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1. ÚVOD
1.1.

ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU

Účelem této uživatelské příručky je vysvětlit fungování Databáze tržních příležitostí. Jsou zde
krok po kroku uvedeny pokyny pro použití každé části. Databáze je přístupná pomocí
externího odkazu z domovské stránky Generálního ředitelství evropské komise pro obchod.

1.2.

CO JE DATABÁZE TRŽNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ?

Databáze tržních příležitostí (MARKET ACCESS DATABASE - MADB), která je volně přístupná
všem ekonomickým subjektům z celé EU a přistupujících/kandidátských zemí přes Internet,
byla založena v rámci strategie komise pro vstup na zahraniční trhy (Market Access Strategy)
a je neustále rozvíjena, aby splňovala následující potřeby:
¾ poskytovat základní informace určené pro exportéry ze zemí EU (např. dovozní cla,
související daně a požadované dokumenty pro import platné na exportních trzích,
obchodní statistiky, studie týkající se vstupu na zahraniční trhy);
¾ uvádět všechny překážky obchodu ovlivňující export jednotlivých zemí a
průmyslových sektorů EU a zajistit systematické sledování identifikovaných překážek
a
¾ poskytovat interaktivní komunikační prostředky mezi obchodníky a evropskými úřady
a umožňovat online výměnu informací

Databáze MADB je k dispozici na Internetu na následující adrese:
http:// madb.europa.eu

POZN.: POUŽITÉ SAZBY A ČÁSTI S IMPORTNÍMI FORMALITAMI JSOU K DISPOZICI PRO
UŽIVATELE V RÁMCI EU. OSTATNÍ ČÁSTI JSOU K DISPOZICI PRO ZÁJEMCE Z CELÉHO SVĚTA.
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1.3.

JAK VÁM MADB MŮŽE POMOCI?

Z DOMOVSKÉ STRÁNKY
MADB
¾ KLIKNĚTE NA
POŽADOVANOU ČÁST

¾ Chcete-li získat informace o tom, jak Partnerství pro přístup na trhy (Market Access
Partnership) mezi Komisí, členskými zeměmi a obchodním sektorem konkretizuje obchodní
problémy EU s třetími zeměmi se podívejte na internetové stránky MARKET ACCESS
PARTNERSHIP WEBPAGE.
¾ Pro získání informací o dovozních clech a místních daních platných pro export na trhy různých
třetích zemí, přejděte do části DATABÁZE UPLATŇOVANÝCH SAZEB (APPLIED TARIFFS DATABASE).
¾ Chcete-li se dozvědět více o postupech a dokumentech nutných k dovozu konkrétních výrobků do
zemí mimo EU, přejděte do části PRŮVODCE EXPORTÉRA DOVOZNÍMI FORMALITAMI (EXPORTER'S
GUIDE TO IMPORT FORMALITIES).
¾ Pro získání přehledu o obchodu mezi zeměmi EU (včetně jednotlivých členských zemí) a zemí
mimo EU, přejděte do části STATISTIKY (STATISTICAL DATABASE).
¾ Chcete-li upozornit Evropskou komisi na překážky obchodu a investování, se kterými jste se setkali
na trzích třetích zemí, přejděte do části REGISTR STÍŽNOSTÍ (COMPLAINT REGISTER).
¾ Pro nalezení informací o překážkách obchodu v jednotlivých zemích, které by se vás mohly
dotknout, přejděte do části DATABÁZE OBCHODNÍCH PŘEKÁŽEK (TRADE BARRIERS DATABASE).
¾ Pro nalezení informací o sanitárních a fytosanitárních překážkách exportu do zemí mimo EU,
přejděte do části DATABÁZE SANITÁRNÍCH A FYTOSANITÁRNÍCH PŘEKÁŽEK (SPS DATABASE).
¾ Pro popis obchodních překážek, kterým můžete čelit v rámci vašich mezinárodních operací
prostřednictvím formálního vyšetřování dle Nařízení Komise o obchodních překážkách, přejděte do
části NAŘÍZENÍ O OBCHODNÍCH PŘEKÁŽKÁCH (TRADE BARRIERS REGULATION).
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¾ Pokud máte dotazy, věříme, že naleznete odpovědi v naší části ČASTÉ
ASKED QUESTIONS – FAQ).

DOTAZY

(FREQUENTLY

¾ Soubor odkazů na další stránky, které mohou být užitečné, je k dispozici v části UŽITEČNÉ
ODKAZY VČETNĚ ODKAZŮ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ (USEFUL LINKS INCLUDING FOR SME).
¾ A nakonec se můžete také podívat do online UŽIVATELSKÉ
dispozici ve všech 23 jazycích EU.
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PŘÍRUČKY

(USER GUIDE), která je k

2. POUŽITÉ SAZBY
Databáze použitých sazeb (Applied Tariffs Database) obsahuje informace o dovozních clech a
platných daních v různých zemích mimo EU, a umožňuje uživatelům databáze vypočítat
výslednou cenu zboží zadáním specifického standardního kódu harmonizovaného systému.
Pozn.: Databáze použitých sazeb je k dispozici pro uživatele připojující se ze zemí EU
(nebo z některé z přistupujících nebo kandidátských zemí). Z jiných částí světa není
přístup možný.

