
     
 

          

E-učebnice – Ekonomika snadno a rychle

CLO A CELNÍ POLITIKA

 



- s rozvojem zahraničního obchodu roste objem zboží, které přechází přes hranice

- celní politika státu podporuje zahraniční obchod (co vyváží beze cla, co nechce dovážet vysoké clo)

- chrání zájmy domácích výrobců a občanů a eviduje a kontroluje přechod zboží přes hranice

- uvnitř EU jsou mezi státy cla zrušena

- EU má jednotnou celní politiku vůči třetím státům

- clo = TEOS (latinsky dávka, kterou stát vybírá při přechodu zboží přes hranice)

Funkce cla

1. fiskální – clo je velmi důležitým příjmem SR (10 % do státníhorozpočtu)

2. obchodně politická – clo je důležitý nástroj obchodní politiky státu - EU (tzn.: díky clu stát může ovlivnit ze které

země se může dovážet, může ovlivnit množství = dovozní kvóty, může některé země upřednostňovat a naopak)

3. cenotvorná – clo je součástí prodejní ceny – cla zdražují zboží

Druhy cla

1. obchodně politické hledisko      - cla smluvní (jsou určena smlouvou s jiným státem, nebo skupinou států, jsou 

nižší než cla autonomní – smluvní cla zvýhodňují vzájemně smluvní strany)

            -  autonomní cla (stanovena nezávisle na rozhodnutí druhého státu)

2. z hlediska pohybu zboží - vývozní cla (vývozní clo zdražuje prodej zboží v zahraničí, stát ho zavádí jen 

tehdy, má-li zájem, aby zboží zůstalo na domácím trhu)

- dovozní clo (vztahuje se na dovážené zboží, zvyšuje cenu dováženého zboží a 

znesnadňuje tak jeho prodej na domácím trhu, chrání domácí výrobce, v 

současné době podléhá dovoznímu clu veškeré zboží ze třetích zemí kromě 

výjimek, které jsou uvedeny v celním sazebníku (zboží beze cla)

- tranzitní clo (vztahuje se na zboží, které je převáženo přes území státu v 

současné době se ve světě téměř nevyskytuje)

3. hledisko podle způsobu výpočtu - clo specifické (to se počítá z množstevní jednotky - z tuny, z množství kusů)

- clo valorické (sazba je stanovena % z celní hodnoty zboží)

4. z hlediska účelu - z jakého důvodu se clo vybírá

 clo finanční

- každé clo

- zabezpečuje příjem do státního rozpočtu



 cla ochranná

- chrání domácí výrobce

 clo preferenční

- zvýhodňuje dovoz z určité země

- zvýhodnění se týká rozvojových zemí a nejméně rozvinutých zemí

(seznam těchto zemí se nachází v příloze celního sazebníku = tyto 

země mají velmi nízkou celní sazbu nebo žádnou)

- preferenční cla jsou všechna cla smluvní

 cla odvetná

- uvalují se na zboží ze země, která té dané zemi škodí

Celní orgány

Ministerstvo financí

Generální ředitelství cel

celní ředitelství

celní úřady

Činnosti celních úřadů

- provádějí celní kontrolu při dovozu, vývozu a průvozu zboží

- vyměřují a vybírají clo, DPH popř. spotřební daň při dovozu

Celní sazebník

- je jednotný pro všechny státy EU

- obsahuje všechny druhy dováženého zboží a jejich celní sazby

- celní sazby se člení: 1. všeobecné celní sazby (většinou sazby nejvyšší)

2. smluvní celní sazby (na základě mezinárodních dohod dohodnuté nižší sazby)

3. preferenční sazební opatření (vyplývají z mnohostranných mezinárodních 

dohod)

Zboží podléhají clu 

-  dovoznímu clu podléhá všechno dovážené zboží  ze zemí mimo EU (kromě toho,  které je  v celním sazebníku

označené jako zboží bez cla)

- firma dovážející zboží ho musí nahlásit k proclení a vyplnit formulář JCD (Jednotná celní deklarace)

- clo je vyměřováno z celní hodnoty zboží


