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Výukový materiál je výstupem projektu „Posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců
malých a středních firem v Moravskoslezském kraji prostřednictvím vzdělávání v oblasti
mezinárodního obchodu a exportu“, zkráceným názvem ŠKOLA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU,
reg. č. CZ.1.07/3.2.07/01.0036. Projekt je realizován v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, přičemž realizátory jsou Slezská univerzita v Opavě a
Okresní hospodářská komora v Karviné.
Realizátoři již delší dobu silně vnímají absenci dalšího odborného vzdělávání v oblasti
zahraničního obchodu. Nedostatek vhodné nabídky vzdělávacích programů v této oblasti oba
partneři vysledovali v rámci jednání s celou řadou spolupracujících subjektů v
Moravskoslezském kraji. Jedná se o firmy a organizace, které čerpají informace přímo z trhu,
tzn. od firem zapojených do zahraničního obchodu, či podniků, které se do zahraničního
obchodu teprve hodlají zapojit a hledají na trhu kvalifikovanou pracovní sílu. Pro důkladné
ověření této potřeby dalšího odborného vzdělávání provedli projektoví partneři monitoring
potřeb trhu (poptávka zaměstnavatelů po zaměstnancích s kvalifikací v zahraničním obchodě
a mezinárodním marketingu; zmapování zájmů zaměstnanců firem a zájemců o práci v
zahraničním obchodě), z něhož vyplynula jednoznačná potřeba nabídky ucelených, prakticky
zaměřených, výukových kurzů zahraničního obchodu. V současnosti jsou na trhu dalšího
vzdělávání v Moravskoslezském kraji nabízeny kurzy a semináře, které se většinou zaměřují
na jedno či více témat zahraničního obchodu, ale žádný z nich nepokrývá nabídku vzdělávání
v zahraničním obchodě komplexně. Zaměstnanci firem a zájemci o práci v zahraničním
obchodě nemají možnost absolvovat ucelený vzdělávací program, po jehož absolvování by
byli schopni pracovat jako manažeři zahraničního obchodu znalí všech důležitých oblastí
dané problematiky. Proto projektoví partneři považují za nanejvýš důležité vytvořit prakticky
orientovaný vzdělávací program zahraničního obchodu a mezinárodního marketingu, který
umožní jeho absolventům získat vysoce konkurenční postavení na trhu práce a vytvořit si tak
podmínky pro lepší pracovní uplatnění.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
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ŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU
Používají se v rámci preferenčního systému EU na základě mezinárodních dohod,
jednostranných opatření nebo NR č. 1207/01. Příslušné předpisy vymezují, jaký z důkazů lze
pro které dovozy/vývozy použít.
Průvodní osvědčení EUR.1
Univerzální použití, kromě vývozů ze zemí GSP.
a) originál potvrzený celními orgány nebo jinou pověřenou institucí vývozní země (např.
Mexiko, Chile),
b) pro vývoz do zemí GSP s označením v kolonce 2 (čl. 97v NK č. 2454/93).
Doba platnosti od vystavení:
1) 4 měsíce – Albánie, Alžírsko, Andorra, Bosna a Hercegovina, Ceuta a Melilla, Černá Hora,
EEA, Egypt, EU, Faerské ostrovy, Chorvatsko, Island, Izrael, Jihoafrická republika, Jordánsko,
Kosovo, Libanon, Lichtenštejnsko, Makedonie, Maroko, Moldavsko, Norsko, Palestina, San
Marino, Srbsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko,
2) 5 měsíců – Sýrie,
3) 10 měsíců – ACP (dle NR č. 1528/07, skupina států – CARIFORUM a tichomořské státy –
Papua-Nová Guinea), Chile, Mexiko, OCT, GSP (pouze při vývozu z EU do zemí GSP – pro
účely kumulace).
Průvodní osvědčení lze vystavit dodatečně, stejně jako i duplikát.
Průvodní osvědčení EUR-MED
Používá se v rámci zemí zapojených do systému evropsko-středomořských pravidel původu
(EUROMED).