POUŽITÉ SAZBY: HLEDÁNÍ (APPLIED TARIFFS:SEARCH)
Pro získání požadovaných informací v této části prosím postupujte podle níže
uvedených kroků:
Krok 1
Přejděte k vstupnímu formuláři použitých sazeb kliknutím na záhlaví „Databáze
použitých sazeb“ (Applied Tariffs Database) na domovské stránce
Krok 2
Zvolte cílovou zemi / celní území
Databáze použitých sazeb vám umožňuje zvolit exportní trh a zjistit cla a vnitřní daně, které
platí pro určitý výrobek.
¾ Vyhledejte příslušnou zemi / celní území v rozbalovací nabídce(Search a country/customs
area);
¾ Zvolte cílovou zemi / celní území.
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Krok 3
V databázi lze vyhledávat zadáním kódu zboží nebo popisu zboží.
Můžete buď zadat kód zboží harmonizovaného systému (HS code) nebo zadat dotaz na
základě klíčového slova.
JESTLIŽE ZNÁTE KÓD ZBOŽÍ (PRODUCT CODE)
¾ Zadejte kód zboží do příslušného pole (product code) – 4 až 6 číslic do určeného
prostoru (na modrý řádek);
¾ Klikněte na „Vyhledat harmonizovaný kód1” (Search HS code) (na pravé straně pole
pro kód zboží);
¾ Otevře se informativní stránka o autorských právech2 Î Klikněte na „Přijmout“
(Accept) nebo „Zamítnout3” (Deny).
¾ Nacházíte se na stránce Použité sazby
Î Pokračujte ke kroku 4

JESTLIŽE NEZNÁTE KÓD ZBOŽÍ
MÁTE NA VÝBĚR TŘI MOŽNOSTI: A, B NEBO C

1
2

STANDARDNÍ KÓD HARMONIZOVANÉHO SYSTÉMU

PŘIJETÍ LICENCE: Informace v části Databáze použitých sazeb nebo Importní formality nesmí být použity
pro další prodej (nebo pro konzultační služby), redistribuci, tvorbu databází, ukládání dat, nebo pro jakýkoliv
jiný účel, než referenční použití uživatelem z Evropské unie, který se nachází v některé z 27 členských zemí
Evropské unie, Chorvatsku, Turecku a bývalé jugoslávské republice Makedonii, na podporu svých vlastních
operací v mezinárodním obchodu uživatele v Evropské unii. Jakékoliv jiné použití je zakázáno pokud není
výslovně písemně povoleno majitelem dat.
3
Pokud v tomto kroku odmítnete, nebude vám umožněn přístup k této části.
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MOŽNOST A
 Klikněte na odkaz „Hledat kód zboží“ (Browse product code). Otevře se seznam kapitol
(seznam nomenklatur (kategorií) zboží) (product nomenclature);
Pokud najdete popis vašeho zboží uvedený v některé z 21 částí,
¾ Klikněte na příslušný název kapitoly v pravém sloupci. Otevře se stránka se seznamem
zboží s podrobnějším popisem zboží a jejich příslušnými kódy;
¾ Klikněte na kód pro příslušné zboží v prvním sloupci nalevo;
¾ Po kliknutí na odkaz je kód zboží automaticky zadán do vyhledávacího formuláře. Pokud
se jedná o kód zboží, který požadujete, jednoduše klikněte na tlačítko „Potvrdit“
(Confirm) a okno se uzavře;
¾ Ve vyhledávacím formuláři klikněte na „Vyhledat harmonizovaný kód1“ (Search HS
code);
¾ Nacházíte se na stránce Použité sazby.
Î Pokračujte ke kroku 4

MOŽNOST B
 Klikněte na odkaz „Fulltextové vyhledávání“ (Full text Search); otevře se stránka se
seznamem kategorií zboží (product nomenclature);
¾ Zadejte popis zboží do pole pro popis zboží a klikněte na „Vyhledat harmonizovaný kód
1
“(Search HS code). Otevře se stránka se seznamem zboží s podrobnějším popisem zboží
a jejich příslušnými kódy;
¾ Klikněte na kód pro příslušné zboží v prvním sloupci nalevo;
¾ Po kliknutí na odkaz je kód zboží automaticky zadán do vyhledávacího formuláře. Pokud
se jedná o kód zboží, který požadujete, jednoduše klikněte na tlačítko „Potvrdit“
(Confirm) a okno se uzavře;
¾ Ve vyhledávacím formuláři klikněte na „Vyhledat harmonizovaný kód1“ (Search HS
code);
¾ Nacházíte se na stránce Použité sazby.
Î Pokračujte ke kroku 4
1

STANDARDNÍ KÓD HARMONIZOVANÉHO SYSTÉMU
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MOŽNOST C
 Zadejte název zboží do pole „Popis zboží“ (Product description) a klikněte na „Hledat
klíčové slovo“ (Search Keyword);
Jestliže se popis zboží nachází v katalogu, otevře se stránka se seznamem zboží s
podrobnějším popisem zboží a příslušnými kódy;
¾ Na stránce výsledků hledání klikněte na kód pro příslušné zboží v prvním sloupci nalevo;
¾ Nacházíte se na stránce Použité sazby.
Î Pokračujte ke kroku 4

Krok 4

PŘEČTĚTE SI ZOBRAZENÉ POUŽITÉ SAZBY

¾

Klikněte na příslušný kód zboží v prvním sloupci nalevo pro zjištění dalších podrobností
na výsledné stránce kódu zboží.
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PŘÍKLAD PODROBNOSTÍ K SAZBÁM
Poslední stránka poskytuje přehled celních opatření a použitých sazeb, daní a dalších
povinných poplatků.

