
Požadované informace: 

1. Za jakých podmínek můžeme z našeho skladu udělat dočasný celní sklad. Sklad je v Praze. 

 

Poskytnuté informace: 

1. Co se týče povolení k provozování dočasného celního skladu je tato problematika upravena 

v čl. 148 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým 

se stanoví celní kodex Unie (dále jen „UCC“), a dále v prováděcích předpisech nařízení 

Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla 

k některým ustanovením celního kodexu Unie (dále jen „delegovaný akt") a prováděcí nařízení 

Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla 

k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se 

stanoví celní kodex Unie. Provozovat dočasný celní sklad lze pouze na základě povolení 

k provozování dočasného celního skladu vydané celním úřadem, v jehož obvodu bude dočasný 

celní sklad provozován. 

Celnímu úřadu musí být žadatelem podána žádost o povolení elektronické komunikace blíže na 

https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/podminky-elektronicke-

komunikace/Stranky/default.aspx  

Pro povolení k provozování dočasného celního skladu podá žadatel žádost, která musí 

především obsahovat, kde se bude dočasný sklad nacházet, bližší popis dočasného skladu 

(označení místnosti, plánek apod.), jak bude zajištěn celní dluh, jak budou vedeny záznamy, aby 

mohl být vykonáván celní dohled (záznamy musí být schváleny celním úřadem), řádné označení 

dočasného celního skladu a jeho zabezpečení. Místo, kde bude dočasný celní sklad provozován 

musí mít ve své dispozici (ve vlastnictví nebo v obdobném vztahu). Tato skutečnost se dokládá 

výpisem z katastru nemovitostí nebo nájemní či podnájemní smlouvou. Celní úřad pro úplnost 

uvádí, že dočasný celní sklad může být jen vyhraničený prostor v budově. Pokud žadatel bude 

splňovat všechny podmínky stanovené čl. 148 odst. 2 UCC a v dalších souvisejích předpisech 

vydá celní úřad povolení k provozování dočasného skladu, ve kterém žadateli stanový 

podmínky, za kterých bude možné dočasný celní sklad provozovat.   

Celní úřad z veřejně dostupných zdrojů zjistil, že sklad žadatele se má nacházet na adrese 

XXXXXXXXX, 104 00 Praha, kde se předpokládá, že bude provozován dočasný celní sklad, a 

proto žádost o dočasný celní sklad podejte u zdejšího celního úřadu. 
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