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1. Nabídka
Na levé straně obrazovky se zobrazí tyto odkazy v nabídce. Tento dokument se zabývá pouze těmi
odkazy v nabídce, které přímo souvisejí s aplikací INF STP.

Odkaz v nabídce „INF“
Tento odkaz v nabídce seskupuje všechny specifické odkazy aplikace INF STP. Po kliknutí se tento
odkaz rozšíří a zobrazí se pododkazy, které odkazují na konkrétní akce v aplikaci INF STP. Po rozšíření
odkazu je na něj možné opět kliknout, odkaz se sbalí a pododkazy se skryjí.

Odkaz v nabídce „Žádost o poskytnutí informací v INF“
Tento odkaz uživatele přesměruje na obrazovku, kde může podat žádost o informace v INF.

Odkaz v nabídce „Vložit žádost o INF“
Tento odkaz uživatele přesměruje na obrazovku, kde může podat formulář žádosti o INF.
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2. Vložit žádost o INF
Uživatel může podat žádost o INF vyplněním příslušného formuláře. Tuto operaci provede tak, že klikne
na odkaz v nabídce s názvem: „Vložit žádost o INF“.

Jazyk formuláře
Z rozbalovací nabídky vyberte jazyk, který se použije jako jazyk formuláře žádosti.

Číslo povolení nebo číslo prohlášení
Prostřednictvím přepínače vyberte, zda má aplikace identifikovat číslo, které se bude vkládat níže, jako
číslo povolení, nebo číslo prohlášení.

Číslo povolení/prohlášení
Sem vložte číslo povolení nebo prohlášení. Je-li vloženo platné číslo povolení, vyplní se mnoho dalších
polí automaticky (např. typ povolení, identifikace držitele povolení atd.). Toto pole je povinné.

Celní úřad vykonávající dohled
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Zde uveďte stávající celní úřad, který zahájil proces související se žádostí o vytvoření INF. Po první
vložené číslici se zobrazí seznam pro automatické dokončování, z nějž si budete moci vybrat.

Identifikace držitele povolení (EORI)
Do tohoto pole se automaticky vyplní požadovaná hodnota, která závisí na tom, jakou hodnotu uživatel
vložil do pole „Číslo povolení“. Toto pole je povinné.

Jméno držitele povolení
Jméno držitele povolení vyplní aplikace automaticky.

Ulice a číslo domu držitele povolení
Ulici a číslo domu držitele povolení vyplní aplikace automaticky.

Země držitele povolení
Zemi držitele povolení vyplní aplikace automaticky.

PSČ držitele povolení
PSČ držitele povolení vyplní aplikace automaticky.

Město držitele povolení
Město držitele povolení vyplní aplikace automaticky.

Obecné poznámky
Sem vložte jakékoli obecné poznámky, které se týkají žádosti o vytvoření INF.

Zaškrtávací pole s uvedením čl. 86 odst. 3
Toto pole zaškrtněte, pokud se na žádost o INF vztahuje čl. 86 odst.3.

Typ povolení
Pokud je naimportované číslo povolení platné v externím systému CDMS, bude si uživatel moci vybrat
podle svého rozhodnutí příslušný zvláštní režim z rozbalovací nabídky v podobě kódu, který je součástí
čísla povolení.
Pokud je naimportované číslo povolení v externím systému CDMS neplatné, bude si uživatel opět moci
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vybrat zvláštní režim z rozbalovací nabídky, ale v tomto případě bude moci vybírat ze čtyř možností IP
IM/EX, IP EX/IM, OP IM/EX a OP EX/IM. (Viz snímek obrazovky níže).

Datum podání žádosti
Kliknutím na „Datum podání žádosti“ může uživatel vložit datum podání žádosti o INF. Uživatel může
datum buď vyplnit sám, nebo ho vybrat z kalendáře, který se mu otevře po kliknutí na daný vstup. Toto
pole je povinné.

Identifikace zástupce (EORI)
Pokud daná hodnota existuje v CRS, vyplní se automaticky do tohoto pole požadovaná hodnota, která
závisí na tom, jakou hodnotu uživatel vložil do pole „Číslo povolení“.

Jméno zástupce
Do tohoto pole se automaticky vyplní požadovaná hodnota, která závisí na tom, jakou hodnotu uživatel
vložil do pole „Číslo povolení“. Toto pole je povinné.

Ulice a číslo domu zástupce
Pokud daná hodnota existuje, vyplní se automaticky do tohoto pole požadovaná hodnota, která závisí na
tom, jakou hodnotu uživatel vložil do pole „Číslo povolení“.

Země zástupce
Pokud daná hodnota existuje, vyplní se automaticky do tohoto pole požadovaná hodnota, která závisí na
tom, jakou hodnotu uživatel vložil do pole „Číslo povolení“.
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PSČ zástupce
Pokud daná hodnota existuje, vyplní se automaticky do tohoto pole požadovaná hodnota, která závisí na
tom, jakou hodnotu uživatel vložil do pole „Číslo povolení“.

Město zástupce
Pokud daná hodnota existuje, vyplní se automaticky do tohoto pole požadovaná hodnota, která závisí na
tom, jakou hodnotu uživatel vložil do pole „Číslo povolení“.

