31. ledna 2013
Nejčastěji kladené dotazy
Rozhodnutí o vzájemném uznávání EU- USA

Dne 4. května 2012 podepsaly Spojené státy americké a Evropská unie Rozhodnutí týkající
se vzájemného uznávání příslušných programů obchodního partnerství, jmenovitě programu
celního a obchodního partnerství proti terorismu (C-TPAT) a programu oprávněných
hospodářských subjektů Evropské unie (AEO) (dále jen „Rozhodnutí“).
Rozhodnutí podepsali ve Washingtonu DC úřadující komisař Amerického úřadu pro cla a
ochranu hranic (dále jen „CBP“), David V. Aguilar, a generální ředitel Generálního ředitelství
pro daně a celní unii (dále jen „TAXUD“), Heinz Zourek.
Rozhodnutí uznává slučitelnost programů obchodního partnerství Evropské unie a
Spojených států amerických. Každý celní orgán zachází se členy spadajícími pod program
celního orgánu druhé strany způsobem, který je srovnatelný se způsobem zacházení se
členy v jeho vlastním programu obchodního partnerství.
„Mohu se zpět hrdě ohlédnout na značné množství práce a vyvinutého úsilí uskutečněného
zástupci CBP a TAXUD vedoucí k uzavření dohody a na to, že v průběhu celého procesu
byla pozornost zaměřována především na bezpečnost“, řekl úřadující komisař Aguilar.
„Dnešní Rozhodnutí o vzájemném uznávání programů obchodního partnerství EU a USA je
zaručeným úspěchem: ušetří čas i peníze důvěryhodných a spolehlivých hospodářských
subjektů na obou stranách Atlantiku, zatímco celním orgánům umožní zaměřit své zdroje na
rizikové zásilky a více usnadní a zjednoduší legitimní obchod“, prohlásil generální ředitel
Zourek.
C-TPAT je dobrovolná vládně-obchodní iniciativa s cílem vybudovat společné vztahy, které
posílí a zlepší celkový mezinárodní dodavatelský řetězec a ochranu amerických hranic.
C-TPAT uznává, že CBP může nabídnout nejvyšší úroveň bezpečnosti a zabezpečení
přepravy pouze díky úzké spolupráci s hlavními uživateli dodavatelského řetězce, jako jsou
například dovozci, přepravci, konsolidátoři, licencovaní celní agenti, výrobci.
AEO je partnerský program založený na standardech Světové celní organizace (WCO). Je
využíván jako nástroj pro hodnocení rizik, zajišťuje snížení nadbytečnosti a duplicitě výkonů,
pomáhá poskytnout běžné standardy pro usnadnění obchodu a zajišťuje lepší
předvídatelnost procesu prostřednictvím užší spolupráce mezi celními orgány a mezi celními
orgány a členy jejich programu obchodního partnerství.
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Obecné otázky
1. Co je vzájemné uznávání programů obchodního partnerství?
Vzájemné uznávání je dohoda, ve které obě strany dohody uznávají slučitelnost programu
obchodního partnerství druhé strany a souhlasí s tím, že budou zacházet s hospodářskými
subjekty, jejichž status členství spadá pod program celního orgánu druhé strany způsobem,
který je srovnatelný se způsobem, s jakým se zachází se členy v jeho vlastním programu
obchodního partnerství, pokud je to proveditelné a možné. Tato dohoda zejména
předpokládá, že se za účelem provádění inspekcí nebo kontrol v rizikových analýzách
příznivě zohlední status členství subjektu oprávněného celním orgánem druhé strany
v zájmu usnadnění obchodu a s ohledem na podporu pro přijetí účinných opatření
souvisejících s bezpečností. Implementace vzájemného uznávání vyžaduje výměnu
informací ze svých programů mezi celními orgány obou stran.
Propojením různých programů obchodního partnerství pomocí vzájemného uznávání byl
vytvořen jednotný a trvale udržitelný postoj v oblasti bezpečnosti a zabezpečení, který zvýší
bezpečnost a zjednoduší mezinárodní obchod se zbožím.
Světová celní organizace (WCO) - Rámec norem v oblasti bezpečnosti a zjednodušení
mezinárodního obchodu (SAFE) identifikuje vzájemné uznávání jako klíčový prvek vedoucí
k posílení a zjednodušení bezpečnosti a zabezpečení mezinárodního dodavatelského
řetězce z výchozího do konečného bodu a také coby užitečný nástroj s cílem vyhnout se
duplicitám bezpečnostních kontrol a kontrol dodržování předpisů.
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Pokud program obchodního partnerství v sobě zahrnuje také oblast celních zjednodušení
(jako například AEOC v EU), prvky vedoucí k posílení a zjednodušení celkové bezpečnosti a
zabezpečení mezinárodního dodavatelského řetězce odpadají a jsou prozatím mimo rámec
vzájemného uznávání.
EU a USA rozšířily počet dohod o vzájemném uznávání (dále jen „MRA“) s klíčovými
obchodními partnery.
Následující odkaz poskytuje detaily týkající se jednotlivých MRA uzavřených EU:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/index_en.htm.
USA podepsaly doposud sedm dohod o vzájemném uznávání: Nový Zéland (2007), Kanada
a Jordánsko (2008), Japonsko (2009), Korea (2010), EU a Taiwan (2012)1.
Informace týkající se programu C-TPAT lze naleznout na stránkách www.cbp.gov/ctpat.

