
Zmocnění k zastupování a souhlas se zastupováním v celním řízení 

Letter of authorization to represent and approval to represent in customs procedure 

 

The authorizer / Zmocnitel: 

registered office / se sídlem: 

registrered in the Company Register / zapsán v OR: 

company identification No / IČ: 

EORI: 

The authorized representative / Zmocněnec: 
WolfSped, s. r. o. 
registered office / se sídlem: Vojtěchova č. p. 270, 344 01 Domažlice, Czech Republic 
registered in the Company Register / zapsán v OR: of the Regional Court in Pilsen, part C, No. 24631 
company identification No / IČ: 29098661 
EORI: CZ29098661 
 
 The authorizer authorizes the authorized representative to represent him  

in front of all customs authorities and directorates of the Customs 
Administration of the Czech Republic in all matters without limitation 
including filing legal remedies and representation in proceedings initiated  
by them. As for the representation in customs procedures this power  
of attorney authorizes for both, direct and indirect one. The authorized 
representative specifies in the customs declaration if he represents directly  
or indirectly in the very procedure. The authorizer also authorizes  
the authorized representative to issue and sign the certificate of origin 
 for goods in all forms and to handle this certificate. The authorizer authorizes 
the authorized representative also for the issuing, signing and acceptance  
of documents AWB, AAD and mailing waybill, including a possible takeover 
of consignment transported in these documents. For every customs procedure, 
the authorizer will state exact, true and complete data and figures about description, 
type and trade name and other necessary documents and information related  
to customs procedure of their goods. If the authorizer doesn’t state customs 
nomenclature of the goods, the authorized representative will propound putting the 
goods into a corresponding article of the customs tarrif; with the authorizer’s final 
approval and without any claim to later complaints. The authorized representative 
is responsible for putting the goods into the tarrif only if they assessed the customs 
nomenclature as a separately paid service after they had received and accepted  
a special written order. The authorizer undertakes to pay the authorized 
representative all the fees, customs duties and taxes set by state administration 
within 10 days after these have been set. In case of a customs clearance of sensitive 
or high-value goods, the authorized representative is entitled to ask the authorizer 
to pay a principal sum to settle the customs debt before the customs clearance.  
The authorizer is also obliged to reimburse all the costs, damages, penalties  
and other fees paid for by the authorized representative in connection with meeting 
authorizing obligations including the charges which has arisen after the goods  
was released into the stipulated regime on the grounds of inspecting activity carried 
out by the administrative body. If the authorized representative asks for it,  
the authorizer must immediately provide them with all the cooperation, information 
and documents necessary for the customs and tax procedures and in case  
of breaching this obligation the authorizer undertakes to recompense the authorized 
representative for caused damage and potential non-property damage. The 
authorizer undertakes to pay the fees for the services provided by the authorized 
representative according to an agreed tarrif, within due period stated in  
the tax document. In case of a cashless payment based on an invoice, the authorizer 
agrees with sending of an electronic tax document in compliance with § 26/3 
 of VAT act. 

Zmocnitel zmocňuje zmocněnce k zastupování před všemi celními úřady  
a Generálním ředitelstvím cel Celní správy České republiky ve všech věcech 
neomezeně, včetně podávání opravných prostředků a zastupování v řízeních 
tím iniciovaných. Pokud jde o zastupování v celních řízeních, je toto zmocnění 
uděleno jak pro zastoupení přímé, tak i nepřímé. Zmocněnec v celním 
prohlášení specifikuje, zda v konkrétním celním řízení zastupuje přímo nebo 
nepřímo. Zmocnitel zmocňuje zmocněnce k vydávání a podepisování 
osvědčení původu zboží ve všech jeho formách a k manipulaci s tímto 
osvědčením. Zmocnitel zmocňuje zmocněnce též k vydávání, podepisování  
a přejímání dokladů AWB, AAD a poštovní průvodky, včetně případného 
převzetí zásilek přepravovaných s těmito doklady. Ke každému celnímu řízení 
dodá zmocnitel přesné, pravdivé a úplné podklady a údaje o popisu, druhu 
 a obchodním názvu zboží a jiné potřebné doklady a informace mající vztah 
 k celnímu řízení svého zboží. Pokud zmocnitel neuvede celní nomenklaturu zboží, 
bude zmocněncem navrženo zařazení zboží pod příslušnou položku celního 
sazebníku, s konečným odsouhlasením zmocnitelem, bez jakéhokoli nároku 
 na pozdější reklamace. Zmocněnec odpovídá za sazební zařazení zboží pouze  
v případě, že celní nomenklaturu určil po přijetí a akceptaci speciální písemné 
objednávky zmocnitele, jako zvlášť placenou službu. Zmocnitel se zavazuje 
zaplatit zmocněnci veškeré poplatky, cla a daně stanovené státní správou, a to do 
10-ti dnů od jejich vyměření. Zmocněnec je oprávněn, v případě odbavení citlivého 
zboží nebo zboží s vysokou hodnotou, požadovat od zmocnitele zaplacení jistiny 
na úhradu celního dluhu před celním odbavením. Zmocnitel je též povinen uhradit 
zmocněnci všechny náklady, škody, penále a jiné poplatky uhrazené zmocněncem 
v souvislosti s plněním závazků ze zmocnění, včetně poplatků vzniklých 
 po propuštění zboží do daného režimu, na základě kontrolní činnosti prováděné 
státními orgány. Zmocnitel bez odkladu poskytne zmocněnci na jeho žádost 
veškerou součinnost, informace a doklady potřebné pro celní a daňové řízení 
 a zavazuje se nahradit zmocněnci v případě porušení této povinnosti způsobenou 
škodu a případnou nemajetkovou újmu. Zmocnitel se zavazuje uhradit poplatky za 
služby poskytnuté zmocněncem, dle odsouhlaseného ceníku, ve lhůtě splatnosti, 
uvedené na daňovém dokladu. V případě bezhotovostní platby, na základě 
vystavené faktury, zmocnitel souhlasí se zasíláním daňového dokladu  
v elektronické podobě v souladu s § 26/3 zákona o DPH. 
 

Signed in / podepsáno v                                                on / dne 
Statutory body – name and signature 

 
 
 
 

………………………………………. 
The authorizer 
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