INFORMACE
o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování registračního a identifikačního
čísla (EORI) pro celní účely v rámci Evropské unie

S účinností od 1. 7. 2009 byla v Evropské unii zavedena povinnost hospodářských subjektů
se zaregistrovat u celních orgánů ještě předtím, než začnou vykonávat činnosti, na
které se vztahují celní předpisy. Hospodářskými subjekty se rozumí všechny osoby,
vykonávající zmíněné činnosti v rámci svého podnikání (právnické osoby
zřízené za účelem podnikání a podnikající fyzické osoby).

V současné době je povinnost registrace stanovena článkem 9 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. Při této
registraci je hospodářským subjektům přidělováno tzv. číslo EORI.
Další konkrétní detaily, týkající se zejména celoevropského elektronického systému,
sloužícího k výměně a uchovávání informací o zaregistrovaných subjektech a stejně tak
rozsah těchto informací (vyžadovaných údajů), jsou stanoveny v čl. 3 nařízení Komise
v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 a čl. 7 prováděcího nařízení Komise (EU)
2015/2447.

Číslo EORI je pro hospodářský subjekt jedinečným identifikátorem ve styku (při komunikaci)
s celními správami všech členských států EU v oblastech, které pokrývá celní legislativa.
Nejčastěji jde o podání celního prohlášení nebo o podání žádosti o rozhodnutí v rámci
celních předpisů.

Platí zásada, že hospodářské subjekty usazené v EU se zaregistrují u celních orgánů v tom
členském státě, ve kterém jsou usazeny. Ty, které nejsou usazeny v EU, se registrují u
celních orgánů v tom členském státě, kde poprvé podaly celní prohlášení nebo
požádaly o rozhodnutí.

Pověřené útvary, kterými jsou všechny celní úřady v České republice (nikoliv

Generální ředitelství cel), a to bez ohledu na místní příslušnost subjektu, registrují k číslu
EORI na základě podané žádosti, případně doložené potřebnými doklady, následující
subjekty:
a) právnické osoby, které mají sídlo kdekoli na území České republiky,
b) fyzické osoby – podnikatele, kteří mají bydliště kdekoli na území České republiky,
c) právnické osoby, které mají sídlo mimo území EU,
d) držitele karnetů TIR, kteří mají sídlo mimo území EU.

V České republice nejsou registrovány subjekty:
a) se sídlem v jiném členském státě EU než v České republice; tyto subjekty
musí být zaregistrovány v tom členském státě, kde mají své sídlo,
b) se sídlem mimo EU, které však již byly dříve zaregistrovány v jiném členském státě EU,
kde jim bylo přiděleno číslo EORI.

Důležitou podmínkou registrace je také právní subjektivita hospodářského subjektu.

Příklad:
Mateřská firma má sídlo v Irsku, dceřinná má sídlo v ČR.
Mateřská firma musí být vždy zaregistrována do registru EORI v Irsku, ve styku
s celními správami všech členských států EU musí používat irské číslo EORI.
Má-li dceřiná firma v ČR právní subjektivitu (např. společnost s ručením omezeným), musí
být tato firma samostatně zaregistrována v registru EORI v ČR a používat ve styku s celními
orgány všech členských států EU české číslo EORI včetně svých vlastních základních
údajů (název, sídlo).
Nemá-li dceřiná „firma“ právní subjektivitu (např. organizační složka podniku či odštěpný
závod), nesmí být zaregistrována v registru EORI a ve styku s celními správami
členských států EU se musí používat číslo EORI mateřské firmy, tedy irské číslo EORI
včetně irských základních údajů (název, sídlo).

Zástupce hospodářského subjektu požádá u jím vybraného celního úřadu o registraci k

číslu EORI. Seznam celních úřadů lze nalézt na webu Celní správy ČR na adrese
https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx v sekci "Úřední desky". Doporučuje se
ten, přes který subjekt hodlá realizovat své obchodní aktivity.

Uživatelsky nejkomfortnějším způsobem podání žádosti o registraci je prostřednictvím
elektronického formuláře, který je k dispozici na adrese
https://forms.celnisprava.cz/webfiller/formservice/filler.open?DocID=211179028 .
Po vyplnění je žádost automaticky zaslána na vybraný celní úřad jedním ze standardních
způsobů podání, tj. buďto do jeho datové schránky nebo na e-podatelnu.
Podmínkou podání žádosti prostřednictvím tohoto formuláře je existence
kvalifikovaného/zaručeného elektronického podpisu žadatele.

