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Brexit
Shrnutí  – Co byste měli vědět

EORI ČÍSLO

HS KÓDY

ÚDAJE PRO EXPORT A IMPORT

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

Abyste byli dobře připravení na 
implementaci Brexitu, shrnuli jsme pro 
vás všechny důležité informace.

K jednotlivým tématům přejdete přímo 

z obsahu vpravo.

BREXIT VE ZKRATCE

AKTUÁLNÍ SITUACE

TSP ČÍSLO
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Nemáte ještě EORI? 

Přehledné informace včetně žádosti 
o přidělení EORI čísla naleznete    zde.

Další podrobnější informace si můžete 
přečíst    zde.

EORI číslo je povinné i pro příjemce 
zásilky (kupujícího). 

Brexit
EORI číslo

Registrační a identifikační číslo 
hospodářských subjektů (číslo EORI -
Economic Operators Registration and 
Identification number) přidělují 
dovozcům a vývozcům na požádání 
vnitrostátní celní orgány. Toto 
identifikační číslo budete potřebovat při 
clení vaší zásilky.

EORI ČÍSLO

Zpět na obsah

https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/eori/Stranky/default.aspx
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/eori/Documents/Informace_EORI_UCC_CZ.pdf
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Brexit
HS/Taric kódy

Nejméně osmimístný číselný HS 
(Harmonized System) kód slouží k 
jednoznačnému určení obchodovaného 
zboží.

Sděluje celním orgánům, jaké zboží je 
součástí vaší zásilky a jaká dovozní cla a 
daně se při dovozu aplikují.

ČÍSLA CELNÍHO SAZEBNÍKU

Nevíte, jaké HS kódy byste měli zadávat?

Kompletní přehled zboží s přidělenými
HS kódy najdete     zde (nomenklatura 
zboží).

Zpět na obsah

https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/taric-cz.aspx
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Brexit
TSP – Transitional Simplified Procedure.

Číslo TSP zjednodušuje dovozní celní 
režim (snižuje množství informací, které 
jsou britští příjemci zboží povinní uvést 

v dovozním celním prohlášení).

Je použitelné pro většinu druhů zboží 
(mimo nebezpečného).

TSP ČÍSLO

Britský příjemce zboží se musí pro získání 
čísla do TPS zaregistrovat.

TSP číslo musí být uvedeno v průvodních 
dokladech zásilky.

Postup pro registraci TSP naleznete    zde

Zpět na obsah

https://www.gov.uk/brexit
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Brexit
Údaje pro export / import

Mimo čísla EORI a HS kódů vyžadují celní 
orgány také další údaje, které se musí 
shodovat s elektronickou dokumentací 
zásilky.

Tyto údaje nám poskytněte v nejlepším 
případě již při vyzvednutí zásilky. 

Bez nich není možné provést exportní 
odbavení v tentýž den.  

RELEVANTNÍ ÚDAJE

• Adresa odesílatele a příjemce

• E-mail a telefonní číslo odesílatele 
a příjemce 

• Popis zboží

• Hodnota zboží

• HS kód

• Původ zboží

• EORI číslo odesílatele / příjemce

• TSP – pokud je k dispozici

• IČ DPH odesílatele a příjemce

• Incoterms

Zpět na obsah
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Brexit
Důležité dokumenty

V případě zboží s obchodní hodnotou 
musíte ke svojí zásilce přiložit obchodní 
fakturu. Zboží bez obchodní hodnoty 
musí mít zálohovou (proforma) fakturu.

Obchodní a zálohové (proforma) faktury 
musí být vyhotovené v angličtině.

PRŮVODNÍ DOKUMENTY

• Musí obsahovat podrobnosti o 
odesílateli, příjemci a zboží

• Ke každé zásilce budete potřebovat 
jednu originální fakturu a čtyři kopie

• Nutný je podpis odesílatele 
• Plná moc (pokud je požadováno  ve 

Velké Británii celní odbavení )

Zpět na obsah
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Brexit
Aktuální situace

31. LEDNA 2020 – ODCHOD VELKÉ BRITÁNIE Z EU

Zpět na obsah

Přechodné období do 31. prosince 2020:
Nedojde k žádným změnám v obchodování se zbožím a službami.

1.ledna 2021: konec přechodného období - dva možné výsledky:

Regulovaný odchod s Dohodou o volném obchodu.
Prodloužení přechodného období do roku 2021 nebo 2022.


