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Celní úřad pro Jihočeský kraj
Kasárenská 6/1473, 370 21 České Budějovice
Spisová značka: 83536/2017-520000-03
Č. j.: 42767-7/2018-520000-03
Vyřizuje: Ing. Štěpková, telefon: 386714224

V Českých Budějovicích dne 30. 5. 2018

Rozhodnutí
o vydání povolení Oprávněný hospodářský subjekt
Celní úřad pro Jihočeský kraj, věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 9 odst. 3 písm. a) bod 1. zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, rozhodl podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. d) zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, v platném
znění, a § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím
k ustanovení čl. 38 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne
9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „celní kodex
Unie“), tak, že se společnosti CZECH INTERNATIONAL, a.s., U Pošty 375/2, 73564 Havířov Prostřední Suchá, EORI: CZ26870142 (dále jen „účastník řízení“), uděluje status Oprávněného
hospodářského subjektu a v souladu s ustanovením čl. 22 odst. 3 celního kodexu Unie se vydává
povolení AEO - celní zjednodušení (dále jen „povolení AEOC“), které tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
Účastníkovi řízení bylo přiděleno číslo povolení
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Povolení AEOC se vztahuje na činnosti účastníka řízení, na něž se vztahují celní předpisy.
Ode dne nabytí účinnosti povolení AEOC může účastník řízení využívat úlevy uvedené v
čl. 38 odst. 5 a 6 celního kodexu Unie a v čl. 24 odst. 1, 3 a 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení 2015/2446“).
V souladu s ustanovením čl. 23 odst. 2 celního kodexu Unie je účastník řízení povinen vyrozumět
Celní úřad pro Jihočeský kraj o všech skutečnostech, které nastaly po vydání povolení AEOC a které
by mohly mít vliv na jeho zachování nebo obsah.
V souladu s ustanovením čl. 29 nařízení 2015/2446 nabývá povolení AEOC účinku pátým dnem po
datu jeho vydání. Datum vydání povolení AEOC je 30. 5. 2018. Datum nabytí účinnosti povolení
AEOC je 4. 6. 2018.
Platnost povolení není v souladu s ustanovením čl. 22 odst. 5 celního kodexu Unie omezena.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je ve smyslu ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb. přípustné odvolání,
které lze dle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení
rozhodnutí, a to u Celního úřadu pro Jihočeský kraj, který rozhodnutí vydal. Jestliže si adresát uložené
písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne,
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písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. O případném odvolání rozhodne
Generální ředitelství cel, pokud o něm nerozhodne postupem podle ustanovení § 87 zákona
č. 500/2004 Sb. celní úřad. Včas podané a přípustné odvolání nemá odkladný účinek (čl. 45 celního
kodexu Unie).

„otisk úředního razítka“

plk. Ing. Michal Kubát
ředitel celního úřadu
Celní úřad pro Jihočeský kraj

Vypraveno dne: 30. 5. 2018
= odesláno DS =

Rozdělovník:
CZECH INTERNATIONAL, a.s., U Pošty 375/2, 73564 Havířov - Prostřední Suchá, EORI:
CZ26870142
Příloha: Povolení AEOC č. CZAEOC1708A8
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