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1. CELNÍ PŘÍPADY - ICS DOVOZ
Tato dokumentace popisuje práci deklaranta s modulem ICS dovoz. V textu návodu narazíte na odkazy do
návodu na základy ovládání. Všechny návody najdete na www.kobler.cz Tamtéž najdete certifikáty potřebné
pro elektronickou komunikaci.
Prostředky pro zpracování dovozních deklarací jsou v programu Helios CLA přístupny v modulu Celní
případy v přehledu ICS dovoz. Lze zpracovat zjednodušený i obyčejný postup ve všech dovozních režimech,
tedy i v režimech „ekonomických“, jako je dovoz do celního skladu nebo dovoz k aktivnímu zušlechtění.
Elektronický dovoz je v ČR funkční od roku 2010 a od roku 2022 bude jediným možným způsobem podání
dovozních celních prohlášení. Podání formou výtisku na formuláři pak již nebude možné.
Návod k modulu ICS dovoz má následující osnovu :
-

Co je nutné učinit před používáním elektronického vývozu v programu Helios CLA
Počáteční nastavení programu Helios CLA
ICS dovoz
Celní záruky
Scénáře datových výměn
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1.1 Co je nutné učinit před použitím programu
Před použitím modulu na zpracování ICS dovoz musíte podat na celní úřad žádost o elektronickou
komunikaci s CÚ. Pokud již používáte moduly na jiné elektronické režimy, např. na ECS vývoz, nemusíte
podávat žádost novou, pouze si zkontrolujte, zda v povolení elektronické komunikace máte uveden i režim
dovozu.
Pokud budete podávat novou žádost o elektronickou komunikaci, budete v ní mimo jiné muset uvést
-

Vaše certifikáty, kterými budete podepisovat odchozí ICS zprávy
Nepovinně - váš certifikát, kterým bude celní správa šifrovat odpovědi na vaše zprávy

Vzor žádosti o elektronickou komunikaci s CÚ najdete na www.celnisprava.cz.
Návod k pořízení, instalaci a správě elektronických podpisů (certifikátů) najdete v základním návodu
v kapitole 2.2.
Pokud budete chtít využít výhod zjednodušeného postupu, tedy především ušetřit si opakované cesty na
celní úřad, musíte celní úřad požádat o samostatné povolení na zjednodušený postup. V souvislosti s tím si
musíte zařídit u celního úřadu České Budějovice i záruku pro dovozní režimy.
Celní deklarace budete celnímu úřadu posílat elektronicky pomocí VAN operátora, což je služba propojující
váš počítač přímo se serverem celní správy. Opačným směrem pak budou chodit reakce celní správy na
vaše deklarace, tedy potvrzení o přijetí nebo o propuštění deklarace a platební výměr, nebo informace o
chybách v deklaraci. Více o VAN operátorech najdete na www.kobler.cz.
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1.2 Počáteční nastavení
Před prvním odesláním ICS deklarace celnímu úřadu je třeba provést několik jednoduchých kroků.

1.2.1 Nastavení parametrů
Prvním krokem je doplnění údajů do Nastavení parametrů. Vstupte do Celní případy / Konstanty a číselníky /
Nastavení parametrů a přes tlačítko oprava otevřete příslušné parametry a záložku 7.

Doplnění ICS údajů do Nastavení parametrů
Horní zvýrazněný řádek
Údaj LRN slouží k nastavení číselné řady referenčních čísel vydaných ICS deklarací. Konstanta udává fixní
část čísla a doporučujeme ji nastavit tak, aby z ní byl rozpoznatelný název vaší firmy, pořadí v požadovaném
počtu číslic program udržuje sám. Do prostřední kolonky Pořadové číslo můžete zapsat počáteční nenulovou
hodnotu, pokud na náš program přecházíte z jiného software. LRN bude identifikovat deklaraci do doby, než
jí bude přiděleno MRN (celní evidenční číslo).
Spodní zvýrazněný řádek
V části (3) – čísla povolení je nutné vždy vyplnit do levého sloupečku číslo povolení k elektronické
komunikaci. Toto číslo bývá společné všem typům celních deklarací. Do pravého sloupečku uvedete číslo
povolení k zjednodušenému postupu jen v případě, že takové povolení máte. Políčko „Posílat hash na CÚ“
nechte prázdné, hashe se od roku 2016 neposílají (ale kdo ví jak to bude v budoucnu).
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1.2.2 Nastavení ICS zpráv
Dalším krokem v počátečním nastavení bude doplnění elektronického podpisu a šifrovacího certifikátu do
definice každé ICS zprávy.
Pokud ještě nemáte certifikáty instalovány ve vašem počítači, přečtěte si Základní návod, kapitolu 2.2.
pojednávající o instalaci certifikátů.
Pro nastavení zpráv klikněte v pravé části obrazovky Heliosu pravým tl. myši (v levém menu musíte být na
ICS dovoz) a vyberte Generování zpráv. Uvidíte 4 předpřipravené zprávy :
-

Podání deklarace (DN_PODD)
Potvrzení o doručení rozhodnutí (DI_PROD)
Žádost o opravu (DN_OPR)
Žádost o storno (DN_STOD)

Všem uvedeným zprávám nastavte pomocí Oprava podepisovací a šifrovací certifikát a případně upravte
Adresu místa určení zpráv (více viz Základní návod, kapitola 2.2).

