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Časté dotazy k Brexitu 
 

Brexitem skončilo k 31. lednu 2020 členství Spojeného království v EU. V tomto dokumentu 

najdete odpovědi na klíčové otázky týkající se Brexitu a celních předpisů, které jsou od 1. ledna 

2021 nutné u zásilek do Velké Británie a Severního Irska. Společnost GLS sestavila tyto informace 

podle svých nejlepších znalostí a v dobré víře. Upozorňujeme však, že tyto informace jsou 

nezávazné a nepřijímáme žádnou odpovědnost za jejich správnost, úplnost nebo aktuálnost. 

Všichni zákazníci jsou odpovědní za zajištění souladu s právními požadavky. 

  



 

GLS Group | Otázky a odpovědi k Brexitu | Stav k 1.1.2021 Strana 2 z 9 

 

Komerční odesílatelé z EU   

1. Obecné informace 

Co znamená Brexit pro zasílání balíků do Spojeného království? 

31. ledna 2020 přestalo být Spojené království (UK) členem Evropské unie a jeho celní status byl 

stanoven na základě dohody. To znamená, že obchod, a tedy i zásilková zásilka mezi EU a 

Spojeným královstvím od 1. ledna 2021 podléhá celnímu dohledu. 

Platí se při přepravě do Velké Británie cla? 

Vyjednaná dohoda stanovuje, že zboží pocházející z EU nebo z Velké Británie nebude předmětem 

celního řízení (osvobození od cla podle původu). Zboží jiného původu může podléhat clu v 

závislosti na druhu odesílaného zboží a sazbách stanovených vládou Spojeného království. 

Přinesl Brexit nějaké změny pro přepravu do Irska?  

Brexitem opustilo Evropskou unii Spojené království, tj. Velká Británie a Severní Irsko. Irská 

republika (jižní část irského ostrova) není Brexitem zasažena a zůstává členem EU. To znamená, 

že přeprava do Irska (Irské republiky) proběhne bez celního procedur. 

 

 

 

2. Nezbytné podmínky pro přepravu do Spojeného království 

Budou přepravci z EU muset splnit nějaké nové předpoklady pro přepravu do Spojeného 

království? 

Pro přepravu do zemí mimo EU potřebujete pro tzv. číslo EORI (Economic Operators' Registration 

and Identification); toto identifikační číslo je vyžadováno pro celní zpracování. O číslo EORI si 

můžete zažádat u celních úřadů ve své zemi. Při přepravě do Spojeného království jsou 

vyžadována čísla EORI komerčního vývozce z EU a komerčního dovozce ve Spojeném království. 

Jaké celní dokumenty a informace budou vyžadovány při přepravě do Spojeného 

království? 

U zásilek do Spojeného království je vyžadována obchodní nebo proforma faktura v angličtině. 

Obchodní faktura je vyžadována u zboží s komerční hodnotou a proforma faktura u zboží bez 

komerční hodnoty (např. zásilky se vzorky nebo dárky).  

Faktura musí být buď vložena do přepravní obálky na vnější straně balíku, nebo zaslána 

elektronicky s celními údaji. 

 

Jaké údaje musí faktura obsahovat? 

 Kompletní údaje o dovozci, pokud 

se liší od údajů příjemce: jméno, 

adresa, telefonní číslo, e-mailová 

adresa 

 Jméno a adresa odesilatele s tel. 

číslem a e-mailovou adresou 
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 Čísla EORI odesilatele, 

komerčního vývozce z EU a 

komerčního dovozce v UK 

 Daňové identifikační číslo v UK pro 

užívání Incoterm 18 (schéma 

registrace DPH pro UK) 

 Jméno a adresa příjemce 

s telefonním číslem, e-mailovou 

adresou a kontaktní osobou 

 Dodací adresa, pokud se liší od 

fakturační adresy 

 Datum, číslo a místo faktury 

 Označení a množství zboží s 

příslušnými čísly celního sazebníku 

a příslušnými hodnotami 

 Hodnota zboží (se specifikací 

měny) 

 Dodací podmínky / Incoterm 

 Číslo zásilky GLS 

 Hmotnost (brutto / netto) 

 Prohlášení o původu 

 Firemní razítko, podpis a jméno v 

prostém textu 

 

• U každého řádku faktury musí být uvedeno následující:  

o Všechna čísla tarifů zboží (sečtená) 

o Hrubá a čistá hmotnost 

o Přesný popis zboží 

o Původ 

o Deklarace hodnoty, vč. měny 

 

• Pro každé číslo celního sazebníku je třeba sečíst hodnoty. Pokud jsou stejná čísla celního 

sazebníku se stejným původem uvedena na faktuře více než jednou, musí být pro každé z 

těchto čísel celního sazebníku uvedeny celkové součty hrubé a čisté hmotnosti, hodnoty a 

množství zboží. 