V části po kliknutí na odkaz „Poznámky k sazbám“ (Tariffs related notes) v horní části
stránky naleznete specifické poznámky týkající se požadovaného zboží.
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3. PRŮVODCE EXPORTÉRA DOVOZNÍMI FORMALITAMI
V této části naleznete všechno, co potřebujete znát o dovozních postupech a
dokumentech požadovaných pro import určitého zboží do zemí mimo EU.
Pozn.: Databáze použitých sazeb je k dispozici pro uživatele připojující se ze zemí EU
(nebo z některé z přistupujících nebo kandidátských zemí). Z jiných částí světa není
přístup možný.

DOVOZNÍ FORMALITY: HLEDÁNÍ (IMPORT FORMALITIES: SEARCH)
Pro získání požadovaných informací v této části prosím postupujte podle níže
uvedených kroků:
Krok 1
Přejděte ke vstupnímu formuláři pro dovozní formality kliknutím na záhlaví „Průvodce
exportéra dovozními formalitami“ (Exporter's Guide to Import Formalities) na domovské
stránce:
Krok 2
Zvolte cílovou zemi / celní území
Musíte zvolit svou cílovou zemi, pro níž chcete použít část Průvodce exportéra těchto
internetových stránek tak, že vyberete z dostupných možností v rozbalovací nabídce.
¾ Vyhledejte příslušnou zemi / celní území kliknutím na rozbalovací nabídku (Search a
country/cystome area);
¾ Zvolte cílovou zemi / celní území.
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Krok 3
Zadejte kód zboží
Můžete nyní zadat buď kód zboží nebo popis příslušného zboží
Můžete buď zadat kód zboží harmonizovaného systému (HS code) nebo zadat dotaz na
základě klíčového slova.
JESTLIŽE ZNÁTE KÓD ZBOŽÍ (PRODUCT CODE)
¾ Zadejte kód zboží do příslušného pole (product code) – 4 až 6 číslic do určeného
prostoru (na modrý řádek);
¾ Klikněte na „Vyhledat harmonizovaný kód1” (Search HS code) (na pravé straně pole
pro kód zboží);
¾ Otevře se informativní stránka o autorských právech2 Î Klikněte na „Přijmout“
(Accept) nebo „Zamítnout3” (Deny).
Î Pokračujte ke kroku 4

JESTLIŽE NEZNÁTE KÓD ZBOŽÍ
MÁTE NA VÝBĚR TŘI MOŽNOSTI: A, B NEBO C
MOŽNOST A
 Klikněte na odkaz „Hledat kód zboží“ (Browse product code). Otevře se seznam kapitol
(seznam nomenklatur (kategorií) zboží) (product nomenclature);

1
2

STANDARDNÍ KÓD HARMONIZOVANÉHO SYSTÉMU

PŘIJETÍ LICENCE: Informace v části Databáze použitých sazeb nebo Importní formality nesmí být použity
pro další prodej (nebo pro konzultační služby), redistribuci, tvorbu databází, ukládání dat, nebo pro jakýkoliv
jiný účel, než referenční použití uživatelem z Evropské unie, který se nachází v některé z 27 členských zemí
Evropské unie, Chorvatsku, Turecku a bývalé jugoslávské republice Makedonii, na podporu svých vlastních
operací v mezinárodním obchodu uživatele v Evropské unii. Jakékoliv jiné použití je zakázáno pokud není
výslovně písemně povoleno majitelem dat.
3
Pokud v tomto kroku odmítnete, nebude vám umožněn přístup k této části.
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Pokud najdete popis vašeho zboží uvedený v některé z 21 částí,
¾ Klikněte na příslušný název kapitoly v pravém sloupci. Otevře se stránka se seznamem
zboží s podrobnějším popisem zboží a jejich příslušnými kódy;
¾ Klikněte na kód pro příslušné zboží v prvním sloupci nalevo;
¾ Po kliknutí na odkaz je kód zboží automaticky zadán do vyhledávacího formuláře. Pokud
se jedná o kód zboží, který požadujete, jednoduše klikněte na tlačítko „Potvrdit“
(Confirm) a okno se uzavře;
¾ Ve vyhledávacím formuláři klikněte na „Vyhledat harmonizovaný kód1“ (Search HS
code).
Î Pokračujte ke kroku 4
MOŽNOST B
 Klikněte na odkaz „Fulltextové vyhledávání“ (Full text Search); otevře se stránka se
seznamem kategorií zboží (produkt nomenclature);
¾ Zadejte popis zboží do pole pro popis zboží a klikněte na „Vyhledat harmonizovaný
kód1“(Search HS code). Otevře se stránka se seznamem zboží s podrobnějším popisem
zboží a jejich příslušnými kódy;
¾ Klikněte na kód pro příslušné zboží v prvním sloupci nalevo;
¾ Po kliknutí na odkaz je kód zboží automaticky zadán do vyhledávacího formuláře. Pokud
se jedná o kód zboží, který požadujete, jednoduše klikněte na tlačítko „Potvrdit“
(Confirm) a okno se uzavře;
¾ Ve vyhledávacím formuláři klikněte na „Vyhledat harmonizovaný kód1“ (Search HS
code);
Î Pokračujte ke kroku 4