Nastavení pro příchozí zprávy
Nakonec, pokud v Heliosu zatím nepoužíváte žádné jiné moduly pro elektronické clení (ECS vývoz, NCTS),
musíte nastavit i dvě příchozí zprávy (více viz Základní návod, kapitola 2.2.2).
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1.3 Záruky pro dovozní režimy
Celní dluh, který vznikl nebo by mohl vzniknout, musí být při propuštění dovozní deklarace zajištěn formou
záruky, celní jistoty nebo uhrazen v hotovosti (nebo platební kartou). Do celní deklarace vždy musíte uvést
způsob zajištění nebo úhrady příslušným kódem. Kódy, které budete používat, si nejprve musíte zavést do
Celních záruk.
V případě použití zjednodušeného postupu nebo ekonomického režimu musí být celní dluh zajištěn
soubornou jistotou (dříve nazývanou globální záruka) povolenou celním úřadem v Českých Budějovicích.
Tento typ záruky má kódové označení 9110.
V obyčejném (nezjednodušeném) postupu můžete použít také
-

92ZL - Jednotlivá jistota s použitím záruční listiny
9ZD1 - Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu
93CJ - Jednotlivá jistota složením částky na účet správce cla
9NPH - Nepožadování jistoty při placení v hotovosti nebo platební kartou
9NJZ - Nepožadování jistoty z jiného důvodu (je-li celní dluh 0)

Podrobný popis evidence záruk i s registrací přístupových kódů pro záruky 9110 najdete v Základním
návodu, kapitole 2.3.
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1.4 ICS dovoz
Postup práce deklaranta v systému ICS se musí řídit tzv. scénáři. Jedná se o pravidla určující sled zpráv a
úkonů od vyplnění deklarace až po její ukončení. Podrobnější informace o scénářích včetně obrázků najdete
v kapitole Scénáře datových výměn.
V systému ICS je definováno několik scénářů, z nichž nejčastější bude mít následující kroky:
1.
2.
3.
4.
5.

vyplnění obsahu ICS deklarace
odeslání podepsané a zašifrované deklarace (zprávy) na CÚ
příjem informace o přijetí nebo o chybách
příjem oznámení o propuštění nebo o kontrole
v případě propuštění deklarace tisk Platebního výměru a odeslání zprávy Potvrzení o doručení
rozhodnutí

Program Vás v každém okamžiku informuje o stavu deklarace, tedy o tom, v kterém kroku se deklarace
nachází.
Přehled deklarací (zobrazované sloupečky) a přehled položek uvnitř deklarací si můžete nastavit podle
svých představ funkcí Nastav (viz Základní návod 1.3.5).
Dále je nezbytné si uvědomit, jaký druh prohlášení chcete podat. Zda úplné či neúplné a zda
v obyčejném nebo zjednodušeném postupu.
Druh prohlášení specifikujete písmeny A,B,C,Y nebo Z v pravé části kolonky „Druh prohlášení“.
A- Nejčastější případ - úplné celní prohlášení v obyčejném nebo zjednodušeném postupu (1:1) vyplníte
v „ICS dovoz“
B- jednorázové neúplné prohlášení následované zprávou s doplněnými údaji vyplníte v „Neúplné celní
prohlášení“
C- neúplné prohlášení ve zjednodušeném postupu (1:N) vyplníte v „Neúplné celní prohlášení“ a
následná dodatečná prohlášení (druh prohlášení Y) vyplníte v „ICS dovoz“ (můžete použít funkci na
automatické generování dodatečných deklarací)
D- Celní prohlášení podané dříve, než je deklarant schopen předložit zboží
Y- Dodatečné celní prohlášení pro jednotlivá prohlášení typu C
Z- Dodatečné celní prohlášení pro zj. postup Zápis do záznamů deklaranta

1.4.1 Vyplnění ICS deklarace
Novou deklaraci vytvoříte tlačítkem Nový, můžete použít i populární Nová z aktuální (kopii deklarace) nebo
použít mechanizmu vzorů.
Všechny elektronicky podávané celní deklarace musí mít obsah přísně strukturovaný. Každý údaj musí mít
přesně stanovený typ a rozsah. Jediným volným políčkem je odstavec 31 – popis zboží. Ostatní údaje jsou
zapisovány podle daných pravidel nebo vybírány z číselníků.
Přísná musí být i kontrola vyplněné deklarace. Každá i drobná chyba způsobí odmítnutí deklarace.
Využívejte proto tlačítko OK+kontrola.
Při vyplňování deklarace si všimnete, že většina kolonek má v pravé části tlačítko se šipkou nebo se třemi
tečkami. Tlačítko slouží jako pomůcka a zobrazí seznam použitelných hodnot, zobrazí číselník pro výběr
nebo provede nějakou akci, např. do Celkové fakturované ceny vyplní součet cen z položek deklarace.
Kolonky pro zápis čísla, především ceny, hmotnosti nebo množství, mají skrytou funkci kalkulačky. Můžete
do nich zapsat jednoduchý matematický výraz, např. 12*33 a po odchodu z kolonky (myší nebo tabelátorem)
Helios výraz vyhodnotí a do kolonky zapíše výsledek.
Po kolonkách se pohybujte klávesou Tab nebo myší. Pozor na klávesu Enter – má funkci jako tlačítko OK,
ukončí vyplňování s uložením vyplněných hodnot.
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Kvůli velkému množství vyplňovaných údajů je deklarace pro zvýšení přehlednosti rozdělena do několika
záložek
-

Hlavička obsahuje základní údaje společné všem položkám deklarace
Organizace obsahuje údaje o odesílateli, příjemci, deklarantovi a případně o zástupci deklaranta
Položky obsahuje přehled položek deklarace s možností položku vytvořit, opravit nebo smazat
Závěrečné údaje především pro ekonomické režimy, zajištění celního dluhu a centralizované celní
řízení
Ostatní údaje pro úhradu celního dluhu
DCH pro vyplnění základních údajů na 1. stránce DCH

