
Informační memorandum o 

rozhodnutí o vzájemném uznávání programů AEO/ C-TPAT mezi EU a USA 

Postup pro sesouhlasení mezi číslem EORI a čísly MID 

Dne 4. května 2012 Evropská unie (EU) a Spojené státy americké (USA) prostřednictvím 

rozhodnutí Smíšeného výboru pro celní spolupráci mezi EU a USA (JCCC) uzavřely dohodu o 

vzájemném uznávání programu celního a obchodního partnerství proti terorismu (C-TPAT) 

Spojených států (USA) a programu oprávněných hospodářských subjektů (AEO) Evropské 

unie (EU). Podle rozhodnutí výboru JCCC EU a USA budou při posuzování rizik za účelem 

provádění prohlídek nebo kontrol příznivě přihlížet k příslušnému členství certifikovaných 

důvěryhodných obchodníků. Výhodný režim zajištěný vzájemným uznáváním bude mít za 

následek nižší náklady, jednodušší postupy a větší předvídatelnost pro transatlantické 

obchodní aktivity. 

Cílem toho memoranda je vysvětlit oprávněným hospodářským subjektům EU kroky, 

které je nutno provést při přípravě na praktickou implementaci vzájemného uznávání EU 

- USA. 

Mezi EU a USA byl dohodnut automatický mechanismus pro výměnu příslušných dat o 

oprávněných hospodářských subjektech (AEO) majících certifikát s ochranným a 

bezpečnostním komponentem (AEOS nebo AEOF). Vzhledem k tomu, že celní systémy 

USA mohou přiznat výhody pouze na základě informací, které jsou vázané na identifikační 

číslo výrobce (MID), je třeba „postup sesouhlasení“, který by propojoval čísla EU EORI 

(registrace a identifikace hospodářských subjektů) s čísly MID. 

Za tímto účelem americký úřad pro cla a ochranu hranic (U.S. Customs and Border Protection 

- CBP) vytvořil webovou aplikaci, kde oprávněné hospodářské subjekty EU musí 

zaregistrovat své číslo EORI a propojit toto číslo se svým číslem (čísly) MID. Aplikace bude 

aktivována, jakmile bude dokončena výměna příslušných dat oprávněných hospodářských 

subjektů (AEO) a testování. Výměna příslušných dat oprávněných hospodářských subjektů 

(AEO) bude probíhat v době od července 2012. Komise bude prostřednictvím těchto 

webových stránek informovat oprávněné hospodářské subjekty (AEO), jakmile bude tato 

webová aplikace aktivována. Jakmile bude aktivována, lze se na ni dostat pomocí 

následujícího odkazu: https://mrctpat.cbp.dhs.gov. 

Všechny subjekty mající certifikát oprávněného hospodářského subjektu (AEO) 

s ochranným a bezpečnostním komponentem (AEOS nebo AEOF), které daly svůj 

souhlas s výměnou informací se třetími zeměmi pro potřeby vzájemného uznávání a 

které si přejí využívat výhod režimu zamýšleného rozhodnutím společného výboru 

JCCC EU - USA o vzájemném uznávání, se musí zaregistrovat prostřednictvím webové 

aplikace a poskytnout požadované údaje. 

Celý postup je podrobně popsán v přiložené powerpointové prezentaci poskytnuté úřadem 

CBP. Upozorňujeme na další následující body: 

- Výrobci a/nebo dodavatelé potřebují číslo MID při vývozu zboží do USA. Z toho 

důvodu by oprávněný hospodářský subjekt (AEO) EU, který již vyváží do USA, měl 

mít přiřazené číslo MID. V případě, že oprávněný hospodářský subjekt (AEO) EU 

nezná své číslo (čísla) MID, je vhodné, aby se obrátil na svého obchodního partnera 

v USA, aby zjistil, jaké číslo (čísla) MID bylo přiděleno/byla přidělena této 

společnosti v USA; 



- V případě, že oprávněný hospodářský subjekt (AEO) EU má více než jedno číslo 

MID, je nutné propojit číslo EORI tohoto subjektu s každým z těchto čísel MID, 

aby subjekt mohl využívat výhodného režimu bez ohledu na konkrétní číslo MID 

používané v USA; 

- Když je oprávněný hospodářský subjekt (AEO) EU webovou aplikací požádán o 

vyplnění své „primární adresy“, musí tento oprávněný hospodářský subjekt EU 

uvést adresu poskytnutou celním orgánům pro  potřeby vzájemného uznávání (tj. 

tzv. adresu MRA). V případě, že daný oprávněný hospodářský subjekt neví, která 

adresa byla pro tyto potřeby poskytnuta, je vhodné, aby se oprávněný hospodářský 

subjekt (AEO) EU obrátil na národní celní správu, která vydala certifikát oprávněného 

hospodářského subjektu (AEO). 

Jakmile bude zjištěno propojení mezi číslem EORI a číslem (čísly) MID, bude oprávněný 

hospodářský subjekt (AEO) automaticky těžit z výhodného režimu ze strany celních orgánů 

USA, za předpokladu, že obchodní partner oprávněného hospodářského subjektu v USA 

uvedl toto číslo MID při dovozu do USA. 

Pokud oprávněné hospodářské subjekty (AEO) vyžadují další informace, mohou se 

obrátit na svou národní celní správu. 