 

Kde mohu získat informace o číslech celního sazebníku? 

Při přepravě do Spojeného království musí být vedle popisu zboží uvedeno příslušné číslo 

sazebníku zboží / celního sazebníku. Podrobné informace o číslech sazebníků zboží / celních 

sazeb jsou k dispozici online: https://www.tariffnumber.com/  

Je při přepravě do Spojeného království vyžadováno vývozní prohlášení? 

U zboží v hodnotě 1 000 EUR nebo více (v některých zemích bez ohledu na hodnotu zboží) musí 

odesílatelé z EU při odesílání balíků do zemí EFTA a třetích zemí poskytnout elektronické celní 

prohlášení. To bude platit také pro Spojené království, pokud získá status třetí země. GLS 

akceptuje pouze „dvoustupňový postup“ pro vývozní prohlášení.  

Jaké další náklady vznikají při přepravě do Spojeného království? 

Při přepravě do Spojeného království vzniknou kromě nákladů na dopravu i další náklady (tj. daně, 

cla a poplatek za celní odbavení). V závislosti na vybraném Incoterm ponese náklady buď 

odesílatel nebo příjemce. 

• V současné době činí dovozní DPH ve Spojeném království 20 %. 

• Splatná cla závisí na druhu odesílaného zboží a tarifech stanovených britskou vládou, za 

předpokladu, že neplatí žádná výjimka podle země původu. 

• Poplatek za celní odbavení bude účtován společností GLS za službu celního odbavení a 

pokrývá další práci vynaloženou v důsledku procesu celního odbavení. 

 

https://www.tariffnumber.com/
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3. Incoterms a celní odbavení 

Jaké Incoterms budou k dispozici pro přepravu do Spojeného království? 

Incoterms stanoví, které celní náklady nese odesílatel a které příjemce. Při odesílání do Spojeného 

království se společností GLS si odesílatel může vybrat z následujících možností: 

 

• Incoterm 10 (DDP): Náklady na přepravu, náklady na celní odbavení, cla a daně 
zaplacené - odesílatel hradí všechny vzniklé náklady, dovozce nenese žádné náklady.  

• Incoterm 20 (DAP): Náklady na přepravu zaplaceny, náklady na celní odbavení, cla a daně 
nezaplaceny - odesílatel platí pouze za přepravu, všechny ostatní náklady nese dovozce.  

• Incoterm 30 (DDP, DPH nezaplaceno): Náklady na přepravu, náklady na celní odbavení a 
cla zaplacené, nezaplacené daně - odesílatel platí náklady na přepravu, náklady na celní 
odbavení a cla, dovozce hradí vzniklé daně.  

• Incoterm 40 (DAP, procleno): Náklady na přepravu a náklady na celní odbavení 
zaplaceny, cla a daně nezaplaceny - odesílatel platí náklady na přepravu a celní odbavení, 
dovozce platí cla a daně.  

• Incoterm 60 (Pick&ShipService, Pick&ReturnService): Náklady na přepravu, náklady na 
celní odbavení, cla a daně zaplacené - odesílatel hradí všechny vzniklé náklady, dovozce 
nenese žádné náklady.  

• Incoterm 18 (DDP, schéma registrace DPH v UK): Náklady na přepravu, náklady na celní 
odbavení a daně zaplacené – odesílatel hradí náklady na přepravu a celní odbavení. 
Dovozce nebo odesílatel platí po registraci v UK daně. Nejsou uvalena žádná cla.  

o U balíků s hodnotou zásilky max. 135 GBP. Pokud zásilka nabude této hodnoty, 
použití tohoto Incoterm je pro komerční přepravce povinné. 

o Za tímto účelem bude dovozní DPH zaplaceno přímo Britskému daňovému úřadu 
(HMRC). Proto může být vyžadována předchozí registrace na webových stránkách 
britské vlády www.gov.uk. 

o Zásilky procházejí procesem celního odbavení a kontroly; GLS bude za tento 
proces účtovat poplatky. Nejsou uvalena žádní cla. 