Hlavičkové údaje ICS deklarace
MRN
Evidenční číslo deklarace deklarant nevyplňuje. Obdrží je v odpovědi o přijetí deklarace.
LRN
LRN je číslo, které program přidělí automaticky nebo po poklepnutí na tlačítko v pravé části políčka.
Akce Nový, Nová z aktuální, Nová ze vzoru přiřazuje LRN automaticky. Slouží k identifikaci deklarace do
doby přidělení MRN.
Vpravo se uvádí, zda je deklarace podávána ve zjednodušeném postupu.
Ref.číslo
Referenční číslo pro potřeby deklaranta. Doporučujeme sem uvádět číslo faktury, dodacího listu nebo
obchodního případu
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Počet NK
Celkový počet nákladových kusů za všechny položky deklarace
SPZ
V seznamu SPZ uveďte na první místo SPZ aktivního dopravního prostředku (tahače), SPZ návěsu uvádějte
do dalších řádků, vždy bez mezer, pomlček či jiných interpunkčních znamének. „SPZ při přestupu“ není třeba
vyplňovat.
Kód schváleného a sjednaného umístění
Tyto údaje dohodnete s vaším CÚ. Při zjednodušeném postupu se vyplňuje pouze kód schváleného
umístění. Pokud bude kontrolu zboží provádět pracovník celní správy, uvede se sjednané umístění zboží
nebo Celní úřad při příjezdu, nikoli však obojí současně.
Celní úřad při příjezdu
Uvádí se v případě obyčejného postupu celní úřad, kde proběhne celní řízení (propuštění).
Měna, kurz, množství
Údaje o měně faktury. Pokud budete poctivě udržovat kurzovní lístek (Základní návod 2.1.2), program při
založení nové deklarace dohledá aktuální kurz automaticky. Kliknutím na tlačítko Kurz se dostanete do
kurzovního lístku pro výběr jiné měny.
Kolonka Množství udává přepočítací poměr mezi CZK a vybranou měnou, např. 100 pro HUF, 1 pro EUR, a
Helios s ní pracuje automaticky. Ruční vyplnění je třeba pouze při použití exotické měny, která není
v kurzovním lístku.

Údaje o organizacích
Povinně se uvádí vývozce, příjemce a deklarant, dále pak kód zastupování, jméno zaměstnance a jeho
funkce.
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Údaje se vyplňují převzetím z číselníku organizací. Dávejte proto pozor na správnost údajů v tomto
číselníku. Dovozce, deklarant, případně jeho zástupce, musí mít v číselníku organizací vyplněno EORI.
Pravá část je pro potřeby uživatelů Heliosu, na deklarace se netiskne a celnímu úřadu se neposílá.

Údaje o položce zboží – Běžné údaje
Pokud 31.Popis zboží necháte prázdný a vyplníte 33.Zbožový kód (kód zboží v celním sazebníku), Helios
popis zboží doplní automaticky. Většinou je ale nutné popis zboží upřesnit tak, aby přesně popisoval
vyvážené zboží.
Povinně je nutné vyplnit alespoň jeden údaj o nákladových kusech do kolonky Nákladové kusy.
TIP:
Pokud je více položek zboží zabaleno v jednom nákladovém kusu, uveďte k první takové položce Druh,
značku a počet, k ostatním společně zabaleným položkám druh a značku shodné s první společně
zabalenou položkou a do Počtu nákl.kusů 0.
Údaj o ceně zboží zapisujte do kolonky označené Cena ve fak.měně. Program ji pak přepočte na Kč kurzem
uvedeným v hlavičce a zapíše do kolonky Fakturovaná cena, Statistická hodnota a Základ (celní hodnota).
Přímé obchodní náklady (většinou dopravné) je nutné pro správný výpočet všech požadovaných hodnot
rozdělit na úsek mimo EU (PONZ), úsek uvnitř EU až na hranice ČR (PON EU) a na úsek po území ČR
(PONT). Pokud ve fakturované hodnotě není započteno žádné dopravné, program hodnoty příslušných
úseků připočte k cenám v o. 46 a 47. V opačném případě je od fakturované částky odečítá (pro odečítání je
nutné zaškrtnout políčko „Fakturovaná cena včetně dopravy“ v editoru rozpočtu PONx viz následující TIP).
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TIP :
Pokud dopravné neznáte za každou položku JSD zvlášť, můžete je v přehledu položek přes tlačítko PONx:
zadat v celkové výši pro celou zásilku a program je rozpočítá do jednotlivých položek podle hmotnosti
nebo ceny položky.
Pokud cena fakturovaná za zboží obsahuje i dopravné, ale nelze prokázat výši dopravného mimo EU
(PONZ) a po EU (PONEU + PONT), musí celní hodnota obsahovat celé dopravné. V takovém případě
vyplňte pouze kolonku PONT odhadnutou částkou za tuzemský úsek a zaškrtněte políčko „Počítat pouze
stat. hodnotu“. Program pouze odečte PONT od statistické hodnoty, do kolonky 45 dá 0 a celní hodnota
bude rovna celé fakturované částce.
Další měrné jednotky se vyplňují v případě, kdy se pro deklarovanou položku zboží výše cla počítá jinak
než % z ceny. Pak se sem zapisují další měrné jednotky a množství, podle kterých je clo počítáno. Kolonka
se používá i pro zápis množství zboží pro účely výpočtu spotřební daně.



UPOZORNĚNÍ:

Pokud je deklarant neplátcem DPH, nesmí mít v číselníku organizací vyplněno DIČ a DI4 pro DPH a
v každé položce deklarace musí v levém dolní rohu na předposledním řádku vlevo uvést kód B00.
Podzáložka „Doklady“ je určena pro zápis seznamu předložených dokladů, licencí a osvědčení a také pro
zápis předchozích dokladů, např. MRN ukončeného tranzitu nebo MRN předchozí deklarace v ekonomickém
režimu..

Údaje o položce zboží – Doklady
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Oba seznamy dokladů se ovládají obvyklými klávesami Nový, Oprava a Zrušit. V obou musí být vyplněn
alespoň jeden řádek.

