Často kladené dotazy týkající se řízení o vydání
osvědčení AEO
Kdo je kompetentním celním orgánem pro řízení o vydání osvědčení AEO v ČR?
Kompetentním celním orgánem ve věci vydání, pozastavení či zrušení osvědčení AEO je v rámci
Celní správy ČR dle ustanovení § 9 odst. 3 písm. a) bod 1. zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě
České republiky, ve znění pozdějších předpisů pouze Celní úřad pro Jihočeský kraj se sídlem na
adrese Kasárenská 6, 370 21 České Budějovice.
Po vydání osvědčení AEO Celní úřad pro Jihočeský kraj také provádí v souladu s ustanoveními čl.
14q odst. 4 a 5 nařízení Komise (ESH) číslo 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č.
2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů, sledování
dodržování a přehodnocení podmínek a kritérií, které je hospodářský subjekt povinen splňovat i po
vydání osvědčení AEO.
Je řízení o udělení osvědčení AEO zpoplatněno?
Ne, celé řízení o vydání osvědčení AEO nepodléhá žádnému zpoplatnění. Rovněž konzultační
činnost poskytovaná pracovníky Celního úřadu pro Jihočeský kraj před samotným podáním
žádosti o vydání osvědčení AEO nepodléhá žádnému zpoplatnění.
Kde je možno získat formulář žádosti o vydání osvědčení AEO?
Formulář žádosti o vydání osvědčení AEO včetně vysvětlivek k jeho vyplnění a seznamu příloh,
které je nutné k žádosti přiložit a další informace týkající se agendy AEO, jsou dostupné na
internetových stránkách Celní správy ČR (www.celnisprava.cz/Clo/Oprávněný hospodářský
subjekt (AEO)/Žádost o udělení osvědčení).
Do jakého formuláře máme zpracovat samohodnocení?
Na internetových stránkách Celní správy ČR (www.celnisprava.cz/Clo/Oprávněný hospodářský
subjekt (AEO)/Samohodnocení-dotazník) je zveřejněn formulář pro samohodnocení (dotazník) pro
žadatele o vydání osvědčení AEO včetně vysvětlivek k jeho vyplnění. Dokumentu Vysvětlivky
k samohodnocení je doporučeno věnovat náležitou pozornost.
Existuje nějaký manuál nebo pomůcka pro zpracování samohodnotícího dotazníku?
Ano, pomůckou pro vyplnění samohodnotícího dotazníku jsou Vysvětlivky k samohodnocení. Tento
dokument
je
zveřejněn
na
internetových
stránkách
Celní
správy
ČR
(www.celnisprava.cz/Clo/Oprávněný
hospodářský
subjekt
(AEO)/Samohodnocení
dotazník/Vysvětlivky k samohodnocení - verze 2013). Dokumentu Vysvětlivky k samohodnocení je
doporučeno věnovat náležitou pozornost.
Jak staré mohou být doklady o potvrzení bezdlužnosti?
Potvrzení o bezdlužnosti, tj. potvrzení od územního finančního orgánu, místně příslušné okresní
správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven o řádném plnění daňových a odvodových
povinností, nesmí být staršího data než 3 měsíce od podání žádosti o vydání osvědčení AEO.
Účetní závěrka s výrokem auditora za poslední účetní období je zpravidla k dispozici až v
červnu následujícího roku. Co v těchto případech dělat, pokud chce společnost podat žádost
o osvědčení AEO již v měsíci lednu či únoru, tedy v době, kdy účetní závěrka není ještě
ověřena auditorem a není k dispozici poslední přiznání k dani z příjmu?
Společnost může podat žádost o udělení osvědčení AEO kdykoli během kalendářního roku. Je však
nutné vzít do úvahy nutnost předložení finančních podkladů za předchozí tři po sobě jdoucí účetní
období. Pokud v době podání žádosti o vydání osvědčení AEO není k dispozici auditorem ověřená

účetní závěrka a přiznání k dani z příjmu za poslední účetní období, pak žadatel předloží
kompetentnímu celnímu orgánu auditorem schválené finanční podklady za tři po sobě jdoucí
období s tím, že za poslední aktuální období předloží alespoň výsledky neauditované (předběžné
výkazy). Patřičné podklady týkající se účetní závěrky ověřené auditorem, společnost zašle
kompetentnímu celnímu orgánu následně v co nejkratší době od jejich ověření. Zároveň
doporučujeme, aby sestavení účetní závěrky bylo zahrnuto do plánu auditu tak, aby byla účetní
závěrka zpracována a schválena v co nejkratším termínu.