Uvedení předčasného vývozu
Pokud je zaškrtávací pole předvyplněno aplikací, zobrazí se i související pole „Časová lhůta“, které bude
moci uživatel upravovat. Pokud zaškrtávací pole předvyplněno není, zůstane prázdné a nelze ho
upravovat. Pole se zobrazí a vyplňuje pouze v případě typu povolení IP EX/IM.

Tlačítko Množství zboží
Klikněte na tlačítko a v aplikaci se otevře vyskakovací okno, v němž se ve formátu zprávy zobrazí
veškerá dostupná množství zboží, která lze použít v žádosti.

Tlačítko Nahrát soubor CSV
Toto tlačítko zvolte pro nahrání souboru ve formátu CSV, který je uložen ve vaší pracovní stanici. Soubor
CSV by měl být šablonou pro zboží/výrobky, aby byl systémem přijat.

Tlačítko Stáhnout šablonu
Toto tlačítko zvolte pro stažení šablony s vícenásobným nahráním zboží. Soubor ve formátu Excel se
uloží ve vaší pracovní stanici.

Tlačítko Přidat zboží
Klikněte na tlačítko, pokud chcete přidat zboží, na něž se vztahuje INF. Před přidáním zboží, na něž se
vztahuje INF, by uživatel měl vložit platné číslo povolení (jinak se zobrazí chybová hláška).
Modální okno pro zboží, na něž se vztahuje INF, je popsáno v oddíle: Přidat položku zboží, na něž se
vztahuje INF.

Odeslat
Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ se odešle formulář žádosti o INF a dokončí tato akce.

Stáhnout jako šablonu
Kliknutím na tlačítko „Stáhnout jako šablonu“ se vygeneruje soubor ve formátu .xml, který se automaticky
stáhne do prohlížeče uživatele.
Tento soubor ve formátu .xml obsahuje všechna data, která uživatel do tohoto formuláře dosud vložil, a
tímto způsobem si je může uložit do svého počítače pro pozdější použití.
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Pokud byste si místo toho chtěli data uložit v aplikaci INF STP, klikněte na tlačítko „Uložit jako koncept“.

Uložit jako koncept
Kliknutím na tlačítko „Uložit jako koncept“ se uloží veškerá data, která uživatel do formuláře dosud
vložil. Data se uloží v aplikaci INF STP a přiřadí ke každému uživatelskému účtu. Pokud byste si místo
toho chtěli data uložit do počítače, klikněte na tlačítko „Stáhnout jako šablonu“.

Nahrát šablonu souboru
Kliknutím na tlačítko „Nahrát šablonu souboru“ může uživatel do formuláře žádosti o INF vyplnit data,
která si předtím uložil do svého počítače. Tato dříve uložená data lze vygenerovat kliknutím na tlačítko
„Stáhnout jako šablonu“.

Tlačítko Přidat výrobky
Klikněte na tlačítko, pokud chcete přidat výrobek, na nějž se vztahuje INF. Před přidáním výrobku, na
nějž se vztahuje INF, by uživatel měl vložit platné číslo povolení (jinak se zobrazí chybová hláška).
Modální okno pro výrobky, na něž se vztahuje INF, je popsáno v oddíle: Přidat zušlechtěný výrobek, na
nějž se vztahuje INF.
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2.1. Přidat položku zboží, na něž se vztahuje INF
Kliknutím na tlačítko Přidat na stránce uživatelského rozhraní Vložit žádost o INF se otevře následující
okno, kam může uživatel vložit podrobnosti o položce zboží, na něž se vztahuje INF:

Rovnocenné zboží
Přepínací tlačítko, které ukáže/skryje oddíl „Rovnocenné zboží“.

Kód rovnocenného zboží
Vložte kód rovnocenného zboží. Toto pole se zobrazí, pokud je povoleno Uvedení rovnocenného zboží
(povinné pole).

Obchodní jakost a technické vlastnosti rovnocenného zboží
Vložte popis „Obchodní jakosti a technických vlastností“ rovnocenného zboží. Toto pole se zobrazí,
pokud je povoleno Uvedení rovnocenného zboží (povinné pole).

Identifikace zboží
Vyberte identifikaci zboží z nabízených hodnot rozbalovací nabídky. Rozbalovací nabídka se otevře,
pokud je povoleno Uvedení rovnocenného zboží (povinné pole).

Zaškrtávací pole Antidumping
Zaškrtněte dané pole nebo je ponechte nezaškrtnuté, abyste označili, zda rovnocenné zboží podléhá
10
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antidumpingu. Pole se zobrazí, pokud je zaškrtnuto uvedení rovnocenného zboží.

Zbožový kód
Vložte zbožový kód zboží (povinné pole). Aplikace obsahuje funkci automatického doplňování (tj. zobrazí
se rozbalovací seznam s možnými hodnotami) během psaní (po 1. číslici).

Popis zboží
Vložte popis zboží (povinné pole). Aplikace obsahuje funkci automatického doplňování (tj. zobrazí se
rozbalovací seznam s možnými hodnotami) během psaní (po 3. znaku).

