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Vážený pane …, 

Ústavnímu soudu byla dne 17. ledna 2022 doručena Vaše žádost o poskytnutí 

informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, ve které žádáte o poskytnutí informací vztahujících se k používání 

identifikátoru hospodářského subjektu (číslo EORI) Ústavním soudem.  

K prvnímu bodu Vaší žádosti uvádím, že Ústavní soud nakupuje odbornou 

literaturu ze zahraničí, konkrétně z Velké Británie, tedy mimo Evropskou Unii, a proto je 

povinen pro potřeby celního řízení uvádět identifikátor hospodářského subjektu (tzv. číslo 

EORI).  

K druhému bodu Vaší žádosti sděluji, že povinnost hospodářských subjektů 

k registraci u celních orgánu zaneslo do právního řádu jako opatření pro posílení 

bezpečnosti Nařízení Komise (ES) č. 312/2009 ze dne 16. dubna 2009, kterým se mění 

nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým 

se vydává celní kodex Společenství. Ode dne 1. července 2009 jsou tak hospodářské 

subjekty a jiné osoby při veškeré komunikaci s celními orgány všech členských států 

Evropské unie povinni používat identifikační číslo EORI, a to na celém území Evropské 

unie. V současnosti tuto problematiku upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, který stanoví obecná pravidla 

a postupy pro zboží vstupující na celní území Unie nebo toto území opouštějící, 

a Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým 

se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 952/2013.  

Ke třetí otázce uvádím, že požadovanou zahraniční literaturu zajišťuje Ústavní soud 

přímo u zahraničního dodavatele z Velké Británie, neboť u žádného českého dodavatele 

není k dispozici. 

Tímto považuji Vaši žádost za vyřízenou. 

  

JUDr. Vlastimil Göttinger, Ph.D. 

               generální sekretář Ústavního soudu 


