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BREXIT z celního pohledu

VARIANTY

Řádný/spořádaný odchod –

Dohoda o vystoupení

Neuspořádaný/divoký 

odchod – bez Dohody/NO 

DEAL 

Posunutí data odchodu

Oznámení o setrvání v EU 



VARIANTA BEZ DOHODY – NO DEAL

Zboží, které je přepraveno na celní území EU ze Spojeného království

nebo má toto území opustit pro přepravu do Spojeného království,

podléhá celnímu dohledu a může podléhat celním kontrolám v

souladu s nařízením (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se

stanoví celní kodex Unie. To mimo jiné znamená, že se na ně vztahují

celní formality, musí být podána celní prohlášení a celní orgány

mohou požadovat poskytnutí jistoty za celní dluhy, které vznikly,

nebo které by mohly vzniknout.

Zboží vstupující na celní území EU ze Spojeného království podléhá

nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a

statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku. To

znamená, že se uplatňují příslušná cla.





https://euexit.campaign.gov.uk/

https://www.gov.uk/government/publications/temporary-rates-of-

customs-duty-on-imports-after-eu-exit

https://euexit.campaign.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/publications/temporary-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit


V případě no deal brexitu počínaje 1.11.2019 budou celní orgány pro

zboží vstupující na území Unie a zboží vystupující z celního území

Unie, vyžadovat plnění celních formalit které bude spočívat zejména v:

 plnění celních formalit při vstupu zboží na celní území Unie

 plnění celních formalit při výstupu zboží z celního území Unie

 plnění celních formalit v souvislosti s propuštěním zboží do celního

režimu

Plnění celních formalit (no deal)



Vstupní dovozní formality (UK → CZ/EU )

Pro zboží vstupující na území Unie je stanovena povinnost podat

vstupní souhrnné celní prohlášení u prvního místa vstupu, ve

stanovené lhůtě před vstupem zboží na celní území Unie.

Výstupní formality (CZ/EU → UK )

Plnění celních formalit (no deal)

Zboží, které má opustit celní území Unie, je předmětem prohlášení

před výstupem zboží, které se podává příslušnému celnímu úřadu ve

stanovené lhůtě před tím, než zboží opustí celní území Unie.



Celní formality při propuštění zboží do celního režimu

Veškeré zboží, které má být propuštěno do celního režimu ( s výjimkou

svobodného pásma), musí být uvedeno v celním prohlášení, které je

příslušné pro daný režim.

 režim vývoz/zpětný vývoz

 dovozní celní režimy

 volný oběh

 zvláštní režimy s výjimkou režimu tranzit (aktivní/pasivní

zušlechťovací styk, uskladnění v celním skladu, dočasné použití,

konečné užití)

 režim tranzit (vnitřní/vnější)

Plnění celních formalit (no deal)



VARIANTA BEZ DOHODY – NO DEAL

POVOLENÍ/REGISTRACE

Povolení (např. udělující status oprávněného hospodářského

subjektu (AEO)) a jiná povolení k celním zjednodušením, jež vydaly

celní orgány Spojeného království, již na celním území Unie nebudou

platit.

EORI Závazné informace

TRANZIT

Klíčové je přistoupení UK k Úmluvě o společném tranzitním režimu –

možnost podávat údaje vstupního souhrnného CP (tzv.

bezpečnostní data) již v rámci TCP a tisknout TBDD. Formalitu tedy

není třeba plnit samostatně, a to na „kritickém místě nové hranice“,

ale je splněna již na celním úřadě odeslání kdekoli v UK v rámci jiné

formality, tj. tranzitní operace. Tato tranzitní operace pak navíc

pokrývá celou přepravu z jakéhokoli CÚ odeslání v UK (Liverpool,

Birmingham,…) až na jakýkoli CÚ určení v ČR.



Některé zboží, které vstupuje do EU ze Spojeného království nebo 

území EU opouští pro přepravu do Spojeného království, podléhá 

zákazům nebo omezením z důvodu ochrany veřejného pořádku 

nebo veřejné bezpečnosti, ochrany zdraví a života lidí či zvířat 

nebo ochrany rostlin nebo ochrany národního kulturního 

bohatství.

Opatření bezpečnostního charakteru 

VARIANTA BEZ DOHODY – NO DEAL

ZÁKAZY A OMEZENÍ

Ochrana zdraví a životního prostředí



Opatření bezpečnostního charakteru 

Dovoz/vývoz zboží podléhající netarifním opatřením

bezpečnostního charakteru je vázán při propouštění do

příslušného režimu na předložení licence/povolení.

Mj. zboží dvojího užití, vojenský materiál, zbraně a střelivo,

výbušniny



Pokyny k záležitostem souvisejícím se cly v případě neuzavření 

dohody

VARIANTA BEZ DOHODY – NO DEAL

https://ec.europa.eu/info/files/guidance-customs-matters-case-no-

deal_cs

https://ec.europa.eu/info/files/guidance-customs-matters-case-no-deal_cs










Dopady na běžný život – cestování/nákupy přes internet

Na letištích bude zboží podléhat celnímu dohledu, zavazadla

mohou být kontrolována. V případě překročení limitů pro

osvobození dováženého zboží od cla, DPH příp. spotřební daň

bude nutné tyto poplatky zaplatit.

Zákazy a omezení – např. veterinární a fytosanitární opatření

VARIANTA BEZ DOHODY – NO DEAL

Zásilky odeslané z UK (např. e-shopy) budou podléhat celnímu

dohledu a kontrolám. V případě překročení limitů pro osvobození

dováženého zboží od cla, DPH příp. spotřební daň bude nutné tyto

poplatky zaplatit.



DĚKUJEME ZA POZORNOST
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