 

Je možné posílat dary / vzorky do Spojeného království, aniž by tím vznikla celní 
povinnost? 

(Zjednodušený postup podle Incoterm 50) 

Britská vláda rozhodla, že limit pro odbavení zboží nízké hodnoty přestane platit od roku 2021. V 

zásadě musí být poté celně odbaveno veškeré zboží, ať už má jakkoli nízkou hodnotu.  

Výjimkou je, že je stále ještě možné využít Incoterm 50 v případě dárků v hodnotě ≤ 39,00 GBP. V 

proforma faktuře pak musí být uvedeno, že se jedná o dárek a pro jakou příležitost. 

Jak zvolit vhodný Incoterm? 

V závislosti na tom, zda posíláte komerčním nebo soukromým příjemcům a na hodnotě zboží, 

britská vláda předepisuje různá pravidla pro výběr Incoterms. V následující tabulce je uveden 

přehled všech dostupných Incoterms.  

Chcete-li zvolit vhodný Incoterm, kontaktujte dovozce v UK a určete, kdo nese dovozní DPH a 

vzniklá cla: Vy jako odesílatel zboží nebo dovozce v UK. 

  

http://www.gov.uk/
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Při přepravě s GLS do Spojeného království jsou k dispozici následující Incoterms: 
 

 

Hodnota zásilky <= 135 GBP bez DPH Hodnota zásady> 135 GBP bez DPH>> 

B2C: 
 Soukromý dovozce 

B2B: 
 Komerční 
dovozce 

     

Incoterm 

18 DDP Schéma registrace DPH v UK 

 Povinné, pokud hodnota zásilky <= 135 

GBP 

10 DDP 20 DAP 

30 DDP 

DPH 

neplacena 

40 DDU 

procleno 

60 

Pick&Ship 

Pick&Return 

Popis 

Náklady na přepravu, náklady na celní odbavení 
+ zaplacené daně 

Daň z obratu z dovozu platí přímo britským 

daňovým úřadům (HMRC) 

Náklady na 
přepravu, 
náklady na celní 
odbavení, clo + 
zaplacené daně 

Zaplacené 
náklady na 
dopravu, 
náklady na celní 
odbavení, clo + 
nezaplacené 
daně 

Náklady na 
přepravu, 
náklady na celní 
odbavení + 
zaplacená cla, 
nezaplacené 
daně 

Náklady na 
dopravu + 
náklady na celní 
odbavení 
zaplacené, cla + 
daně 
nezaplacené. 

Náklady na 
přepravu, 
náklady na celní 
odbavení, clo + 
zaplacené daně 

Odbavení 

hradí 
Odesílatel Odesílatel Odesílatel Dovozce Odesílatel Odesílatel Žadatel 

Cla 

hradí 
Žádné cla nevznikají Odesílatel Dovozce Odesílatel Dovozce Žadatel 

Daně 

hradí 
Odesílatel 

Odesílatel nebo 
dovozce 

Odesílatel Dovozce Dovozce Dovozce Žadatel 

 

Na co si 

dát pozor 

 

Odesílatel se musí 
zaregistrovat ve 
Spojeném království a 
obdrží britské DIČ→ 
Toto musí být uvedeno 
ve faktuře a celních 
údajích 

 

Odesílatel může 
používat své 
vlastní číslo DIČ 
nebo číslo DIČ 
dovozce ve 
Spojeném 
království 
(samoregistrace
→). Příslušné 
číslo DIČ musí 
být uvedeno ve 
faktuře a celních 
údajích→ Je-li 
použito číslo 
dovozce, musí 
být na faktuře 
uvedeno: 
„Použijte účet 
dovozce pro 
DPH pro HMRC“ 

 

 Pro B2B zásilku potřebuje přepravce číslo UK EORI. To musí být uvedeno 
na faktuře a v celních údajích.  