1

STANDARDNÍ KÓD HARMONIZOVANÉHO SYSTÉMU
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MOŽNOST C
 Zadejte název zboží do pole „Popis zboží“ (Product description) a klikněte na „Hledat
klíčové slovo“ (Search Keyword);
Jestliže se popis zboží nachází v katalogu, otevře se stránka se seznamem zboží s
podrobnějším popisem zboží a příslušnými kódy;
Na stránce výsledků hledání klikněte na kód pro příslušné zboží v prvním sloupci nalevo.
Î Pokračujte ke kroku 4
Krok 4

PROHLÉDNĚTE SI SEZNAM PLATNÝCH DOVOZNÍCH FORMALIT A POSTUPŮ
Je rozdělen do následujících částí:
o Přehled dovozních postupů (Overview of import procedures):
Poskytuje přehled postupů při dovozu zboží a kontakty potřebné pro dovoz zboží do
příslušné země.
o Všeobecné požadavky (General requirements):
Tato část obsahuje kopie všeobecně platných dokumentů pro příslušný stát s anglickým
překladem.
o Specifické požadavky (Specific requirements):
Tato část poskytuje specifické dokumenty požadované pro dovoz konkrétního zboží, které
jste zvolili.
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4. STATISTICKÁ DATABÁZE
Statistická databáze (Statistical Database) poskytuje přehled obchodních toků mezi
zeměmi EU a mimo EU pro určité zboží.

HLEDÁNÍ STATISTIK (STATISTICAL DATABASE: SEARCH)
Pro získání požadovaných statistických informací v této části prosím postupujte podle
níže uvedených kroků:
Krok 1
Přejděte k vstupnímu formuláři statistické databáze kliknutím na záhlaví „Statistiky“
(Statistical Database) na domovské stránce.
Krok 2
Zvolte členský(é) stát(y) EU
Pozn.: Pole „Zvolte členský(é) stát(y) EU“ (Select EU Member State(s)) je automaticky
konfigurován na EUR 27.
MOŽNOST 1 – EUR 27: režim EUR 27 vám poskytuje obchodní statistiky celé EU (a
všech jednotlivých dvaceti sedmi členských zemí EU).
MOŽNOST 2 – EUR 25: Výběrem možnosti EUR 25 můžete získat obchodní statistiky pro
dvacet pět členských zemí EU (před přistoupením Rumunska a Bulharska v roce 2007).
MOŽNOST 3 – výběrem konkrétní členské země získáte statistiky pro vybranou členskou
zemi EU.
Seznam členských zemí EU je k dispozici po kliknutí na tlačítko .
¾ Vyhledejte členské země EU kliknutím na rozbalovací nabídku
¾ Zvolte možnost 1, 2 nebo 3
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Krok 3
Zvolte partnerskou zemi
Pole „Zvolte partnerskou zemi“ (Select a partner country) je automaticky nakonfigurováno na
„Všechny partnerské země“ (All partners).
MOŽNOST 1 – Všechny partnerské země (All partners): výběrem této možnosti získáte
obchodní statistiky pro všechny země.
MOŽNOST 2 – výběrem konkrétní partnerské země získáte statistiky pro vybranou zemi.
Některou partnerskou zemi EU můžete zvolit kliknutím na název cílové země v rozbalovací
nabídce. výchozí volbou je „Všechny partnerské země“ (All partners).
¾ Vyhledejte všechny partnerské země nebo cílovou zemi kliknutím na rozbalovací
nabídku;
¾ Zvolte možnost 1 nebo 2.
Krok 4
Zvolte rok(y) pro statistiku
Výchozí volbou v poli „Zvolte rok(y) pro statistiku“ (Select year(s)) je nejnovější dostupný
rok.
V poli pro výběr roku statistiky můžete vybrat následující:
MOŽNOST 1 – pro zobrazení statistik obchodu pro jakýkoliv jednotlivý rok (až do roku
2002).
MOŽNOST 2 – pro zobrazení statistik obchodu pro více než jeden rok současně.
¾ Vyhledejte jeden nebo více let pro statistiku kliknutím na rozbalovací nabídku;
¾ Zvolte možnost 1 nebo 2;
¾ Pro výběr více než jednoho roku pro statistiku klikněte a označte příslušné roky s
podrženými klávesami „Ctrl“ nebo „Shift“.
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Krok 5
Zvolte indikátor(y)
Pole „Zvolte indikátor(y)“ (Select indicator(s)) obsahuje následující čtyři kategorie:
Hodnota dovozu (Imports Value): označením této kategorie získáte hodnotu dovozu
určitého zboží v tisících Euro z vybrané partnerské země (všech partnerských zemí nebo
konkrétní partnerské země) do vybrané země pro statistiku (EUR 27, EUR 25, nebo
konkrétní členskou zemi EU).
Množství dovozu (Imports Quantity): označením této kategorie získáte množství dovozu
určitého zboží v tisících kilogramů z vybrané partnerské země (všech partnerských zemí
nebo konkrétní partnerské země) do vybrané země pro statistiku (EUR 27, EUR 25, nebo
konkrétní členskou zemi EU).
Hodnota exportu (Exports Value): označením této kategorie získáte hodnotu vývozu
určitého zboží v tisících Euro z vybrané země pro statistiku (EUR 27, EUR 25, nebo
konkrétní členskou zemi EU) do vybrané partnerské země (všech partnerských zemí nebo
konkrétní partnerské země).
Množství exportu (Exports Quantity): označením této kategorie získáte množství vývozu
určitého zboží v tisících kilogramů z vybrané země pro statistiku (EUR 27, EUR 25, nebo
konkrétní členskou zemi EU) do vybrané partnerské země (všech partnerských zemí nebo
konkrétní partnerské země).
Pro zobrazení obchodních statistik týkajících se hodnoty dovozu a/nebo vývozu nebo
množství dovozu a/nebo vývozu:
¾ Vyhledejte indikátor(y) EU kliknutím na rozbalovací nabídku;
¾ Zvolte příslušný indikátor;
¾ Pro výběr více než jednoho indikátoru klikněte a označte příslušné indikátory s
podrženými klávesami „Ctrl“ nebo „Shift“.
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Krok 6
Zadejte kód zboží
JESTLIŽE ZNÁTE KÓD ZBOŽÍ (PRODUCT CODE)
¾ Zadejte kód zboží do příslušného pole (product code) – Můžete vybrat část (section),
kapitolu (chapter), záhlaví (heading) nebo kód zboží (product code) do 10 míst do
určeného prostoru (na modrý řádek);
¾ Klikněte na „Vyhledat harmonizovaný kód1” (Search HS code) (na pravé straně pole
pro kód zboží);
¾ Otevře se informativní stránka o autorských právech2 Î Klikněte na „Přijmout“
(Accept) nebo „Zamítnout3” (Deny).
Î Pokračujte ke kroku 7