Společnost, která hodlá podat žádost o AEO, plánuje v průběhu roku také změnu právní
subjektivity, a to z a.s. na s.r.o. Může tato společnost podat žádost ještě jako a.s. a po
provedení změny na s.r.o. by tuto skutečnost oznámila kompetentnímu celnímu orgánu,
Celnímu úřadu pro Jihočeský kraj?
V případě, že bude společnost v době podání žádosti akciovou společností, bude také jako akciová
společnost v rámci řízení o udělení povolení osvědčení AEO vystupovat. V případě změny právní
subjektivity po případném vydání osvědčení AEO, je tuto skutečnost nutné oznámit kompetentnímu
celnímu orgánu v souladu s čl. 14w nařízení Komise (ESH) číslo 2454/93, kterým se provádí nařízení
Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů, a
předložit doklady související s danou změnou.
Pokud by došlo k jiným změnám (sloučení, fúze nebo rozdělení společnosti), které budou mít vliv
na právní subjektivitu hospodářského subjektu (IČ, EORI), je toto nutné také oznámit
kompetentnímu celnímu orgánu a bude nutno podat žádost o vydání osvědčení AEO a potřebné
podklady za nově vzniklý subjekt. Stávající osvědčení AEO bude zrušeno.
Jakým způsobem zajistí Celní správa ČR to, že údaje, data a informace, které jsou
požadovány v rámci řízení o žádosti o vydání osvědčení AEO, nebudou žádným způsobem
zneužity? Jak je tato stránka věci zajištěna?
Pracovníci Celní správy ČR jsou vázáni povinností mlčenlivosti o skutečnostech, které získají
nebo se dozvěděli během řízení. Stejně tomu je i v případě agendy AEO. Toto je upraveno
příslušnými předpisy, konkrétně v § 27 zákona č. 17/2012 Sb., zákon o Celní správě České
republiky, ve znění pozdějších předpisů a v § 15 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
V kterém členském státě Společenství má být podána žádost o vydání osvědčení AEO, má-li
společnost zastoupení ve všech zemích EU?
Žádost o vydání osvědčení AEO si musí podat každá pobočka samostatně v členském státě EU, v
případě, že tato pobočka má svou vlastní právní subjektivitu.
Pokud dané pobočky nemají svou vlastní právní subjektivitu, žádost za tuto pobočku podává
mateřská společnost.
Podrobné informace pro tyto případy upravuje dokument „Pokyny pro nadnárodní společnosti a
velké podniky“, který je zveřejněn na internetových stránkách Celní správy ČR
(www.celnisprava.cz/Clo/Oprávněný hospodářský subjekt (AEO)/Různé/Pokyny - nadnárodní
společnosti a velké podniky).
Jsem celní zástupce v přímém zastoupení pro dovoz a vývoz. Mohu jako samostatný
živnostník splnit předepsané požadavky a získat osvědčení AEO nebo je počítáno s tímto
osvědčením jen pro velké společnosti zabývající se touto problematikou?
O udělení osvědčení AEO může požádat každý subjekt, na jehož činnost se vztahují celní předpisy,
a to bez ohledu na velikost subjektu. V rámci řízení o udělení osvědčení AEO je ze strany
hospodářského subjektu nutno splnit kritéria stanovená v nařízení Komise č. 2454/93 (články 14h
až 14k dle druhu požadovaného typu osvědčení). Splnění podmínek a kritérií se týká všech
subjektů, bez ohledu na jejich velikost. Každý subjekt však bude posuzován individuálně, s

přihlédnutím k charakteru jeho činnosti. Domníváme se, že je předmětem zvážení samotného
žadatele, zda případně vydané osvědčení AEO přinese subjektu odpovídající výhody.

