
                                                           
 

 

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje 

 a Celní úřad pro Moravskoslezský kraj  

  si Vás dovolují pozvat na konzultační seminář na téma 

 

 

CELNÍ NOVINKY PRO ROK 2017 
 

Akce je určena pro každého, kdo obchoduje se zbožím přes hranice České republiky i Evropské unie a kdo si 

chce udržovat aktuální přehled o vývoji celní legislativy. Seminář je přínosný zejména pro dovozce, 
vývozce zboží a celní zástupce, kteří pochopili, že znalost principů celního řízení je klíčovou 

podmínkou pro správné uplatnění celních postupů a bezproblémovou komunikaci s pracovníky 

Celní správy České republiky. 

 
Termín:  úterý 28. března od 9:30 – 14:00 hod.   

Místo konání: Best Western Hotel Vista Ostrava 

(Kpt. Vajdy 3046/2 700 30 Ostrava – Zábřeh) 

 
Program: 

9:00 - 9:30  PREZENCE 

9:30 - 14:00  PROGRAM SEMINÁŘE       
 

 Revize Harmonizovaného sytému  

 Preferenční a nepreferenční obchod 

 Tarifní a netarifní opatření 

 Způsoby zajištění celního dluhu  

 Nový celní zákon 

 Změny v oblasti DPH související s celním kodexem Unie 

 Pracovní program celního kodexu Unie  

 Diskuze v rámci jednotlivých bloků 

11:30 - 12:00  PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM 

 

Přednášející:  mjr. Ing. Roman Kvíčera – vedoucí odboru Celního 

npor. Mgr. Roman Szczeponiec  - vedoucí oddělení Podpory celního řízení 
   (Celní úřad pro Moravskoslezský kraj) 

 
Účastnický poplatek: členové HK ČR 847 Kč/osoba (700 Kč + 21% DPH) 

   ostatní          1 694 Kč/osoba (1 400 Kč + 21% DPH)  

 

Způsob úhrady: platebním převodem na účet č. 373630443/0300 do 15.3.2017, 

 jako variabilní symbol uveďte kód 1701, specifický symbol = vaše IČ 

Poznámka: Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací. Je však možné vyslat náhradníka. 
Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře a občerstvení. Účastníci obdrží u prezence  
doklad o zaplacení. Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje je plátcem DPH (DIČ: CZ47673192). 

 

Kontaktní osoba:          Ing. Ladislav Kozák, tel: 724 613 106, e-mail: l.kozak@khkmsk.cz 

 

Uzávěrka přihlášek:    15. března 2017   (KAPACITA OMEZENA – POUZE JEDEN SEMINÁŘ!!!) 
 

REGISTRACE PŘIHLÁŠEK: www.khkmsk-registrace.cz 
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