
 

Vzájemné uznávání programů pro oprávněné hospodářské subjekty se třetími 

zeměmi 

Obecné informace 

Evropská unie (EU) uzavřela se třetími zeměmi, které jsou jejími obchodními partnery, 

dohody o vzájemném uznávání programů pro oprávněné hospodářské subjekty (AEO) 

nebo o uzavření takových dohod jedná. Dohody jiţ byly podepsány s Norskem, 

Švýcarskem, Andorrou a Japonskem. S dalšími obchodními partnery, jako jsou Spojené 

státy americké a Čína, podobná jednání probíhají. Očekává se, ţe jednání budou zahájena 

rovněţ s Kanadou a poté pravděpodobně i s dalšími zeměmi. 

Vzájemné uznávání programů pro AEO se třetími zeměmi přinese výhody těm AEO, 

které investovaly do zabezpečení svých mezinárodních dodavatelských řetězců (AEOS a 

AEOF). Jejich status se zohlední v jejich prospěch při posuzování rizik týkajících se 

bezpečnostních hledisek. Mělo by to vést ke sníţení četnosti fyzických kontrol a kontrol 

dokumentů, a to i kontrol prováděných celními úřady třetích zemí, se kterými EU uzavře 

dohody o vzájemném uznávání. 

Pro účely implementace programů vzájemného uznávání je nezbytná výměna 

identifikačních čísel, názvů a adres AEO. Součástí vyměňovaných informací je také 

platnost statusu AEO. Podrobnosti o výměně informací jsou uvedeny v kaţdé jednotlivé 

dohodě o vzájemném uznávání uzavřené EU. Výměna informací bude kaţdopádně 

přiměřená tomu, co je potřeba k účinnému a účelnému provádění dohody o vzájemném 

uznávání. Údaje budou vyměňovány výlučně pro účely provádění vzájemného uznávání 

programů pro AEO. 

Souhlas s výměnou údajů o AEO 

Souhlas s výměnou údajů AEO se třetími zeměmi v rámci vzájemného uznávání bude 

obecný a nebude vázán na konkrétní třetí země. Pokud souhlas drţitel osvědčení AEO 

neudělí, jeho údaje nebudou předmětem vzájemné výměny s ţádnou z partnerských zemí 

pro vzájemné uznávání. 

Je rovněţ moţné souhlas s výměnou údajů kdykoli odvolat prostřednictvím písemného 

oznámení. Pokud bude souhlas s výměnou údajů AEO odvolán, nebude moci drţitel 

vyuţívat výhod plynoucích ze vzájemného uznávání. Odvolání souhlasu bude rovněţ 

obecné, coţ znamená, ţe EU nebude vyměňovat údaje o drţiteli osvědčení AEO s ţádnou 

z partnerských zemí pro vzájemné uznávání. 

Přepis údajů o AEO 

Dalším problémem, kterým je nutno se v rámci vzájemného uznávání zabývat, je 

schopnost partnerských zemí zpracovat formát a písmena, kterými jsou údaje o AEO EU 

zapsány. Některé země nemohou pouţívat stejnou sadu písmen, která je pouţívána v EU. 

Do jejich systémů informačních a komunikačních technologií nemohou být zadána 

písmena cyrilice, zvláštní písmena s diakritikou nahoře, či dole nebo písmena, která 

nepatří mezi 26 znaků základní abecedy (soubor Latin 1). 

http://www.unicode.org/charts/PDF/U0000.pdf). 

Aby bylo moţné výměnu informací provést, musí EU v některých případech údaje o 

daném AEO přepsat pouze s pouţitím 26 písmen základní abecedy. Je téţ nutné, aby 

drţitelé osvědčení AEO předali svým obchodním partnerům v dotčených partnerských 

http://www.unicode.org/charts/PDF/U0000.pdf
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zemích své jméno a adresu v takto přepsaném tvaru, který pak budou pouţívat při svých 

kontaktech (např. celních prohlášeních) s příslušnými celními úřady. 

Identifikační číslo pro účely vzájemného uznávání 

Při jednáních s třetími zeměmi o vzájemném uznávání programů pro AEO vyšlo najevo, 

ţe systémy informačních a komunikačních technologií některých z těchto zemí nejsou 

schopny zpracovat čísla EORI EU, která se skládají ze sedmnácti číslic. 

EU bude na mezinárodních fórech usilovat o vytvoření celosvětového standardu, který by 

zajistil pouţívání čísel EORI EU pro účely vzájemného uznávání. Za současné situace 

bude nicméně nutné, aby některé z našich partnerských zemí (např. Japonsko) přidělily 

AEO z EU pro účely vzájemného uznávání speciální identifikační čísla. Obchodní 

partneři drţitelů osvědčení AEO by měli pouţívat právě tato čísla v celních prohlášeních 

v jejich vlastní zemi, aby mohli identifikovat drţitele osvědčení jako AEO z EU, který 

má nárok na výhody plynoucí ze vzájemného uznávání. Jakmile některá partnerská země 

přidělí AEO z EU identifikační čísla pro účely vzájemného uznávání,  EK bude o této 

skutečnosti jednotlivé drţitele osvědčení AEO řádně informovat. 

