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OBECNÉ PODMÍNKY PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOVOZNÍ A 

VÝVOZNÍ LICENCE PRO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY 

S PLATNOSTÍ OD 6. 11. 2016 

V Praze dne 1. listopadu 2016 

 

 

Dovolujeme si informovat žadatele, že dne 30. července 2016 byla v Úředním věstníku Evropské 

unie publikována nová nařízení stanovující podmínky pro dovozní a vývozní licence pro 

zemědělské produkty. Jedná se o nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1237 

(dále jen „nařízení 2016/1237) a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2016/1239 (dále jen 

„nařízení 2016/1239). Zároveň bylo v Úředním věstníku zveřejněno i sdělení týkající se 

dovozních a vývozních licencí pro zemědělské produkty, které vyšlo pod číslem 2016/C 278/03 

(dále jen „sdělení“). 

 

V souvislosti s výše uvedenou informací dojde s platností od 6. listopadu 2016 ke změně pravidel 

týkajících se režimu vývozních a dovozních licencí. Níže naleznete základní pravidla platná pro 

licence vydané od 6. listopadu 2016. Upozorňujeme žadatele o licence, že níže uvedené 

sdělení má pouze informativní charakter, na základě jehož obsahu nelze uplatňovat žádné právní 

nároky. Úplné a závazné znění právních předpisů EU je k dispozici v Úředním věstníku Evropské 

unie1 na adrese: http://eur-lex.europa.eu 

    

Seznam zemědělských produktů a množství, pro které jsou nutné při obchodování se třetími 

zeměmi licence v souladu s nařízením 2016/1237, je uveden v tabulce pod textem. Licence jsou 

rovněž nutné pro všechny produkty dovážené či vyvážené za zvýhodněných podmínek v rámci 

kvót spravovaných licencemi. Bližší informace najdete v odvětvových příručkách pro žadatele 

zveřejněných na našich webových stránkách2.  

 

Dovozní nebo vývozní licence uděluje právo a zakládá závazek propouštět do volného oběhu 

nebo vyvážet během doby její platnosti množství produktů uvedené na licenci. Závazek se 

pokládá za splněný, pokud celkové množství na licenci s ohledem na přípustnou odchylku bylo 

propuštěno do příslušného celního režimu. Licence, vydaná Státním zemědělským intervenčním 

Fondem (dále jen „Fond“), se předkládá celnímu úřadu v originální podobě. 

 

Pravidla, u kterých dochází od 6. listopadu ke změně, jsou označena červeně. 

 

S případnými dotazy se, prosíme, obracejte na pracovníky Oddělení zahraničního obchodu a správy záruk na adrese 

licence@szif.cz. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Úřední věstník Evropské unie http://eur-lex.europa.eu/homepage.html  
2 Odvětvové příručky pro žadatele https://www.szif.cz/cs/licence-pro-rv-a-zv  
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Žádost o licenci 

Žádosti o licence se podávají prostřednictvím formuláře AGRIM v případě žádosti o dovozní 

licenci nebo formuláře AGREX v případě žádosti o vývozní licenci.  

 

V případě, že podáváte žádost o licenci poprvé, je nutné se na Fondu nejprve zaevidovat. 

Evidujete se formou vyplněného formuláře Ohlášení/změna identifikačních údajů, který 

musí být doručen na SZIF, na Oddělení zahraničního obchodu a správy záruk, Ve Smečkách 33, 

Praha 1 nejpozději do 13 hodin ke dni podání žádosti o licenci. Formulář musí být podepsán 

oprávněnou osobou a doručen v originální podobě nebo elektronicky s kvalifikovaným 

elektronickým podpisem nebo zaslán datovou schránkou. 

 

Žádosti o licence přijímá Oddělení zahraničního obchodu a správy záruk na Fondu. Žádost může 

být Fondu doručena prostřednictvím datové zprávy ID: jn2aiqd, e-mailu licence@szif.cz  či faxu 

+420 222 871 769, a dále osobně či prostřednictvím doručovací služby.  

Žádost musí být vyplněna na počítači nebo na stroji v českém jazyce. Žádost vyplněna rukou 

bude zamítnuta.  

 

Žádost se pokládá za doručenou, obdrží-li ji Fond v pracovní den do 13:00 hodin. Žádost 

obdržená v pracovní den po 13:00 hodině, o víkendu nebo ve svátek, se považuje za doručenou 

následující pracovní den.  

