Smlouva o nepřímém zastoupení
v celním řízení a zplnomocnění
I. Smluvní strany
1. DHL Express (Czech Republic) s.r.o.
se sídlem: Nádražní 93/2967, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 25683446, DIČ: CZ25683446
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 27002
zastoupená Ing. Luďkem Drncem, jednatelem společnosti
(dále jen “DHL”)
a
2. název či obchodní firma společnosti / jméno a příjmení fyzické osoby- podnikatele:
................................................................................................................................................................................................
sídlo společnosti / sídlo fyzické osoby - podnikatele (včetně PSČ):
...................................................................................................................................……………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
IČ: ............................................................ DIČ: ................................................ EORI:.......................................................
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………..……..……….….. soudem v ……………...………………,
odd. …………………….………, vl. ………………………..………...
číslo bankovního účtu a název / adresa banky: .....................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
(dále jen “Klient”)

II. Předmět smlouvy
1.

DHL se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě bude ve smyslu čl. 18 odst. 1 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví Celní kodex Společenství (dále jen „Celní kodex)
zastupovat Klienta v celním řízení vedeném u celních úřadů České republiky a jehož předmětem je celní
projednávání zásilek přepravovaných prostřednictvím DHL.

2.

DHL prohlašuje, že je oprávněna k provozování činnosti – zastupování v celním řízení.

3. Speciální požadavky Klienta na celní odbavování:
..........................................................................................…………………………………….......................................
.........................................................................................................................................................................................
další doručovací adresy Klienta:
......................................................................................................................................................……..……….………
.........................................................................................................................................................................................
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4.

Klient se zavazuje uhradit na výzvu DHL veškeré poplatky (clo, daň z přidané hodnoty a další), které Celní úřad
předepíše DHL 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 DHL
veškeré penále, pokuty a jiná plnění, které DHL v souvislosti s celním odbavením zásilek Klienta vynaložila a které
nebyly způsobeny porušením povinnosti na straně DHL, zejména pokud tyto vznikly proto, že DHL při celním
odbavení zásilek vycházela z podkladů předložených Klientem, příp. předložených jinými osobami
(zejm. prodávajícím, odesílatelem či příjemcem zboží) za účelem proclení zásilky.

5.

Klient se dále zavazuje uhradit poplatky za speciální celní služby. Typy a výše jednotlivých poplatků
jsou stanoveny v ceníku služeb, jenž je k dispozici na určených pracovištích DHL a na internetové
adrese www.dhl.cz

6.

V případě sjednání vyúčtování formou fakturace a sjednání platby za celní poplatky a další plnění dle bodu
4 tohoto článku smlouvy předplatným, bankovním převodem nebo inkasem budou detaily této platby upraveny
přílohou k této smlouvě (příloha č. 4, 5, 6 nebo 7), příp. ve zvláštní dohodě upravující platební podmínky,
v závislosti, o jaký typ platby se bude jednat s tím, že ve zdůvodněných případech, zejm. kdy DHL eviduje
neuhrazený dluh vztahující se k dříve přepraveným či procleným zásilkám či zásilce, má DHL právo, ode dne
oznámení tohoto požadavku Klientovi, požadovat veškeré platby předem. DHL má také v případě, že by celní
poplatky a další plnění nebyly hrazeny předem, právo požadovat složení trvalého vratného depozita v přiměřené
výši stanovené dle interních pravidel DHL jako jistotu, kterou DHL může v případě potřeby použít na pokrytí
případných neuhrazených pohledávek za Klientem.

III. Zplnomocnění
1.

Za účelem plnění závazků DHL vyplývajících z této smlouvy uděluje tímto Klient plnou moc DHL k nepřímému
zastupování Klienta, podle čl. 18 odst. 1 Celního kodexu, v celním řízení vedeném při celním projednávání
importních a exportních zásilek přepravovaných prostřednictvím DHL.

2.

V rámci této plné moci je DHL 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. DHL 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. DHL je oprávněna svým jménem a ve prospěch
Klienta činit další jednání, které celní orgány v celním řízení vyžadují.

3.

Klient tímto zmocňuje DHL k delegování výše uvedených kompetencí na zaměstnance DHL, kteří jednají výlučně
jako zaměstnanci DHL.

4.

Klient uděluje DHL plnou moc i ke správnímu a daňovému řízení v případech konání oprav a změn
na již projednaných celních prohlášeních:

✔ ANO
5.

NE

Podpisem oprávněné osoby potvrzuje DHL, že zmocnění dle tohoto článku III. smlouvy přijímá.

IV. Další ustanovení
1.

Klient se zavazuje
a) poskytnout DHL úplné, přesné a pravdivé údaje a dokumenty potřebné k celnímu řízení, a další dokumentaci
a informace požadované DHL nutné pro celní odbavení zásilek;
b) podřídit se platné právní úpravě týkající se dovozu a vývozu zboží;
c) zachovávat po dobu 10 let všechny doklady týkající se celního řízení, v němž DHL Klienta na základě plné
moci udělené v této smlouvě zastupovala a tyto dokumenty na vyžádání předat DHL za účelem jejich
předložení celním orgánům;
d) neprodleně písemně oznámit DHL všechny změny v písemných, obchodních a jiných dokumentech
předložených Klientem či jinými osobami, které souvisí či by mohly souviset s celním řízením a plněním
závazků DHL dle této smlouvy, jakož i jiné důležité skutečnosti, které vzniknou ve shora uvedených údajích
či předložené dokumentaci.
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Za případné škody a/nebo zdržení, vzniklé porušením tohoto bodu smlouvy ze strany Klienta, např. neposkytnutím
nezbytné dokumentace a/nebo informací potřebných k celnímu odbavení zásilek (např. DIČ, EORI číslo,
EKOKOM, apod.) nenese DHL odpovědnost.
2.