Množství zboží
Uveďte množství zboží (číselná hodnota – povinné pole).

Hodnota zboží
Vložte hodnotu zboží (číselná hodnota – povinné pole).

Údaje pro použití opatření obchodní politiky
Do víceřádkového textového pole vyplňte údaje o uplatňování opatření obchodní politiky.

Měrná jednotka
Z rozbalovací nabídky vyberte měrnou jednotku uvedeného množství zboží (povinné pole).

Měna
Z rozbalovací nabídky vyberte měnu. Výchozí hodnotou v systému je euro. Hodnota zboží.

Zrušit
Klikněte na tlačítko pro zrušení celého záznamu.

Uložit
Klikněte na tlačítko pro uložení vloženého zboží, na něž se vztahuje INF. Deklarované zboží, na něž se
vztahuje INF, se zobrazí v tabulce žádosti o INF.
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2.2. Přidat zušlechtěný výrobek, na nějž se vztahuje INF
Po kliknutí na tlačítko Přidat se na obrazovce Vložit žádost o INF otevře okno, kde uživatel může vytvořit
požadovaný soubor pro výrobek:

Zbožový kód
Zde lze zadat hodnotu zbožového kódu zboží (povinné pole). Aplikace obsahuje funkci automatického
doplňování (tj. zobrazí se rozbalovací seznam s možnými hodnotami) během psaní (po 3. číslici).

Popis zušlechtěných výrobků
Zde lze zadat text popisu zboží. Toto pole je povinné a výchozím jazykem nastaveným v aplikaci je
angličtina.

Množství zušlechtěných výrobků
Zde číselně vyjádřete množství zušlechtěných výrobků (povinné pole).

Hodnota zušlechtěných výrobků
Zde uveďte číselné vyjádření hodnoty zboží (povinné pole).

Údaje pro použití opatření obchodní politiky
Zde zadejte údaje pro použití opatření obchodní politiky. Víceřádkové textové pole s maximálním počtem
512 znaků.

Měrná jednotka
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Kliknutím na rozbalovací nabídku se zobrazí předem definovaný seznam hodnot, z nějž si uživatel musí
vybrat.

Měna
Z rozbalovací nabídky vyberte měnu uvedené hodnoty zboží. Výchozí hodnotou je euro (povinné pole).

Zrušit
Kliknutím na toto tlačítko zrušíte přidání jakýchkoli dat, která byla vložena do tohoto okna a nebyla
uložena.

Uložit
Kliknutím na toto tlačítko uložíte veškerá data, která byla vložena do tohoto okna, a tento zušlechtěný
výrobek bude zahrnut do žádosti o INF. Nově vytvořené zboží, na něž se vztahuje INF, se zobrazí na
obrazovce „Vložit žádost o INF“ v oddíle „Zušlechtěné výrobky, na něž se vztahuje INF“.
V případě, že typ povolení žádosti o INF je OP EX/IM, bude stránka uživatelského rozhraní Zušlechtěné
výrobky, na něž se vztahuje INF, jiná. Stránka uživatelského rozhraní pro tento případ je zobrazena níže:

Zde si uživatel může vybírat z dalších polí stránky „Členský stát zpětného dovozu“. Stránka uživatelského
rozhraní je stejná jako u typů povolení IP IM/EX, IP EX/IM a OP IM/EX, kromě přidání tohoto specifického
13
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pole.
Pole, která jsou zobrazena na obrázku uživatelského rozhraní výše, mají nicméně toto pořadí:








Zbožový kód
Popis zušlechtěných výrobků [Jazyk oblasti popisu]
Členský stát zpětného dovozu
Množství zušlechtěných výrobků
Měrná jednotka
Hodnota zušlechtěných výrobků
Měna

Uživatel má k dispozici dvě tlačítka funkcí: 1) Zrušit, pokud chce zrušit celý záznam, a 2) Uložit, pokud
chce současný záznam uložit.

2.3. Zbývající množství zboží dle povolení
Pokud se uživatel chystá definovat zboží pro žádost o INF, může použít tlačítko „Množství zboží“ na
stránce Vložit žádost o INF.
Po kliknutí na tlačítko se v aplikaci otevře vyskakovací okno, které ukazuje ve formátu zprávy všechna
zbývající množství pro každý zbožový kód v tomto povolení.
Vyskakovací okno je zobrazeno níže:

Zbožový kód
Kód KN uvedený v povolení.

Zbývající množství
Zde se zobrazí zbývající množství pro každý jednotlivý zbožový kód, které zbývá a lze je
deklarovat v žádosti o INF, spolu s jeho měrnou jednotkou.
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Zavřít
Tímto tlačítkem zavřete vyskakovací okno.

