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Co potřebuji znát k identifikaci zboží DU

• Musím znát NR č. 428/2009? 

• Musím znát sazební zařazení zboží? 

• Musím znát charakteristiku a specifikaci 
předmětného zboží? 

• Mohu se na někoho obrátit s žádostí o pomoc v 
rámci identifikace zboží dvojího užití? 



Základní zdroje informací 

1. Informace uvedené v celním prohlášení 

2. Informace z TARIC, TARIC CZ 

3. NR č. 428/2009, zejména příloha I – zboží dvojího 
užití 

4. Veřejně dostupné informace (např. internet) 
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Co musím znát k identifikaci zboží DU?

Specifikaci zboží 

Sazební zařazení zboží 

Příloha 1 NR č. 428/2009

Jedná se o ZDU: ano/ne

Specifikaci zboží 

Příloha 1 NR č. 428/2009

Jedná se o ZDU: ano/ne



Práce s otevřenými zdroji

• TARIC, TARIC CZ – praktická ukázka
– Aplikace TARIC 
– Aplikace TARIC CZ 

• EUR-Lex 
• Portál veřejné správy 
• Internetové stránky státních orgánů 
• Další zdroje informací 
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=cs
http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/taric-cz.aspx


TARIC

24.11.2020

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


TARIC CZ
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http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/taric-cz.aspx


Eur-Lex
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http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm


Internetové stránky st. orgánů

• MPO-LS 

• FAU

• SUJB 

• MZV

• ČBU



FAU
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http://www.financnianalytickyurad.cz/


Pozor na celé znění 

• Např. 0A001.a „jaderné reaktory“
– Definice

„Jaderný reaktor“ (0): kompletní reaktor, který je schopen 
pracovat tak, aby udržel řízenou štěpnou řetězovou reakci. Mezi 
„jaderné rektory“ patří všechny položky, které jsou umístěny 
uvnitř reaktorové nádoby nebo s ní přímo spojeny, zařízení pro 
řízení výkonu aktivní zóny a díly, které za běžných okolností 
obsahují chladicí médium primárního okruhu reaktoru, 
přicházejí s ním do přímého kontaktu nebo řídí jeho oběh.
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DĚKUJI ZA POZORNOST


