
 

PLNÁ MOC K NEPŘÍMÉMU ZASTOUPENÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ 

 

Klient: 

DIČ / EORI 

 

 (dále jen jako „Klient“) 

UDĚLUJE TÍMTO PLNOU MOC SPOLEČNOSTI 

Zásilkovna s.r.o.,  

se sídlem Českomoravská 2408/1a, Praha 9 – Libeň, PSČ 190 00,  

IČ: 28408306, EORI/DIČ: CZ28408306,  

zapsaná pod spisovou značkou C 139387 do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze 

(dále jen jako „Zásilkovna“),  

 

aby jej zastupovala v celním řízení o propuštění deklarovaného zboží do požadovaného celního režimu 

v souladu s ust. článku 18 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. 

října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění (dále jen „celní kodex“) a 

k zastupování v souvisejícím daňovém a správním řízení, a to v souvislosti s dovozem, vývozem a 

tranzitem zásilek a zboží při využití služeb společnosti Zásilkovna.  Klient zmocňuje Zásilkovnu k 

zastoupení nepřímému, tzn. k jednání Zásilkovny vlastním jménem a ve prospěch Klienta, a to ve vztahu 

ke všem celním orgánům, kdy Zásilkovna je oprávněna činit za Klienta veškeré úkony požadované a 

stanovené platnými celními předpisy. V rámci této plné moci je Zásilkovna oprávněna svým jménem a 

ve prospěch Klienta jednat ve věci celního odbavení zásilek, a to zejména podepisovat veškerá celní 

prohlášení, přebírat rozhodnutí v celním řízení a platební výměry, podávat opravné prostředky, vzdávat 

se práv na podání opravných prostředků, podepisovat a přebírat protokoly o ústním prohlášení a 

protokoly o podaném vysvětlení, a to ve všech případech kdy zboží k celnímu odbavení přepravuje 

Zásilkovna. Zásilkovna je dále oprávněna svým jménem a ve prospěch Klienta přijímat veškeré platby 

a vydávat o jejich převzetí celním orgánům potvrzení a přejímat osvědčení a vydávat celním orgánům 

potvrzení o převzetí těchto osvědčení. Zásilkovna je oprávněna svým jménem a ve prospěch Klienta 

činit další jednání, které celní orgány v celním řízení vyžadují. Klient uděluje Zásilkovně plnou moc i ke 

správnímu a daňovému řízení v případech konání oprav a změn na již projednaných celních 

prohlášeních a v rámci kontrol po propuštění zboží. Zásilkovna je oprávněna výše uvedené činnosti 

provádět prostřednictvím svých zaměstnanců. 



 

 

Klient je povinen řídit se platnými právními předpisy týkajícími se dovozu, vývozu a tranzitu zboží a 

nakládat se zbožím v souladu s podmínkami režimu, do kterého bylo zboží propuštěno. Klient je 

povinen na výzvu Zásilkovny uhradit veškeré poplatky (clo, daň z přidané hodnoty a další), které celní 

úřad předepíše Zásilkovně k úhradě v souvislosti se zásilkami Klienta, včetně poplatků (clo, daň z 

přidané hodnoty a další), jež celní úřad dodatečně doměří v souvislosti se zásilkami Klienta. Dále se 

Klient zavazuje uhradit Zásilkovně veškeré penále, pokuty a jiná plnění, které Zásilkovna v souvislosti s 

celním odbavením zásilek Klienta vynaložila a které nebyly způsobeny porušením povinnosti na straně 

Zásilkovny, zejména pokud tyto vznikly proto, že Zásilkovna při celním odbavení zásilek vycházela z 

podkladů předložených Klientem, příp. předložených jinými osobami (zejm. prodávajícím, odesílatelem 

či příjemcem zboží) za účelem proclení zásilky. Klient se dále zavazuje uhradit úplatu za činnost 

Zásilkovny dle platného ceníku uvedeného na stránkách Zásilkovny.  

 

 

V ………………. Dne ………………….. 

 

_____________________________ 

Klient  

 