U Předložených dokladů a osvědčení je nutné vyplnit kód a označení, u licencí i zemi a u kvót i číslo kvóty
a množství. (Ne)zašktrtnutím kolonky Stav určíte, zda se daný řádek odešle celní správě při podání
deklarace. Pokud zboží nemá vlastnost, která je popsána v názvu osvědčení, pak stav nezašktněte a kód
tohoto osvědčení nebude odeslán a poslouží pouze pro funkci „Výpočet cla“ (viz níže).
Při vyplňování dokladů k 1. položce deklarace máte možnost zaškrtnout políčko „Platnost pro všechny
položky“. Pokud to využijete, např. u dokladu N380-faktura, nemusíte tento doklad opakovaně uvádět u
ostatních položek.
Funkce „Výpočet cla“ Vám poslouží ke zjištění, zda jste do deklarace uvedli všechny požadované kódy
licencí a osvědčení a pokud ano, orientačně vypočte CLO a DPH, které uvidíte v levé spodní části záložky
Běžné údaje. Po kliknutí na ikonku této funkce se Helios spojí s webovou službou celní správy a pokud
nějaký doklad chybí, je v odpovědi možné vybrat chybějící kód.
Tato služba někdy žádá uvedení i záporných odpovědí (např. 0005 - Jedná se o prokazatelně pěstované
houby). V případě záporné odpovědi nezaškrtávejte kolonku stav, aby nedošlo k odeslání tohoto řádku celní
správě při podání deklarace.
Při vyplňování Předchozích dokladů si můžete pomoci funkcí Odpis z dočasného skladu, kterou vyvoláte
pravým tl. myši. Funkce nabídne přehled ukončených, ale dosud neodepsaných tranzitů. Poklepnutím na
některý z nich dojde k automatickému vyplnění předchozího dokladu.

Údaje o položce zboží – Ostatní údaje
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Do této záložky se zapisují méně obvyklé údaje při dovozu specifického zboží, např. odpadů, některých
chemických látek, automobilů a zboží dováženého v rámci kvóty. Dále slouží k zápisu čísla kontejneru, je-li
při dopravě použit. Pokud je celá zásilka naložena v 1 kontejneru, stačí jeho číslo uvést k 1.položce
deklarace.
Pro zápis VIN kódů motorových vozidel a čísel kontejnerů lze použít funkci „Import ze schránky“, která
umožní hromadné načtení, např. z xls tabulky. Funkci vyvoláte pr. Tlačítkem myši na konkrétní kolonce.
Záložku Ekonomické režimy využijete po dohodě s CÚ k zápisu podrobností o dovážených položkách
celního skladu nebo materiálu pro AZS.

Údaje o položce zboží – DCH
Tato záložka umožní rozepsat obchodní náklady mající vliv na celní hodnotu zboží.
Ceny v oddíle A budou převedeny automaticky z údajů zapsaných v záložce 1-Běžné údaje.
Dovozné (17a) a pojištění (17c) lze v případě více položek rozpočítat podle hmotnosti nebo ceny.
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Závěrečné údaje
Na této záložce budete vyplňovat celní úřad dovozu (předložení zboží), v případě ekonomických režimů i
číslo povolení RHÚ, případně údaje pro centralizované celní řízení a nakonec datum a místo podání.
Asi nejdůležitějším údajem na této záložce je údaj o způsobu ručení v Zajištění celního dluhu. Ručení
vyplníte převzetím z přehledu celních záruk kliknutím na Nový. Ručení změníte kliknutím na Oprava.
V případě ručení celní jistotou musíte vyplnit i variabilní symbol a kód způsobu použití celní jistoty.
Více informací o zárukách najdete v Základním návodu, v kapitole 2.3.
Záložka 5-Ostatní údaje slouží hlavně pro informace o výši celního dluhu a jeho úhradě. Deklarant vyplní
pouze kolonku Způsob platby, ostatní údaje Helios načte ze zprávy o propuštění. Dozvíte se tak výši cla,
číslo účtu pro platbu, variabilní symbol a Datum splatnosti.
Helios zde též informativně vypočte DPH. Plátci DPH mohou tuto informaci použít při sestavování svého
přiznání k DPH.
Poslední záložkou je 7-DCH, kde v případě použití formuláře DCH vyplníte údaje pro tisk 1. strany formuláře.
Po vyplnění všech potřebných údajů doporučuji kliknout vpravo dole na OK+Kontrola. Program vaši
deklaraci zkontroluje a pokud nenajde chybu, uloží ji. Deklarace se dostane do stavu Pořízeno. Pokud
program nějaké chyby najde, zobrazí jejich seznam a vy je můžete opravit.
Zkušenější uživatelé, kteří v deklaracích již chyby nedělají, mohou kliknout vlevo dole na tlačítko Podání.
Program pak deklaraci zkontroluje a pokud nenajde žádnou chybu, rovnou ji převede do XML, podepíše,
zašifruje a předá k odeslání VAN operátorovi.
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1.4.2 Pomocníci při vyplňování
Při vyplňování deklarací Helios nabízí celou řadu pomocníků – funkcí, které Vám usnadní a urychlí vyplnění.
O třech nejpoužívanějších jsem už psal v minulé kapitole. Byly to funkce na rozpočet PON (dopravného),
funkce „Výpočet cla“ a „Odpis z dočasného skladu“.
Kromě zmíněných funkcí je k dispozici mnoho dalších pomocníků.

Po kliknutí na Akce vlevo nahoře máte k dispozici funkce
Kalkulace slev/přirážek připočte nebo odečte od cen uvedených v jednotlivých položkách deklarace
přirážku nebo slevu v absolutní hodnotě (nikoli v %) poměrně podle cen jednotlivých položek.
Přepočet cen při změně kurzu přepočte ceny z cizí měny na Kč v položkách v případě, že změníte na
hlavičce deklarace kurz.
Rozpočet dodatečných nákladů rozpočte do položek deklarace dodatečné náklady zvyšující základ pro
výpočet DPH, např. poplatek za vystavení deklarace celním zástupcem.
Rozpočet hrubé hmotnosti rozpočte celkovou hrubou hmotnost celé zásilky do jednotlivých položek
deklarace poměrně podle čistých hmotností.
Rozpočet pojistného rozpočte do jednotlivých položek celkovou výši pojistného a výsledek uloží do kolonky
17c DCH, tím se navýší PONZ a tedy i celní hodnota na položce deklarace.
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Na záložce 3-Položky pod ikonkou Akce najdete funkci pro kopii položky. Tato funkce vytvoří novou
položku deklarace a zkopíruje do ní údaje z položky pod kurzorem.
Zajímavá pro vás může být i funkce Hromadné změny, která umí měnit, mazat a přidávat údaje hromadně
do označených položek.
Při vyplňování nových položek deklarací můžete použít funkci „Z položek“ (ikonka vlevo nahoře), která umí
převzít popis zboží, zbožový kód a přídavné kódy z libovolné dříve vyplněné položky jakékoli deklarace.
Při vyplňování Předložených dokladů nebo Předchozích dokladů v 2. a dalších položkách deklarace máte
možnost zkopírovat sem doklady uvedené u 1. položky deklarace.
Zajímavou funkcí v přehledu položek je „Import ze schránky“. Funkce načte data položek deklarace
z excelové tabulky. Tabulka musí v 1. řádku obsahovat názvy sloupců tak, aby jim Helios rozuměl, od 2.
řádku pak následují vlastní data. Např.
CN
03054100

ZboziText

Z.původu Kód pref.

