
- Jak používat číslo EORI po Brexitu, případně jak jej získat pro Británii?  
Standardně je subjekt usazený na území EU identifikován číslem EORI EU – není důvod se registrovat 
k EORI UK v postavení vývozce, pokud se nejedná o drobné zásilky do limitu £135, kde může být 
požadavek na dovozce zboží z EU, aby uhradili VAT UK přímo při vlastním dovozu zboží na území UK. 
Veškeré informace k získání UK EORI naleznete na stránkách https://www.gov.uk/eori 
Dopravci zajišťující celní formality se musí k UK EORI registrovat.  
Pokud potřebuje ověřit platnost čísla EORI UK, tak to lze provést pomoci odkazu: 
https://www.tax.service.gov.uk/check-eori-number 
 
- Jaká jsou preferovaná pravidla Incoterms od 1. 1. 2021?  
Setkali jsem se s informacemi v praxi, že v rámci obchodu mezi EU/UK by neměly být používány dodací 
podmínky EXW nebo DDP (hraniční dodací podmínky, které jsou v rámci třetizemního obchodu 
prakticky nepoužitelné). Běžně tyto dodací podmínky fungují v intrakomunitárním obchodu, ale 
v případě obchodní výměny zboží mezi členskými a nečlenskými státy EU postrádají logický smysl. 
Osoba neusazená na území EU nemůže podávat celní prohlášení do celního režimu vývozu vlastním 
jménem (odst. 2 VDD – vývozce) s dodací podmínkou EXW a naopak, pokud je při dovozu zboží do EU 
deklarovaná dodací podmínka DDP, tak zahraniční neusazená osoba není schopná dostát podmínek, 
protože nemůže navrhnout zboží do celního režimu (odst. 8/14 - zaplatit clo) a následně uhradit i 
příslušnou daň z přidané hodnoty.  
 

 
 
- Pokud prodávám britské firmě, bude muset můj klient nyní platit dovozní poplatky a daně? 
Ano, veškeré zásilky, které jsou dodávány na území UK, jsou předmětem celního řízení – s platbou cla 
a příslušné vnitřní daně (VAT/DPH, SPD). Kolegové z UK nastavili zjednodušení pro dovážené zásilky, 
které jsou propuštěny formou zjednodušeného postupu s tím, že se podává dodatečné celní prohlášení 
ve lhůtě 6 měsíců, kromě zásilek, které obsahují zboží podléhající zákazům a omezením nebo se jedná 
o zboží zatížené spotřební dani.   
Odkaz na stránky UK tarifu https://www.gov.uk/trade-tariff  
Pro případné uplatnění nulové nebo snížené sazby cla na území UK je nutné prokázat preferenční 
původ zboží.  
Při dovozu do EU: 

https://www.gov.uk/eori
https://www.tax.service.gov.uk/check-eori-number
https://www.gov.uk/trade-tariff


1) Jednorázová deklarace o původu, která musí mít v textu deklarace uvedeno číslo EORI vývozce, jež 
mu bylo přiděleno v UK 
2) Deklarace o původu pro více zásilek stejných výrobků (dlouhodobá deklarace) s číslem EORI vývozce. 
Platnost 12 měsíců. Veškerý dovoz výrobků uvedených v dlouhodobé deklaraci se musí uskutečnit 
během uvedeného období 
3) Informovanosti dovozce o tom, že produkt je původní. Teto druh preference může uplatnit pouze 
dovozce, který má k dispozici veškeré informace od vývozce ( 
Při vývozu z EU: 
1) Deklarace o původu, kterou může vystavit EU vývozce pouze do hodnoty zboží 6000 EUR 
2) Deklarace o původu s číslem REX 
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp?Lang=en&Screen=0&Number=
&Type=&Expand=false ), bez hodnotového limitu. Žádost se podává u místně příslušného celního 
úřadu.  
Deklarace o původu může být vyhotovena v době platnosti dohody (nejdříve 1.1.2021) a může být 
vystavena pouze na faktuře nebo jiném dokladu, který dostatečně podrobně popisuje původní výrobky 
tak, aby byla možná jejich identifikace. Pod deklarací musí být uveden datum (pokud není uveden v 
samotném dokladu) a musí být uvedeno jméno vývozce. Deklarace o původu nemusí být vývozcem 
vlastnoručně podepsána.  
Platnost dokladu o původu: 12 měsíců. 
Dodatečné vystavení: do 3 let od dovozu a pouze v těch případech, pokud si dovozce v době dovozu o 
preferenci nepožádal. Pokud si v době dovozu o preferenci požádal a preference mu nebyla přiznána 
(např. neměl doklady prokazující původ u informovanosti dovozce), nemůže již o dodatečné přiznání 
preference požádat. 
Osvobození od důkazu původu: drobné zásilky 500 EUR, zavazadla cestujících 1200 EUR. 
 

- Co je to řešení French Smart Border?  
V překladu se jedná o „Chytrou hranici“, jednotlivé výstupní hranice z EU mají nastaven způsob 
podávání výstupních souhrnných prohlášení, tento systém usnadňuje a zrychluje pohyb zboží přes 
hranici EU/UK. Obdobný systém funguje z UK strany. 
Veškeré informace jsou na stránkách CS ČR, odkaz BREXIT „Informace o vystoupení Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie“ 
https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/Informace-o-vystoupen%c3%ad-spojen%c3%a9ho-
kr%c3%a1lovstv%c3%ad-velk%c3%a9-brit%c3%a1nie-a-severn%c3%adho-irska-z-evropsk%c3%a9-
unie-.aspx 
 
- Jaké jsou v souvislosti s Brexitem změny při vyplňování celní deklarace?  
Standardní údaje a povinností, které vycházejí z unijních předpisů.  
Základní orientaci lze nalézt na stránkách CS ČR https://www.celnisprava.cz/cz/clo/celni-
rizeni/JSD/Stranky/default.aspx , kde jsou k dispozici pracovní pomůcky pro deklarantskou veřejnost 
„Příručka pro vyplňování JSD verze 14 - platná od 1. 1. 2013“. Nebo lze údaje pro vyplňování celních 
prohlášení získat na stránkách Komise: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidance_transitional_sad_cs.pdf 
 
- Nově vzniklá rodinná výrobna rukodělných výrobků, chce prodávat i prostřednictvím e-
shopu, občasné objednávky předpokládá i z Británie (koncovým zákazníkům v řádu několika kusů / 
rok). Co všechno si musí v této souvislosti zajistit a ohlídat?  
Doporučujeme kontaktovat pracovní Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj, kteří poskytnou veškeré 
informace a návodné postupy, co je nutné zajistit, aby celního řízení probíhalo, pokud možno bez 
zvýšených nároků nebo problému na straně výrobce. 
 
Kontakt na Celní úřad pro Moravskoslezský kraj 
mjr. Ing. Roman Kvíčera, vedoucí odboru 2 Celního, tel. +420 724 101 643, e-mail: r.kvicera@cs.mfcr.cz 
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