 

Žádost o licenci může být zrušena pouze písemnou formou, a to do 13:00 hodin v den podání 

žádosti. 

 

Žádost o licenci je přijata v případě, že byla podána včas a obsahuje všechny povinně stanovené 

údaje, zejména název a sídlo firmy, EORI (registrační a identifikační číslo hospodářského 

subjektu), KN kód produktu a jeho slovní popis vyplývající z celní databáze TARIC3, množství 

produktu uvedené číslicí i slovy, celé jméno a podpis žadatele (oprávněné osoby), případně další 

povinné údaje stanovené jednotlivými nařízeními Evropské komise.  

 

Žádost nesmí obsahovat údaje nestanovené uvedenými předpisy. 

 

Žádosti, které nejsou po formální stránce v pořádku, budou zamítnuty. 

 

 

Vyplnění žádosti o licenci 

Žadatel vyplňuje pouze následující pole: 

 

Pole 4: Obchodní firma/jméno a adresa sídla + číslo EORI (Toto číslo uvede držitel nebo 

nabyvatel licence rovněž v příslušném datovém prvku v elektronickém celním 

prohlášení podaného při dovozu/vývozu zboží.)  
 

Pole 7 – u dovozu: Vyvážející země - je-li údaj povinný, uvést zemi a zaškrtnout „ANO“ 

                                                      - je-li údaj nepovinný, uvést zemi či nechat pole prázdné       

                                                        a zaškrtnout „NE 

 

Pole 7 – u vývozu: Země určení - je-li údaj povinný, uvést zemi a zaškrtnout „ANO“ 

 - je-li údaj nepovinný, uvést zemi či nechat pole prázdné a 

zaškrtnout „NE“ 

 

                                                           
3 Harmonizovaný systém TARIC https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/taric-cz.aspx  
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Pole 8 – u dovozu: Země původu  - je-li údaj povinný, uvést zemi a zaškrtnout „ANO“ 

 - je-li údaj nepovinný, uvést zemi či nechat pole prázdné a 

zaškrtnout „NE“ 

 

Pole 11: Výše záruky - uveďte příslušnou částku v eurech či korunách. Výsledná částka záruky 

je zaokrouhlena vždy na celé koruny dolů. 

 

Pole 13: Vyvážený produkt – nevyplňuje se 

 

Pole 14: Obchodní název – název produktu se označí běžným názvem, nikoli pomocí obchodní 

značky 

 

Pole 15: Slovní popis KN kódu (podle celního sazebníku) 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=cs 

 

Pole 16: KN kód se uvede v nezkrácené podobě – 8místný kód; je-li nutné, uvede se také 

předpona „ex“  

 

Pole 17: Množství + měrná jednotka - žádosti se podávají v kilogramech (ethylalkohol v hl a 

živá zvířata v ks) 

 

Pole 18: Množství + měrná jednotka (slovy) 

 

Pole 20: Uveďte poznámku, pokud to daný režim vyžaduje. 

 

Pole „Poznámky“: Zde odesílatel může uvést požadavky k zaslání vystavené licence (osobní 

vyzvednutí/kurýr/odlišná adresa doručení, než jaká je stanovena 

v registračních údajích či plné moci). Lze zde uvést také požadavek o 

převod licence včetně údajů o nabyvateli. 

 

Žádost musí být podepsána oprávněnou osobou, u podpisu je nutné uvést celé jméno žadatele, 

případně požadované náležitosti dle OR (razítko, název společnosti apod.).  

 

Žádost nesmí obsahovat výmazy ani přepisy. Dojde-li při vyplňování formuláře k chybě, je nutné 

vyhotovit žádost novou.  

 

 

Záznamy v licenci 

 

Záznamy na zadní stranu licence provádí v České republice pouze celní úřad. Záznam může 

provést deklarant, umožňují-li to vnitrostátní předpisy ostatních členských států EU.  

 

Záznamy v polích 29 a 30 licence se uvádí ve stejných jednotkách, ve kterých byla licence 

vystavena. Množství se zaokrouhluje matematicky na celou hodnotu. U prvního záznamu je 

množství navýšeno o přípustnou odchylku. V případě, že se jedná o režim se zvýhodněným clem, 

uplatňuje se snížená sazba cla až na výjimku pouze na množství uvedené na licenci v polích 17 

a 18.   

 

V poli 31 se uvádí typ celního prohlášení a jeho číslo a datum přijetí celního prohlášení. 