2. Jaké jsou výhody vzájemného uznávání?
MRA poskytuje výhody jak celním orgánům, tak také hospodářským subjektům, jejichž status
členství spadá pod kterýkoli program obchodního partnerství. Některé z klíčových výhod
zahrnují:
Společné standardy / zjednodušení obchodu – Společnosti musí vyhovovat pouze
jednomu nastavení bezpečnostních požadavků. Toto zamezení zátěže ve formě
plnění několika různých nastavení bezpečnostních požadavků mezitím, co se zásilka
pohybuje dodavatelským řetězcem v různých zemích, usnadňuje mezinárodní
obchod. Navíc, od té doby, co je vzájemné uznávání založeno na totožných striktních
bezpečnostních kritériích pro oba typy programů, je pro společnosti jednodušší
zdokumentovat, zda jejich obchodní partneři dodržují bezpečnostní požadavky obou
programů.
Snížený
počet
prověřování
–
snaha
vyhnout
se
nadbytečným
kontrolám/prověřováním tak aby společnosti nebyly prověřovány dvakrát. Například:
první návštěva je uskutečněna příslušným celním orgánem v momentě, kdy je
společnost certifikována pro účely AEO a druhá návštěva je uskutečněna ze strany
C-TPAT v případě, pokud by MRA nebyla v platnosti. Navíc je zajištěno zamezení
duplicit v rámci následných prověřování.
Rychlejší proces prověřování – Uznáním postavení zahraničního subjektu, jako
držitele AEO, odpadá potřeba ze strany C-TPAT provést prověření u tohoto subjektu.
To znamená, že proces certifikace C-TPAT je rychlejší a efektivnější.
Méně kontrol – Postavení účastníka programu obchodního partnerství je uznáván
oběma programy a je využíván coby faktor pro hodnocení rizik v automatizovaném
systému. Toto snížení je využíváno na úrovni zásilek a týká se dovozců, vývozců a
výrobců. Efektivita – C-TPAT nemusí vynakládat své limitované zdroje na odesílání
svých pracovníků do zahraničí za účelem prověření subjektu, který již byl certifikován
AEO programem.
Transparentnost operací – úzká spolupráce mezi celními orgány a mezi celními
orgány a členy jejich programů obchodního partnerství by měla vést k lepší
transparentnosti mezinárodního obchodu. Obdobně, bezpečnostní programy a

1

MRA bylo podepsáno mezi American Institute in Taiwan (AIT) a Taipei Economic and Cultural Representative
Office (TECRO) ve Spojených státech amerických. C-TPAT a AEO Taiwan jsou ustanovené strany odpovědné za
implementaci MRA.
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výměna informací mezi všemi partnery, urychluje a usnadňuje pohyb zboží v oblasti
legitimního obchodu.
Prodejnost – Orgány USA a EU, považují AEO i C-TPAT společnosti za bezpečné a
důvěryhodné obchodníky. Toto schválení zvyšuje konkurenceschopnost, celkové
povědomí, zvýšení hodnoty značky, prodejnost společnosti a celosvětově otevírá
další obchodní příležitosti.

