
 

 Jak a kde lze podat žádost o povolení AEO  

 

Podávání žádostí o povolení AEO probíhá od 1. 10. 2019 výhradně a pouze elektronicky prostřednictvím 

Trader Portálu eAEO.  

 

Dne 1. října 2019 skončilo přechodné období stanovené právními předpisy EU a podat žádost o povolení AEO 

s dotazníkem se sebehodnocením (povinná příloha žádosti AEO) lze pouze elektronicky pomocí Trader 

Portálu eAEO. Toto harmonizované obchodní rozhraní EU navržené Komisí EU a členskými státy se použije 

pro výměnu informací o žádostech a rozhodnutích týkajících se povolení AEO. Účelem Trader Portálu eAEO 

je usnadnit a urychlit výměnu informací týkajících se žádostí, rozhodnutí a dokumentů souvisejících s 

povolením AEO. 

 

Nebude-li žádost o povolení AEO podána elektronickou formou přes Trader Portál eAEO, nemůže vyvolat 

zamýšlené účinky pro zahájení řízení o žádosti (právně neúčinná žádost).  

 

Přístup do Trader Portálu eAEO zde: https://customs.ec.europa.eu/gtp/ 

 

Pro přihlášení se k Trader Portálu eAEO, je zapotřebí:  

 

1) Pořídit si platný kvalifikovaný elektronický podpis → vydávají je (za úhradu dle jejich ceníků) akreditované 

certifikační autority:  

• „PostSignum“ u České pošty, s.p. (registrační místa na každé poště se službou Czech POINT) 

• „I.CA“ u První certifikační autority a.s. (registrační místa zejména v krajských městech) 

• „ACAeID“ u eIdentity a.s. (registrační místa v Praze (provozována i mobilní registrační místa)  

 

 

2) Mít platné číslo EORI → přiděluje se bezplatně na místně příslušných celních úřadech  

• žádat nejlépe online prostřednictvím elektronického formuláře „Žádost o registraci a o přidělení 

identifikátoru hospodářského subjektu“  

• pro žádost je nutné mít kvalifikovaný elektronický podpis  

 

 

3) Mít schválené povolení pro elektronickou komunikaci s celními orgány → žádá se bezplatně na místně 

příslušných celních úřadech  

• pouze online prostřednictvím elektronického formuláře „Žádost o povolení elektronické komunikace s 

celními orgány“  

• pro úspěšnou žádost je nutné mít kvalifikovaný elektronický podpis a mít platné číslo EORI  

 

V části „Komunikace společná pro celní řízení a spotřební daně, prosím, zaškrtněte viz níže obrázek 

(všechny role s ohledem na budoucí práva).  

 

https://customs.ec.europa.eu/gtp/
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/elektronicky-podpis/Stranky/default.aspx
http://www.postsignum.cz/
https://www.ica.cz/
http://www.eidentity.cz/
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/eori/Stranky/default.aspx
https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=126
https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=126
https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=79)
https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=79)


 
 

 

4) Mít nainstalovánu příslušnou podepisovací komponentu „XmlSinger“ (ke stažení na těchto stránkách).  

 

V návaznosti na nutnou instalaci podepisovací komponenty nahlédněte prosím do části odkazu: 

Podepisovací komponenta pro: 

a) EU CTP – STP eAEO 

b) EU CTP – STP eBTI 

 

1. XmlSigner_Setup.msi (XmlSigner Solitea, 2019.11.15) 

2. Zprovoznění nové podepisovací komponenty pro EU CTP – důležité upozornění 

 

Před instalací komponenty je třeba mít nainstalován Net Framework ve verzi 4.8. Windows 10 má již 

nainstalováno (pokud je na PC aktuální verze Operačního systému). Případně použít odkaz pro stažení ze 

stránek Microsoftu:  

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net48 

 

 

Pro podání žádosti je možné použít výhradně tyto webové prohlížeče:  

• Chrome, 68.0. (2018-07-24) a výše (CS doporučuje právě tento prohlížeč)  

• Firefox 61.0. (2018-06-25) a výše  

• Microsoft Edge 38 (2016-08-02) a výše  

 

 

 

 

https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/UUMDS/Stranky/default.aspx
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/UUMDS/Documents/NOVAKOMPONENTA_dulezite_upozorneni_INSTALACE.pdf
https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net48