JESTLIŽE NEZNÁTE KÓD ZBOŽÍ
MÁTE NA VÝBĚR 2 MOŽNOSTI: A NEBO B
MOŽNOST A
 Klikněte na odkaz „Hledat kód zboží“ (Browse product code). Otevře se seznam kapitol
(seznam nomenklatur (kategorií) zboží) (product nomenclature);

1
2

Standardní kód harmonizovaného systému

PŘIJETÍ LICENCE: Informace v části Databáze použitých sazeb nebo Importní formality nesmí být použity
pro další prodej (nebo pro konzultační služby), redistribuci, tvorbu databází, ukládání dat, nebo pro jakýkoliv
jiný účel, než referenční použití uživatelem z Evropské unie, který se nachází v některé z 27 členských zemí
Evropské unie, Chorvatsku, Turecku a bývalé jugoslávské republice Makedonii, na podporu svých vlastních
operací v mezinárodním obchodu uživatele v Evropské unii. Jakékoliv jiné použití je zakázáno pokud není
výslovně písemně povoleno majitelem dat.
3

Pokud v tomto kroku odmítnete, nebude vám umožněn přístup k této části.
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Pokud najdete popis vašeho zboží uvedený v některé z 21 částí,
¾ Klikněte na příslušný název kapitoly v pravém sloupci. Otevře se stránka se seznamem
zboží s podrobnějším popisem zboží a jejich příslušnými kódy;
¾ Klikněte na kód v prvním sloupci nalevo pro příslušné zboží. Jakmile kliknete na odkaz,
bude kód zboží automaticky zadán do vyhledávacího formuláře. Pokud se jedná o kód
zboží, který požadujete, jednoduše klikněte na tlačítko „Potvrdit“ (Confirm) a okno se
uzavře;
¾ Ve vyhledávacím formuláři klikněte na „Vyhledat harmonizovaný kód1“ (Search HS
code);
Î Pokračujte ke kroku 7
MOŽNOST B
 Klikněte na odkaz „Fulltextové vyhledávání“ (Full text Search); otevře se stránka se
seznamem kategorií zboží (product nomenclature);
¾ Napište popis zboží do pole pro popis zboží a klikněte na „Vyhledat harmonizovaný kód
1
“(Search HS code). Otevře se stránka se seznamem zboží s podrobnějším popisem zboží
a jejich příslušnými kódy;
¾ Klikněte na kód pro příslušné zboží v prvním sloupci nalevo;
¾ Po kliknutí na odkaz je kód zboží automaticky zadán do vyhledávacího formuláře. Pokud
se jedná o kód zboží, který požadujete, jednoduše klikněte na tlačítko „Potvrdit“
(Confirm) a okno se uzavře;
¾ Ve vyhledávacím formuláři klikněte na „Vyhledat harmonizovaný kód1“ (Search HS
code);
Î Pokračujte ke kroku 7

1

STANDARDNÍ KÓD HARMONIZOVANÉHO SYSTÉMU
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Krok 7

PŘEČTĚTE SI STRÁNKU S VÝSLEDKY STATISTIK OBCHODU
Rozvržení stránky s obchodními statistikami se liší v závislosti na výběru provedeném ve
vstupním formuláři.