3. Co je obsahem Rozhodnutí podepsaného mezi USA a EU? Co bude toto rozhodnutí
znamenat v praxi?
Dle Rozhodnutí, uznávají USA a EU navzájem hospodářské subjekty certifikované v oblasti
bezpečnosti a zabezpečení, a pokud je to proveditelné a možné, příznivě zohlední status
členství subjektu certifikovaného orgánem druhé strany. Příznivé zacházení, které vyplývá ze
vzájemného uznávání, povede k nižším nákladům, zjednodušení procesů a větší
předvídatelnosti transatlantických obchodních aktivit.
4. Jakým způsobem je implementováno Rozhodnutí podepsané mezi USA a EU?
Výměna informací v rámci programu a přiznávání výhod hospodářským subjektům se
statusem členství příslušného programu obchodního partnerství je implementována ve dvou
fázích.
Poté, co byla zavedena výměna informací o držitelích AEO v EU v červenci 2012, začali
výrobci a vývozci zasílající své zásilky do USA získávat výhodu ve formě snížení jejich
vyhodnocení rizik v automatizovaném systému rizik CBP.
Od tohoto okamžiku také začal C-TPAT uznávat a akceptovat EU společnosti se statusem
AEO. To znamená, že v případě, kdy je nutné, aby se konalo prověřování v rámci C-TPAT,
ale vlastníci výrobních prostor v EU jsou držiteli osvědčení AEO, není toto prověřování
nutné. Eliminace nadbytečných a duplicitních prověřování v prostorách společnosti jsou
jednou z klíčových výhod vzájemného uznávání.
Jelikož je Rozhodnutí oboustranné, následovala od ledna 2013 výměna informací o C-TPAT
dovozcích, kteří také vyvážejí do EU. EU začala uznávat tento status v systémech
hodnocení rizik. To znamená, že v případě, kdy C-TPAT vývozci dopraví zboží do jakéhokoli
z 27 členských států, budou tyto zásilky považovány za bezpečné a bude uplatňováno nižší
vyhodnocení rizika.
5. Jaká data jsou vyměňována mezi USA a EU?
Data, která jsou vyměňována v rámci vzájemného uznávání, zahrnují:
a) název hospodářského subjektu
b) adresu
c) status členství
d) datum účinnosti nebo datum vydání
e) pozastavení a zrušení
f) jednotný identifikátor (EORI nebo číslo účtu C-TPAT)
g) údaje, které mohou být pro celní orgány navzájem určující, oblasti, kde je to použitelné,
včetně nezbytných bezpečnostních opatření.
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6. Jakým způsobem jsou vyměňovaná data chráněna?
Data jsou vyměňována automaticky každých 24 hodin pomocí oficiálních vládních
komunikačních cest. Data jsou šifrována a mechanismus výměny dat, který byl zaveden do
praxe je chráněn firewally, bezpečnostními certifikáty a dalšími ochrannými prvky tak, aby
bylo zajištěno, že informace a data nebudou nikým ohrožena.

Kdo a jak využívá výhod vzájemného uznávání?
Subjekty v EU
Výhody vyplývající z Rozhodnutí mohou využívat ty hospodářské subjekty, které jsou držiteli
osvědčení AEO s bezpečnostním prvkem (typ AEOS – bezpečnost a zabezpečení nebo
AEOF – zjednodušené celní postupy/bezpečnost a zabezpečení) a kteří udělili souhlas
s výměnou údajů se třetími zeměmi pro účely vzájemného uznávání.
1. Neudělil jsem souhlas s výměnou údajů se třetími zeměmi, mohu využívat výhod
Rozhodnutí?
Ne. Za účelem splnění požadavků EU na ochranu dat, mohou být se třetími zeměmi
vyměňována pouze ta data subjektů AEO, kteří k tomu poskytli svůj písemný souhlas.
2. Jakým způsobem mohu poskytnout souhlas, abych mohl využívat výhod
Rozhodnutí?
Obvykle se souhlas poskytuje národnímu celnímu orgánu v okamžiku podání žádosti o
vydání osvědčení AEO. Tento souhlas může být AEO žadatelem/držitelem poskytnut kdykoli
a může být také kdykoli odvolán. Pro účely poskytnutí/odvolání souhlasu můžete kontaktovat
členský stát, ve kterém bylo o vydání AEO požádáno. Seznam národních kontaktních míst
AEO lze nalézt na adrese:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_
security/aeo_contacts_for_traders_en.pdf
3. Jsem držitelem osvědčení AEOC – zjednodušené celní postupy. Mohu využívat
výhod Rozhodnutí?
Ne. Vzhledem k tomu, že Rozhodnutí pokrývá pouze bezpečnostní složky programu AEO,
mohou výhod ze vzájemného uznávání využívat pouze držitelé osvědčení AEOS –
bezpečnost a zabezpečení a AEOF – zjednodušené celní postupy/bezpečnost a
zabezpečení.
Jelikož u AEOC není vyžadováno splnění standardů bezpečnosti a zabezpečení, nemohou
tito držitelé využívat žádné výhody vztahující se k oblasti bezpečnosti a zabezpečení v rámci
MRA.
4. Jak mohu rozšířit své postavení z AEOC na AEOF, abych mohl získat výhody
plynoucí z Rozhodnutí?
V tomto případě je nutné kontaktovat celní správu členského státu, která vydala osvědčení
AEOC. Doplňující požadavky pro AEOS a AEOF spočívají ve splnění odpovídajících norem
v oblasti bezpečnosti a zabezpečení. Pro rozšíření postavení z AEOC na AEOF musí držitel
5

