
Celní úřad pro Jihoče§ký kraj
Kasárenská 611473,370 2l České Budějovice

Spisová značka: 139061 l20 18-520000-03
C. j.: 17 438-4-520000-03
Vyřizuie: Bc. Chmelová, telefon: 386714225

V Českých Budějovicích dne 14. 2.2019

Rozhodnutí

Celní úřad pro Jihočeský kraj, věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 9 odst. 3 písm. a) bod 7. zěkona č. 17l20l2 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších
předpisŮ, rozhodl podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. d) zákona č.24212016 Sb., celní zí*,on, v platném
znění, (dále jen ,,celní zákon") a § 67 a násl. zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon č. 50012004 Sb."), tak, že se společnosti RI(L Opava, spol. s r.o., se sídlem
Záhumenní 360, 74'7 22 Dolní Benešov, EORI: CZ62304453 (dále jen ,,účastník řizení"), vydává
vsouladu sustanovením č1.250 odst. 1 nařízeni Komise vpřenesené pravomoci (EU)201512446 ze
dne 28. července 2015, kterlým se doplňuje naŤizení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 95212013,
pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,nařizeni 201512446"), povolení Oprávněného hospodářského subjektu č.
CZAEOC1303C8 (dále jen,,povolení AEO").

V souladu s ustanovením č1.22 odst. 4 prvního pododstavce naíízeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) č, 95212013 ze dne 9. října 2013, kterym se stanoví celní kodex Unie, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,celní kodex Unie"), nabývá rozhodnutí účinku dnem, kdy je účastník řízeni obdrži
nebo kdy se má za to, že je obdržel. S výjimkou případů uvedených v č1. 45 odst, 2 celního kodexu
Unie jsou přilatá rozhodnutí vykonatelná celními orgány od téhož dne.

Účastník řizeni může na základě platného povolení AEO uplatňovat úlevy uvedenó v čl. v čl. 38 odst.
5 a6 celního kodexuUnie a v č1.24 odst. 1, 3 a4nařizení201512446.

V souladu s ustanovením č1. 23 odst. 2 celního kodexu Unie je účastník řízení povinen lyrozumět
Celní úřad pro Jihočeský kraj o všech skutečnostech, které nastaly po lydrání povolení AEO a které by
mohly mít vliv na jeho zachováni nebo obsah.

Platnost povolení není v souladu s ustanovením č1.22 odst. 5 celního kodexu Unie omezena.

o důvodnění:

Dne 22. 1. 2014 bylo účastníku řízení vydáno v souladu s ustanovením č1. 5a odst. 1 nařízení Rady
(EHS) č. 2913192, kter,ým se vydává celní kodex Společenství, platném v rozhodné době (dále jen
,,NR č. 2913192"), a čl. 14o odst. 2 nařízeni Komise č.2454193, kteným se provádí NR č. 2913192,
platném v rozhodné době (dále jen ,,NK č. 2454193*), pod č. i. 5232-212014-030100-22 Rozhodnutí o
vydání osvědčení Oprávněný hospodářský subjekt č. CZAEDC1303C8.

V souladu s ustanovením čl. 23 odst. 4 písm. a) celního kodexu Unie a s ustanovením čl. 15 odst. 1

písm. a) nařízeni 201512446, je celní orgán příslušný rozhodnout povinen rozhodnutí znovu posoudit
v případě, že na rozhodnutí mají dopad změny v příslušných právních předpisech. V souladu s
ustanovením č|.250 odst. 1 naíízeni 201512446 se povolení udělená na základě NR č. 2913192 nebo
NK č. 2454193,kíerájsou platná k 1. květnu 2016 a nemají omezenou dobu platnosti, znovu posoudí.
V souladu s ustanovením čl. 345 odst. 1 nařizeni Komise (EU) 201512447 ze dne 24.listopadu 2015,
kterym se stanoví prováděcí pravidla k někteqfm ustanovením nařízeni Evropského parlamentu a Rady
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/
(EU) č. 95zl20t3, kterym se stanoví celní kodex Unie, ve znění pozdéjších předpisů, musí být

rozhodnutí v návaznosti na opětovné posouzení povolení v souladu s ustanovením čl, 250 odst, l
naíizeni 2015t2446 přijata pied l. květnem 201-9. Prostřednictvím těchto rozhodnutí se opětovně

posouzená povolení 
^ruii 

u pripadne se udělují nová povolení, Roáodnutí se neprodleně oznámí

držiteli povolení.

Celní úřad pro Jihočeský h,raj zahájil vsouladu s § 46 odst. 1 zákonač.50012004 Sb, řízení zmoci

úřední ve věci opětovné'ho po.orrr*i povolení AEtr. Pne 15. 10.2018 bylo ÚČastníku řizenízasláno

Vyrozumění o zaháj ení íizeni č. j. 1 19 0 6 l l 20 1 8 -5 20000-03,

Na základě qýsledku opětovného posouzení Celní úřad pro JihoČeský kraj konstatuje, Že Úěastník

řízení p1ní kritéria stanávená pro udělení statusu oprávněného hospodářského subjektu Pro Povolení

o|ravniného hospodářského iubjektu pro celní zjednodušení (dále jen ,,povolení AEO"), a Proto

rózhodl tak, jak je uvedeno ve v,ýrokové části rozhodnutí,

V souladu s ustanovením č1.22 odst. 4 prvního pododstavce celního kodexu Unie nabývá roáodnutí

účinku dnem, kdy je účastník íízení obdrží nebb kdy se má za to, že je obdržel. Tímto okamžikem

pozbýváplatnosti ósvědčení oprávněný hospodařský subjekt č.. CZAE3C1303C8 vydané dne 22, 7,

Žoli unuuyua platnosti povolení AEo při zachováni čísla povoleni č. CZAEOC1303C8,

Po u čen í:

proti tomuto rozhodnutí je ve smyslu ustanovení čl. 44 celního kodexu ve spojení s ustanovením § 81

zákonač.50012004 Sb. prípustnj odvolaní, které 1ze dle ustanovení § 83 odst. 1 zákonač,50012004

šu_ poaut ve lhůtě r s an,i oáe dne oznáineni rozhodnutí, a to u Celního úřadu Pro Jihočeský kraj, kter;ý

rozhodnutí vydal. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhŮtě 10 dnŮ ode dne, kdY bYla

kvyzvednutí připravena, nelyzvedne, píseÁnost se póvažuje za doručenou posledním dnem této

lhůiy, o případném odvolaní iozhodne Generální ředitelství cel, pokud o něm nerozhodne postupem

p"aÍ. *o""vení § 87 zákona č.500/2004 Sb. celní úřad. Včas podané a přípustné odvolání nemá

oanuany účinek ná.4pt on napadeného rozhodnutí (č1. 45 celního kodexu Unie),

,,otisk úře dn iho r azitka"

plk. Ing. Michal Kubát
ředitel celního úřadu

Celní úřad pro Jihočeský kraj

Vypraveno dne: l4. 2. 2019
: odesláno DS:

Rozdělovník: 
ce qííllem Záhrrmenní lšov, EORI: CZ62304453nrr opuua ,pol. s r.o., se sídlem Záhumenní 360,74,7 22 Dolní Bene

Příloha: Povolení AEO č. CZAEOC1303C8