Losos Uzený

KR

Množství v
Hmotnost Hr.
Cena ve
MJ
hmotnost
fak.měně
100
309
24
25
26734,68

CZ

100

04012011 Mléko

32

49,57

51

2777,91

Načtení provedete tak, že v Excelu tabulku nebo její část označíte a stisknete CTRL C. Pak na záložce 3Položky kliknete na Akce a vyberete funkci „Import ze schránky“.
Při importu Helios automaticky sloučí data položek, která sloučit lze (stejné CN, kód země původu a kód
preference). Pokud v tabulce bude chybět sloupec ZboziText, Helios do popisu zboží načte popis z celního
sazebníku.
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1.4.3 Odeslání ICS deklarace
Po vyplnění a zkontrolování ICS deklarace následuje její odeslání. Máte-li v definici zpráv správně přiřazeny
el. podpis a šifrovací certifikát, odeslání zprávy je snadné. Stačí stisknout CTRL ALT G nebo kliknout pravým
tl. myši a vybrat Generování zpráv a poklepnout na zprávu D_N_PODD. Program pak automaticky deklaraci
převede do XML, podepíše, zašifruje a uloží do adresáře VAN operátora.
Po odeslání se změní stav deklarace z Pořízeno na Podáno na CÚ.

1.4.4 Příjem informací o přijetí nebo o chybách
Po odeslání deklarace Vám během několika minut přijde odpověď. Načtení odpovědí provedete v Celní
případy / Doručenky a odpovědi.
Obvykle přijde zpráva o registraci deklarace (u zjednodušeného postupu přijde rovnou zpráva o přijetí). Tím
je potvrzena formální správnost Vaší ICS deklarace a je jí přiřazeno MRN (celní evidenční číslo), které
program doplní do hlavičky deklarace. Stav deklarace se změní z Podáno na CÚ na Registrováno nebo
Přijato.
Pokud počítač celní správy najde v podané deklaraci chyby, pošle Vám informaci o chybách. Stav deklarace
se změní na Chyba. V takovém případě deklaraci otevřete dvojklikem myši nebo tlačítkem Oprava a klikněte
vlevo dole na „Analýza chyb“. Program se pokusí „přeložit“ chybovou zprávu do srozumitelného textu a
výsledek zobrazí. Chyby opravte a deklaraci opět odešlete tlačítkem Podání nebo přes Generování zpráv.

1.4.5 Příjem informací o propuštění nebo o kontrole
V případě běžného (nezjednodušeného) postupu se nyní deklarant dostaví na CÚ a předloží zboží ke
kontrole spolu s potřebnými doklady. Celník následně deklaraci propustí a pošle deklarantovi zprávu o
propuštění deklarace.
V případě zjednodušeného postupu začne po zaslání informace o přijetí deklarace běžet lhůta, během které
se mohou celní orgány rozhodnout, zda provedou kontrolu zboží. Pokud bude zásilka bez kontroly, obdrží
deklarant informaci o propuštění.
V obou případech se stav deklarace změní z Přijato CÚ nebo Registrováno na Propuštěno. Součástí zprávy
o propuštění je i vyčíslení výše celního dluhu a další údaje potřebné pro platbu celního dluhu (platební
výměr). Helios tyto údaje načte a zobrazí na záložce 5-Ostatní údaje, stejně tak načte sazbu a výši cla do
jednotlivých položek a informativně spočítá i DPH.
Pokud bude rozhodnuto o kontrole, obdrží deklarant informaci o kontrole. Stav deklarace se změní z Přijato
CÚ na Kontrola. V tomto případě musíte přes Přehled zpráv k aktuálnímu záznamu zprávu o kontrole
otevřít (Oprava / Otevřít) a přečíst si text zprávy. Po provedení kontroly Vám bude zaslána informace, zda je
deklarace propuštěna či nikoli. Stav deklarace se změní z Kontrola na Propuštěno nebo Nepropuštěno.

1.4.6 Potvrzení o přijetí platebního výměru
Jakmile deklarant obdrží zprávu o propuštění, musí potvrdit její přijetí odesláním zprávy DI_PROD. Až po
tomto potvrzení je scénář výměny dat dokončen a zboží propuštěno do dovozního režimu.
K odeslání zprávy stačí stisknout CTRL ALT G nebo jít přes akci Generování zpráv a poklepnout na zprávu
DI_PROD. Program již automaticky deklaraci převede do XML, podepíše, zašifruje a uloží do adresáře VAN
operátora.
Po odeslání potvrzení se změní stav deklarace z Propuštěno na Ukončeno.
Nyní si můžete vytisknout (F8) propuštěnou deklaraci nebo jen platební výměr. Helios nabízí mnoho různých
tiskových formulářů, doporučuji vyzkoušet je a vybrat si ten pro vás nejvhodnější.
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1.4.7 Zpráva o vyřízení ekonomického režimu
V případě ekonomických režimů (RHU, tedy především celní sklady a AZS) sleduje systém e-dovoz celní
správy odepisování zboží z dovozní deklarace a po úplném odepsání pošle deklarantovi zprávu o vyřízení
režimu C_I_UKOD. Po načtení zprávy Heliosem se změní stav deklarace z Ukončeno na Ukončeno,
odepsáno (podobně jako u NCTS přijatý) a deklarantovi je uvolněno příslušné ručení.