2.4. Nahrávání více souborů zboží
Na stránce Vložit žádost o INF může uživatel zvolit tlačítko „Stáhnout šablonu“ z mřížky Zboží, na něž se
vztahuje INF.
Pokud toto tlačítko vybere, stáhne se šablona souboru ve formátu Excel do pracovní stanice uživatele.
Šablona obsahuje statické sloupce a listy, které pomáhají uživateli nahrát více souborů zboží do žádosti o
INF.
Šablona excelového souboru je zobrazena níže:

Důležité upozornění: Šablona excelového souboru obsahuje čtyři různé listy. První list obsahuje důležité
informace, jak soubor správně vyplnit. Druhý list obsahuje samotnou šablonu (viz výše), třetí list obsahuje
tlačítko funkce, která umožní převést šablonu v Excelu do souboru CSV, který je přijatelným formátem
pro vložení do aplikace INF-SP. Poslední, čtvrtý list obsahuje všechny referenční údaje, které používá
šablona, a uživatel jej může ignorovat.

Zbožový kód
Zde uveďte zbožový kód pro každé zboží, které má být importováno do formuláře žádosti. Poznámka:
sloupce označené písmenem < P > musí být povinně vyplněny.

Popis zboží
Zde uveďte popis každého zboží v jednotlivých řádcích.

Množství zboží
Množství zboží zapište do sloupce „Množství zboží“ a ze sloupce „Měrná jednotka“ vyberte hodnotu ze
seznamu dostupných hodnot.
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Hodnota zboží
Zde uveďte hodnotu každého deklarovaného zboží.

Údaje pro použití opatření obchodní politiky
Zde uveďte jakékoli podrobnosti pro každé zboží.
Poznámka: vyplnění sloupců označených písmenem < N > je nepovinné.

Rovnocenné zboží
V případě, že existuje rovnocenné zboží pro každé deklarované zboží, vyplňte tyto tři sloupce. Vyplnění
rovnocenného zboží je nepovinné.

2.5 Nahrávání více souborů výrobků
Na stránce Vložit žádost o INF může uživatel vybrat tlačítko „Stáhnout šablonu“ z mřížky Zušlechtěné
výrobky, na něž se vztahuje INF.
Pokud toto tlačítko vybere, stáhne se šablona souboru ve formátu Excel do pracovní stanice uživatele.
Šablona obsahuje statické sloupce a listy, které pomáhají uživateli nahrát více souborů výrobků do
žádosti o INF.
Šablona excelového souboru je zobrazena níže:

Důležité upozornění: Šablona excelového souboru obsahuje čtyři různé listy. První list obsahuje důležité
informace, jak soubor správně vyplnit. Druhý list obsahuje samotnou šablonu (viz výše), třetí list obsahuje
tlačítko funkce, která umožní převést šablonu v Excelu do souboru CSV, který je přijatelným formátem
pro vložení do aplikace INF-SP. Poslední, čtvrtý list obsahuje všechny referenční údaje, které používá
šablona, a uživatel jej může ignorovat.
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Zbožový kód
Zde uveďte zbožový kód pro každý výrobek, který má být importován do formuláře žádosti. Pozn.:
sloupce označené písmenem < P > musí být povinně vyplněny.

Popis zušlechtěných výrobků
Zde uveďte popis každého výrobku v jednotlivých řádcích.

Množství zušlechtěných výrobků
Množství zboží zapište do sloupce „Množství zboží“ a ze sloupce „Měrná jednotka“ vyberte hodnotu ze
seznamu dostupných hodnot.

Hodnota zušlechtěných výrobků
Zde uveďte hodnotu pro každý deklarovaný výrobek a ze sloupce „Měna“ vyberte hodnotu ze seznamu
dostupných hodnot.

Údaje pro použití opatření obchodní politiky
Zde uveďte jakékoli podrobnosti pro každý výrobek. Poznámka: vyplnění sloupců označených písmenem
< N > je nepovinné.
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3. Poskytnutí podrobností za účelem vytvoření INF
Neúspěšná žádost o INF může vést k vytvoření „Úkolu“ pro uživatele, aby svoji žádost podpořil
poskytnutím podrobností.

Jazyk formuláře
Jazyk, který je zvolen pro celý formulář žádosti.

Odůvodnění neposkytnutí podrobných údajů pro INF
Odpovězte Ano/Ne pomocí přepínače. Jeho hodnota označuje, zda má uživatel v úmyslu poskytnout
požadované podrobnosti, nebo ne. Pokud uživatel požadované podrobnosti poskytnout nechce, a tudíž
vybral pomocí přepínače možnost „Ne“, zobrazí se vpravo od tohoto vstupu dva další vstupy.
Uživatel pak musí uvést, z jakého důvodu neposkytl požadované podrobnosti, a vybrat jazyk, v němž své
odůvodnění napsal. Viz obrázek níže:

18

Informační listy pro zvláštní režimy podle Celního kodexu Unie, nápověda on-line k aplikaci

Výše uvedený snímek obrazovky ukazuje tato pole:
 Chcete poskytnout podrobnosti (přepínač), kde uživatel vybere „Ano“ nebo „Ne“
 Text odůvodnění, kam uživatel může napsat několikařádkový text
 Rozbalovací nabídka jazyků pro výběr jazyka textu odůvodnění

Adresa držitele povolení (datová skupina)
Do tohoto pole se automaticky vyplní požadovaná hodnota, která závisí na tom, jakou hodnotu uživatel
vložil do pole „Číslo povolení“.

