Celní kodex Unie
(CKU) – Přehled
Tento intuitivní e-learningový modul poskytuje
přehled o Celním kodexu Unie (CKU).
Zaměřuje se na klíčové funkce, dopad na práci
celních orgánů a obchodníků a hlavní výhody pro
obě skupiny.

E-learningový modul

Abyste mohli naplno využít výhod tohoto kurzu,
doporučujeme vám začlenit kurz do svého vlastního
školicího programu a vytvořit tak ucelený školicí
program.

Cílová skupina
Všichni celní úředníci a obchodníci, kteří
potřebují rychlý přehled o legislativě CKU a jejích
výhodách.

Dostupné jazyky

Výukové cíle
Během tohoto 105minutového kurzu si osvojíte:
-

Tento modul je k dispozici ve 22 jazycích EU. Aktuální
stav naleznete v tabulce na webových stránkách

-

Europa.

-

obecné informace o Celním kodexu Unie (CKU);
rámec CKU a jeho hlavní postupy a výhody
podle jednotlivých témat týkajících se cel;
vliv kodexu CKU na veřejný a soukromý
sektor;
časové rámce přechodu na CKU;
různé právní akty, které tvoří balík kodexu
CKU: akt v přenesené pravomoci (DA
(Delegated Act)), prováděcí akt (IA
(Implementing Act)) a akt vpřenesené
pravomoci pro přechodné období (TDA
(Transitional Delegated Act)).

Specifika tohoto modulu
Hlavní funkce a výhody CKU jsou
podrobně popsány podle celních
aktivit.
V tomto modulu můžete v
požadovaném pořadí volně
nahlédnout do jakékoli domény,
která vás zajímá, kliknutím na
odpovídající položku.

Obecné funkce
Kurz můžete přerušit. Při opětovném otevření kurzu
můžete pokračovat od místa, kde jste kurz přerušili.
Vyplněné části jsou v nabídce označeny žlutě.
Přehled kurzu obsahující nejrelevantnější informace je
dostupný ve formátu optimalizovaném pro tisk v
knihovně kurzu.

Jak spustit a používat tyto elearningové kurzy?
-

-

-

E-learningový modul si bezplatně stáhněte
pomocí
formuláře ke stažení.
Pro soubory .iso, .exe, .html a .html5 vyberte
běžnou komprimovanou složku ZIP.
Pro integraci verze .scorm do vašeho systému
LMS zvolte zazipovaný soubor (scorm).
Přečtěte si Úvodní příručku dostupnou ve
staženém zazipovaném souboru. Tato příručka
vysvětluje postup instalace kurzu do vašeho
systému.
K tomu, aby studenti mohli tento kurz absolvovat,
nepotřebují mít vysokou úroveň IT dovednost.
V případě technických problémů nejprve
kontaktujte svého místního správce. Pokud
problém přetrvává, zašlete popis problému (spolu
se snímkem obrazovky) na adresu taxud elearning@ec.europa.eu

Jak byly kurzy vyvíjeny?
Tento kurz je jedním z modulů rozsáhlého elearningového programu CKU EU (viz webové stránky
EUROPA).
Tento e-learningový program CKU EU lze sledovat
jako kompletní program,
Moduly jsou však navrženy tak, aby umožňovaly výběr
jednotlivého modulu v závislosti na vašich potřebách
profesionální kompetence.
Kurzy byly vyvinuty v rámci programu Clo 2020. Obsah
e-learningového programu CKU byl vytvořen
projektovým týmem složeným ze skupiny celních
odborníků z národních správ a soukromého sektoru v
úzké spolupráci s Generálním ředitelstvím Evropské
komise pro daně a celní unii.

Kontakt: DG TAXUD/E3
Management of Programmes & EU
training
taxud - e-learning@ec.europa.eu