 Hromadné celní odbavení je možné u zásilek do Spojeného království, 
které se skládají z několik balíků pro různé příjemce. 

o V tomto případě se celní odbavení pro různé dodací adresy provádí 
na základě jedné faktury prostřednictvím jednoho dovozce.  

o Je třeba zaplatit pouze jeden poplatek za celní odbavení (který závisí 
na množství čísel celních sazeb), který lze rozdělit na všechny 
balíčky. 

o Hromadné celní odbavení je možné například prostřednictvím 
pobočky přepravní společnosti ve Spojeném království, daňového 
zástupce společnosti se sídlem v EU, s licencí v Anglii, s anglickým 
daňovým číslem nebo prostřednictvím jednoho dovozce do 
Spojeného království. 

Zásilky procházejí procesem celního 
odbavení a kontroly; GLS bude za tento 
proces účtovat poplatky. Nejsou uvaleny 
žádné celní poplatky. 

 

Je možné hromadné celní odbavení u zásilek do Spojeného království? 

Kromě možnosti individuálního celního odbavení nabízí GLS také hromadné odbavení, aby bylo 

celní odbavení co nejefektivnější a nejhospodárnější: 

• Individuální celní odbavení: Zásilka k proclení obsahuje jeden nebo více balíků pro 
jednoho příjemce. Jednoduše řečeno, bude celní odbavení prováděno přímo pro 
konečného příjemce nebo pro dovozce jednajícího jménem konečného příjemce. 

 

• Hromadné odbavení: Zásilka k proclení obsahuje více balíků pro různé příjemce. Celní 
odbavení se provádí pro různé příjemce (tj. pro více doručovacích adres) na základě jedné 
faktury, prostřednictvím dovozce. V tomto případě je účtován pouze jeden poplatek za 
odbavení, který lze poté rozdělit na jednotlivé balíčky. Dovozcem může být například 
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pobočka zasilatelské společnosti, daňový zástupce společnosti se sídlem v EU, 
registrované ve Spojeném království, s britským daňovým číslem nebo jednotlivý dovozce. 
 

Jak je upraven náš IT systém pro odbavení zásilek? 

Podle potřeby jsou všechny systémy GLS pro odbavení zásilek schopny zpracovat Spojené 

království jako místo určení s komerčním celním odbavením. Pokud budou muset odesílatelé 

provést jakékoli úpravy, budou kontaktováni společností GLS.  

Odesílatelé, kteří k propojení s GLS systémy pro odbavení zásilek používají svůj vlastní ERP 

systém, musí definovat Spojené království jako místo určení pro celní odbavení. Odesílatelé, kteří 

chtějí použít Incoterm 18, musí také tento nový Incoterm integrovat do svých systémů. 

 

4. Co dalšího je důležité 

Jaké rozměry a hmotnost mohou mít balíky zasílané do Spojeného království?  

Stále platí maximální rozměry a hmotnosti pro EuroBusinessParcel: 

 Hmotnost  Šířka  Výška  Délka  Kombinovaná délka a obvod 

 40 kg  80 cm  60 cm  200 cm  300 cm 

Objevila se nějaká nová pravidla platná pro export na Normanské ostrovy? 

Stávající pravidla pro vývoz na Normanské ostrovy přestanou platit k 31. prosinci 2020. Z důvodu 

Brexitu budou pro Normanské ostrovy platit stejná pravidla jako pro Spojené království. 

 

K jakým změnám dojde z hlediska dovozu? 

Zboží pocházející ze Spojeného království bude v zásadě podléhat dovoznímu celnímu odbavení. 

To znamená, že veškeré výsledné daně, cla a poplatek za celní odbavení může - v závislosti na 

Incoterms stanovených odesílatelem - nést příjemce.  

V případě neúplných nebo nesprávných průvodních dokladů nebo nesprávných celních prohlášení 

může dojít ke zpožděním balíků a celního odbavení, která ale nejsou způsobena na straně GLS. 

 

Došlo ke změnám v sazbách za přepravu?   

Poplatek za celní odbavení bude účtován společností GLS za službu celního odbavení a pokrývá 

také další námahu vynaloženou v důsledku procesu celního odbavení. 

V závislosti na vybraném Incoterm ponese náklady buď odesílatel nebo příjemce. Váš GLS kontakt 

Vám může poskytnout další informace. 