Adresa zástupce (datová skupina)
Do tohoto pole se automaticky vyplní požadovaná hodnota, která závisí na tom, jakou hodnotu uživatel
vložil do pole „Číslo povolení“.

Obecné poznámky
Sem vložte obecné poznámky související s poskytnutím podrobností.

Zaškrtávací pole s uvedením čl. 86 odst. 3
Toto pole vyberte pro výpočet celního dluhu podle čl. 86 odst. 3.

Tlačítko Množství zboží
Kliknutím na tlačítko se otevře vyskakovací okno, kde jsou ve formátu zprávy viditelné veškeré zbožové
kódy pro toto povolení pocházející z vnějšího systému CDMS a množství zboží označené těmito kódy,
které lze deklarovat v žádosti o INF.

Tlačítko Nahrát soubor CSV se zbožím
Klikněte na tlačítko a aplikace otevře průzkumníka souborů v místní pracovní stanici, aby bylo možno
vybrat soubor CSV pro nahrání do aplikace.

Stáhnout šablonu zboží
Na toto tlačítko klikněte ke stažení šablony ve formátu excelového souboru s vícenásobným nahráním
zboží.

Přidat zboží
Toto tlačítko vyberte, pokud chcete přidat jednu položku zboží do daného úkolu.
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Upravit
Po kliknutí na toto tlačítko se otevře vyskakovací okno „Přidat zboží/výrobky“ se všemi podrobnými
informacemi pro konkrétní výrobek/zboží, na nějž/něž se vztahuje INF, na stejném řádku. Uživatel bude
moci tyto informace upravit a opět uložit.

Smazat
Kliknutím na toto tlačítko se položka zboží, na něž se vztahuje INF, na stejném řádku smaže ze současné
žádosti o INF. Po kliknutí se uživateli zobrazí potvrzovací okno, aby potvrdil, že chce skutečně smazat
dané zboží.

Výše uvedený snímek obrazovky ukazuje tuto zprávu: „Opravdu chcete pokračovat?“ Zde má uživatel
možnost vybrat tlačítko „Ne“, nebo „Ano“.

Tlačítko Nahrát soubor CSV s výrobky
Klikněte na tlačítko a aplikace otevře průzkumníka souborů v místní pracovní stanici, aby bylo možno
vybrat soubor CSV pro nahrání do aplikace.

Stáhnout šablonu výrobků
Na toto tlačítko klikněte ke stažení šablony ve formátu excelového souboru s vícenásobným nahráním
výrobků.

Přidat výrobek
Toto tlačítko vyberte, pokud chcete přidat jeden výrobek do daného úkolu poskytnutí podrobností.

Odeslat
Zvolte pokyn odeslat, a dokončete tak úkol poskytnutí podrobných informací.

Stáhnout jako šablonu
Kliknutím na tlačítko „Stáhnout jako šablonu“ se vygeneruje soubor ve formátu .xml, který se automaticky
stáhne do prohlížeče uživatele.
Tento soubor ve formátu .xml obsahuje všechna data, která uživatel do tohoto formuláře dosud vložil, a
20
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tímto způsobem si je může uložit do svého počítače pro pozdější použití. Pokud byste si místo toho chtěli
data uložit v aplikaci INF STP, klikněte na tlačítko „Uložit jako koncept“.

Uložit jako koncept
Kliknutím na tlačítko „Uložit jako koncept“ se uloží veškerá data, která uživatel do formuláře dosud vložil.
Data se uloží v aplikaci INF STP a přiřadí ke každému uživatelskému účtu. Pokud byste si místo toho
chtěli data uložit do počítače, klikněte na tlačítko „Stáhnout jako šablonu“.
Vytisknout PDF
Toto tlačítko zvolte, pokud chcete vytisknout aktuální stránku ve formátu PDF.

Nahrát šablonu souboru
Kliknutím na tlačítko „Nahrát šablonu souboru“ může uživatel do formuláře žádosti o INF vyplnit data,
která si předtím uložil do svého počítače. Tato dříve uložená data lze vygenerovat kliknutím na tlačítko
„Stáhnout jako šablonu“.

Celní úřad vykonávající dohled
V tomto poli se uživateli zobrazí celní úřad vykonávající dohled. Toto pole je pouze pro čtení.
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3.1. Přidat zboží, na něž se vztahuje INF
Kliknutím na tlačítko Přidat zboží, na něž se vztahuje INF, nebo na tlačítko Upravit zboží, na něž se
vztahuje INF, na obrazovce Poskytnutí podrobností za účelem vytvoření INF se zobrazí následující okno,
kam uživatel může vložit podrobnosti o zboží, na něž se vztahuje INF, nebo kde může tyto podrobnosti
upravit:

Kód rovnocenného zboží
Pole, které se používá ke vkládání kódu rovnocenného zboží. Toto pole je viditelné pouze tehdy, pokud je
zaškrtnuto Uvedení rovnocenného zboží, a v takovém případě je toto pole povinné.

Obchodní jakost a technické vlastnosti rovnocenného zboží
Pole, které se používá ke vkládání popisu obchodní jakosti a technických vlastností. Toto pole se zobrazí
pouze tehdy, pokud je zaškrtnuto Uvedení rovnocenného zboží, a v takovém případě je toto pole rovněž
povinné.

