let, a to např., pokud je vydáno prováděcí nařízení Komise k sazebnímu 
zařazení zboží, pokud je na mezinárodní úrovni změněn výklad nomenklatury nebo z jakýchkoliv jiných důvodů 
stanovených CKS.  
 
ZISZ je možno získat na základě podání žádosti, na předepsaném formuláři uvedeném v příloze k prováděcímu 
předpisu, přímo určenému celnímu orgánu jakéhokoliv členského státu EU. 
 
V České republice je tímto celním orgánem pouze: 
 
CELNÍ ÚŘAD PRO OLOMOUCKÝ KRAJ 
Oddělení 04 – Závazných informací 
Blanická 19 
772 71 Olomouc 
E‐mail: podatelna580000@cs.mfcr.cz 
Kód datové stránky: utenz4d 
 
CKS ani prováděcí nařízení nestanovují lhůtu, ve které má být ZISZ vydána. Prováděcí předpis pouze ve čl. 7 odst. 1 
písm. a) uvádí, že ZISZ má být vydána co nejdříve a pokud ji nelze vydat do tří měsíců od přijetí žádosti, tak celní 
orgány vyrozumějí o této skutečnosti žadatele a sdělí mu důvod odkladu a dobu, ve které budou pravděpodobně 
schopné ji vydat. Nicméně průměrná délka vydání ZISZ je v současné době v ČR cca 30 dnů. Tuto lhůtu nelze 
dodržet v případech, kdy žadatel nedodá potřebné údaje, v případě, že je ze strany EK stop-stav na vydávání ZISZ 
na konkrétní zboží z důvodu rozdílných členských států příp. rozdílného názoru členských států a probíhající 
bilaterální komunikace mezi nimi. V tento moment není možno taktéž ZISZ vydat. V případě, že není možno vydat 
ZISZ z posledních dvou důvodů, doporučujeme využít aplikace EENVS. 
 
Bližší informace jsou opět k dispozici internetových stránkách CS – odkaz CLO – Sazební zařazení zboží – Závazné 
informace o sazebním zařazení zboží (http://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-
zbozi/zisznew/Stranky/default.aspx 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

www.celnisprava.cz 
 
 
 
 

 



 