 

 

 

 

 

mailto:info@szif.cz
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=cs


Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 222 871 620 
fax: +420 222 871 765 
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz 

 
 

IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 3926001/0710 

 

Složení finanční jistoty či bankovní záruky k žádosti o licenci 

 

Vydání licence je podmíněno složením finanční jistoty/bankovní záruky jako záruky toho, že 

množství produktů uvedené na licenci bude v rámci stanovené odchylky dovezeno/vyvezeno 

během doby platnosti licence.  

 

Sazba jistoty je stanovena jednotlivými nařízeními Evropské komise v závislosti na typu 

dovozního/vývozního režimu. Bližší informace ohledně výše záruky najdete pod jednotlivými 

režimy v odvětvových příručkách pro žadatele.  

 

Žádost o licenci je akceptována, pokud žadatel složil dostatečnou finanční jistotu na bankovní 

účet Fondu nebo byla na Fond doručena bankovní záruka, a to nejpozději v den podání žádosti 

do 13:00 hodin. Jistota se pokládá za složenou dnem, kdy má Fond příslušnou finanční 

částku/bankovní záruku k dispozici. Žádost, ke které nemá Fond v den přijetí žádosti k dispozici 

příslušnou finanční jistotu/bankovní záruku, bude zamítnuta. 

 

Finanční jistota se skládá na korunový účet SZIF u ČNB.  

Bližší informace týkající se záruk včetně čísla bankovního účtu, směnného kurzu, variabilního a 

konstantního symbolu najdete v Obecné příručce pro žadatele na záruky zveřejněné na 

webových stránkách Fondu4.  

 

Jistota se nepožaduje v případě, že její výše nepřesahuje částku 100 EUR. Žadatelé o licenci se 

však nesmí vyhýbat složení záruky tím, že v jeden den nebo v krátkém časovém období podají 

bez složené licenční jistoty více jednotlivých žádostí na produkt stejného kódu KN a stejnou zemi 

původu, nebo i různé země původu, je-li údaj o zemi nepovinný. V případě pochybností o 

opodstatněnosti takto podaných žádostí Fond může vyzvat držitele takových licencí k předložení 

některých dalších dokladů za účelem kontroly. Pokud se kontrolou prokáže, že žádosti o licence 

byly podány účelově s cílem vyhnout se složení licenční jistoty, může Fond uložit držiteli licencí 

pokutu podle zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu. 

 

 

Vystavení licence a její platnost 

 

Není-li stanoveno v jednotlivých předpisech Unie jinak, řídí se vystavení licence § 71 zákona č. 

500/2004 Sb. Licence je zpravidla vystavena bez zbytečných odkladů.  

 

Platnost licence začíná dnem skutečného vydání, který se započítává do délky její platnosti. Je-

li stanoveno v jednotlivých předpisech Unie, může platnost licence odchylně od tohoto obecného 

pravidla začít prvním dnem podobdobí, pro které je licence vystavena. Délka platnosti licence se 

pro jednotlivé produkty a režimy liší.  

Bližší informace ohledně termínu vystavení a délky platnosti licence najdete pod jednotlivými 

režimy v odvětvových příručkách pro žadatele. Poslední den platnosti licence je důležitý nejen 

pro včasné využití licence, ale rovněž se od něho odvíjí lhůty pro vrácení licence a dalších důkazů 

nutných pro vrácení licenční záruky. Poslední den platnosti licence najdete u vydané licence 

v poli 12.  

 

 

 

 

                                                           
4 Obecná příručka pro žadatele na záruky  https://www.szif.cz/cs/zaruky  
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Výpis z licence (dílčí licence) 

 

Pokud si žadatel/nabyvatel přeje z procesních nebo logistických důvodů rozdělit množství na 

licenci, může požádat o vystavené výpisu z licence. Společně s žádostí o výpis je nutné rovněž 

předložit příslušnou licenci, ze které má být výpis vyhotoven. 

Výpis z licence má stejný právní účinek jako původní licence. Výpis je nutné vrátit a doložit plnění 

závazků shodnými důkazy jako u licence, ze které byly výpisy vystaveny. Z výpisu již nelze 

vyhotovit další výpis.  

 

 

Převod práv z licence 

 

Práva vyplývající z licence mohou být převoditelná držitelem na jednoho nabyvatele během doby 

platnosti licence. Převod se týká množství, jehož dovoz/vývoz ještě nebyl uskutečněn.  

 

Závazky vyplývající z licence nejsou převoditelné.  

 

Převoditelnost licencí může být omezena jednotlivými nařízeními EK. 