Uvedení rovnocenného zboží
Přepínací tlačítko, které ukáže/skryje oddíl „Rovnocenné zboží“.

Identifikace zboží
Kliknutím na tento vstup se zobrazí předem definovaný seznam hodnot, z nějž si uživatel musí vybrat:
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Vstup pro antidumping
Kliknutím na přepínač uživatel označení zapne nebo vypne.

Zbožový kód
Zde lze vložit hodnotu zbožového kódu zboží (povinné pole). Aplikace obsahuje funkci automatického
doplňování (tj. zobrazí se rozbalovací seznam s možnými hodnotami) během psaní (po 1. číslici).

Popis zboží
Zde lze vložit text popisu zboží (povinné pole).

Množství zboží
Zde lze vložit číselnou hodnotu množství zboží (povinné pole).

Hodnota zboží
Zde lze vložit číselnou hodnotu pro hodnotu zboží (povinné pole). Výchozí hodnotou v aplikaci je euro.

Měrná jednotka
Kliknutím na tento vstup se zobrazí předem definovaný seznam hodnot, z nějž si uživatel musí vybrat:

Měna
Pole pouze pro čtení, které ukazuje měnu a které je standardně nastaveno na jednotku euro.

Údaje pro použití opatření obchodní politiky
Sem uveďte jakékoli další podrobnosti pro konkrétní zboží.
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3.2. Přidat zušlechtěný výrobek, na nějž se vztahuje INF
Kliknutím na tlačítko Přidat výrobek, na nějž se vztahuje INF, nebo na tlačítko Upravit výrobek, na nějž se
vztahuje INF, se na obrazovce Poskytnutí podrobností za účelem vytvoření INF zobrazí následující okno,
kde uživatel může vytvořit soubor pro výrobek, na nějž se vztahuje INF, nebo kde ho může upravit:

Zbožový kód
Zde lze zadat hodnotu zbožového kódu zboží (povinné pole). Aplikace obsahuje funkci automatického
doplňování (zobrazí se rozbalovací seznam s možnými hodnotami) během psaní (po 1. číslici).

Popis zušlechtěných výrobků
Zde lze zadat text popisu zboží. Toto pole je povinné.

Množství zušlechtěných výrobků
Zde uveďte číselnou hodnotu množství zušlechtěných výrobků (povinné pole).

Hodnota zušlechtěných výrobků
Zde uveďte číselné vyjádření hodnoty zboží (povinné pole). Poznámka: výchozí měnou je euro.

Údaje pro použití opatření obchodní politiky
Zde uveďte jakékoli další podrobnosti pro konkrétní výrobek.

Měrná jednotka
Kliknutím na tento vstup se zobrazí předem definovaný seznam hodnot, z nějž si uživatel musí vybrat:
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Měna
Pole pouze pro čtení, které ukazuje měnu a které je standardně nastaveno na jednotku euro.

Zrušit
Kliknutím na toto tlačítko zrušíte přidání jakýchkoli dat, která byla vložena do tohoto okna a nebyla
uložena.

Uložit
Kliknutím na toto tlačítko uložíte veškerá data, která byla vložena do tohoto okna, a tento zušlechtěný
výrobek bude zahrnut do původního podání. Nově vytvořený zušlechtěný výrobek, na nějž se vztahuje
INF, se zobrazí na obrazovce „Poskytnutí podrobností za účelem vytvoření INF“ v oddíle „Zboží, na něž
se vztahuje INF“.
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4. Poskytnutí podrobností pro žádost o INF
Poskytnutí podrobností pro žádost o INF je ukázáno níže:

Jazyk formuláře
Vyberte jazyk formuláře podrobností.

Odeslat
Kliknutím na toto tlačítko se odešlou poskytnuté podrobnosti.

Uložit jako koncept
Kliknutím na tlačítko „Uložit jako koncept“ se uloží veškerá data, která uživatel do formuláře dosud vložil.
Data se uloží v aplikaci INF STP a přiřadí ke každému uživatelskému účtu.

Nahrát šablonu souboru
Kliknutím na tlačítko „Nahrát šablonu souboru“ může uživatel do formuláře žádosti o INF vyplnit data,
která si předtím uložil do svého počítače. Tato dříve uložená data byla vygenerována kliknutím na tlačítko
„Stáhnout soubor jako šablonu“ někdy v minulosti.
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Stáhnout jako šablonu
Kliknutím na tlačítko „Stáhnout soubor jako šablonu“ se vygeneruje soubor ve formátu .xml, který se
automaticky stáhne do prohlížeče uživatele. Tento soubor ve formátu .xml obsahuje všechna data, která
uživatel do tohoto formuláře dosud vložil, a tímto způsobem si je může uložit do svého počítače pro
pozdější použití. Pokud byste si místo toho chtěli data uložit v aplikaci INF STP, klikněte na tlačítko „Uložit
jako koncept“.

Vytisknout PDF
Toto tlačítko zvolte, pokud chcete vytisknout aktuální stránku ve formátu PDF.

Údaje obsažené v INF
Zde jsou všechny základní informace, jak byly zaznamenány v původní žádosti o INF. (Pouze pro čtení).

