Žádost o povolení elektronické komunikace /
Žádost o rozšíření povolení elektronické komunikace
č. _______________________1
A) Žádost
Žádám o povolení elektronicky komunikovat s:
celními úřady uvedenými v zákoně č. 17/2012, o Celní správě České republiky

☐ povolení podávat e-CP do režimu dovozu2 v systému e-Dovoz;
-

pro podávání celních prohlášení do dovozních celních režimů v systému eDovoz, přičemž formát a obsah elektronicky podaných prohlášení bude v souladu se
strukturou a obsahem zveřejněným v příloze 37 prováděcího předpisu,
a rovněž v souladu s technickými specifikacemi Celní správy ČR zveřejněnými na url:
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/ics/Stranky/dokumentace-pro-vyrobcesw.aspx.

☐ povolení podávat vstupní SCP a oznámení o příjezdu3;
-

-

pro podávání vstupních souhrnných celních prohlášení v systému ICS, přičemž
formát a obsah námi elektronicky podaných prohlášení bude v souladu se strukturou a
obsahem zveřejněným v příloze 30A nařízení Komise (EHS) č. 2454/1993, kterým se
provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí předpis“), a rovněž v souladu
s technickými specifikacemi české celní správy zveřejněnými na url:
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/ics/Stranky/dokumentace-pro-vyrobcesw.aspx;
pro podávání oznámení o příjezdu zboží v systému ICS, přičemž formát a obsah
námi elektronicky zasílaných zpráv o příjezdu zboží bude v souladu s podmínkami
prováděcího předpisu a rovněž s technickými specifikacemi české celní správy
zveřejněnými na url:
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/ics/Stranky/dokumentace-pro-vyrobcesw.aspx.

☐ povolení zasílání zpráv ke vstupnímu souhrnnému celnímu prohlášení podané
osobou uvedenou v článku 36b odst. 4 celního kodexu v případech, kdy je žadatel
uveden jako přepravce nebo zástupce.
-

při příjmu ECR zpráv k ESD podaných osobou uvedenou v čl. 36b odst. 4 nařízení
Rady (EHS) č. 2913/922, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění

Vyplňte pouze pro žádost o změnu (rozšíření) již vydaného platného povolení, uveďte číslo
komunikačního povolení.
2 Podáváním CP do dovozních celních režimů se rozumí též podávání žádostí o vratku po vývozu zboží
z režimu AZS/N, podávání dat podporujících písemné celní prohlášení typu CN22 a CN23,podávání
samostatného odpisu z režimu s hospodářským účinkem, konečného užití nebo dočasného skladu,
podávání souhrnných celních prohlášení pro dočasné uskladnění a podávání oznámení o zboží
vstupujícím do svobodného pásma.
3Povolení elektronické komunikace při podávání vstupních souhrnných celních prohlášení ESD a při
podávání oznámení o příjezdu zboží.
1

1

(dále jen „celní kodex“), v případech, kdy budu uveden jako přepravce nebo zástupce
na vstupu;
☐ povolení elektronicky předkládat celní prohlášení do vývozu;
-

při podávání celních prohlášení do režimu vývozu v systému e-Vývoz, přičemž
formát a obsah námi elektronicky podaných prohlášení bude v souladu se strukturou a
obsahem vývozního celního prohlášení zveřejněným v příloze 37prováděcího
předpisu, se strukturou a obsahem souhrnného celního prohlášení zveřejněným v
příloze 30a prováděcího předpisu a rovněž v souladu s technickými specifikacemi
české celní správy zveřejněnými na url: http://www.cs.mfcr.cz/e-vyvoz;

☐ povolení elektronicky komunikovat s úřadem výstupu ve vývozu;
-

pro výstup zboží z celního území Společenství v režimu vývozu v systému
e-Vývoz a za použití parametrů komunikace dostupných na internetových stránkách
celní správy, přičemž formát a obsah elektronicky zasílaných zpráv o předložení zboží
k výstupu z celního území Evropské Unie, dále jen „EU“, bude v souladu s podmínkami
prováděcího předpisu, a rovněž s technickými specifikacemi české celní správy
zveřejněnými na url: http://www.cs.mfcr.cz/e-vyvoz.

☐ povolení elektronicky komunikovat s CÚ záruky;
-

-

pro komunikaci s celním úřadem záruky pro evidenci zajištění celního dluhu
v systému NCTS, přičemž formát a obsah elektronicky zasílaných zpráv pro evidenci
zajištění bude v souladu s podmínkami prováděcího předpisu a rovněž s technickými
specifikacemi české celní správy zveřejněnými na url:
http://www.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Clo-online/NCTS/;
pro komunikaci s celním úřadem záruky pro zajištění celního dluhu v systému
e-Dovoz, přičemž formát a obsah elektronicky zasílaných zpráv pro evidenci zajištění
bude v souladu s podmínkami prováděcího předpisu a rovněž s technickými
specifikacemi české celní správy.