AEOC požádat a podstoupit příslušný prověřovací proces týkající se požadavků na
odpovídající normy v oblasti bezpečnosti a zabezpečení.
5. Mé osvědčení AEO nebo C-TPAT účet byl pozastaven/zrušen. Mohu stále získávat
výhody plynoucí z MRA?
Ne. Potenciální výhody plynoucí z MRA jsou způsobilí čerpat pouze aktivní držitelé AEO
nebo členové C-TPAT s platným statusem.
6. Existuje rozdíl mezi výhodami poskytnutými držitelům AEOS a AEOF?
Ne. Vzhledem k tomu, že pro získání obou osvědčení je nutno splnit bezpečnostní
požadavky, není žádný rozdíl ve výhodách udělených držitelům AEOS a AEOF.
7. Kdo získává výhody z nižšího vyhodnocení rizika a tudíž menšího počtu fyzických
kontrol?
V důsledku Rozhodnutí je postavení AEO pozitivně zohledněno při fyzických a
dokumentačních kontrolách týkajících se bezpečnosti a zabezpečení. Tato výhoda je
v současné době poskytována subjektům, které mohou být identifikovány systémy CBP
pomocí jejich identifikačního čísla výrobce MID, např. AEO výrobci a vývozci.
8. Získává AEO výrobce výhodu ze sníženého vyhodnocení rizika?
Výrobci a/nebo dodavatelé získávají výhodu z nižšího vyhodnocení rizika v americkém CBP
systému hodnocení rizik, které je přeneseno pomocí identifikačního čísla výrobce (MID).
Když je „postup sesouhlasení“ k propojení EU EORI čísla (registrace a identifikace
hospodářských subjektů) s číslem MID hotový, je AEO výrobcům poskytnuta tato výhoda
prostřednictvím CBP systému.
9. Získává AEO vývozce výhodu ze sníženého vyhodnocení rizika?
Ano. Jak je definováno v celním kodexu Evropské unie, vývozcem je osoba, jejímž jménem a
na jejíž účet je podáváno vývozní celní prohlášení a která má v době přijetí tohoto prohlášení
k danému zboží vlastnické nebo obdobné právo umožňující s ním nakládat.
Z tohoto titulu si vývozce vytváří své číslo MID a poskytuje toto číslo CBP podle amerických
vládních pokynů.
10. Získává AEO celní zástupce v rámci MRA výhodu ze sníženého vyhodnocení
rizika?
Ne. V současné době je tato výhoda poskytována pouze vývozcům a výrobcům z EU.
11. Získává AEO zasílatel výhodu ze sníženého vyhodnocení rizika?
AEO zasílatel může nepřímo získat výhodu ze sníženého vyhodnocení rizika, jestliže
výrobce/vývozce zboží, které je vyváženo, je držitelem osvědčení AEO. Použitím čísla MID
AEO ve vstupním souhrnném celním prohlášení získá výrobce/vývozce výhodu plynoucí ze
sníženého vyhodnocení rizika pro celý dodavatelský řetězec.
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12. Získává AEO nebo C-TPAT námořní nebo letecký přepravce výhodu ze sníženého
vyhodnocení rizika?
Ne automaticky. Ve Spojených státech, například, CBP systém dokáže přečíst a rozpoznat
pouze Evidenční číslo dovozce (Importer of Record Number, IOR - pouze pro americké
dovozce) a číslo MID (pouze pro výrobce a vývozce). V důsledku absence identifikátoru
nejsou AEO přepravci automaticky rozpoznáni v CBP systému hodnocení rizik. Jejich riziko
je však sníženo sekundárně, ručním zásahem do rizikové analýzy prostřednictvím CBP.
13. Získává výhodu AEO poskytovatel logistických služeb, zástupce a další subjekt
třetí strany?
Ne. Tato výhoda je poskytována pouze vývozcům a výrobcům z EU.
14. Jsou stále nezbytné C-TPAT kontrolní návštěvy držitelů osvědčení AEO v EU?
Ne. C-TPAT kontrolní návštěvy držitelů osvědčení AEOF a AEOS v EU již nejsou nezbytné a
budou proto postupně ukončeny.

Subjekty v USA
Před zavedením vývozního programu C-TPAT v plném rozsahu, C-TPAT dovozci, kteří také
vyvážejí, mohou získat výhody z Rozhodnutí tím, že dají souhlas C-TPAT, čímž si CBP
může legálně vyměňovat informace z programu s celními správami, se kterými má
podepsanou dohodu o vzájemném uznávání.
Dále by členové – dovozci, kteří také vyvážejí do EU, měli podepsat Vývozní prohlášení
v části 2.19 na C-TPAT portálu, aby získali snížení hodnocení rizik v EU rizikových
systémech.
1. Jak mohu udělit souhlas mé společnosti zahrnuté v C-TPAT systému, aby mohla
získat výhody plynoucí z této a dalších MRA?
Přihlaste se na C-TPAT portálu a přejděte na profil společnosti. Poté jděte na sekci 3.8 a
vyberte „I Agree“ („souhlasím“) v části 3.8.1. Po výběru kolonky bude zvýrazněna nabídka
společností, ze které si vyberete tolik zemí, kolik uznáte za vhodné.
Jestliže máte zájem o výhody plynoucí z dohody MRA mezi Spojenými státy a EU, vyberte
kolonku „EU“
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Na domovské stránce člena C-TPAT klidněte na tlačítko „View/Edit EU Details“
(„náhled/editace EU detailů“).