 

Nabyvatel může své právo postoupit zpět držiteli. Zpětné postoupení se týká množství, které 

ještě nebylo dovezeno/vyvezeno.  

 

Žádost o převod práv nebo o postoupení práv zpět držiteli se předkládá orgánu, který vydal 

původní licenci. Společně s žádostí je nutné rovněž předložit příslušnou licenci.  

 

Převod nebo zpětný převod nabývá účinku dnem potvrzení převodu Fondem.  

 

 

Splnění závazku vyplývající z licence a důkazy o dovozu/vývozu 

 

Složená finanční záruka je držiteli licence vrácena v plné výši, pokud jsou Fondu ve stanovené 

lhůtě doručeny níže uvedené důkazy.  

V případě dovozu:  

 Vyhotovení č. 1 dovozní licence obsahující potvrzení celního úřadu o přijetí dovozního 

prohlášení. Licenci musí Fond obdržet do 60 kalendářních dnů po uplynutí doby platnosti 

dovozní licence.  

 

V případě, že je licence předložena po uplynutí výše uvedené lhůty, ale nejpozději do 730 

kalendářních dnů po uplynutí platnosti licence, propadá držiteli licence 15% záruky s ohledem 

na přípustnou odchylku 5%. Po uplynutí 730 kalendářních dnů propadá zbývající část záruky.  

 

V případě dovozních celních kvót musí být licence vrácena do 45 dnů po skončení její 

platnosti. V případě, že je licence předložena po uplynutí výše uvedené lhůty, propadá záruka 

v souladu s čl. 34 odst. 10 nařízení Komise (ES) č. 376/2008.  
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V případě vývozu:  

 Vyhotovení č. 1 vývozní licence obsahující potvrzení celního úřadu o přijetí vývozního 

prohlášení a 

 důkaz o tom, že vyvážený produkt opustil celní území Unie do 150 kalendářních dnů ode 

dne přijetí celního prohlášení.  

 

Oba důkazy musí Fond obdržet do 180 kalendářních dnů po uplynutí doby platnosti vývozní 

licence.  

 

V případě, že jsou důkazy předloženy po uplynutí výše uvedené lhůty, ale nejpozději do 730 

kalendářních dnů po uplynutí platnosti licence, propadá držiteli licence 15% záruky s ohledem 

na přípustnou odchylku 5%. Po uplynutí 730 kalendářních dnů propadá zbývající část záruky. 

 

Způsob doložení výstupu z celního území EU se liší v závislosti na tom, jestli je vývozní 

prohlášení přijato v České republice, nebo v jiném členském státě EU. 

 

i) Pokud je vývozní prohlášení přijato v ČR držitel licence standardně nemusí 

předkládat Fondu důkaz o výstupu z celního území EU. Fond se pokusí ověřit informaci o 

ukončení režimu vývozu z elektronické databáze celních prohlášení poskytovaných Celní 

správou ČR. Avšak v případě pochybností o údajích v databázi, nebo pokud v ní údaje 

budou zcela chybět, držitel licence zajistí opravu elektronické databáze nebo předloží 

důkazy uvedené níže v odstavci ii).  

 

ii) Pokud je vývozní prohlášení přijato v jiném členském státě EU držitel licence 

předloží potvrzení o výstupu vydané celní úřadem vývozu podle  čl. 334 prováděcího 

nařízení (EU) 2015/2447 (např. zpráva IE 599, vývozní celní doklad s uvedením data 

opuštění Unie a potvrzený celním úřadem). Důkaz musí zahrnovat příslušné referenční 

číslo MRN. Důkaz musí být doručen dle formy originálu (elektronickou zprávu IE599 

doručit v elektronické podobě, papírový výstup potvrzený celním úřadem doručit 

v originálu).    

 

Předložený důkaz musí obsahovat nezbytná data sloužící k uvolnění licenční záruky a 

rovněž odkaz na příslušnou vývozní licenci.  

 

Pokud jsou požadované důkazy o vývozu stanoveny zvláštním nařízením upravujícím 

daný vývozní režim, budou držitelé licencí postupovat podle těchto zvláštních nařízení. 

 

 

V případě, že nebylo možno dodržet stanovené lhůty kvůli technickým problémům, je možné na 

základě žádosti a příslušného dokladu lhůty prodloužit až na 730 kalendářních dnů.  