1.4.8 Žádost o storno deklarace
Podanou ICS deklaraci, která je ve stavu „Registrováno“ nebo „Přijato“ lze v odůvodněných případech
stornovat. Stačí stisknout CTRL ALT G nebo jít přes akci Generování zpráv a poklepnout na zprávu
D_N_STOD. Program vám umožní zapsat důvod stornování a žádost převede do XML, podepíše, zašifruje
a uloží do adresáře VAN operátora.
Po odeslání žádosti se změní stav deklarace z Pořízeno na Storno - žádost.
Pokud CÚ žádosti o storno vyhoví, pošle Vám příslušnou zprávu a stav deklarace se změní z Storno –
žádost na Stornováno.

1.4.9 Žádost o opravu deklarace
Podanou ICS deklaraci, která je ve stavu „Registrováno“ nebo „Přijato“ lze v odůvodněných případech
opravit. Stačí v deklaraci provést potřebné opravy a stisknout CTRL ALT G nebo jít přes akci Generování
zpráv a poklepnout na zprávu D_N_OPR. Program vám umožní zapsat důvod opravy a žádost převede do
XML, podepíše, zašifruje a uloží do adresáře VAN operátora.
Po odeslání žádosti se změní stav deklarace z Pořízeno na Podáno na CÚ.
Pokud CÚ žádosti o opravu vyhoví, pošle Vám příslušnou zprávu a stav deklarace se změní na Oprava
přijata, jinak na Oprava odmítnuta.

1.4.10 Připojení dokumentů k ICS deklaraci
Pomocí tlačítka Akce a nabídky Dokumenty (nebo Shift+Ctrl+D) lze ke každé deklaraci připojit libovolný
dokument, např. fakturu za zboží, plnou moc k zastupování nebo protokol o kontrole.
Má smysl připojovat pouze doklady, které můžete ve vašem počítači otevřít. To platí hlavně o
naskenovaných dokumentech, kde je nutné zvolit vhodný grafický formát.
Dokumenty lze připojit dvěma způsoby:
-

pouze odkazem
uložit dokument do databáze
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Připojení odkazem znamená, že program Helios CLA udržuje pouze adresu dokumentu, který fyzicky leží
v nějaké složce na vašem PC nebo na síti. Pokud jej někdo smaže nebo přesune, odkaz přestane fungovat.
Uložení dokumentu do databáze sice zvětší velikost databáze, ale umožní otevřít dokument každému
uživateli a především nedojde ke ztrátě dokumentu při smazání či přesunutí zdrojového souboru.
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1.5 Daňový doklad - potvrzení o propuštění
Po úspěšném podání a následném propuštění dovozní deklarace dostanete elektronicky podepsané
potvrzení o propuštění – platební výměr. Toto potvrzení slouží jako daňový doklad a finanční úřady je budou
akceptovat.
Doklad si můžete vytisknout třemi způsoby :
1)
Tisknout přímo zprávu o výstupu tak, jak ji celní správa poslala, tedy v XML formátu. Tento formát je ale pro
laiky dosti nepřehledný a výtisk může mít i několik stránek. K tisku se dostanete pomocí pravého tlačítka
myši a Přehled zpráv k aktuálnímu záznamu, dále rozkliknete poslední (nejnovější) odpověď NCTS a dále
stisknete tlačítko Otevřít. Pak již můžete tisknout.
2)
Vytisknout „Platební výměr“, což je formulář doporučený celní správou. Tisk provedete obvyklým způsobem
pomocí klávesy F8.
3)
Vytisknout kombinovaný formulář „Opis JSD + JSDd + platební výměr“, kde kromě vyměřeného cla bude
vytištěna i celá deklarace včetně rámečků.

Pokud při celním řízení zastupujete deklaranty a ti po vás chtějí potvrzení o propuštění ke každé deklaraci,
můžete využít automatický systém pro odesílání emailů při změně stavu deklarace. Systém je popsán
v Základním návodu, kapitole 2.5.
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1.6 Hromadný odklad platby cla
Od června 2022 má deklarant možnost požádat svůj celní úřad o povolení hromadného odkladu platby cla.
Maximální možné (a doporučené) období je jeden měsíc. V případě využití této možnosti dostanete při
propuštění dovozní deklarace nejen standardní platební výměr, ale i nový specifický symbol. Celý měsíc pak
vyměřené clo neplatíte, zaplatíte až souhrnné clo po výzvě celního úřadu k úhradě (zpráva CI_UHH).
Před podáním žádosti o hromadný odklad platby si prověřte, zda vaše souborná jistota je dostatečně veliká
na pokrytí neuhrazeného odloženého cla za celé požadované období.
Pokud si tedy o hromadný odklad platby požádáte a celní úřad vám vydá povolení, budete do těch
dovozních deklarací, u kterých chcete platbu cla odložit, uvádět na záložce 5 kód způsobu platby “E” a
současně v oddíle “Odklad platby cla” uvedete Referenční číslo povolení.

Celní úřad takovou deklaraci propustí, vyměří clo a jako součást výměru cla pošle i nový specifický symbol.
Tento symbol uvidíte v deklaraci vedle Referenčního čísla povolení a signalizuje vám, že odklad platby byl
povolen. Po skončení období pro odklad platby cla vám celní úřad pošle výzvu k úhradě souhrnného cla
(zpráva CI_UHH). Helios tuto výzvu načte obvyklým způsobem přes Doručenky a odpovědi a do všech
deklarací, u kterých byl pro toto období povolen odklad platby cla, doplní Variabilní symbol, číslo účtu, Datum
splatnosti a především Hromadnou částku k úhradě. Tu pak bude nutné do dne splatnosti uhradit.
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UPOZORNĚNÍ:

I když se Hromadná částka k úhradě načte do všech deklarací daného období odkladu platby, uhradíte ji
samozřejmě jen 1x. Je to součet všech odložených cel za dané období.
Pokud by se vám stalo, že souborná jistota výjimečně nepokryje všechna odložená cla, můžete clo u některé
deklarace uhradit, i když vám byl povolen odklad platby cla. V takovém případě použijete standardní
variabilní symbol a úhradu musíte provést dříve, než vám CÚ pošle výzvu k úhradě hromadné částky.
Druhou možností je pak až do konce období o odklad platby nežádat, tedy neuvádět do deklarace
Referenční číslo povolení a jako Způsob platby uvádět H.
Tlačítko se třemi tečkami vedle kolonky Referenční číslo povolení doplní do kolonky naposledy použité
Referenční číslo povolení v rámci deklarací navázaných na stejné Nastavení parametrů.
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1.7 Varianty zjednodušených postupů
Výše byly popsány kroky při provádění zjednodušeného postupu s úplným celním prohlášením s kódem A
v kolonce Druh deklarace. Propuštěním úplné zjednodušené deklarace a stanovením výše cla se ze
zjednodušené deklarace stane běžná deklarace, žádné další kroky není třeba konat.