Identifikace držitele povolení (EORI)
Zde jsou uvedeny všechny (podrobné) informace o držiteli povolení ve formátu pouze pro čtení.

Identifikace zástupce (EORI)
Zde jsou uvedeny všechny (podrobné) informace o zástupci ve formátu pouze pro čtení.

Obecné poznámky
Pokud byly během vytváření žádosti o INF uvedeny nějaké obecné poznámky, zobrazí se zde ve formátu
pouze pro čtení.

Položka zboží nebo zušlechtěné výrobky, pro něž se požaduje INF
Kliknutím na tento vstup se zobrazí rozbalovací seznam a očekává se, že si uživatel vybere jednu z
nabízených hodnot.

Podle vybrané hodnoty se tabulka níže přepne tak, aby se zobrazily vstupy odpovídající hodnotám, které
uživatel vybral. Pokud například uživatel vybere hodnotu „Zboží“, zobrazí se v tabulce níže řádky se
zbožím.

Zobrazit položku zboží nebo zušlechtěné výrobky, pro něž se požaduje INF
Kliknutím na ikonu oka se zobrazí okno, které ukazuje podrobnosti konkrétní položky zboží/výrobku v
tabulce. Příklad okna:
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Výše uvedený obrázek uživatelského rozhraní obsahuje následující pole v pořadí:









Referenční číslo celního prohlášení (MRN)
Zbožový kód
Popis zboží (jazyk dle formuláře žádosti)
Množství zboží
Hodnota zboží
Měrná jednotka
Měna
Podrobnosti pro použití opatření obchodní politiky (jazyk dle formuláře žádosti)

Přidat zboží v režimu aktivního zušlechťovacího styku
Kliknutím na toto tlačítko se otevře okno s názvem „Přidat položku zboží, které není zbožím Unie, v
režimu aktivního zušlechťovacího styku“. Toto okno lze použít k poskytnutí a odeslání podrobných
informací pro žádost o INF.
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4.1. Přidat zboží v režimu aktivního zušlechťovacího styku
Uživatel se dostane do okna „Přidat položku zboží, které není zbožím Unie, v režimu aktivního
zušlechťovacího styku“ tím, že klikne na tlačítko „Přidat“ na obrazovce „Poskytnutí podrobností pro žádost
o INF“.

Referenční číslo celního prohlášení
Zde může uživatel vložit hodnotu MRN. Toto pole je povinné.

Zbožový kód
Zde lze zadat hodnotu zbožového kódu zboží (povinné pole).

Popis zboží
Zde lze vložit text popisu zboží (povinné pole).

Množství zboží
Zde lze vložit číselnou hodnotu množství zboží. Toto pole je povinné.

Hodnota zboží
Zde lze vložit číselnou hodnotu pro hodnotu zboží v eurech. Toto pole je povinné.

Měrná jednotka
Kliknutím na tento vstup se zobrazí předem definovaný seznam hodnot, z nějž si uživatel musí vybrat:

Měna
Ze seznamu poskytnutých hodnot vyberte měnu. Výchozí hodnotou v aplikaci je euro.
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Zrušit
Kliknutím na toto tlačítko zrušíte přidání jakýchkoli dat, která byla vložena do tohoto okna a nebyla
uložena.

Uložit
Kliknutím na toto tlačítko uložíte veškerá data, která byla vložena do tohoto okna, a toto zboží bude
zahrnuto do podání podrobností pro žádost o INF. Nově vytvořené zboží, na něž se vztahuje INF, se
zobrazí na obrazovce „Poskytnutí podrobností pro žádost o INF“ v tabulce „Zboží, které není zbožím
Unie“.
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5. Žádost o informace v INF
Kliknutí na odkaz nabídky „Žádost o poskytnutí informací v INF“ uživatele přesměruje na následující
obrazovku. Uživatel pak může poskytnout platné číslo INF a požadovat prohlédnutí příslušných informací
v INF.

Číslo INF

Toto je textové pole, které se použije pro vložení „čísla INF“. Toto pole je povinné.

Tlačítko Odeslat

Kliknutím na toto tlačítko odešlete číslo INF, které jste předtím vložili do pole „Číslo INF“.
 Je-li hodnota vstupu Číslo INF platná, bude uživatel přesměrován na obrazovku Informace v INF,
kde si může prohlédnout podrobnosti v konkrétním INF pro uvedené číslo INF.
 Je-li hodnota vstupu Číslo INF neplatná, zobrazí se chybová hláška:
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5.1 Podrobnosti ohledně informací v INF – Údaje obsažené v INF
Na níže uvedené obrazovce si uživatel může prohlédnout podrobnosti žádosti o informace v INF, o které
předtím žádal tím, že odeslal příslušné „číslo INF“ na obrazovce „Žádost o informace v INF“. Obrazovka
je složena ze dvou dílčích obrazovek, k nimž lze získat přístup kliknutím na kartu každé z nich. Na
obrázku pod kartou jsou zobrazeny „Údaje obsažené v INF“.
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Zavřít
Kliknutím na toto tlačítko se uživatel vrátí na obrazovku „Žádost o informace v INF“.