Společnosti poté musí zapsat informace do každé části nebo mohou kliknout na tlačítko
„Copy Partner Information to Exporter Form“ („kopírovat partnerské informace do vývozního
formuláře“). Po zadání všech informací klikněte na tlačítko „Submit“.
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2. Může získat výhody z Rozhodnutí společnost, která je držitelem C-TPAT úrovně I?
Ano. Jestliže vaše společnost disponuje pobočkou v zahraničí, která by měla být prověřena
na místě, a tato místní pobočka (například továrna) je držitelkou AEOS či AEOF, potom tato
pobočka nemusí být pro C-TPAT prověřena, protože C-TPAT bude akceptovat postavení
společnosti jako AEO, a to jako splňující C-TPAT bezpečnostní požadavky.
Nicméně C-TPAT dovozci úrovně I vyvážející do EU nezískají výhodu snížení jejich
rizikovosti v EU, dokud nedosáhnou úrovně II.
3. Co dalšího musím, jakožto C-TPAT dovozce úrovně II a III, udělat, aby mi byly
poskytnuty další výhody z této a dalších MRA?
Jednou z výhod z jakéhokoliv partnerského programu s bezpečností složkou – jakým je
program AEO a C-TPAT – je, že členové programu získávají výhodu snížení vyhodnocení
rizika. Toto snížení se týká kontejnerů, přičemž snížení rizika se promítne do nižšího počtu
fyzického prověřování a kontrol.
EU i USA poskytují tuto výhodu dovozcům i vývozcům, kteří jsou členy, a to doma i v
zahraničí.
Členové C-TPAT – dovozci, kteří také vyvážejí do EU a mají zájem o snížení hodnocení rizik
při vývozu do jakéhokoliv z 27 členských států EU, musí udělit souhlas na C-TPAT portálu
v části 2.19 – „Export Summary Section“ („Část – Vývoz Souhrn“). Dále je potřeba přečíst a
podepsat následující vývozní prohlášení.
Jako zákonný zástupce společnosti xxxx prohlašuji, že
Společnost xxxx se zavazuje dodržovat požadavky C-TPAT programu a požadavky
Amerického úřadu pro cla a ochranu hranic a dalších vládních organizací (pokud jsou
relevantní) při vyvážení zásilek ze Spojených států amerických. Jsem si vědom, že tento
závazek činím jménem společnosti za účelem získání současných a budoucích vývozních
výhod, které má společnost může využívat na základě současných a budoucích Dohod o
vzájemném uznávání nebo Rozhodnutí podepsaných Americkým úřadem pro cla a ochranu
hranic. Navíc jsem si vědom, že vývozní případy mé společnosti xxxx budou ověřovány CTPAT programem během doby platnosti životního cyklu společnosti xxxx.
Pouze členové C-TPAT – dovozci
(úrovně II a III) uvidí toto Vývozní
prohlášení.
Pouze osoby oprávněné jednat za
společnost jako celek mohou
udělit
souhlas
s tímto
prohlášením.
Jestliže osoba oprávněná jednat
za společnost jako celek souhlasí,
klikne do kolonky „I Agree“
(„souhlasím“).
Systém automaticky zaznamená
datum, kdy bylo prohlášení
odesláno do CBP.
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4. Kdo získá výhodu z nižšího vyhodnocení rizika a tudíž výhodu menšího počtu
fyzických kontrol?
Na základě Rozhodnutí je postavení C-TPAT vždy příznivě zohledňováno při fyzických
kontrolách a kontrolách dokumentů týkající se bezpečnosti a zabezpečení. Tato výhoda
bude poskytována všem subjektům, které jsou identifikovatelné prostřednictvím vstupního
souhrnného celního prohlášení (ENS) v systému ICS (počínaje vývozcem). Jejich postavení
C-TPAT (stejně jako postavení AEO) bude příznivě zohledňováno při procesu řízení rizik
prováděném celními orgány EU. Nicméně míra snížení rizika se může lišit v závislosti na roli
a odpovědnosti člena C-TPAT v konkrétním dodavatelském řetězci.
5. Jak získá C-TPAT výrobce výhodu nižšího vyhodnocení rizika?
Výrobce může získat výhodu nižšího počtu kontrol, pouze pokud zároveň vystupuje v dané
operaci jako vývozce. (viz otázka týkající se C-TPAT vývozce)
6. Jak získá C-TPAT vývozce výhodu nižšího vyhodnocení rizika?
V současné době jsou oprávněni získat výhodu nižšího vyhodnocení rizika pouze C-TPAT
dovozci, kteří také vyváží. Tyto subjekty musí udělit souhlas s výměnou údajů se třetími
zeměmi a podepsat vývozní prohlášení (viz část „Subjekty v USA“, strana 7).
Tito oprávnění C-TPAT dovozci, kteří zároveň i vyváží, budou moci uvádět v kolonce
„příjemce“ v ENS jejich C-TPAT/EORI like číslo. Tyto subjekty budou rozpoznány v rámci
celních systémů řízení rizik v ICS a získají nižší vyhodnocení rizika.
7. Jak získá C-TPAT celní zástupce výhodu nižšího vyhodnocení rizika?
V současné době nejsou C-TPAT celní zástupci oprávněni čerpat výhodu nižšího
vyhodnocení rizika.
8. Jak získá C-TPAT zasilatel výhodu nižšího vyhodnocení rizika?
V současné době nejsou C-TPAT zasilatelé oprávněni čerpat výhodu nižšího vyhodnocení
rizika.
9. Jak získá C-TPAT dopravce výhodu nižšího vyhodnocení rizika?
V současné době nejsou C-TPAT dopravci oprávněni čerpat výhodu nižšího vyhodnocení
rizika.
10. Jak získají C-TPAT poskytovatelé logistických služeb, agenti a další subjekty
třetích stran výhodu nižšího vyhodnocení rizika?
V současné době nejsou tyto subjekty oprávněné čerpat výhodu nižšího vyhodnocení rizika.

