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Kontrolní list Gerlachu pro Brexit



7 věcí, které musíte udělat před Brexitem!
“Spojené království vystoupilo na konci ledna 2020 z EU. Od začátku února do konce roku 2020 běží tzv. 
přechodné období.
 
Během tohoto přechodného období nadále platí stávající pravidla ve všech politických a ekonomických 
oblastech, jako by Spojené království bylo stále členem EU. EU a Spojené království jednají během roku 2020 
o budoucích vztazích a dohodě o volném obchodu (FTA). To se však týká pouze základních daní a cel, nikoli 
skutečnosti, že bude potřeba podávat celní prohlášení. Jednání o budoucích vztazích mezi Spojeným 
královstvím a EU dosud nebyla uzavřena a výsledek stále není jistý.”

Možné scénáře 
Od 1. ledna 2021 budou podmínky hospodářské spolupráce mezi těmito dvěma subjekty diktovány novou 
dohodou o volném obchodu (FTA).

Při absenci dohody o volném obchodu („brexit bez dohody“) se však hospodářské vztahy mezi EU a Spojeným 
královstvím budou řídit pravidly Světové obchodní organizace. Cla se budou uplatňovat jako v současnosti na 
třetí země, změní se pravidla pro fakturaci DPH, změní se pravidla pro vybírání spotřebních daní - toto a 
mnoho dalších překážek obchodu by představovalo nové požadavky pro mezinárodní obchod.

Bez ohledu na to, jaký druh dohody EU a Spojené království vyjednají, veškeré zboží dovezené nebo 
vyvezené mezi stranami po přechodném období bude muset být procleno. Veškeré zboží bude muset být 
procleno, i kdyby se žádná cla nevybírala. Díky tomu vzniknou společnostem obchodujícím s  Velkou Británií 
významné vícenáklady a naroste byrokracie. 

Abychom se ujistili, že jste plně připraveni, připravili jsme pro vás kontrolní seznam. Uvádí sedm 
nejdůležitějších věcí, které byste měli udělat do konce roku 2020. Díky tipům  celních odborníků z  Gerlachu 
zvládnete vyřešit nejasnosti ohledně Brexitu a zmírnit dopady na vaše podnikání.



 Požádejte o číslo EORI

Co je číslo EORI? 
Zkratka EORI znamená „Registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu“. Jedná se tedy o číslo pro 
daňovou registraci a identifikaci hospodářských subjektů.

V současné době potřebujete číslo EORI pouze v obchodu se zeměmi mimo EU, protože je nutné pro celní 
odbavení zboží. Po Brexitu jej budete potřebovat také pro obchod s Velkou Británií.

V UK si o toto číslo můžete požádat na adrese www.gov.uk/eori. Vaše číslo EORI obdržíte e-mailem, obvykle 
do 3 pracovních dnů.

EORI čísla vydávaná ve Velké Británii nejsou po Brexitu akceptována zeměmi EU. Zaregistrujte si tedy EORI 
číslo také v EU, pokud chcete plynule pokračovat v dovozu nebo vývozu zboží do / z EU.
Pokud v současné době máte číslo EORI vydané jiným členským státem EU než Velkou Británií a vystupujete 
také jako dovozce/ vývozce zboží ve Spojeném království, musíte po Brexitu získat britské číslo EORI pro 
dovoz a vývoz zboží.

 Zjistěte si komoditní (HS) kódy svých produktů

Znáte komoditní (HS) kód pro váš produkt? 
Zboží, které odesíláte, by mělo být identifikováno pomocí přesného, mezinárodně uznávaného komoditního 
kódu, protože to zaručuje, že celní orgány uplatňují správná cla a daně. Tento kód je také známý jako kód 
harmonizovaného systému (HS).

Kód zboží lze použít k identifikaci cel a daní platných v každé zemi, do které odesíláte zboží. Sazby, které 
budou platit v EU pro zásilky do Velké Británie (a naopak), budou teprve dohodnuty.

Pomocí níže uvedených odkazů identifikujte kód zboží pro svůj produkt/ své produkty
https://www.gov.uk/guidance/ask-hmrc-for-advice-on-classifying-your-goods nebo https://trade.ec.europa.eu/
tradehelp/eu-product-classification-system

 Postarejte se o další licence nebo certifikáty pro své produkty

Vyžaduje váš produkt další licence nebo certifikace?

V řadě případů jsou vyžadovány licence:
 y Pro zboží, které je považováno za vojenské nebo které má dvojí použití.
 y Zboží, které je kontrolováno na základě obchodních dohod, jako je Washingtonská dohoda nebo 

Kimberleyský protokol. Pro  pohyb ohrožených druhů je vyžadována dokumentace CITES.
 y Pokud je zboží dočasně vyvezeno / dovezeno, tak díky ATA karnetu nemusí být placena cla. 

Osvědčení o původu mohou být požadována v zemi určení. Další informace naleznete na adrese  
www.gov.uk a https://trade.ec.europa.eu/



 Sledujte kontroly vývozu

Podléhá vaše zboží kontrole vývozu?
Kontrola vývozu znamená, že dodání určitého zboží (zboží, technologie nebo programy pro zpracování dat) 
nesmí být provedeno bez povolení. To je například případ, pokud jde o válečné zbraně nebo tzv. zboží dvojího 
užití, tj. zboží, které může být použito v civilním sektoru, ale může být použito i pro vojenské účely. Platí to ale 
také pro starožitnosti a jiné zboží.

 Nechte si potvrdit své DIČ (pro britské dovozce)

Potvrdili jste své číslo DPH?
Vláda Spojeného království oznámila, že pro účtování DPH bude použit systém odloženého účtování DPH při 
dovozu zboží do Spojeného království obchodníky registrovanými k DPH.  
Další informace lze nalézt na www.gov.uk a https://trade.ec.europa.eu/.

  Otevřte si účet pro odložení v UK (pro britské dovozce)

Máte odložený účet pro dovozní cla a daně?
Otevření účtu pro odložení ve Velké Británii vám umožňuje odložit platbu dovozního cla a DPH za zboží 
dovezené do Velké Británie. Přihlaste se k účtu na adrese www.gov.uk.

 Kontaktujte Gerlach

Již nyní zvažte, zda si v budoucnu
a) budete podávat celní deklarace sami
b) požádáte o odbavení svého zboží přepravní firmu nebo
c) přejete pověřit odbavením svého zboží zkušeného celního agenta.

Pokud chcete pro svoji firmu jistotu a bezpečné celní odbavení i po Brexitu, prosím, vyberte si možnost c) a 
kontaktujte nás: Gerlach je nejvýznamnější poskytovatel celních služeb v Evropě. 
Naše síť 170 kanceláří ve 27 evropských zemích a více než 750 celních odborníků pokrývá celé spektrum 
celních služeb, od dovozního, vývozního a tranzitního celního odbavení po komplexní celní řešení, hodnocení 
dodavatelského řetězce a celní poradenství.

Customs. Simply cleared.

Pokud chcete být dobře připraveni na Brexit, kontaktujte nás ještě dnes.
Celní specialisté Gerlachu najdou ta správná řešení pro vás a vaši společnost. 

Kontakt: obchod@gerlach.cz

Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky:  
https://gerlach-customs.com/cz-cz/celni-poradenstvi/brexit/