Vytisknout PDF
Kliknutím na toto tlačítko se uživateli otevře okno, kde si může nastavit, jak se daná stránka vytiskne na
papír.

Stáhnout jako šablonu
Kliknutím na tlačítko „Stáhnout jako šablonu“ se vygeneruje soubor ve formátu .xml, který se automaticky
stáhne do prohlížeče uživatele. Tento soubor ve formátu .xml obsahuje všechna data, která uživatel do
tohoto formuláře dosud vložil, a tímto způsobem si je může uložit do svého počítače pro pozdější použití.

Tlačítko Zobrazit zboží
Kliknutím na ikonu oka se zobrazí okno, které ukazuje podrobnosti této položky zboží v tabulce.
Příklad okna s podrobnostmi o zboží:

Výše uvedený obrázek uživatelského rozhraní obsahuje následující pole v pořadí:
 Rovnocenné zboží
o Kód KN rovnocenného zboží
o Obchodní jakost a technické vlastnosti rovnocenného zboží
o Určení kódu zboží
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o Pozastavení koncesí
Kód KN typů zboží
Popis zboží (Jazyk textu popisu)
Množství zboží
Měrná jednotka
Hodnota zboží
Měna
Údaje pro opatření obchodní politiky

Uživatel může zavřít zprávu ve vyskakovacím okně tím, že zvolí tlačítko „OK“ v pravém spodním rohu
okna.

Tlačítko Zobrazit výrobky
Kliknutím na ikonu oka se zobrazí okno, které ukazuje podrobnosti této položky výrobků v tabulce.
Příklad okna s podrobnostmi o výrobku:

Výše uvedený obrázek uživatelského rozhraní obsahuje následující pole v pořadí:
 Kód KN zušlechtěných výrobků
 Popis zušlechtěných výrobků
 Množství zušlechtěných výrobků
 Hodnota zušlechtěných výrobků
 Měrná jednotka
 Pokud vznikl celní dluh, je třeba vypočítat výši dovozního cla podle čl. 86 odst. 3 celního kodexu
 Údaje pro opatření obchodní politiky
 Měna
Uživatel může zavřít zprávu ve vyskakovacím okně tím, že zvolí tlačítko „OK“ v pravém spodním rohu
okna.

Údaje obsažené v INF
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Zde se uživateli zobrazí veškeré klíčové informace v INF.

Identifikace držitele povolení (EORI)
Zde si uživatel může zobrazit veškeré informace o držiteli povolení. Například jméno, zemi, město atd.

Identifikace zástupce (EORI)
Zde si uživatel může zobrazit veškeré informace o zástupci povolení. Například číslo EORI, jméno atd.

Obecné poznámky
Pokud byly poskytnuty nějaké poznámky ohledně INF, zobrazí se v tomto oddíle.

Uvedení čl. 86 odst. 3
Pokud se u INF uplatňuje celní dluh podle čl. 86 odst. 3, zobrazí se v tomto oddíle příslušné zaškrtávací
pole.

Uvedení předčasného vývozu
V případě INF s typem povolení IP EX/IM bude toto zaškrtávací pole označeno a bude vyplněna časová
lhůta ze strany žadatele.

Zboží, na něž se vztahuje INF
V tomto oddíle se zobrazí veškeré zboží deklarované v INF.

Zušlechtěné výrobky, na něž se vztahuje INF
V tomto oddíle se zobrazí veškeré výrobky deklarované v INF.

Zboží, které není zbožím Unie, propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku
V tomto oddíle se zobrazí veškeré zboží, které není zbožím Unie, deklarované v INF.

Zušlechtěné výrobky podléhající předčasnému vývozu
V tomto oddíle se zobrazí veškeré zušlechtěné výrobky podléhající předčasnému vývozu deklarované v
INF.

Položky zboží, které může být propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku
V tomto oddíle se zobrazí veškeré zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku.
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5.2. Podrobnosti ohledně informací v INF – Údaje o statusu
Na níže uvedené obrazovce si uživatel může prohlédnout podrobnosti žádosti o informace v INF, o které
předtím žádal tím, že odeslal příslušné „číslo INF“ na obrazovce „Žádost o informace v INF“. Tato
obrazovka je složena ze dvou dílčích obrazovek, k nimž lze získat přístup kliknutím na kartu každé z nich.
Na obrázku pod kartou jsou zobrazeny „Údaje o statusu“.

Zavřít
Kliknutím na toto tlačítko se uživatel vrátí na obrazovku „Žádost o informace v INF“.

Vytisknout PDF
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Kliknutím na toto tlačítko se uživateli otevře okno, kde si může nastavit, jak se daná stránka vytiskne na
papír.

Stáhnout jako šablonu
Kliknutím na tlačítko „Stáhnout jako šablonu“ se vygeneruje soubor ve formátu .xml, který se automaticky
stáhne do prohlížeče uživatele. Tento soubor ve formátu .xml obsahuje všechna data, která uživatel do
tohoto formuláře dosud vložil, a tímto způsobem si je může uložit do svého počítače pro pozdější použití.

Konec dokumentu
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