Kolonka 7 - musí být v poznámce uvedeno prohlášení o ne/uplatnění kumulace s materiály.
Originál potvrzují celní orgány.
Doba platnosti od vystavení: 4 měsíce.
Průvodní osvědčení lze vystavit dodatečně, stejně jako i duplikát.
Formuláře EUR.2 (Sýrie)
Pro poštovní nebo kurýrní zásilky nižších hodnot (do 1.000 jednotek – dle starší dohody z
doby, kdy Euro neexistovalo), musí být předloženo okamžitě se zbožím, nelze vystavit
dodatečně.
Prohlášení na faktuře nebo jiném obchodním dokumentu
Platnost – stejně jako u průvodního osvědčení EUR.1.
Různé formulace – dle příslušné dohody. Použití:
1) do hodnotového limitu stanoveného pravidly původu (6 000 Euro),
2) bez ohledu na fakturovanou částku – schválený vývozce, má číslo oprávnění.
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Využívá se tzv. harmonizované znění textu ve smyslu pan-evropských PPZ. V některých
dohodách se používá starší znění textu a jsou povoleny pouze určité jazykové verze, např. v
dohodách s Mexikem a Chille pouze španělsky nebo anglicky.
Prohlášení lze vystavit dodatečně do 2 let.
Nepoužívá se pro Sýrii.
Prohlášení na faktuře EUR-MED nebo jiném obchodním dokumentu
Používá se v rámci zemí zapojených do systému evropsko-středomořských pravidel původu
(EUROMED). Musí být uvedeno prohlášení o ne/uplatnění kumulace s materiály.
Platnost – stejně jako u průvodního osvědčení EUR.1.
Stanovená formulace a hodnotové limity – dle příslušné dohody. Použití:
1) do hodnotového limitu stanoveného pravidly původu (6 000 Euro),
2) bez ohledu na fakturovanou částku – schválený vývozce, má číslo oprávnění.
Využívá se tzv. harmonizované znění textu ve smyslu evropsko-středomořských PPZ.
Prohlášení lze vystavit dodatečně do 2 let.
Osvědčení o původu FORM A
Používá se při vývozu ze zemí GSP a doba platnosti od vystavení je 10 měsíců.
Originál
potvrzený
státní
institucí
ve
vývozní
zemi
GSP
nebo
norskými/švýcarskými/tureckými* celními orgány v případě výměny osvědčení:
a) pro jedinou zásilku, nebo
b) sérii zásilek, za podmínek stanovených článkem 97o NK č. 2454/93 pravidel původu pro
GSP.
Náhradní doklad – možnost výměny osvědčení (pouze jedenkrát) mezi EU - Švýcarskem –
Norskem – Tureckem*.
Prohlášení dodavatele
Používá se:
a) k prokázání preferenčního původu zboží v rámci vnitrounijního (EU) obchodu (nařízení
Rady č. 1207/01, v platném znění),
b) k prokázání preferenčního původu zboží v případě, že se jedná o zboží dovážené v rámci
celní unie EU – Turecko s osvědčením A.TR (Rozhodnutí č. 1/2006),
c) v rámci plné kumulace v dohodách:
- Evropského hospodářského prostoru (EEA),
- Alžírsko, Maroko a Tunisko,
- ACP (dle NR č. 1528/07 a skupina států – CARIFORUM, tichomořské státy – Papua-Nová
Guinea), OCT.
Prokázání statusu zboží
Osvědčení A.TR.
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Používá se pouze v rámci celní unie mezi EU a Tureckem. Není důkazem původu, ale
prokazuje status EU nebo Turecka. To znamená, že se zboží nacházelo ve volném oběhu EU
nebo Turecka (v případě dovozu ze třetí země bylo clo již vybráno).
a) originál potvrzený celními orgány,
b) originál potvrzený zvláštním razítkem schváleného vývozce,
c) originál potvrzený předem razítkem celních orgánů.
Osvědčení lze vystavit dodatečně, stejně jako i duplikát.

*pro Turecko možnost kumulace a výměny osvědčení, až po oznámení splnění podmínek v
řadě C Úředního věstníku EU
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