Klient se dále zavazuje být nápomocen hladkému průběhu celního řízení a v případě zjištění nesrovnalostí na
již projednaném celním prohlášení neprodleně reklamovat u DHL opravu údajů (lhůta pro podání reklamace
na celní úřad je 30 dní od potvrzení celního prohlášení). V případě porušení závazků Klienta dle tohoto ustanovení,
zavazuje se Klient nahradit DHL veškeré náklady, které DHL v souvislosti s porušením závazku Klienta vznikly,
zejména uhradit pokuty vyměřené v této souvislosti celními orgány.

3.

Klient prohlašuje, že jedná v souladu se všemi platnými celními, dovozními, vývozními právními předpisy
a právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, sankce, embarga a dalšími příslušnými zákony
a předpisy. Dále Klient prohlašuje, že získal veškeré nezbytné souhlasy, aby mohl DHL poskytnout osobní údaje,
včetně údajů příjemce či odesílatele, jež mohou být vyžadovány za účelem proclení zásilek.

4.

Klient se zavazuje nakládat se zbožím v souladu s podmínkami režimu, do kterého bylo zboží propuštěno a splnit
povinnosti deklaranta v daném režimu, stanovené celními předpisy.

5.

DHL se zavazuje předložit tuto smlouvu obsahující zmocnění kdykoliv na vyžádání celních orgánů.

6.

DHL se zavazuje předat Klientovi po propuštění zboží do navrženého režimu veškeré doklady, které se týkají
právních jednání učiněných DHL na základě této plné moci.

7.

Konkrétní práva a povinnosti smluvních stran při režimu tranzitu budou upraveny v samostatné Dohodě
o spolupráci při přepravě zásilek v tranzitním režimu, kterou se smluvní strany zavazují uzavřít v případě, že zboží
má být poukázáno do režimu tranzitu.

8.

Odpovědnost DHL za škodu je v každém jednotlivém případě omezena vyměřenými celními poplatky proclívané
zásilky.

V. Závěrečná ustanovení
1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu ukončit
písemnou výpovědí. Výpovědní doba činí 30 dní a počíná běžet dnem následujícím po doručení písemné výpovědi
druhé smluvní straně.

2.

DHL je oprávněna vypovědět tuto smlouvu s okamžitou účinností v případě, že:
a) na celý majetek Klienta nebo část jeho majetku byl podán návrh na insolvenční řízení nebo srovnatelné řízení,
anebo na straně Klienta existuje důvod pro zahájení insolvenčního řízení resp. konkurzního řízení;
b) se majetkové poměry Klienta zhorší natolik, že již nebude možno počítat s řádným plněním této smlouvy,
a to i přesto, že neexistuje žádný důvod pro zahájení insolvenčního řízení resp. konkurzního řízení.
Výpověď je účinná dnem jejího doručení Klientovi.

3.

V případě porušení povinnosti na straně Klienta a/nebo v případě důvodné obavy na straně DHL, že by k porušení
povinnosti na straně Klienta mohlo dojít, DHL má právo odstoupit od této smlouvy a příp. zásilku/zásilky Klienta
proclít jako přímý zástupce, udělí-li jí za tímto účelem Klient zplnomocnění k přímému zastupování a bylo-li
takovéto přímé zplnomocnění již uděleno, tak při proclení zásilky jednat jako přímý zástupce v souladu s tímto
zplnomocněním. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení Klientovi.

4.

Jakékoli změny a dodatky této smlouvy jsou možné pouze ve formě písemných číslovaných dodatků k této
smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami

5.

Tato smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti z ní vyplývající, se řídí právními předpisy platnými v České
republice, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

6.

Klient bere na vědomí, že veškerá komunikace s celním úřadem probíhá v elektronické podobě.
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7.

Kontaktní osoby na straně Klienta:
IMPORT
Kontaktní osoba: …………………………………………………………………………….…………...……….
Email: ………………………………………………………………………………………...………….………..
Tel: ..........................................................................................................................................................................
Email pro zasílání elektronických zpráv o propuštění: …………………………….……………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

EXPORT
Kontaktní osoba: …………………………………………………………………………...……………………..
Email: …………………………………………………………………………………………...….……………..
Tel: ..........................................................................................................................................................................
Email pro zasílání elektronických zpráv o propuštění: ………………………….………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

8.

Klient je povinen DHL neprodleně oznámit změnu kontaktních údajů emailem a za tímto účelem není nutné
uzavírat dodatek dle bodu 4. tohoto článku smlouvy.

9.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

10. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1 - Kopie aktuálního výpisu Klienta z obchodního rejstříku (u fyzických osob Živnostenský list)
Příloha č. 2 - Kopie aktuálního osvědčení Klienta o registraci k dani z přidané hodnoty (jen v případě registrace k DPH)
Příloha č. 3 - Kopie smlouvy o sdruženém plnění zákona o obalech

DHL:

Klient:

V ……………dne .....................................

V ……………….. dne: ……………….

………………………………..….…….….
za DHL Express (Czech Republic) s.r.o
(podpis)

………………………………………..…
jméno a příjmení hůlkovým písmem a funkce osoby
oprávněné jednat jménem právnické osoby/jméno
a příjmení fyzické osoby
(razítko a podpis)

FAX: 221 512 333

Phone: 840 103 000¹, 220 300 111²

e-mail:celni@dhl.com

1) Volání na tzv. bílou linku je zpoplatněno dle platných ceníků telekomunikačních operátorů
2) Volání je zpoplatněno standardní sazbou za telefonní hovor
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