
Vzájemné uznávání 

C-TPAT  
 
 

Registrace a údržba EORI  
 



 
Obrazovka pro přihlášení 
https://mrctpat.cbp.dhs.gov  
 
Stránka umožňuje uživatelům, kteří již mají vytvořený účet, zadat své 
uživatelské jméno a heslo. 
 
Stránka nabízí odkaz na žádost o vynulování hesla v případě, že uživatel 
své heslo zapomněl. 
 
Odkaz v pravé části umožňuje uživatelům zaregistrovat jejich číslo 
TAXUD EORI. 
 
Standardní upozornění DHS, že uživatelé vstupují na webové stránky 
vlády USA. 
 
Číslo Help Desku je umístěno dole. 

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


 

Registrace (část 1 ze 2) 
 
Text v horní části vysvětluje, co je vzájemné uznávání. 
 
Oprávněné hospodářské subjekty jsou požádány o poskytnutí svého 
jména, členského státu, který vydal certifikát AEO, čísla EORI a primární 
adresy, která byla použita při jejich registraci jako AEO v příslušném 
členském státě. 
 
Společnosti jsou rovněž požádány o identifikačního čísla výrobce (MID) 
souvisejícího s primární adresou. 
 

Ikona  zajišťuje odkaz na další informace o MID 



 

Registrace (část 2 ze 2) 
 
Pro pokračování procesu registrace se uživatelé se posunou na stránce 
níže. 
 
Firmy mají možnost identifikovat další adresy a čísla MID k těmto dalším 
adresám. Pro každé číslo MID, které má být vzato v úvahu pro výhodný 
režim, musí být poskytnuta příslušná adresa. 
 
Firmy mohou sdělit jména a emailové adresy oprávněných uživatelů, 
kteří budou mít přístup ke správě této registrace poté, co bude schválena 
pracovníkem CBP. 



 

Registrace 

(Přidání adresy) 
 

Když uživatelé kliknou na tlačítko  (přidat adresu), objeví se 
vyskakovací okno požadující zadání údajů k doplňované adrese. 
 
Ve spodní části je uveden seznam identifikačních kódů výrobců. 
 

Uživatelé, kteří zadávají číslo MID, musí kliknout na tlačítko (přidat 

číslo MID). Ikona  umožňuje uživatelům smazat číslo MID, pokud 
bylo zadáno chybně. 
 

Ikona  funguje jako odkaz k doplňujícím informacím o číslech MID. 
 
Druhý obrázek vpravo představuje příklad úspěšně zadaného čísla MID 
před kliknutím na tlačítko OK. 



 

Registrace 

(Přidání uživatele) 
 

Když uživatelé kliknou na tlačítko  (přidat uživatele), objeví se 
vyskakovací okno požadující zadání emailové adresy, jména a příjmení 
oprávněných uživatelů. 
 
Po vyplnění formuláře přidání uživatele klikněte na tlačítko OK. Pro 

přidání dalších uživatelů klikněte znovu na tlačítko  (přidat 
uživatele). 
 
Jakmile bude registrace schválena pracovníkem CBP, uživatelé 
označení v této registraci jako oprávnění uživatelé obdrží potvrzení o 
schválení registrace a samostatný e-mail s pokyny pro vytvoření hesla, 
aby se mohli přihlásit. 



 

Registrace 

(Dokončená) 
 
Vpravo je zobrazena dokončená registrace s jednou přidanou adresou a 
jedním identifikovaným oprávněným uživatelem. 
 
Před kliknutím na tlačítko Odeslat by si uživatelé měli přečíst Prohlášení 
o ochraně osobních údajů, aby měli kompletní informace o tom, jak 
mohou být poskytnuté údaje použity. 



 

Registrace 

(Potvrzení) 
 
Po kliknutí na tlačítko Odeslat uživatelé obdrží kopii údajů obsažených 
v registraci. Pokud budou uživatelé chtít, mohou využít funkce Tisk 
stránky v internetovém prohlížeči k tomu, aby si uchovali kopii registrace. 



 

Email s rozhodnutím: 

Registrace odmítnuta 
 
Oprávnění uživatelé obdrží email s oznámením o rozhodnutí CBP 
ohledně jejich registrace EORI. 
 
Emaily s odmítnutím mohou mít jeden z následujících důvodů: 
• V systému CBP neexistuje záznam čísla EORI  
• Duplicitní záznam – dané číslo EORI již bylo zaregistrováno  
• Odmítnutí ze strany pracovníka CBP  
V případě odmítnutí registrace pracovníkem CBP bude poskytnut 
individuální důvod od pracovníka CBP. 



 

Email s rozhodnutím: 

Registrace odmítnuta 
 
V případě, že dojde k pokusu o duplicitní registraci, bude uživatelům 
spojeným se zaregistrovaným číslem EORI posláno oznámení 
s informací, že byl učiněn nový pokus o registraci jejich čísla EORI a aby 
se ve firmě ujistili, že se nikdo nepokouší o duplicitní registraci. 



 

Email s rozhodnutím: 

Registrace schválena 
 
Schválená registrace vygeneruje emailovou zprávu o přijetí registrace. 
 
Kromě toho v každém případě, kdy pracovník CBP vydá rozhodnutí 
ohledně čísla MID (po počáteční registraci nebo v budoucnosti, pokud je 
přidáno nové číslo MID), bude odeslán e-mail s informací o změně stavu 
čísla MID spojeného s registrací. 



 

Vytvoření uživatelského hesla 
 
Oprávnění uživatelé, jejichž registrace je schválena, rovněž obdrží e-mail 
s pokyny na vytvoření hesla. 
 
Kliknutím na odkaz v e-mailu se dostanou na webovou stránku pro 
zadání bezpečného hesla. Uživatelé by si měli zaznamenat pokyny, 
které nastiňují pravidla pro vytvoření platného hesla. 



 

Správa registrace  
 
Po úspěšném vytvoření hesla se uživatelé mohou přihlásit a 
překontrolovat aktuální stav registrace. Tato funkce umožňuje 
uživatelům: 
• přidat další adresy  
• přidat další čísla MID 
• přidat další oprávněné uživatele  
• odstoupit od smlouvy  
 
První adresa na seznamu (modře zvýrazněná) je primární adresa, kterou 
poskytla EU. Ta odpovídá primární adrese poskytnuté společností při 
registraci. 
 
Legenda vysvětluje význam ikon použitých na obrazovce. 
 


