CELNÍ DEKLARACE - CENÍK

Ceny služeb celní deklarace a souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH. Netýká
se položek 1.6, 2.5, 2.6, 3.7, 3.8 a 3.10 kde je cena uvedena bez DPH a s připočítanou platnou DPH.
1.

Zboží pro hospodářský subjekt (právnické osoby, fyzické osoby/OSVČ)
Cena v Kč

1.1

Předložení jedné zásilky celnímu úřadu, vyhotovení souhrnné deklarace (SD)

103,00
V případě zastoupení Českou poštou v celním řízení na dovozu je již zahrnuto v ceně
(níže bod 1.2.1 a 1. 2. 2).
Celní odbavení poštovních zásilek pro režim volný oběh se zajištěním celního dluhu a aktivní
1.2
zušlechťovací styk (k bodu 3.8 a 3.9)
1.2.1 Zastoupení v celním řízení na základě udělení Plné moci
Předložení jedné zásilky celnímu úřadu, vyhotovení jednotného správního dokladu
700,00
(JSD)
- do 3 položek celního sazebníku
- za 4. a každou další položku celního sazebníku
50,00
1.2.2 Zastoupení v celním řízení na základě uzavření Komisionářské smlouvy
Předložení jedné zásilky** celnímu úřadu, vyhotovení jednotného správního dokladu
600,00
(JSD)
- do 3 položek celního sazebníku
- za 4. a každou další položku celního sazebníku
50,00
1.3
Celní odbavení pro režim tranzit* na základě uzavření Komisionářské smlouvy
300,00
- vystavení tranzitního celního prohlášení
0,4% z hodnoty
- poskytnutí globálního zajištění celního dluhu
zboží, minimálně
však 500,00
1.4
Celní odbavení poštovních zásilek pro režim vývoz*
1.4.1 Zastoupení v celním řízení na základě udělení Plné moci
Předložení jedné zásilky celnímu úřadu, vyhotovení vývozního doprovodného dokladu
(VDD)
- do 3 položek celního sazebníku
- za 4. a každou další položku celního sazebníku
1.4.2 Zastoupení v celním řízení na základě uzavření Komisionářské smlouvy
Předložení jedné zásilky** celnímu úřadu, vyhotovení vývozního doprovodného
dokladu (VDD)
- do 3 položek celního sazebníku
- za 4. a každou další položku celního sazebníku
1.5
Vyhotovení celního prohlášení bez zastoupení Českou poštou
- do 3 položek celního sazebníku
- za 4. a každou další položku celního sazebníku
(V ceně není zahrnuto vyhotovení souhrnné deklarace - SD- výše bod 1.1)
1.6

Zajištění podání (opravné prostředky) celnímu úřadu na základě požadavku klienta,
kterého Česká pošta zastupuje v celním řízení
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550,00
50,00
500,00
50,00
250,00
50,00
bez DPH

s DPH

300,00

363,00
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2.

Zboží pro soukromou potřebu fyzické osoby a zboží neobchodní povahy

2.1

Předložení jedné zásilky celnímu úřadu, vyhotovení souhrnné deklarace

Cena v Kč

2.2

V případě zastoupení Českou poštou v celním řízení na dovozu je již zahrnuto
v ceně (bod 2.2).
Celní odbavení poštovních zásilek pro režim volného oběhu a aktivní
zušlechťovací styk (k bodu 3.8 a 3.9)

103,00

200,00

Předložení jedné zásilky celnímu úřadu, vyhotovení jednotného správního dokladu (JSD)
na základě udělení Plné moci.

2.3

Celní odbavení jedné zásilky pro režim volného oběhu ve zvláštním režimu

97,00

2.4

Předložení jedné zásilky celnímu úřadu ve zvláštním režimu

150,00
bez DPH

s DPH

2.5

Celní odbavení jedné zásilky pro režim volného oběhu v režimu IOSS

0,00

0,00

2.6

Předložení jedné zásilky celnímu úřadu v režimu IOSS

0,00

0,00

3.

Další služby celní deklarace ČP

3.1

Příplatek za přednostní celní projednání zásilky během

Cena v Kč
500,00

8 hodin na základě žádosti klienta
- Služba je nabízena u zapsaných zásilek, které jsou fyzicky na vyměňovací poště Praha 120 (status
Track and Trace: Zásilka je ve stavu přípravy k celnímu řízení);
- Služba je nabízena v pracovních dnech od 08 – 18 hodin, pouze v této době běží 8 hodinová lhůta;
- Služba bude prováděna na podkladě zaslání žádosti s veškerou potřebnou dokumentací pro celní
řízení na e-mailovou schránku: osobne-Praha120@cpost.cz a s uvedením ID zásilky;
- V případě nedodržení stanovené lhůty se poplatek neúčtuje;
ČP si vyhrazuje právo službu ve výjimečných případech neposkytnout.

3.2

Zajištění FYTO kontroly – odebrání vzorků

3.3

Zajištění veterinární prohlídky – odebrání vzorků

3.4

Nadstandardní manipulace se zásilkou na základě žádosti klienta

3.5

Poradenská služba pro veřejnost (za každou započatou hodinu)

3.6

Vystavení dokladu o preferenčním zacházení se zbožím „EUR1“

3.7

Uskladnění zboží v dočasném skladu (od 10. dne včetně, za každý kalendářní
den) – účtováno do maximální výše 500,00 Kč

3.8

Zajištění likvidace zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví

www.ceskaposta.cz

100,00 +
přeúčtování dalších
skutečných nákladů***
100,00 +
přeúčtování dalších
skutečných nákladů***
150,00 +
přeúčtování dalších
skutečných nákladů***
bez DPH

s DPH

300,00

363,00
200,00

10,00

12,10

přeúčtování dle
skutečných nákladů***
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3.9

Nedovolený obsah - dovoz
Při zjištění, že poštovní zásilka obsahuje věci nebo předměty živočišného původu, jejichž dovoz je dle
Nařízení (ES) č. 206/2009 o dovozu zásilek produktů živočišného původu do zemí Evropského
společenství zakázán, není takový obsah propuštěn orgánem dohledu do volného oběhu a je
následně zlikvidován. Jedná-li se o likvidaci části obsahu poštovní zásilky, zbylý obsah (nezávadný)
podnik dodá příjemci za podmínky, že ten uhradí cenu služeb spojených s manipulací a likvidací
zakázaného obsahu včetně správního poplatku ve výši
Cena služeb spojených s manipulací a likvidací zakázané části obsahu poštovní zásilky je shodná s
náklady fakturovanými podniku provozovatelem Pohraniční veterinární stanice včetně případné
DPH.

3.10

Služba pro veřejnost – pořízení podkladů pro osobní celní odbavení poštovní
zásilky, včetně tisku*

900,00

33,06

40,00

* probíhá pouze na Vyměňovací poště Praha 120, K Hrušovu 293/2, Praha 10 – Štěrboholy.
**odbavení více kusových zásilek lze provést na jedno celní prohlášení (na základě uzavření Komisionářské smlouvy) pouze v případech, kdy je na zboží ve
více zásilkách vystavena jedna faktura (jeden daňový doklad)
***např. rozhodnutí MěVS o likvidaci nedovoleného obsahu, nadlimitního obsahu, náklady spojené s likvidací, správní poplatky, apod.)

Jedná se o výňatek z Poštovních podmínek České pošty, s.p. – Ceník poštovních a ostatních služeb
poskytovaných Českou poštou, s.p.
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