PŘÍKLAD VÝSLEDNÉ TABULKY STATISTIK OBCHODU

Poznámka:
V tabulce výsledků označuje znaménko „-“, že pro dovoz/vývoz vybraného zboží nejsou
ve zvoleném roce členskou zemí EU uváděny žádné hodnoty.
Desetinná čísla se oddělují tečkou (.) Tisíce jsou odděleny mezerou.
Vyhledávací kritéria můžete zúžit na spodní straně výsledkové stránky kliknutím na
další výběr následujících parametrů: rok(y) (Years), členská(é) země EU (EU Member
State(s)), partnerská(é) (Partners) země a indikátor(y) (Indicators). Potvrďte svůj výběr
kliknutím na tlačítko „Hledat“ (Search).
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Pro získání ceny za kilogram pro dovoz/vývoz: vydělte hodnotu ve sloupci s hodnotami
dovozu nebo vývozu příslušnou hodnotou ve sloupci množství dovozu nebo vývozu. Jestliže
je například hodnota dovozu pro zboží X ze země X 3 300 Euro a množství dovozu je 0,3
tuny (300 kg), vydělením 3 300 hodnotou 300 získáte cenu za kilogram 11 Euro.
Pro stažení údajů statistik obchodu na váš počítač: převedení údajů na stránce výsledků
statistik obchodu do sešitu tabulkového procesoru vám umožní provádět výpočty a další
analýzy s využitím požadovaných dat.
Pro export výsledků do formátu Microsoft Excel:

¾ v horní části stránky s výsledky klikněte na odkaz „excel“
nebo
¾ klikněte pravým tlačítkem pro zobrazení nabídky a výběr možnosti nabídky „Export
do sešitu Microsoft Excel“ (Export to Microsoft Excel).
Tím se otevře sešit Excel a převedou se statistické údaje ochodu z tabulky statistik databáze
tržních příležitostí do sešitu Excel.
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5. REGISTR STÍŽNOSTÍ
Registr stížností (Complaint Register) slouží jako výchozí místo pro zadání všech stížností
firem z EU na obchodní překážky pro export do zemí nebo v investování v zemích mimo
EU.
Umožňuje podnikatelům v EU snadněji sledovat vývoj stížnosti.

VÝHODY REGISTRU STÍŽNOSTÍ
• JEDNODUCHÁ ON-LINE REGISTRACE PŘEKÁŽEK OBCHODU
• ZÁZNAM VŠECH PŘEKÁŽEK OBCHODU NA JEDNOM MÍSTĚ
• STANDARDIZOVANÉ ONLINE VSTUPNÍ FORMULÁŘE.
V TÉTO ČÁSTI MŮŽETE
¾

VYHLEDAT STÍŽNOST (SEARCH COMPLAINTS)

¾

REGISTROVAT STÍŽNOST (SEARCH A NEW COMPLAINT)

¾

POŽÁDAT O DALŠÍ INFORMACE (FAQ)
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5.1.

HLEDÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Pro získání informací v této části prosím postupujte podle níže uvedených kroků:
Krok 1
Přejděte na vstupní vyhledávací formulář Registru stížností kliknutím na záhlaví
„Registr stížností“ (Complaint Register) na domovské stránce a poté kliknutím na
tlačítko „Hledat stížnosti“ (Search Complaints) na spodní části stránky.
Krok 2
Zvolte sektor, opatření a/nebo zemi
Můžete vybrat jeden (nebo více) různých sektorů, jednu (nebo více) z uvedených zemí nebo
jedno (či více) různých opatření kliknutím na některou z rozbalovacích nabídek.
¾ Zvolte sektor, opatření nebo zemi kliknutím na rozbalovací nabídku;
¾ Můžete zvolit jeden nebo více prvků tak, že při klikání na příslušné možnosti zároveň
stisknete klávesu „Ctrl“;
¾ Klikněte na tlačítko „Hledat“ (Search) .
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Krok 3

PŘEČTĚTE SI TABULKU VÝSLEDKŮ
(COMPLAINT REGISTER: RESULT)

PŘÍKLAD PODROBNOSTÍ STÍŽNOSTI
(COMPLAINT REGISTER: DETAILS)
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5.2.

REGISTRACE NOVÉ STÍŽNOSTI

Chcete-li registrovat novou stížnost, postupujte prosím podle níže uvedených kroků:
Krok 1
Přejděte k vyhledávacímu formuláři Registrace stížnosti kliknutím na záhlaví „Registr
stížností“ (Complaint Register) na domovské stránce a poté klikněte na tlačítko
„Registrovat novou stížnost“ (Register a new complaint).
Krok 2
Vyplňte formulář
Je nutné vyplnit všechna pole ve formuláři. Nicméně, čím kompletnější budou vámi
poskytnuté informace, tím snadnější bude pro služby Evropské komise zpracování vaši
stížnosti. Povinná pole jsou označena hvězdičkou (*). Název firmy nebo organizace a
kontaktní údaje zaznamenané ve formuláři nebudou v registru stížností veřejně přístupné.
Potřebujete-li pomoc, je online k dispozici vyplněný fiktivní příklad formuláře na této adrese:
http://madb.europa.eu/madb_barriers/complaint_phase1.jsp
Tento formulář nemusíte používat. Stížnost můžete také předat běžným dopisem, avšak je i ve
vašem zájmu zadat co možná nejvíce relevantních informací.
Formulář můžete odeslat běžnou poštou na následující adresu:
European Commission
DG Trade – Market Access Unit
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels
BELGIE
Krok 3
Registrujte svou stížnost
¾

Pro dokončení registrace musíte kliknout na tlačítko „Registrovat stížnost“ (Register
complaint) ve spodní části stránky s formulářem.

¾

Systém zobrazí stránku s údaji, které budou odeslány. Po potvrzení bude vaše
stížnost zaregistrována.
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5.3.

