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Sdělení zákazníkům ze dne 6.3.2013 
 
ANTIDUMP 
 
Důležitá informace pro zákazníky kupující solární panely s monokrystalickými (MONO) 
a  polykrystalickými (POLY) solárními články. 
 
Evropská komise dne 5.3.2013 definitivně potvrdila, že dala pokyn k registrování  dovozů solárních 
panely z Číny. Účelem této registrační procedury je možnost  uvalení retroaktivního cla na dovoz levných 
panelů z Číny do zemí Evropské unie.  
 

Ve sdělení Ministerstva průmyslu tuzemským dovozcům panelů se oznamuje, že včerejším dnem (5. března 2013) 
bylo v Úředním věstníku (EU) zveřejněno Nařízení Komise (č. 182/2013), kterým se zavádí celní evidence dovozu 
krystalických křemíkových solárních  modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících 
nebo odesílaných z Čínské lidové republiky.  
 
Odkaz na Nařízení Komise (č. 182/2013): 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:061:0002:0005:CS:PDF  
 
Ministerstvo v této záležitosti upozorňuje na skutečnost, že pokud budou v rámci současně probíhajících řízení 
uložena antidumpingová a vyrovnávací opatření, mohla by být v příslušné výši vybírána ode dne zahájení této celní 
evidence, t. j. od 6. března 2013. Odhadovaný objem případného celního dluhu je u antidumpingového řízení 60% – 
70% a u proti-subvenčního řízení 10% – 15 % (viz odst. 18 a 19 přiloženého oznámení).  
 
Uvedené opatření znamená, že od data 6. března 2013 jsou veškeré krystalické křemíkové solární moduly (panely) 
uváděny na trh ve speciálním celním režimu s možností dodatečného vyměření antidumpingového cla, zpětně i pro 
zboží uvedené již do oběhu a prodané dalším spotřebitelům.  

 
Případný budoucí celní dluh se váže přímo na tyto produkty a je povinností prodávajícího 
upozornit kupujícího na tuto skutečnost. 
 
Tímto písemným sdělením formálně upozorňujeme všechny kupující solárních panelů na následující 
skutečnosti:  
 

1) Uváděné produkty jsou prodávány s možností dodatečného vyměření celního dluhu. Nabídka 
těchto produktů je jasně vyznačena slovním spojením ANTIDUMP.  

2) Kupující zakoupením produktu potvrzuje, že byl seznámen se skutečností týkající dodatečného 
vyměření celního dluhu a že uvedenou skutečnost přijímá. 

3) Kupující se zavazuje uhradit poměrnou část celního dluhu odpovídající množství a počtu 
zakoupených kusů zboží dle výzvy celního úřadu a to ve lhůtě max. do 7 dní od vyrozumění 
o výši celního dluhu. 

4) Kupující je srozuměn, že je povinen skutečnost týkající se celního dluhu písemně sdělit 
případnému dalšímu kupujícímu, konečnému spotřebiteli nebo dalším stranám, které nabudou 
toto zboží do svého vlastnictví. 

5) Kupující je vyrozuměn s tím, že prodávající sdělí Celní Správě veškeré informace o kupujícím 
včetně identifikačních znaků zboží (typ modelu, výrobní čísla atd.), tak aby Celní Správa mohla 
jednoznačně dohledat a identifikovat zboží podléhající dodatečnému vyměření cla. 

6) Kupující je vyrozuměn s tím, že pokud nebude po obdržení výzvy k úhradě celního dluhu, tento 
dluh  za zboží řádně uhrazen, bude se na zboží pohlížet jako na zboží u kterého došlo ke krácení 
cla, k celnímu úniku nebo deliktu.  

 
Další skutečnosti týkající se dodatečného vyměření anti-dumpingového cla budou všem kupujícím 
včas sděleny. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:061:0002:0005:CS:PDF


Legislativa stanovující postupy Celní Správy v otázkách se dodatečného vyměření anti-
dumpingového cla 
 
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-17 
č. 17/2012 Sb. Zákon o Celní správě České republiky 
 
(6) Celní úřad 

f) pátrá po zboží protiprávně dovezeném nebo vyvezeném nebo odňatém celnímu dohledu a zjišťuje osoby, které 
1. zboží celnímu dohledu odňaly, 
2. se tohoto odnětí zúčastnily, nebo 
3. toto zboží držely nebo získaly. 

 
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-13 
č. 13/1993 Sb. Celní zákon 

 
§ 50 
Součinnost osob, u nichž celní úřad vykonává celní dohled 
(1) Osoba, u které je důvodné podezření, že má u sebe zboží podléhající celnímu dohledu, je povinna umožnit celnímu 
úřadu provádění celního dohledu v dopravních prostředcích, zavazadlech, provozních skladech a na jiných místech, v 
nichž se toto zboží nachází a předložit mu veškeré doklady vztahující se k tomuto zboží. 
(3) Osoba, u níž se provádí celní dohled, je rovněž povinna na výzvu celního úřadu předložit buď doklad osvědčující, 
že zboží bylo řádně dovezeno, nebo doklad o koupi, dodací list od výrobce nebo jakýkoliv důkazní prostředek, z 
něhož je zřejmé, že zboží pochází od osob oprávněných podnikat. Nepředloží-li tato osoba příslušné doklady, celní 
úřad na její náklady a nebezpečí kontrolované zboží přemístí na místo, které je pod jeho přímým dohledem, a stanoví 
lhůtu k dodatečnému předložení těchto dokladů. 
 
 
§ 127 
KONTROLA CELNÍHO PROHLÁŠENÍ PO PROPUŠTĚNÍ ZBOŽÍ 
(3) Zjistí-li celní úřad při kontrole po propuštění zboží dovoz nebo vývoz zboží, o kterém má důvodně za to, že uniklo 
celnímu dohledu, je kontrolovaná osoba, u které je kontrola po propuštění prováděna, povinna na výzvu celního úřadu 
předložit doklad, z něhož je zřejmé, že zboží má celní status zboží Společenství. Nepředloží-li kontrolovaná osoba 
příslušný doklad, celní úřad může na její náklady a nebezpečí přemístit kontrolované zboží na místo, které je pod jeho 
přímým dohledem, a kontrolované osobě stanovit lhůtu k dodatečnému předložení tohoto dokladu. 
 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
c) poruší některou z povinností stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti celnictví pro 
propuštění zboží do režimu nebo pro nakládání se zbožím, 
1. propuštěným do režimu s podmíněným osvobozením od cla, 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až h) lze uložit pokutu do 100000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. 
i) a j) pokutu do 50000 Kč. 
 
§ 265 
 Vznikl-li celní dluh, jehož výše může být sdělena dlužníkovi i po uplynutí lhůty stanovené přímo použitelným 
předpisem Evropské unie30), v důsledku činu, který v době, kdy byl spáchán, mohl být důvodem pro zahájení 
trestního řízení, lze tento celní dluh vyměřit dlužníkovi do 10 let ode dne vzniku celního dluhu. 
 
§ 309 
ZAJIŠTĚNÍ ZBOŽÍ 
(1) Celní úřad může k projednání správního deliktu podle tohoto zákona zajistit zboží a dopravní prostředek, o kterých 
lze důvodně předpokládat, že byly ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny, anebo byly správním deliktem 
získány nebo byly nabyty za zboží správním deliktem získané 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-17
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-13

