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Upozornění: tato příručka má informativní charakter a obsahuje pouze vybrané údaje.
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právních předpisů EU je k dispozici na adrese http://eur-lex.europa.eu.
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1. Úvod
Tato příručka je určena pro zájemce o dovoz etylkalkoholu zemědělského původu ze třetích
zemí do Evropské unie. K realizaci takového dovozu je v rámci celního řízení nezbytné předložit
celnímu orgánu dovozní licenci, která k dovozu opravňuje. Tato příručka obsahuje informace
o některých pravidlech pro podávání žádostí o tyto dovozní licence a jejich vystavení.
Vývoz etylalkoholu zemědělského původu z EU do třetích zemí nepodléhá licenční povinnosti.
Obecná pravidla pro podávání žádostí o licence naleznete v Obecné příručce pro žadatele
o licence, která je k dispozici ke stažení na webu Státního zemědělského intervenčního fondu
(dále jen „SZIF“).1

2. Dovoz etylalkoholu zemědělského původu z třetích zemí

Kódy KN produktů

Země původu
Finanční záruka
k žádosti o licenci
Minimální množství,
pro které se vyžaduje
licence
Maximální množství
v žádosti o licenci
Způsob podání
žádosti o licenci
Údaje v žádosti o
licenci v aplikaci
Portál farmáře
Přípustná množstevní
odchylka (v %)
Termín podání
žádosti o licenci
Termín vystavení

1

ex 2207 10 00 – etylalkohol nedenaturovaný, obsah alkoholu
80 % nebo více (KN 2207 10 00 12/17/19)
ex 2207 20 00 – etylalkohol a ostatní destiláty, denaturované,
s jakýmkoliv obsahem alkoholu
(KN 2207 20 00 12/17/19)
ex 2208 90 91 – etylalkohol nedenaturovaný, obsah alkoholu
nižší než 80 % (KN 2208 90 91 10)
ex 2208 90 99 – etylalkohol nedenaturovaný, obsah alkoholu
nižší než 80 % (KN 2208 90 99 12/17/19)
všechny třetí země
1 EUR/HL
nad 100 hl
bez omezení
elektronická aplikace Portál farmáře přístupná na webu SZIF
Země vývozu: zvolit konkrétní zemi nebo „Všechny třetí země“
Země původu: povinně zvolit konkrétní zemi
Obchodní název: uvést obchodní název produktu
KN kód: zvolit kód dováženého produktu
Množství: číslicí uvést množství v celých hektolitrech
+/- 5 %
každý pracovní den do 13:00 hodin
bez zbytečného odkladu

Obecná příručka pro žadatele o licence https://www.szif.cz/cs/licence-pro-rv-a-zv
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licence
Platnost licence
Převoditelnost
licenčních práv
Vrácení licence
Informace k poli 8
v licenci
(země původu)

Do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém
byla licence vystavena (den vystavení se započítává do doby
platnosti)
Práva vyplývající z licence jsou volně převoditelná na
nabyvatele.
Do 60 kalendářních dnů po uplynutí platnosti licence.
Na žádost žadatele může SZIF jedenkrát nahradit zemi původu
uvedenou v licenci jinou zemí.

3. Legislativa EU upravující vydávání licencí pro dovoz
etylalkoholu zemědělského původu


Nařízení Rady (ES) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná
organizace zemědělských trhů se zemědělskými produkty, v platném znění



Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014,
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud
jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty
a použití eura, v platném znění



Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 ze dne 18. května 2016,
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud
jde o pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí, a nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o pravidla týkající se uvolnění
a propadnutí jistot složených za tyto licence, a kterým se mění nařízení Komise (ES)
č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES)
č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2390/98,
(ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008 (Text s významem pro EHP),
v platném znění



Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1239 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud
jde o režim dovozních a vývozních licencí, v platném znění



Nařízení Komise (ES) č. 2336/2003, ze dne 30. prosince 2003, kterým se stanoví
některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví zvláštní
opatření týkající se trhu s etanolem zemědělského původu, v platném znění



Sdělení týkající se
(2016/C 278/03)
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