ČASTÉ DOTAZY

DRUH INFORMACÍ K DISPOZICI V TÉTO ČÁSTI:
Zaručí vyplnění registru stížností, že se mou stížností budou zabývat služby
Komise?
Jak budu informován(a) o průběhu řízení v otázkách mé stížnosti?
Mohu zadat stížnost v mém jazyce?
Je registr stížností propojen s postupy Nařízení Komise o obchodních
překážkách?
Jak dlouho bude trvat řešení mé stížnosti?
Bude má stížnost zaznamenaná i v Databázi tržních příležitostí?
Mám obavy, že úřady třetí země zjistí, že jsem zadal stížnost. Jak chráníte před
zjištěním mé identity?

CHCETE VĚDĚT VÍCE O REGISTRU STÍŽNOSTÍ
NEBO
MÁTE NĚJAKÝ NÁVRH?

Kontaktujte prosím tým databáze tržních příležitostí
Î Trade-Market-Access-Dbase@ec.europa.eu
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6. DATABÁZE OBCHODNÍCH PŘEKÁŽEK
V této části můžete nalézt informace o konkrétních překážkách obchodu, kterým čelí
exportéři EU na trzích ve třetích zemích.

6.1.

HLEDÁNÍ PŘEKÁŽKY (BARRIERS FICHES: SEARCH)

Pro získání požadovaných informací z této části prosím postupujte podle níže uvedených
kroků:
Krok 1
Přejděte k formuláři hledání obchodní překážky kliknutím na záhlaví Databáze
obchodních překážek (Trade Barrier Database) na domovské stránce
Krok 2
Zvolte sektor, opatření a/nebo zemi
Můžete vybrat jeden (nebo více) různých sektorů, jednu (nebo více) z uvedených zemí nebo
jedno (či více) různých typů opatření kliknutím na některou z rozbalovacích nabídek.
¾ Zvolte sektor, opatření nebo zemi kliknutím na rozbalovací nabídku;
¾ Můžete zvolit jeden nebo více prvků tak, že při klikání na příslušné možnosti zároveň
stisknete klávesu „Ctrl“;
¾ Klikněte na tlačítko „Hledat“ (Search).
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Krok 3

PŘÍKLAD VÝSLEDNÉHO SEZNAMU PŘEKÁŽEK
(BARRIERS LIST)

Pozn.: kliknutím na „Další kritéria hledání“ (Other search criteria), získáte seznam
křížových tabulek poskytující přehled počtu překážek, které jsou k dispozici pro uvedenou
kombinaci země, sektoru a opatření:
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¾
¾
¾

6.2.

Křížová tabulka země a sektoru (Country and Sector cross table)
Křížová tabulka země a opatření (Country and Measure cross table)
Křížová tabulka sektoru a opatření (Sector and Measure cross table)

HLEDÁNÍ AKTUALIZACÍ A NOVINEK

¾ Na stejné stránce můžete kliknout na odkazy poskytující nejnovější informace o
aktualizacích, vyřešených překážkách nebo nových překážkách.
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Můžete vyhledat překážky, které byly změněny nebo kontrolovány v posledním týdnu
nebo měsíci.

Můžete také najít informace o vyřešených případech kliknutím na záhlaví „Vyřešené
obchodní překážky“ (Resolved barrier fiches).
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7. DATABÁZE SANITÁRNÍCH A FYTOSANITÁRNÍCH PŘEKÁŽEK
Informace obsažené v této databázi o sanitárních fytosanitárních překážkách byly
poskytnuty zemědělsko-potravinářským průmyslem, členskými státy EU, delegacemi
Evropské komise ve třetích zemích, Službami Komise a oznámeními o sanitárních a
fytosanitárních překážkách WTO.

7.1.

HLEDÁNÍ PŘEKÁŽKY (SEARCH THE DATABASE)

Pro získání požadovaných informací z této části prosím postupujte podle níže uvedených
kroků:
Krok 1
Přejděte k formuláři hledání sanitární a fytosanitární překážky kliknutím na záhlaví
„Databáze sanitárních a fytosanitárních překážek exportu“ (SPS Database) na
domovské stránce
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Krok 2
Zadejte vyhledávací kritéria pro nalezení sanitárních a fytosanitárních překážek (SPS)
Podle třetí země:
¾ Na domovské stránce klikněte na záhlaví „Podle třetí země“ (by third country).
¾ Klikněte na příslušnou zemi. Otevře se seznam výsledků SPS.
¾ Klikněte na příslušnou položku pro otevření podrobností o překážce.
Podle sekce zboží:
¾ Na domovské stránce klikněte na záhlaví „Podle sekce zboží“ (by product section).
¾ Zvolte seznam zboží.
¾ Zvolte příslušné zboží. Otevře se seznam výsledků SPS.
¾ Klikněte na příslušnou položku pro otevření podrobností o překážce.
Podle popisu zboží:
¾ Na domovské stránce klikněte na záhlaví „Podle popisu zboží“ (by product
description).
¾ Zvolte zemi nebo popis zboží (Zadejte prosím klíčové slovo. Systém vyhledá všechny
popisy zboží).
¾ Klikněte na tlačítko Hledat (Search). Otevře se seznam s popisem zboží.
¾ Klikněte na příslušnou položku pro otevření podrobností o překážce.
Podle opatření SPS:
¾ Na domovské stránce klikněte na záhlaví „Podle opatření SPS“ (by SPS measure).
¾ Zvolte příslušné opatření. Otevře se seznam výsledků SPS.
¾ Klikněte na příslušnou položku pro otevření podrobností o překážce.
Podle třetí země versus sekce zboží
¾ Na domovské stránce klikněte na záhlaví „Podle třetí země versus zboží“ (by third
country vs product).
¾ Získáte seznam skupin zboží v tabulce.
¾ Klikněte na zboží pro zobrazení popisu.
¾ Klikněte na číslo v tabulce níže pro zobrazení seznamu souvisejících překážek.
Podle třetí země versus opatření
¾ Na domovské stránce klikněte na záhlaví „Podle třetí země versus opatření“ (by third
country vs measure).
¾ Získáte seznam opatření v tabulce.
¾ Klikněte na položku pro zobrazení dalších podrobností.
¾ Klikněte na číslo v tabulce níže pro zobrazení seznamu souvisejících překážek.
Můžete také najít informace o vyřešených případech kliknutím na záhlaví „Vyřešené SPS
problémy“ (Resolved SPS problems).
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PŘÍKLAD VYŘEŠENÉ PŘEKÁŽKY
(BARRIER FICHE DETAIL)