☐ povolení předkládat elektronicky celní prohlášení do režimu tranzit / povolení
elektronicky komunikovat s CÚ určení v tranzitu;
-

-

pro podávání celních prohlášení do režimu tranzitu EU/společného tranzitního
režimu a podávání údajů karnetu TIR v systému NCTS, přičemž formát a obsah
elektronicky podaných prohlášení bude v souladu se strukturou a obsahem tranzitního
prohlášení EDI zveřejněným v příloze 37a prováděcího předpisu a v příloze A1 dodatku
III Úmluvy o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného
obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím, v platném znění (dále
jen „Úmluva“), a rovněž v souladu s technickými specifikacemi české celní správy
zveřejněnými na url: http://www.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Clo-online/NCTS/;
při ukončení režimu tranzitu Společenství/společného tranzitního režimu
a režimu tranzitu na podkladě karnetu TIR v systému NCTS, přičemž formát a
obsah elektronicky zasílaných zpráv o předložení zboží a o ukončení režimu tranzitu
EU a tranzitního režimu na podkladě karnetu TIR bude v souladu s podmínkami
Prováděcího předpisu a Úmluvy TIR a rovněž s technickými specifikacemi české celní
správy zveřejněnými na url: http://www.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Clo-online/NCTS/;
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☐ povolení komunikovat v rámci SASP (Single Authorisation for Sipmplified Procedure/
Jednotné povolení pro zjednodušené postupy);
-

při podávání hlášení SASP, přičemž formát a obsah elektronicky podaných hlášení
bude v souladu se strukturou a obsahem stanoveným ve znění vydaného jednotného
povolení pro zjednodušený postup a rovněž v souladu s technickými specifikacemi
české celní správy zveřejněnými na url: http://www.cs.mfcr.cz/.

B) Identifikační údaje žadatele
Obchodní název 4(dále jen "žadatel"):

EORI číslo5:

Sídlem:

adresa

spojení na žadatelem pověřeného pracovníka (v oblasti celního řízení):

jméno

e-mail

fax, telefon

spojení na žadatelem pověřeného pracovníka (v oblasti informačních technologií):

jméno

e-mail

fax, telefon

Jméno, příjmení a titul statutárního zástupce žadatele:

Uveďte úplný obchodní název dle výpisu z obchodního rejstříku.
Žadatel o povolení o elektronickou komunikaci musí disponovat řádným číslem EORI, bez platného
čísla EORI nelze elektronickou komunikaci povolit.
4
5

3

Podávat elektronicky celní prohlášení / zasílat statistická hlášení SASP budu:
☐ vlastním jménem ve vlastní prospěch (kód prospěchu „1“ dříve VJ/VP):
DIČ žadatele

Název/jméno a sídlo

☐ jako přímý zástupce (kód prospěchu „2“ dříve JO/JP) a případně za použití již vydaného
komunikačního povolení s evidenčním číslem přímého zástupce žadatele:
DIČ přímého zástupce

Název/jméno a sídlo

☐ jako nepřímý zástupce (kód prospěchu „3“ dříve VJ/JP) a případně za použití již vydaného
komunikačního povolení s evidenčním číslem nepřímého zástupce žadatele6:
DIČ nepřímého zástupce

Název/jméno a sídlo

Nelze využít pro elektronickou komunikaci při podávání celních prohlášení do režimu tranzitu
EU/společného tranzitního režimu a podávání údajů karnetu TIR v systému NCTS, elektronickou
komunikaci při ukončení režimu tranzitu Společenství/společného tranzitního režimu a režimu tranzitu
na podkladě karnetu TIR schváleným příjemcem v systému NCTS a při komunikaci s celním úřadem
záruky pro evidenci zajištění celního dluhu v systému NCTS
6
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C) Elektronické certifikáty
C.1) Certifikát(y) pro podepisování
V námi prováděné elektronické komunikaci jsou, podle článku 4b nařízení Komise
(EHS) č. 2454/1993, ve znění pozdějších předpisů, nahrazeny podpisy oprávněné
osoby kódem stanoveným celním úřadem. Jako tento kód navrhuji použít elektronický
podpis spojený s kvalifikovaným certifikátem (certifikáty), vydaným(i) některým
z akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb pod následujícím(i)
identifikačním(i) znakem(y):

Vydávající autorita

Identifikační znak(y) certifikátu(ů)

(pozn. pokud nestačí počet řádků v tabulce, přidejte další řádky; nepoužité řádky proškrtněte).

C.2) Certifikát pro šifrování
S ohledem na bezpečnost přenášených elektronických zpráv a jejich dat stanovených
článkem 4a nařízení Komise (EHS) č. 2454/1993, ve znění pozdějších předpisů,
budeme pro šifrování dat používat komerční certifikát vydaný některým
z akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb pod následujícím(i)
identifikačním(i) znakem(y)7:
Vydávající autorita

Identifikační znak(y) certifikátu(ů)

C.3) Certifikát(y) pro elektronickou správu certifikátů uvedených pod písmeny C.1) a C.2)
Pro elektronickou správu certifikátů pro podpisování a šifrování budeme používat
certifikát(y) vydaný(é) některým z akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb
pod následujícím(i) identifikačním(i) znakem(y):
Vydávající autorita

7

Identifikační znak(y) certifikátu(ů)

V případě, že si nepřejete zprávy od CS šifrovat, nevyplňujte.
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D) Přílohy

Pro doplnění žádosti přikládám tyto přílohy:

☐ Kopie protokolu(ů) o vydání elektronického podpisu spojeného s certifikátem vydaným
některým z akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb8;
☐ Kopie protokolu o vydání klíče pro šifrování spojeného s certifikátem vydaným některým
z akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb9;
☐ Doklad o zmocnění přímého nebo nepřímého zástupce k zastupování v celním řízení v
režimu vývozu, je-li v okamžiku podání žádosti k dispozici;

☐ Souhlasím se zasíláním textu povolení, jejich změn a dalších informací přímo spojených
elektronickou komunikací v rámci výše označených agend. (dle § 7, Zákon č. 480/2004 Sb.)

………………….……………………..…
Místo a datum

…………………….………………………………….
podpis statutárního zástupce

Certifikát, který není veřejným certifikátem, nebo jde o certifikát vydaný autoritou, která nebyla
akreditována Ministerstvem vnitra České republiky, musí být připojen na datovém nosiči, nebo jeho data
jiným způsobem uspokojivě předána Celní správě.
9 V případě, že si přejete zprávy od CS šifrovat.
8
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