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Tento seznam vám pomůže zkontrolovat, zda jste připraveni na celní procedury, 

které budou od 1. ledna 2021 vyžadovány při zasílání zboží mezi Velkou Británií a 

Evropskou unií. 

 

Toto jsou tři hlavní kroky, které je třeba učinit: 

1. Připravte si registrace a zkontrolujte vaše zboží 

2. Zkontrolujte své dokumenty 

3. Zvolte poskytovatele přepravy a celních služeb 

 

1. Připravte si registrace a zkontrolujte vaše zboží 

 Mám číslo EORI platné v zemi, do (nebo ze) které zboží posílám  

K obchodování mezi EU a UK budete potřebovat registrační a identifikační číslo hospodářských 

subjektů. Pokud jste již dříve měli evropské číslo EORI, nyní budete muset požádat o nové britské 

číslo EORI. Jeho získání však není složité. 

>>> Pro získání čísla EORI klikněte zde. 

Každá evropská země má svůj vlastní proces, jak o číslo EORI zažádat. >>> Zkontrolujte prosím  

příslušné národní procedury 

 Zkontroloval/a jsem, zda typ a množství zboží, které do/z UK posílám, nevyžaduje speciální 

povolení na základě svého komoditního kódu 

>>> Kódy zboží najdete na EU TARIC nebo UK TARIFF. 

 Mám účet DPH a vím, jak budu za zboží dovážené z UK DPH platit.  

 Prověřil/a jsem Incoterms®, které využívám, a domluvil/a jsem se se svým 

dodavatelem/zákazníkem, že jsou pro nás vhodné i po 1. lednu 2021. 

>>> Podívejte se také na “10 tipů, jak se připravit na Brexit”  

 

 

Příprava na Brexit: 
Váš kontrolní seznam   
 

  
#WeKeepEuropeMoving 

https://www.gov.uk/eori
https://www.dbschenker.com/global/meta/brexit/national-customs-procedures
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
https://www.gov.uk/trade-tariff
https://www.dbschenker.com/global/meta/brexit/preparation-tips
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2) Zkontrolujte své dokumenty 

Zkontrolujte prosím vámi vydávané faktury, zda obsahují všechny povinné údaje: 

 Jméno a adresa příjemce 

 Datum odeslání 

 Kódy zboží (HS kódy) 

 Popis výrobku 

 Hrubá a čistá hmotnost 

 Hodnota a měna zboží 

 Země původu 

 Číslo a typ balení 

 Incoterms® 

 Číslo EORI a DIČ 

 

3) Zvolte poskytovatele přepravy a celních služeb 

Aby bylo riziko případných zdržení a komplikací co nejmenší, je vhodné mít pro přepravy a celní 

služby stejného poskytovatele. 

‒ Chcete-li, aby byl tímto poskytovatelem DB Schenker: 

‒ Podepište prosím plnou moc, kterou naleznete na našich webových stránkách 

‒ Požádejte svého dodavatele či zákazníka, aby zkontaktoval lokální pobočku DB Schenker. 

Postupy naleznete zde: EU TARIC, UK TARIFF 

‒ Zašlete tento dokument s podepsanou plnou mocí vašemu běžnému kontaktu v DB Schenker.  

‒ Pokud se rozhodnete zpracovávat celní záležitosti sami nebo s jiným poskytovatelem, prosíme 

vás, abyste i tak prověřili, že máte připravené body 1) a 2), které jsou popsány výše. 

 

Vyplňte prosím své kontaktní údaje: 

 

Jste stávajícím zákazníkem pozemní přepravy DB Schenker? 

 ano  ne 

Název společnosti        

Jméno kontaktní osoby        

E-mail       

Telefon        

Adresa       

Město        

PSČ        

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
https://www.gov.uk/trade-tariff

