
 

Od 1. října 2019 musí být žádosti o povolení „oprávněného hospodářského subjektu“ (AEO) podány 
elektronicky prostřednictvím Trader Portálu EU . 

Do 30. září 2019 lze žádosti o povolení AEO společně s dotazníkem se sebehodnocením podávat 
kompetentnímu celnímu orgánu, tedy Celnímu úřadu pro Jihočeský kraj, tak jako doposud, tedy buď 
prostřednictvím datové schránky, elektronického formuláře nebo prostřednictvím poštovních služeb.  

Od 1. října 2019 skončí přechodné období stanovené právními předpisy EU a bude možné podat 
žádost o povolení AEO s dotazníkem se sebehodnocením (povinná příloha žádosti AEO) 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. 

Trader Portál pro e-AEO bude nasazen ve dvou fázích: 

• Fáze 1 pro předkládání žádostí o povolení AEO a rozhodovací proces od 1. října 2019; 
• Fáze 2 pro další následné procesy od 15. prosince 2019. 

Pro přechod na nový postup vedení řízení o žádosti AEO skrze Trader portál eAEO platí pravidlo, že: 

• Pokud je řízení zahájeno na základě dosavadního podání žádosti (datovou schránkou, elektronickým 
formulářem nebo prostřednictvím poštovních služeb) před 1. říjnem 2019, řízení je dále vedeno 
běžných způsobem; 
• Pokud je řízení zahájeno elektronicky prostřednictvím eAEO Trader Portalu od 1. října 2019, 
pokračuje se elektronicky. 

Po 1. říjnu 2019 bude existovat přechodné období, které umožní přijetí stávajících, dosud nepřijatých 
žádostí AEO. Přechodné období bude maximálně 60 dnů (včetně 29. listopadu 2019). Celní orgán má 
k  žádosti předložené dne 30. září 2019 30 dnů na to, aby žádost přijal nebo si vyžádal další informace. 
V takovém případě má žadatel na odpověď maximálně 30 dnů. Od 1. října 2019 je tedy maximální lhůta 
pro přijetí žádosti podané před 1. říjnem 2019 60 dnů. 

Pro registraci na Trader Portálu eAEO je nutné, aby hospodářské subjekty nejprve od Celní správy ČR 
získaly „registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu (EORI)“, pokud jej již nemají. Dále musí 
hospodářské subjekty požádat o uživatelský účet a heslo UUM & DS a heslo k ověření na Trader Portálu 
eAEO. Tento proces je decentralizován na úroveň každého členského státu EU.  

Odkazy: 
EORI 
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/eori/Stranky/default.aspx 
 
Žádost o povolení elektronické komunikace (Povolení elektronické komunikace s Trader Portal) 
https://www.celnisprava.cz/cz/form/Stranky/default.aspx 
 
 
 

https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/eori/Stranky/default.aspx
https://www.celnisprava.cz/cz/form/Stranky/default.aspx


Trader Portal EU 
https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/cas/uumds-wayf/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-
156711-
bxEnHc8vgXYB6lUrRyC23HDnrfFUDZPqkFJdqmpTjPrZEYiOu12E9N6PUa2Vu8XjrXCs33E7PM6jmfXu8sk
zhW-CiDsmZJBYJeRo4Tl97Hgw4-7Ny5bKRY9xCjzxiEnVzmzeTfC9QZzZ9QNO7SzRVmc4h9m 

https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/cas/uumds-wayf/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-156711-bxEnHc8vgXYB6lUrRyC23HDnrfFUDZPqkFJdqmpTjPrZEYiOu12E9N6PUa2Vu8XjrXCs33E7PM6jmfXu8skzhW-CiDsmZJBYJeRo4Tl97Hgw4-7Ny5bKRY9xCjzxiEnVzmzeTfC9QZzZ9QNO7SzRVmc4h9m
https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/cas/uumds-wayf/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-156711-bxEnHc8vgXYB6lUrRyC23HDnrfFUDZPqkFJdqmpTjPrZEYiOu12E9N6PUa2Vu8XjrXCs33E7PM6jmfXu8skzhW-CiDsmZJBYJeRo4Tl97Hgw4-7Ny5bKRY9xCjzxiEnVzmzeTfC9QZzZ9QNO7SzRVmc4h9m
https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/cas/uumds-wayf/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-156711-bxEnHc8vgXYB6lUrRyC23HDnrfFUDZPqkFJdqmpTjPrZEYiOu12E9N6PUa2Vu8XjrXCs33E7PM6jmfXu8skzhW-CiDsmZJBYJeRo4Tl97Hgw4-7Ny5bKRY9xCjzxiEnVzmzeTfC9QZzZ9QNO7SzRVmc4h9m
https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/cas/uumds-wayf/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-156711-bxEnHc8vgXYB6lUrRyC23HDnrfFUDZPqkFJdqmpTjPrZEYiOu12E9N6PUa2Vu8XjrXCs33E7PM6jmfXu8skzhW-CiDsmZJBYJeRo4Tl97Hgw4-7Ny5bKRY9xCjzxiEnVzmzeTfC9QZzZ9QNO7SzRVmc4h9m