1.7.1 Neúplné prohlášení typu B
V případě zjednodušeného postupu s neúplným celním prohlášením s kódem C v kolonce Druh deklarace
vyplňujte zjednodušené deklarace v podmodulu „Neúplné celní prohlášení“. Scénář datové výměny je
obdobný jako u druhu A, ve zprávě o propuštění však není celní výměr a variabilní symbol pro platbu, je v ní
pouze informace o výši zajištění. Po uplynutí stanovené lhůty pošle deklarant zprávu DN_DNCP
s doplněnými údaji tak, že do neúplné deklarace doplní chybějící údaje a přes Generování zpráv zprávu
odešle. Celní správa potvrdí příjem vaší doplňující zprávy a tím je případ ukončen. Údaje o platbě cla budou
vidět na záložce 5-Ostatní údaje a platební výměr bude možné přes F8 vytisknout.
Helios při instalaci nevytvoří zprávu DN_DNCP automaticky, protože tento typ zj. postupu se používá velmi
vzácně. Pokud chcete nebo musíte tuto zprávu použít, založte ji v Generování zpráv kliknutím na Nový a
vyberte správný Formát zprávy. Ostatní nastavení je shodné s ostatními výše uvedeným zprávami.

1.7.2 Neúplné prohlášení typu C
V případě zjednodušeného postupu s neúplným celním prohlášením a následným dodatečným
prohlášením vyplňujte zjednodušené deklarace v podmodulu „Neúplné celní prohlášení“ s kódem C
v kolonce Druh deklarace. Scénář datové výměny je obdobný jako u druhu A, ve zprávě o propuštění však
není celní výměr a variabilní symbol pro platbu, je v ní pouze informace o výši zajištění.
Jednou za určené období zjednodušené deklarace označte a pomocí Akce / Generování dodatečných
deklarací je převeďte na dodatečné deklarace. Helios při převodu zkumuluje podobné zjednodušené
deklarace tak, aby dodatečných bylo co nejméně. Vygenerované dodatečné deklarace najdete v „ICS dovoz“
s kódem Y v kolonce Druh deklarace. Jejich podání a propuštění je opět stejné jako u úplných
zjednodušených deklarací. V propouštěcí zprávě k dodatečné deklaraci již najdete platební výměr, údaje o
platbě cla budou vidět na záložce 5-Ostatní údaje a platební výměr bude možné přes F8 vytisknout.

1.7.3 Zápis do záznamů deklaranta
V případě zjednodušeného postupu zápis do záznamů deklaranta bez předložení zboží vyplňujte
zjednodušené deklarace v podmodulu „Záznamy deklaranta“.
Jednotlivé dovozní případy jsou považovány za propuštěné momentem zápisu povinných dat do Heliosu,
žádné zprávy se na celnici neposílají. Odpadá tak čekání na propouštěcí zprávu nebo riziko vyhlášení
kontroly. Celní správa si ale v povolení k tomuto postupu stanoví možnost „nahlédnout“ do vašich záznamů.
Jednou za určené období záznamy deklaranta označte a pomocí Akce / Generování dodatečných deklarací
je převeďte na dodatečné deklarace. Helios při převodu zkumuluje podobné zjednodušené deklarace tak,
aby dodatečných bylo co nejméně. Vygenerované dodatečné deklarace najdete v „ICS dovoz“ s kódem Z
v kolonce Druh deklarace. Jejich podání a propuštění je opět stejné jako u úplných zjednodušených
deklarací. V propouštěcí zprávě k dodatečné deklaraci již najdete platební výměr, údaje o platbě cla budou
vidět na záložce 5-Ostatní údaje a platební výměr bude možné přes F8 vytisknout.
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1.8 Archivace a distribuce zpráv
Program Helios CLA umožňuje další práci se zprávami, které posíláte celnímu úřadu nebo které celní správa
posílá vám. Pomocí chytrých funkcí tak můžete zálohovat zprávy mimo hlavní databázi, např. na CD nebo
na serveru. Pokud pracujete jako zástupci, můžete zprávy předávat zastoupenému vývozci a ten si je může
archivovat podle svých pravidel.
Můžete si též nastavit automatické posílání zpráv emailem při změně stavu deklarace popsané v
Základním návodu, kapitole 2.5
Program Helios CLA všechny odchozí i příchozí zprávy ponechává v databázi a lze si je prohlédnout či
vytisknout pomocí pravého tlačítka myši a Přehled zpráv k aktuálnímu záznamu. Pokud si přejete archivovat
zprávy i mimo databázi, nebo je předávat vámi zastupovaným firmám, postupujte následovně.
Založení definice zprávy „Archivace zpráv“ :
Na libovolné ICS deklaraci stiskněte pravé tlačítko myši a Generování zpráv. Pak stiskněte tlačítko Nový a
v kolonce „Formát zprávy“ vyberte „Archivace zpráv“. Dále si zprávu nějak pojmenujte v kolonce „Název
zprávy“ a nakonec určete adresář, kam se mají archivované zprávy ukládat. Nic dalšího nevyplňujte.
Vlastní archivace :
Archivovat lze vždy všechny zprávy k jednotlivé deklaraci nebo k označené skupině deklarací. Stačí na
požadované deklaraci (nebo na označených deklaracích) stisknout pravé tlačítko myši a Generování zpráv a
pokliknout na zprávu, kterou jste si nadefinovali dle předchozího bodu. Program v adresáři pro archivaci
vytvoří následující strukturu složek :
EORI \ MRN
To znamená, že pro každého dovozce program vytvoří samostatnou složku, kam bude ukládat pouze jeho
zprávy do podsložek pojmenovaných podle MRN deklarací. Tento systém umožňuje přehledné a snadné
ukládání zpráv a hlavně jejich následné předání zastupovaným firmám. Stačí každé firmě předat obsah
složky pojmenované jejím EORI.
Příklad :
Pokud jako složku pro archivaci uvedete C:\Work a necháte archivovat zprávy dvou ECS deklarací stejného
vývozce, vytvoří program následující strukturu složek a souborů.