 

Jaké jsou dodací lhůty pro zásilky do/z Spojeného království? Nastanou zde nějaké změny? 

Zásilky GLS z České republiky dorazí na místo určení ve Spojeném království ve standardní 

dodací lhůtě 3 až 4 pracovních dnů (pondělí - pátek). Tato standardní dodací doba platí také 

obráceně. Uděláme vše pro to, abychom tyto dodací lhůty dodrželi i po vstupu nových celních 

předpisů v platnost. Proces celního odbavení však může vést ke zpožděním, která jsou mimo naši 

kontrolu. 
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V případě neúplných nebo nesprávných průvodních dokladů nebo nesprávných celních prohlášení 

může dojít ke zpožděním balíků a celního odbavení, která ale nejsou způsobena na straně GLS. 

 

Existují nějaká omezení při přepravě zboží do Spojeného království? 

Platí výjimky z přepravy (zakázané zboží), jak je specifikováno ve Všeobecných obchodních 

podmínkách GLS.   

Existuje ještě něco, co je třeba vzít v úvahu? 

Od 1. ledna 2021 se zavádí používání označení UKCA (UK Conformity Assessed) jako nové 

britské označení výrobků uváděných na trh ve Velké Británii (Anglii, Walesu a Skotsku). Pokrývá 

většinu zboží, která dříve vyžadovala označení CE.  

Pro používání označení CE bude platit přechodné období do 1. ledna 2022, ale nebude platné pro 

všechny výrobky. Mějte na paměti, že jej lze použít, pouze pokud jsou britské a evropské předpisy 

o výrobcích stejné. Pokud EU provede další úpravy v průběhu roku 2021, nebudou již začleněny 

do britských právních předpisů. Tyto výrobky již nebudou moci nést na britském trhu označení CE! 

Zboží, které již bylo vyrobeno s označením CE, není ovlivněno. 

Další informace najdete na webových stránkách vlády Spojeného království. 

Další informace o Brexitu najdete také na webových stránkách britské vlády na adrese 

https://www.gov.uk/brexit.    

Soukromí odesílatelé z EU 

Je stále možné posílat do UK balíky prostřednictvím služby GLS e-Balík? 

Po Brexitu již není možné posílat balíky do UK prostřednictvím služby GLS e-Balík Je tomu tak 

proto, že po Brexitu 31. ledna 2020 je UK z pohledu EU třetí zemí. To znamená, že od 1. ledna 

2021 obchod mezi EU a UK podléhat celnímu dohledu a odesílatelé pak musí pro každou zásilku 

poskytnout celní informace a dokumenty, které není možné zpracovat prostřednictvím portálu e-

Balík. 

 

Je přeprava do Irska nějak Brexitem ovlivněna? 

Brexitem opustilo Evropskou unii Spojené království, tj. Velká Británie a Severní Irsko. Irská 

republika není Brexitem ovlivněna a zůstává členem EU. To znamená, že přeprava do Irska (Irské 

republiky) proběhne bez celních procedur. 

 

Příjemci z EU 

Budou příjemci z EU platit poplatky, kdykoli obdrží zásilku ze Spojeného království? 

V závislosti na Incoterms vybraných odesílatelem ve Spojeném království může příjemci vzniknout 

poplatek za celní odbavení, daně a cla. Daně a cla jsou mimo kontrolu GLS. Příjemci balíků by 

měli kontaktovat odesílatele a požádat o další informace. 

 

https://gls-group.com/DE/en/gtc-standard
https://gls-group.com/DE/en/gtc-standard
https://www.gov.uk/brexit
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Bude doručování balíků ze Spojeného království trvat déle než dříve? 

Balíky zasílané ze Spojeného království do České republiky se k příjemcům dostanou ve 

standardní dodací lhůtě 3 až 4 pracovních dnů (pondělí - pátek). Uděláme vše pro to, abychom 

tyto dodací lhůty dodrželi i po vstupu nových celních předpisů v platnost. Proces celního odbavení 

však může vést ke zpožděním, která jsou mimo naši kontrolu.  

V případě neúplných nebo nesprávných průvodních dokladů nebo nesprávných celních prohlášení 

může dojít ke zpožděním balíků a celního odbavení, která ale nejsou způsobena na straně GLS. 

 