V této souvislosti je nutno podotknout, ţe při kontaktech s celními orgány EU bude 

drţitel osvědčení AEO vţdy pouţívat číslo EORI EU, a ne číslo, které bylo přiřazeno 

partnerskou zemí pro vzájemné uznávání. 

Ochrana údajů 

Vyměňované údaje se obvykle týkají společností, a proto přímo neobsahují osobní údaje. 

V těch případech, kdy by mohly být osobní údaje nepřímo zahrnuty, musí být takové 

výměny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 

18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů. Uvedené nařízení 

stanoví podmínky pro zpracování osobních údajů Evropskou komisí a práva subjektu 

údajů týkající se ochrany jeho/jejích osobních údajů v EU. 

Aby byly splněny tyto právní předpisy o ochraně, je důleţité, aby EK měla k dispozici 

souhlas s výměnou údajů. Přestoţe v partnerských zemích pro vzájemné uznávání 

předpisy o ochraně údajů existují, nemusí být zcela na úrovni předpisů EU. 

Údaje shromaţďuje a zpracovává Evropská komise. Hospodářský subjekt má právo 

přístupu ke svým údajům zpracovávaným Evropskou komisí a má právo je opravovat 

(články 13–16 nařízení č. 45/2001). Má rovněţ právo se kdykoli odvolat k evropskému 

inspektorovi ochrany údajů. 

Způsob předávání souhlasu pro vzájemné uznávání programů AEO 

Souhlas/nesouhlas hospodářských subjektů, které získaly osvědčení AEO do 30. 3. 2011 

byl získáván ze strany EK, Generálního ředitelství pro daně a celní unii dopisem ředitele 

sekce pro Ochranu a bezpečnost, usnadnění obchodu a mezinárodní koordinaci. 

Hospodářské subjekty, které získaly osvědčení AEO po tomto datu a hospodářské 

subjekty, které teprve ţádají o osvědčení AEO, budou souhlas předávat kompetentnímu 

orgánu ve věci AEO v ČR, a to Celnímu ředitelství České Budějovice. Souhlas bude 

dáván písemnou formou na předepsaném formuláři. 
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Poznámka na závěr 

Pro úplnost je nutno uvést, ţe výše uvedená informace se týká pouze programů pro 

vzájemné uznávání AEO se třetími zeměmi. 

Ţadatel o vydání osvědčení AEO uděluje také souhlas nebo nesouhlas se zveřejněním 

informací obsaţených v osvědčení AEO na seznamu oprávněných hospodářských 

subjektů podle čl. 14x odst. 4 NK č. 2454/93, v platném znění. Tento souhlas/nesouhlas 

je standardní součástí ţádosti o vydání osvědčení (viz příloha 1C NK č. 2453/93, 

v platném znění, vysvětlivky k vyplnění ţádosti, bod 19). Seznam oprávněných 

hospodářských subjektů je uveden na internetové adrese EK, Generálního ředitelství pro 

daně a celní unii (TAXUD)  

(http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/aeo_consultation.jsp?Lang=cs). 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/whats_new/pr_aeo_j

apan_en.pdf 

Zdroj informací: 

 

 

 

EVROPSKÁ KOMISE 
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ  
PRO DANĚ A CELNÍ UNII 

Ochrana a bezpečnost, usnadnění obchodu a mezinárodní koordinace 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/aeo_consultation.jsp?Lang=cs


 

Souhlas s výměnou údajů o držiteli osvědčení AEO s partnerskými zeměmi EU 

k vzájemnému uznávání programů AEO 

 

 

Souhlasím / nesouhlasím* s výměnou údajů uvedených v osvědčení AEO pro účely 

zajištění provádění mezinárodních dohod se třetími zeměmi o vzájemném uznávání 

statusu oprávněných hospodářských subjektů a k zajištění opatření vztahujících se 

k bezpečnosti.  

Jsem si vědom, ţe mám právo kdykoli svůj souhlas odvolat zasláním písemného 

oznámení Celnímu ředitelství České Budějovice. 

 

Přepis údajů o AEO pro účely vzájemného uznávání: 

Přepis: Hospodářský subjekt (název):  

Přepis: Sídlo (ulice, č. popisné, PSČ, 

město): 

 

 

 (Pozn.: Přepis musí být uveden dle písma Latin 1.) 

 

 

 

V ………………………………………… Datum: …………………………………… 

       

 

 

………………………………………… 

podpis/y a funkce** 

 

 

 

* nehodící se škrtněte 

** podpis osob/y oprávněné/ných jednat za hospodářský subjekt jako celek  