 

Prodloužení doby platnosti licence a zrušení licence z důvodu vyšší moci 

Pokud se dovoz nebo vývoz nemůže uskutečnit během doby platnosti licence z důvodu vyšší 

moci, může držitel licence podat u Fondu písemnou žádost o prodloužení platnosti licence nebo 

o její zrušení, doplněnou o průkazné důkazy o zásahu vyšší moci.  

 

Vyšší moc je mimořádná a nepředvídatelná událost, o níž žadatel v době podání žádosti nevěděl 

a neměl na ni žádný vliv. Za případ vyšší moci se považuje například živelná pohroma, válečný 
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konflikt apod. Za případ vyšší moci se v žádném případě nepovažují komplikace plynoucí 

z výběru obchodního partnera. 

Písemná žádost o uznání vyšší moci musí být Fondu doručena nejpozději do třiceti kalendářních 

dnů následujících po uplynutí platnosti licence. 

 

Důkazy o zásahu vyšší moci musí být Fondu předloženy do 181 kalendářních dnů po uplynutí 

platnosti licence. 

Rozhodnutí o prodloužení/zrušení platnosti licence je omezeno na množství, které nemohlo být 

dovezeno/vyvezeno v důsledku zásahu vyšší moci. 

 

 

Prodloužení lhůty pro předložení důkazu o dovozu/vývozu z důvodu vyšší moci 

 

Držitel licence může z důvodu vyšší moci u Fondu podat písemnou žádost také o prodloužení 

lhůty pro předložení důkazu o propuštění do volného oběhu nebo o vývozu. 

 

Písemná žádost o uznání vyšší moci musí být Fondu doručena nejpozději do třiceti dnů po 

uplynutí řádné lhůty pro doručení důkazu o dovoz/vývozu. 

 

Důkazy o zásahu vyšší moci musí být Fondu předloženy do 181 kalendářních dnů po uplynutí 

řádné lhůty pro doložení důkazu. 

 

Náhradní licence a duplikát licence 

  

1) Žádost o náhradní licenci  

Náhradní licence může být vystavena v případě, že licence byla ztracena nebo zničena. 

Náhradní licence je vystavena na množství, které ještě nebylo dovezeno/vyvezeno.  

 

a) Při ztrátě či částečném nebo úplném zničení licence, která je určena k dovozu/vývozu 

zboží jinému než za zvýhodněných podmínek nebo jinému než v rámci 

zušlechťovacího styku, může držitel licence požádat Fond o vydání náhradní licence. 

Vydání náhradní licence podléhá složení nové finanční jistoty. 

 

b) Za licenci, která je určena k dovozu/vývozu zboží za zvýhodněných podmínek 

nebo v rámci zušlechťovacího styku může být vydána náhradní licence pouze tehdy, 

pokud je licence zničena zcela nebo částečně a žadatel splní následující podmínky:   

i) držitel licence musí prokázat úplné či částečné zničení licence; 

ii) držitel musí prokázat, že přijal přiměřená opatření, aby zničení licence zabránil; 

iii) k náhradní licenci musí být složena náhradní jistota ve výši 150% původní jistoty na 

nedovezené/nevyvezené množství včetně přípustné odchylky, minimálně však 3 EUR 

na 100kg/hl/ks. 

 

2) Žádost o duplikát licence 

Duplikát licence může být vystaven v případě, že licence byla ztracena nebo zničena, a 

vystavuje se na množství, které bylo již dovezeno/vyvezeno. Duplikát slouží pouze pro 
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uvolnění finanční jistoty složené k původní licenci a nelze ho použít pro provedení dalšího 

dovozu/vývozu. 

SEZNAM PRODUKTŮ PODLÉHAJÍCÍ LICENČNÍ POVINNOSTI 

 

DOVOZ 
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VÝVOZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE PRO DRŽITELE LICENCÍ VYSTAVENÝCH DO 5. 11. 2016 

 

Řízení zahájená do 5. 11. 2016 budou dokončena a práva a povinnosti s nimi související se budou 

posuzovat podle nařízení Komise (ES) č. 376/2008. 

 

Na žádost držitele licence se jistota složená k licenci, jež byla vydána na produkty, pro které od 

6. 11. 2016 neplatí licenční povinnost, uvolní, a to za předpokladu, že budou splněny následující 

podmínky: 

1) doba platnosti licence skončí 6. 11. 2016 či později 

2) licence se od 6. 11. 2016 na dovážený/vyvážený produkt nevyžaduje 

3) licence byla ke dni 6. 11. 2016 využita částečně či nebyla využita vůbec 
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