Co je to webová aplikace pro vzájemné uznávání a jak jí používat?
Celní systém CBP nedokáže zpracovávat EORI čísla vydaná v EU. Celní systém CBP
dokáže zpracovávat pouze informace vázané na Identifikační číslo výrobce (MID) nebo
na Evidenční číslo dovozce (Importer of Record Number).
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Pro AEO výrobce a vývozce byl vytvořen „postup pro sesouhlasení“, který propojí čísla EORI
s čísly MID tak, aby mohla být v systému CBP snížena míra rizika. CBP vytvořil webovou
aplikaci, kde AEO výrobci/vývozci musí zaregistrovat své číslo EORI a propojit toto číslo se
svým číslem (čísly) MID.
Aplikace je přístupná pomocí následujícího odkazu: https://mrctpat.cbp.dhs.gov
DŮLEŽITÉ: toto platí pouze pro výrobce či vývozce z EU. Ostatní držitelé AEO z EU se
nemusí registrovat. Společnosti ze zemí mimo EU se nemohou registrovat.
1. Pokud jsem držitel AEO, musím se registrovat na webové aplikaci pro vzájemné
uznávání?
Ano, ale pouze pokud jste držitel osvědčení AEOF nebo AEOS a pokud jste výrobce nebo
vývozce z EU. Pokud jste držitel osvědčení obdobného jako AEO z jiné země, neměl byste
zadávat do systému žádné údaje.
Pokud již vyvážíte do USA, měl byste mít číslo MID přiděleno. Pro zjištění čísla MID
kontaktujte svého celního zástupce nebo dopravce v USA.
2. Pokud jsem AEOF či AEOS výrobce či vývozce z EU, jak se mohu registrovat
prostřednictvím webové aplikace?
Celý postup je podrobně popsán v přiložené powerpointové prezentaci poskytnuté úřadem
CBP, která je dostupná prostřednictvím tohoto odkazu:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_
security/c-tpat.pdf
3. Jak mám zapsat číslo EORI do webové aplikace?
Číslo EORI se skládá z 2 místného identifikátoru země a několika číselných znaků. Důležité
je vyplnit číslo EORI ve formátu kód země plus ostatní znaky, i když bude kolonka 1.2 „EU
member state“ („členský stát EU“) již vyplněna.
4. Příklady častých chyb, které by mohly vést k zamítnutí vaší žádosti ve webové
aplikaci:
a. Používání lomítka nebo jiných zvláštních znaků
b. Používání mezer mezi znaky
c. Záměna číslice „0“ za písmeno „O“
d. Držitel AEOF či AEOS nedal souhlas s výměnou údajů se třetími zeměmi pro účely
vzájemného uznávání
5. Co znamená „primární adresa“?
Držitel AEO z EU musí uvést adresu poskytnutou celním orgánům pro potřeby vzájemného
uznávání (tj. tzv. adresu MRA). V případě, že daný držitel AEO neví, která adresa byla pro
tyto potřeby poskytnuta, je vhodné, aby se držitel AEO obrátil na celní správu členského
státu EU, která vydala osvědčení AEO.
6. Pro jaké účely je číslo MID nezbytné?
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Výrobci a vývozci potřebují číslo MID při vývozu zboží do USA. Vzhledem k tomu, že celní
systémy USA mohou přiznat výhody pouze na základě informací, které jsou vázané na
identifikační číslo výrobce (MID), je nutný „postup sesouhlasení“, který by propojoval čísla
EORI s čísly MID.
Jakmile bude vytvořeno propojení mezi číslem EORI a číslem (čísly) MID, budou AEOF a
AEOS výrobci a vývozci automaticky získávat výhodu snížení míry rizika pokaždé, když
jejich obchodní partner v USA uvede toto číslo MID ve vstupním celním prohlášení.
7. Jsem výrobce/vývozce – jak získám číslo MID?
- Již jsem vyvážel zboží do USA:
Držitel AEO z EU, který již vyváží do USA, by měl mít přiřazené číslo MID. V případě, že
držitel AEO z EU nezná své číslo (čísla) MID, je vhodné, aby se obrátil na svého obchodního
partnera v USA, který zjistí, jaké číslo (čísla) MID bylo přiděleno/byla přidělena této
společnosti v USA.
- Vyvážím poprvé do USA:
Ve spolupráci s obchodním partnerem v USA vytvořte číslo MID.
8. Jak vytvořím číslo MID?
Podle těchto pokynů mohou postupovat pouze AEOF a AEOS výrobci a vývozci z EU a to
pouze tehdy, pokud je nutné vytvořit nové MID, tj. pokud společnost začíná vyvážet do USA.
Společnostem, které již vyváží zboží do USA, je doporučeno obrátit se na svého obchodního
partnera v USA a zjistit, jaké číslo MID jim bylo přiděleno.
Odkaz: http://forms.cbp.gov/pdf/7501_instructions.pdf
(Příloha 20, strana 30, 31)
9. Nejsem AEOF či AEOS výrobce ani vývozce. Musím se registrovat prostřednictvím
webové aplikace CBP?
Ne. Webová aplikace byla vytvořena pouze pro AEOF či AEOS výrobce nebo vývozce.
10. Co bych měl dělat, pokud mám přiděleno více než jedno číslo MID?
V těchto případech 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. Důležité je, aby adresa vyplněná v žádosti byla totožná s adresou použitou při
vytváření čísla MID.
Neexistuje pouze jediné číslo pro každou společnost. Čísla MID jsou vázaná na konkrétní
adresu daného výrobce. Společnosti, které vlastní více provozoven, tak mohou mít přiděleno
více čísel MID.
11. Z čeho číslo MID se skládá?
Číslo MID může být tvořeno až 15 ti znaky:
První 2 znaky jsou kód země
Další 3 jsou první 3 znaky prvního jména (výrobce)
Další 3 jsou první 3 znaky druhého jména (výrobce)
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Další 4 jsou první 4 číslice z názvu ulice
Poslední 3 jsou první 3 znaky názvu města
Pamatujte, že číslo MID nemusí obsahovat všech 15 znaků a že některé znaky nemusí
odpovídat předepsaným požadavkům. Například, pokud společnost (výrobce) nemá druhé
jméno nebo pokud jsou v adrese společnosti v názvu ulice méně než 4 číslice. Osoba, která
vytváří MID, také může využít zkrácené názvy společnosti, ulice či města.
Hypotetické příklady čísel MID:
Bigtime Computers vlastní a provozuje 4 různé výrobní závody v EU. Každý výrobní závod
má přiřazené vlastní číslo MID.
Název společnosti: Bigtime Computers
Počet různých výrobních závodů společnosti Bigtime Computers: 4
Počet čísel MID, které společnost Bigtime Computers bude mít: nejméně 4
Umístění výrobních závodů:
1234 Fake Street, Barcelona, Španělsko
3322 Down Street, Madrid, Španělsko
67 Spring Street, Řím, Itálie
444 Winter Drive, Milano, Itálie
Každý z těchto závodů bude mít vlastní číslo MID přiřazené podle názvu společnosti a
adresy.
Barcelona, Španělsko:

ESBIGCOM1234BAR

Madrid, Španělsko:

ESBIGCOM3322MAD

Řím, Itálie:

ITBIGCOM67ROM

Milano, Itálie:

ITBIGCOM444MIL

12. V jakých případech potřebuji více než jedno číslo MID?
Pokud vaše společnost vlastní více výrobních závodů, musíte mít více čísel MID, jedno vždy
pro jeden výrobní závod.
Zpravidla by nemělo být možné mít více než jedno číslo MID vydané na adresu jednoho
výrobního závodu. Nicméně v nezvyklých případech, kdy různí američtí celní zástupci mají
přidělena různá čísla MID pro jednu adresu stejného výrobního závodu, vysvětlete svému
zástupci a ujistěte se, že pouze jedno jedinečné číslo MID je použito pro konkrétní adresu.
13. Jak jsou čísla MID nahlášená CBP registrována a uchovávána?
MID čísla jsou registrována CBP uchovávána v jeho vnitřní automatické databázi.
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14. Je vyloučena duplicitní registrace?
Duplicita čísel MID není možná. Pokud se někdo pokusí vytvořit již existující číslo MID, je
toto oznámeno CBP, včetně toho, kdo se pokouší vytvořit toto číslo. To je důvod, proč je
podstatné, aby zahraniční vývozce stanovil jedno číslo MID pro adresu výrobního závodu, a
to pro všechny budoucí vývozy.
15. Jak může americký celní zástupce ověřit, zda již číslo MID existuje?
Celní zástupce ověřuje existenci čísla MID přes svůj ABI systém (Automated Broker
Interface). Tento systém by měl zástupci oznámit, zda CBP číslo MID registroval.
16. Mám nějakou možnost prověření svého čísla MID přes databázi?
CBP nemá vyhledávací databázi. Nicméně celní zástupce má možnost toto ověřit přes svůj
ABI systém. Postup ověření může být mezi jednotlivými celními zástupci rozdílný, neboť
každý z nich používá jiný software.
17. Jaké společnosti mohou získat číslo MID?
Nárok na získání čísla MID mají pouze výrobci a vývozci usazení mimo USA. Číslo MID je
požadováno pro veškeré zásilky směřující do USA. Vzhledem k tomu, že Rozhodnutí se
vztahuje na USA a EU, číslo MID potřebují a jsou oprávněni využívat výhod díky těmto
číslům MID pouze výrobci a vývozci usazeni v některém z 27 členských států EU.