7.2.

HLEDÁNÍ AKTUALIZACÍ A NOVINEK (SPS FICHES: LAST UPDATES)

Můžete také vyhledat poslední aktualizované překážky kliknutím na část „Poslední
aktualizace“ (Last updates). Můžete vyhledat překážky změněné nebo zkontrolované v
posledním týdnu nebo měsíci.
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Zvolením záhlaví „Co je nového“ (What's new) získáte informace týkající se překážek
vytvořených v posledním měsíci.
Kliknutím na záhlaví „Kontakt“ (Contact) můžete odeslat své poznámky nebo dotazy.

34

8. NAŘÍZENÍ O OBCHODNÍCH PŘEKÁŽKÁCH
V této části budete přesměrováni na internetové stránky Nařízení EU o obchodních
překážkách, abyste mohli nalézt informace o formálních postupech dle nařízení EU o
obchodních překážkách

CO JE TO NAŘÍZENÍ O OBCHODNÍCH PŘEKÁŽKÁCH
(TRADE BARRIERS REGULATION – TBR)?
Pro získání informací z této části
PŘEHLED (OVERVIEW)
LEGISLATIVA (LEGISLATION)
ZPRÁVY A TEXTY (REPORTS AND TEXTS)
SEZNAM PŘÍPADŮ (LIST OF CASES)
STÍŽNOSTI (COMPLAINTS)
¾

Klikněte prosím na odkaz na internetové stránky nařízení níže :
http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/tbr/index_en.htm
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9. ČASTÉ DOTAZY
V této části můžete nalézt odpovědi na nejčastěji kladené dotazy.
VŠEOBECNÉ DOTAZY
1.
2.
3.
4.
5.

Co je to Databáze tržních příležitostí?
Jak může pomoci strategie vstupů na trhy EU?
Co obsahuje Databáze tržních příležitostí?
Jak může EU odstraňovat obchodní překážky?
Jak můžete pomoci?
PODMÍNKY POUŽITÍ

1. Musím něco platit? Může ji používat každý?
2. Nacházím se v EU. Proč nemohu získat přístup do části použité sazby a dovozní
formality?
3. Jsem oficiálním zástupcem členského státu a pracuji v zemi mimo EU. Jak mohu získat
přístup do částí použité sazby a dovozní formality?
4. Obdržel jsem zprávu „Přístup není povolen z otevřeného proxy serveru (Access is not
allowed from an open proxy server). Co to znamená?
OSTATNÍ PROBLÉMY
1. Kde mohu najít podobné informace týkající se pomoci exportérům ze třetích zemí při
exportu do EU?
2. Kde jinde mohou najít sazby použité EU na dovoz ze třetích zemí?
ZKRATKY
Seznam zkratek použitých v Databázi tržních příležitostí.
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10. UŽITEČNÉ ODKAZY
V této části jsou uvedeny informace o úřadech EU a členských zemí a mezinárodních
organizací účastnících se obchodních operací a propagace obchodu.
¾

KLIKNUTÍM PROSÍM ZVOLTE ODKAZ S PŘÍSLUŠNOU KATEGORIÍ.
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11. VAŠE POZNÁMKY
Týmu Databáze tržních příležitostí můžete odeslat své poznámky nebo dotazy v G Trade
kliknutím na část „Contact“.
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12. PROHLÁŠENÍ
Komise nepřijímá žádnou odpovědnost za materiál obsažený v tomto dokumentu.
Za tento materiál se považuje:
Informace všeobecné povahy, které nejsou určeny pro popis konkrétních okolností
nebo jednotlivce, či organizace;
Informace nemusí být nezbytně vyčerpávající, úplné, přesné nebo aktuální;
Neprofesionální právní rady (pokud potřebujete konkrétní radu, musíte se vždy
obrátit na profesionála s vhodnou kvalifikací).
Vezměte prosím na vědomí, že nemůže být zaručeno, že online dokument přesně odpovídá
oficiálně přijatému textu.
Pouze legislativa Evropské unie publikovaná v tištěném vydání Úředního věstníku
Evropského unie může být považována za autentickou.
Toto prohlášení (zřeknutí se odpovědnosti) není určeno k tomu, aby omezilo odpovědnost
Komise při porušení jakýchkoliv požadavků dle ustanovení platných národních zákonů ani
nevylučuje její odpovědnost za záležitosti, které nemohou být dle takového práva vyloučeny.
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