Vyjádření Generálního ředitelství cel k problematice předávání kopie Protokolu o vydání
certifikátu:
V souladu s celní legislativou EU, zvláště s nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, který se vydává
celní kodex Společenství, ve znění pozdějších změn, a s nařízením Komise (EHS) č. 2454/93,
kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex
Společenství, ve znění pozdějších změn, je možno podávat celní prohlášení elektronicky.
Podmínky a formality pro počítačové zpracování dat, tj. pro elektronickou komunikaci
související s podáním elektronického celního prohlášení, stanovují celní orgány členských
států EU. Celní správa ČR ve snaze sjednotit tyto podmínky a formality vypracovala a
harmonizovala jednotlivé žádosti o povolení elektronické komunikace v celním a daňovém
řízení. Jednotlivé žádosti obsahují i seznam příloh, které tuzemské celní orgány vyžadují jako
přílohy této žádosti:
1.

ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo ověřenou kopii živnostenského listu (nesmí
být starší 3 měsíců od podání žádosti),

2.

kopie protokolu o vydání elektronického podpisu spojeného s certifikátem vydaným
některým z akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb,

3.

kopie protokolu o vydání klíče pro šifrování spojeného s certifikátem vydaným některým
z akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že tuzemské celní orgány nevyžadují originály protokolu
o vydání certifikátu elektronického podpisu, ale pouze kopie. Žadatel, pokud dojde k závěru,
že potřebuje ochránit některé údaje na svém protokolu, může tento údaj na kopii protokolu
znečitelnit (např. heslo pro zneplatnění certifikátu). V žádném případě se tedy nemůže jednat
o předání protokolu třetí osobě. Pokud žádost podává jiná osoba než ta, která je uvedena ve
výpisu z Obchodního rejstříku jako zmocněná k jednání za tuto firmu, tak vyžadují tuzemské
celní orgány plnou moc, která rovněž obsahuje řadu citlivých údajů k této osobě. Obdobně se
postupuje v rámci každého celního nebo daňového řízení.
Požadavek na přiložení kopie protokolu k žádosti o povolení elektronické komunikace se jeví
jako odůvodněný zejména z důvodu eliminace chyby způsobené lidským faktorem, tj. že si
žadatel uvede v žádosti o povolení elektronické komunikace e-podpis, na který nemá
protokol. Celní orgán při přijetí a vyhodnocení žádosti zkontroluje, zda žádost obsahuje
označení e-podpisu stejné, jako je v přiloženém protokolu. Celní správa ČR zatím neuvažuje o
změně podmínek, za kterých jsou vydávána různá povolení elektronické komunikace
s tuzemskými celními orgány.

