
Dobrý den, 
 níže Vám v textu zasíláme odpovědi na Vaše dotazy. Část odpovědí je také v Oznámení pro 

zahraniční držitele povolení, které bylo na celní úřady rozesláno 12.6.2009 (viz příloha). 
 

Dobrý den,  
Problém v Českých Budějovicích se týká subjektů s právní subjektivitou v jiném členském státě, 

evidovaných pro potřeby daňové v České republice, tj. majících udělené české DIČ, např. 

CZ680651687 – Naturin GmbH, Weinheim. Pod českým DIČ mají tyto subjekty rovněž povolený 
zjednodušený postup  - místní řízení.  

Podle posledních včerejších informací nelze těmto subjektům přidělit v ČR číslo EORI, je tedy nutné, 
pokud budou vyvážet zboží, aby se vývoz realizoval pod jejich německým DIČ a pro tento účel jim 

musí celní úřad vydat nová povolení, to je do aplikace ZJP je zaevidovat pod německým DIČ.  
Náš dotaz se týká vydání nových povolení, a sice: 

- Může celní úřad v ČR vydat povolení ZJP na DIČ německé, to je  německé právnické osobě 

(viz §320 odst.1 písm. b) bod 11 zák. 13/93 Sb., a informace o německých registračních 
číslech),  

 
Ano může vydat povolení, ale v povolení musí být uvedeno jakékoli číslo, které bylo 
německému subjektu celními orgány sděleno jako číslo EORI, nebo pokud mu dosud těmito 
orgány číslo EORI sděleno nebylo, atlasové číslo nebo německé DIČ. Ve všech případech se 
však musí jednat o číslo začínající na DE, a to z důvodu zamezení validace na číslo EORI, 
kterým se předejde zablokování celního řízení. 
 

- Může v uděleném povolení fungovat stávající systém, to je použít přímého zástupce pro celní 
řízení-českou osobu, její povolení elektronické komunikace, na které bude odkaz v aplikace 

ZJP, a žadateli o zjednodušený postup vydat pouze nové rozhodnutí pro zjednodušený postup 

– místní řízení,  
 
Ano, ale musí dojít k opravě čísla subjektu, na nějž je vydáno povolení ZJP MŘ v režimu 
vývozu – viz výše. 
 

- Může celní úřad případné nové povolení na německé DIČ udělit, aniž by musel rušit stávající 
povolení na české DIČ, nebo je nutné před udělením nového povolení původní zrušit? Pokud 

by byla splněna prognóza a německá strana by přistoupila k systému EORI v listopadu, mohou 
se tyto subjekty vrátit ke svému původnímu povolení, jestliže budou původní povolení pouze 

aktualizována a zůstanou zachována jejich evidenční čísla?  

 
Buď lze původní povolení nejprve zrušit a vydat nové povolení nebo nejprve vydat nové 
povolení a to původní následně zrušit. Nebo ve stávajícím povolení přepsat EORI číslo – toto 
lze provést pouze centrálně v systému prostřednictvím odd. 211, které toto zadá společnosti 
AQUASOFT, celní úřad nemůže v daném povolení v aplikaci ZJP měnit TIN, resp. EORI. 
 

- Jak máme postupovat v případech, kdy držitel ZJP vývoz, takto česká právnická osoba DIČ 

CZ46678735 v rámci povolení ZJP vystupuje jako nepřímý zástupce německé právnické osoby, 
která je registrovaná k dani v ČR, má tedy DIČ CZ680450608, ale nemá číslo EORI? Bude 

v tomto případě možné, aby je česká osoby ve vývozu jako nepřímý zástupce zastupovala a 
bude možné použití ZJP, nebo takto musí německá právnická osoba požádat sama o udělení 

povolení el. komunikace na německé DIČ a začít vyvážet „sama za sebe“?  

 
Zde se oproti stávajícímu systému nic nemění. V celním prohlášení, které podává nepřímý 
zástupce však musí být uvedeno identifikační číslo deklaranta začínající na DE – viz výše. 

 

Omlouváme se za urgentnost svého dotazu, ale vzhledem k tomu, že ještě do včerejška byly tyto 
subjekty informovány tak, že budou moci používat svoje stávající povolení a situace se změnila během 

včerejška, musí jim celní úřad být schopen vydat bezodkladně případná nová povolení.  

 

 


