
Povinnost registrace majitelů práv a jejich zástupců k číslu EORI před podáním žádosti 

o přijetí opatření nebo žádosti o prodloužení lhůty 

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) 

2020/1209 ze dne 13. srpna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1352/2013, kterým 

se zavádějí formuláře upravené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 o 

vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány. Toto nařízení vstupuje v účinnost dne 15. 

září 2020 a stanovuje povinnost uvádět v žádosti o přijetí opatření a žádosti o prodloužení lhůty 

číslo EORI majitele práva a jeho zástupce.   

 Povinnost registrovat se za účelem přidělení čísla EORI (registrační a identifikační číslo 

hospodářských subjektů) mají hospodářské subjekty, k jejichž činnosti se vztahují celní 

předpisy, jelikož číslo EORI slouží jako speciální identifikátor hospodářských subjektů pro 

komunikaci s celními správami všech členských států EU. V souladu s čl. 9 odst. 3 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, je rovněž 

nutné, aby si o registraci za účelem přidělení čísla EORI požádaly i jiné subjekty, jsou-li 

splněny podmínky uvedené v článku 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 

2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, 

pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie. V červnu 2020 

bude znění článku 6 doplněno o ustanovení, že registrace je rovněž nutná, vyžadují-li to 

předpisy Unie, čímž bude legislativně ošetřen požadavek na uvádění čísla EORI v žádosti o 

přijetí opatření. O přidělení čísla EORI je možné si zažádat již nyní, v případě odložení 

registrace na později nicméně doporučujeme, aby registrace proběhla před tím, než vstoupí 

v účinnost novela prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1352/2013. 

O registraci a přidělení čísla EORI si subjekt požádá v tom členském státě EU, v němž 

má své sídlo. Číslo EORI je subjektu přiděleno v rámci registračního procesu, který provádějí 

všechny celní úřady bez ohledu na místní příslušnost (adresu nebo bydliště) subjektu. Podrobné 

informace k registračnímu postupu lze nalézt na internetu Celní správy ČR pod odkazem: 

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

V případě jakýchkoli dotazů prosím neváhejte kontaktovat kpt. Ing. Žanetu Staňkovou, 

email: stankova@cs.mfcr.cz, tel.: 261332230, mobil: 704954087. 
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