O registraci je možné též požádat prostřednictvím žádosti, která je také k dispozici na webu
Celní správy ČR nebo kterou žadatel obdrží od pracovníka celního úřadu, vyplnit údaje ve
stanoveném rozsahu a žádost zaslat celnímu úřadu do jeho datové schránky, standardně
poštou, případně jí na celním úřadu podat osobně.

K žádosti o registraci musí hospodářský subjekt, který není usazen v EU, předložit k
nahlédnutí originál dokumentu, představujícího národní obdobu výpisu z obchodního
nebo živnostenského rejstříku, případně jeho ověřenou kopii. Celní úřad může
požadovat překlad tohoto dokumentu do jazyka českého, a to i překlad úřední.
Tento dokument lze nahradit potvrzením zastupitelského úřadu.

Hospodářský subjekt, usazený v České republice, takový dokument za standardních
okolností předkládat nemusí, neboť celní úřad získá příslušné údaje automaticky z tzv.
základních registrů státu, zavedených na základě zákona č. 111/2009 Sb.

Pokud je na žádosti vyplňováno i DIČ, kterým byl subjekt registrován jako plátce
daně z přidané hodnoty (v jednom nebo více členských státech), potom musí být
předloženo rozhodnutí o přidělení DIČ na všechna DIČ uváděná v žádosti.

Po ověření uváděných údajů pověřený pracovník celního úřadu tyto doklady vrátí žadateli.

Po zpracování žádosti zašle celní úřad hospodářskému subjektu rozhodnutí o
registraci k číslu EORI zpravidla do datové schránky, případně poštou, nebo ho zástupci
subjektu předá proti podpisu do vlastních rukou.

Žádost o přidělení čísla EORI nepodléhá správnímu poplatku.

Jakýkoli hospodářský subjekt může být zastupován při podávání žádosti o přidělení čísla
EORI jiným subjektem na základě plné moci, která nemusí být úředně ověřena.

Pokyny k vyplňování žádosti o registraci a přidělení čísla EORI:

Poznámka na úvod: žadatel je povinen vyplnit všechny údaje s výjimkami níže uvedenými.
V pokynech je upozornění na některé z bodů, kde by mohlo dojít ke špatné interpretaci.

Část „A“ vyplňuje pověřený pracovník celního úřadu.

Část „B“ vyplňuje pouze žadatel – fyzická osoba / podnikatel
V bodu 2 uvede své bydliště, nikoliv sídlo firmy, provozovny, místa podnikání apod.

Část „C“ – vyplňuje žadatel – zástupce právnické osoby

Část „D“ – vyplňuje žadatel (jak fyzická osoba – podnikatel, tak zástupce právnické
osoby)
Datem zahájení podnikatelské činnosti (bod 4) bývá zpravidla datum zápisu do obchodního
či živnostenského rejstříku.

Bod 5 - zde žadatel škrtne nehodící se údaje.

Bod 6 – zde se doporučuje uvést jako kontaktní osobu toho, s kým bude moci celní úřad
jednat; adresou se rozumí adresa jeho pracoviště, číslo služebního telefonu.

Bod 8 - pro potřeby rejstříku EORI se zde uvádí první 4 číslice kódu NACE, odpovídající
hlavní činnosti žadatele. Tyto kódy lze nalézt na adrese Českého statistického úřadu
https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace ,
kde je uveden kompletní seznam (klasifikace) kódů NACE.

Kód NACE je možno také nalézt na adrese http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz ,
kde se po zadání IČ a vyhledání firmy zvolí v části „Odkazy“ volba „RES“; zde by měly být
vypsány všechny kódy CZ_NACE dané firmy.

Bod 9 – zde vyjádří žadatel svůj souhlas či nesouhlas se zveřejněním svého čísla EORI,
názvu a adresy sídla/bydliště na webu Evropské komise. Zveřejnění je bezplatné.
Případný nesouhlas se zveřejněním není důvodem k nepřijetí žádosti o přidělení čísla EORI
nebo k nezaregistrování do rejstříku EORI.

Pokud žádá o zaregistrování držitel karnetu TIR se sídlem ve třetí zemi, v bodu 10 uvede číslo
uvedené na karnetu TIR následujícím způsobem:
AAA XXX - YYYYYYYYYY
kde AAA je trojpísmenkový kód země držitele karnetu TIR,
XXX je tříčíselný kód národního sdružení, a
YYYYYYYYYY je až desetimístný kód držitele karnetu TIR.

Bod 11 – zde žadatel uvede, zda jako takový má či nemá právní subjektivitu (vyloučení
registrace hospodářských subjektů bez právní subjektivity – viz. výše)

Dotazy možno zasílat na e-mail: CZ_EORI@cs.mfcr.cz