příklad struktury složek při archivaci zpráv
Obdobně tento systém pracuje i v NCTS a ECS vývoz.
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2. SCÉNÁŘE DATOVÝCH VÝMĚN
Pro lepší orientaci v pořadí jednotlivých ICS zpráv u běžného scénáře a pro zjednodušený postup zde
najdete grafické znázornění scénáře včetně stručného komentáře.
Podání deklarace a propuštění zboží do VO a AZS/N – hladký průběh běžný postup

1. Deklarant podá deklaraci v podobě zprávy D_N_PODD. Stav deklarace se změní na Podáno na CÚ.
Systém e-Dovoz na straně celní správy data deklarace zkontroluje. Pokud jsou vyplněna formálně
správně, podaná deklarace je v systému e-Dovoz zaregistrována. Formálně špatně podaná deklarace je
odmítnuta chybovou zprávou C_I_CHB. Deklarantovi je odeslána zpráva C_I_REGD – Informace o
registraci dovozní deklarace, v které je deklarantovi sděleno přidělené MRN. Toto MRN se po
zpracování správy Heliosem načte do deklarace a její stav se změní na Registrováno.
2. Deklarant se dostaví na CÚ dovozu s MRN registrované deklarace, předloží pracovníkovi CÚ průvodní
doklady, certifikáty a licence a předloží zboží na sjednaném místě (prostor CÚ, nebo místo, které CÚ
schválil nebo nařídil).
Pracovník CÚ zkontroluje předložené doklady a zaeviduje kontrolu písemných dokladů do systému eDovoz.
3. Pracovník CÚ rozhodne o přijetí registrované deklarace. Deklarantovi je odeslána zpráva C_R_PRID
Rozhodnutí o přijetí deklarace. Po jejím načtení se změní stav deklarace na Přijato.
4. Pracovník CÚ pokračuje v projednávání deklarace a provede potřebné úkony, přijme navrženou jistotu a
rozhodne o propuštění zboží do navrženého režimu. Vydané rozhodnutí uloží v systému e-Dovoz, který
zašle deklarantovi zprávu C_R_PROD – Rozhodnutí o propuštění do režimu. Zpráva C_R_PROD
obsahuje vydané rozhodnutí o propuštění zboží do navrženého režimu a zároveň obsahuje i sdělení o
výši vyměřeného celního dluhu a dalších poplatků.
5. Systém deklaranta zpracuje zprávu C_R_PROD (stav deklarace bude Propuštěno). Deklarant následně
bezodkladně pošle zprávu D_I_PROD - Potvrzení doručení rozhodnutí o propuštění do režimu. Tímto se
stav deklarace změní na Ukončeno.
6. Systém e-Dovoz zaeviduje potvrzení o doručení. Od tohoto okamžiku je se zbožím možno manipulovat
dle podmínek režimu, do kterého bylo zboží propuštěno.

HELIOS CLA

Dokumentace

25

Podání deklarace a propuštění zboží do VO a AZS/N – hladký průběh zjednodušený postup

1.

2.

3.

4.

Deklarant podá deklaraci v podobě zprávy D_N_PODD. Stav deklarace se změní na Podáno na
CÚ.Systém e-Dovoz na straně celní správy data deklarace zkontroluje včetně ověření platnosti povolení
zj.postupu, dostatečnosti záruky apod. Pokud je vše v pořádku, je deklarantovi odeslána zpráva
C_R_PRID - Rozhodnutí o přijetí deklarace. Stav deklarace se změní na Přijato.
Začíná běžet lhůta automatizovaného propuštění. Systém e-Dovoz provede vyhodnocení rizik a
poskytne pracovníkům CÚ čas na zpracování výsledků vyhodnocení rizik. Doba, kterou má CÚ na
vyhodnocování rizik je stanovena v rozhodnutí o povolení ZJP MŘ.
V případě, že nad daty deklarace nebyla identifikována žádná závažná rizika, systém e-Dovoz po
uplynutí lhůty na zpracování rizik zašle systému deklaranta zprávu C_R_PROD, kterou deklaranta
informuje, že zboží může být zapsáno do evidence deklaranta a tímto zápisem bude zboží propuštěno
do navrženého režimu.
Systém deklaranta zpracuje zprávu C_R_PROD (stav deklarace bude Propuštěno). Deklarant
následně bezodkladně pošle zprávu D_I_PROD - Potvrzení doručení rozhodnutí o propuštění do
režimu. Tímto se stav deklarace změní na Ukončeno.

Podání deklarace a propuštění zboží do RHU – hladký průběh zjednodušený postup
Podání deklarace do RHU (celní sklad, AZS v podmíněném systému apod.) se liší v obyčejném i
zjednodušeném postupu pouze v ukončení režimu. Po potvrzení příjmu zprávy o propuštění deklarantem
D_I_PROD sleduje systém e-Dovoz celní správy vyřízení režimu (odpisy z celního skladu nebo AZS) a po
úplném odepsání všech položek deklarace zašle deklarantovi zprávu o vyřízení režimu C_I_UKOD, kterou
oznamuje, že došlo k uvolnění záruky a vyřízení režimu. Stav deklarace se změní z Ukončeno na
Ukončeno, odepsáno.
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