Technické dotazy týkající se přístupu k internetové aplikaci
1. Zapomněl jsem své heslo
Vraťte se na přihlašovací stránku https://mrctpat.cbp.dhs.gov/Login?ReturnUrl=%2f a
klikněte na odkaz "Forgot your password?" ("Zapoměli jste heslo?") vedle přihlašovacího
tlačítka. Následně se řiďte instrukcemi k obnovení vašeho hesla, aby vám byl zaslán nový
odkaz.
2. Mám potíže s přihlášením na portál internetové aplikace (chybová hlášení)
Někdy může mít aktualizace systému Microsoft Windows vliv na antivirové nastavení vašeho
počítače, což může ovlivnit schopnost připojení k portálu C-TPAT. Pomocí následujícího
odkazu
se
dostanete
k
instrukcím,
jak
tento
problém
vyřešit:
http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/cargo_security/ctpat/ctpat_portal/portal_error.ctt/p
ortal_error.pdf
Pokud nastavení vaší antivirové ochrany není funkční, můžete být součástí napadené
skupiny uživatelů internetového prohlížeče Internet Explorer, kteří mají problém spojený s
bezpečnostním certifikátem v internetovém prohlížeči Internet Explorer.
Microsoft již přijal opatření k odstranění tohoto problému. Prosím, instalujte si následující
doplněk systému Microsoft, nebo použijte jiný internetový prohlížeč (nejlépe Mozilla Firefox).
http://support.microsoft.com/kb/968730
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Audity/prověřování
1. Jak bude prakticky dohlíženo nad řádnou implementací Rozhodnutí?
Aby bylo zajištěno, že oba programy obchodního partnerství pokračují v naplnění očekávání
z MRA, každý z těchto programů bude pokračovat v dohlížení nad auditními procesy a
procesy prověřování druhého programu. Tyto monitorovací nebo prověřovací návštěvy se
budou konat jak v USA, tak v EU. Každá ze stran počítá s uskutečněním dvou až tří
kontrolních nebo prověřovacích návštěv ročně.
2. Budou nějaké změny účastníků prověřovacích návštěv u obou těchto programů?
Nebudou. Každý kompetentní celní orgán bude pokračovat v provádění prověřování a
následném prověřování u společností, které se nacházejí na jejich území.
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Help Desks / Kontakty
Evropská unie
Evropská Komise:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/inex_en.h
tm
Členské státy:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_
security/aeo_contacts_for_traders_en.pdf
Kompetentní celní orgán pro dotazy:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/cca_consultation.jsp?Lang=en
Spojené státy americké
Website: www.cbp.gov/ctpat
E-mail: Industry.Partnership@dhs.gov
MR E-mail: mutual.recognition@cbp.dhs.gov
Phone: 202-344-1180
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Seznam zkratek
AEO Oprávněný hospodářský subjekt
AEOC Osvědčení AEO – Zjednodušené celní postupy
AEOS Osvědčení AEO – Bezpečnost a zabezpečení
AEOF Osvědčení AEO – Zjednodušené celní postupy / Bezpečnost a zabezpečení
CBP U.S. Americký úřad pro cla a ochranu hranic
C-TPAT Program celního a obchodního partnerství proti terorismu
ENS Vstupní souhrnná deklarace
EORI Identifikátor zaregistrovaných hospodářských subjektů
EU Evropská unie
ICS Vstupní kontrolní systém
MID Identifikační číslo výrobce
MR Vzájemné uznávání
MRA Dohoda o vzájemném uznávání
MS Členské státy EU
27 členskými státy EU jsou:
Rakousko; Belgie; Bulharsko, Kypr; Česká republika; Dánsko; Estonsko; Finsko; Francie;
Německo; Řecko; Maďarsko; Irsko; Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko; Malta; Nizozemí;
Polsko; Portugalsko; Rumunsko; Slovensko; Slovinsko; Španělsko; Švédsko a Velká
Británie.
TAXUD Generální ředitelství pro daně a celní unii
WCO Světová celní organizace
WCO SAFE Rámec norem v oblasti bezpečnosti a zjednodušení mezinárodního obchodu
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