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Kde najdete 
informace

Zdroje vlády Spojeného 
království

Navštivte stránku gov.uk/euexit a získejte 
cenné rady pro svou firmu.

Najdete informace o celé řadě témat, např.:

• Celní postupy

• Regulační změny

• Registrace EORI

• Specifické požadavky pro jednotlivé 
produkty

Průmyslové a mezinárodní 
zdroje

Publikační kanceláře pro země EU
publications.europa.eu

Hospodářská komora
Informace relevantní pro vaše trhy 
a odvětví

Obchodní asociace Spojeného 
království
Specifické informace pro jednotlivá odvětví

Připravte svůj 
podnik
Tento leták se zaměřuje na změny týkající se 
postupů na hranicích. S ohledem na odchod 
Spojeného království z EU můžete potřebovat 
učinit také další kroky. Navštivte stránku  
gov.uk/euexit a zjistěte více informací  
a zaregistrujte se k odběru pravidelně zasílaných 
novinek.

Vodítka pro podniky

Příprava na změny 
na hranicích 
Spojeného království 
v případě odchodu  
z EU bez dohody



Co se změní

Na hranicích Spojeného království se 
projeví změny v obchodu mezi Spojeným 
královstvím a EU týkající se:

• cel, celních tarifů a DPH

• požadavků na dokumenty

• standardů týkajících se vozidel

• kontrolovaných produktů

Kroky, díky kterým se vaše zboží 

i nadále dostane přes hranice

Co potřebujete  
vědět

Příprava na změny na hranicích Spojeného 
království v případě odchodu z EU bez dohody

Okamžité kroky

Doporučené kroky

Projednejte přípravy se zákazníky 
a dodavateli, včetně povinností a 
podmínek Incoterms

Seznamte své zaměstnance se změnami 
týkajícími se cestovních pasů

Požádejte o číslo EORI

Rozhodněte se, zda budete celní 
prohlášení vyřizovat sami nebo 
prostřednictvím třetí strany

Ověřte si, zda můžete využít 
zjednodušených celních postupů

Zjistěte si poslední informace o tarifech, 
které se týkají vašeho zboží, a zvažte 
využití bezcelních schémat

Ověřte si, zda pro převoz vašeho zboží 
přes hranici nepotřebujete oprávnění 
nebo osvědčení

Ujistěte se, že řidiči znají 
dokumenty, které po nich na hranici 
mohou být 
požadovány

Opuštění EU s dohodou je i nadále nejvyšší 
prioritou vlády, jelikož dohoda by podnikům 
poskytla stabilitu a jistotu s ohledem na přípravu 
na náš nový vztah po odchodu z EU.

Vláda se však musí připravit na každý možný 
výsledek jednání včetně odchodu bez dohody. 
Pokud k dohodě nedojde, podniky možná 
budou muset podniknout určité kroky.

Seznamte se s těmito informacemi o tom, jak 
odchod z EU může ovlivnit váš podnik a co 
můžete udělat, abyste se na něj připravili.


