
 
 
 

 
 

 Všechno zboží, které je vyváženo do zemí mimo EU se musí exportně celně odbavovat.  
 

 Vývozy mimo EU jsou realizovány pouze v rámci B2B (tedy firma firmě). Pro soukromé osoby 
nevyvážíme, ani neproclíváme.  

 
 Vývozy probíhají v režimu přímého vývozu, nikoli dovozu.  

 
 V případě, že u nás zákazník nemá plnou moc k celnímu zastupování, lze ji domluvit na naší celní 

deklaraci, ale pouze pro vývozy do firem. Vyřízení plné moci trvá cca. tři pracovní dny a kolegyně na 
celní deklaraci  poskytnou všechny podklady pro její vyřízení a zaevidování. Na celní deklaraci vždy 
musí mít originál plné moci.  

 
 Vývozní faktura musí splňovat všechny body, které jsou uváděny. V případě, že nebudou splněny, 

nemůže být zásilka odbavena.  
 

 Zákazník je povinen předat veškeré dokumenty potřebné k celnímu odbavení zásilky zasílateli, 
přičemž příkazce nese odpovědnost za správnost a úplnost těchto dokumentů (viz. Všeobecné 
obchodní podmínky Geis Parcel CZ s.r.o). 

 

          Vývoz CH + NO: 
 
Nutné vývozní doklady: doklad VDD (vývozní doprovodný doklad) + vývozní faktura.  

 
Faktura / proforma faktura by měla mít náležitosti uvedené níže. Formální stránka faktury platí i pro případ, 
že by si zákazník nechal VDD vystavit na nejbližší celnici.  

 
 obsah - popis obsahu (stručný popis, složení, k čemu zboží slouží, aby bylo možné 

zařadit dle celního sazebníku, vše má své místo v tomto sazebníku) 
 razítko, podpis 
 hodnota zásilky (hodnota nesmí být nulová; z exportní přepravy jsou vyloučeny 

celní zásilky s hodnotou vyšší než 5 000 EUR) 
 preferenční věta, země původu 
 adresa příjemce, odesílatele, případně nějaký kontakt na příjemce v dané zemi 
 dodací podmínka (vysvětlení viz níže): 

  
Dodací podmínka:  
1 . DAP – doprava na místo vykládky je hrazena odesilatelem, ten zaplatí i celní odbavení ve 
své zemi odeslání a příjemce si zaplatí celní poplatky  ve své zemi  
 

 Nebo 
 

 2. DDP – doprava je hrazena na místo vykládky odesilatelem a i všechny celní poplatky jak v 
zemi odeslání, tak i v zemi příjemce 
 
 

Informace o celních službách při vývozu zboží do zemí mimo EU
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         Vývoz RS (zde jsou pravidla pro zpracování vývozní faktury přísnější): 
 
Na zásilky zasílané do Srbska je ze srbské strany kladen velký důraz na formální stránku faktury a to: 
 

 Faktura nebo proforma musí být u zásilky VŽDY v originále!! NESMÍ BÝT V ŽÁDNÉM 
PŘÍPADĚ KOPIE, to samé doklad VDD (vývozní doprovodný doklad, který vystaví 
celnice na základě vývozní faktury) 

 Obsah - popis obsahu (stručný popis, složení, k čemu zboží slouží, aby bylo možné 
zařadit dle celního sazebníku, vše má své místo v tomto sazebníku) 

 Musí být uvedena hodnota vyváženého zboží, nesmí být nulová hodnota 
 Musí být opatřena preferenční větou o původu, datum, místo, jméno, podpis a razítko 
 Dodací podmínka DAP, nebo DDP …………město (př. DAP Belgrade nebo DDP 

Belgrade) 
 Příjemcem nesmí být fyzická osoba, přeprava zásilek pro fyzické osoby je dle 

všeobecných přepravních podmínek firmy Geis Parcel vyřazena 
 Kontaktní osoba, telefon a email na příjemce přímo ve faktuře (vzhledem k tomu, že 

se jedná o celní  oblast) 
 Ve faktuře nesmí být uvedena hmotnost zásilky, ani brutto ani netto (následné 

problémy v RS kvůli nepatrným rozdílům – jinak kalibrovaná váha atd.) 
 Faktura musí být orazítkovaná, podepsaná 

 
Dodací podmínka:  
1. DAP – doprava na místo vykládky je hrazena odesilatelem, ten zaplatí i celní odbavení ve 
své zemi odeslání a příjemce si zaplatí celní poplatky  ve své zemi  
  
nebo 
 
2. DDP – doprava je hrazena na místo vykládky odesilatelem a i všechny celní poplatky jak v 
zemi odeslání, tak i v zemi příjemce 
 
 

         Dále se musí clít další země a to:  
 

 Kanárské ostrovy (PSČ 35xxx + 38xxx) 
 Ostrov Man 
 Jersey + Guernsey (PSČ JE + GY) – ostrovy Velké Británie 
 Ceuta, Melilla (PSČ 51xxx, 52xxx) – ostrovy Španělska 
 Alandy (PSČ 22000 – 22999) – ostrovy Finsko 

 
(Zde je nutný vývozní doprovodný doklad, faktura + doklad T2L = doklad prokazující status zboží v EU, 
slouží k tomu, aby nebylo vyměřeno clo příjemci.)  
 

         Hraniční přechody pro vývoz mimo EU, na kterých je možno proclívat: 
 
Švýcarsko – Weil Am Rhein – DE004055 
Norsko – Svinesund Tollstet – SE060340 
Srbsko – HR070319 
Kanárské ostrovy – Aduana Aeropuerta Madrid – 002801 
 

 


