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Vše, co potřebujete vědět o přepravě zásilek do 
Spojeného království po Brexitu  
 

 

Spojené království (UK) přestalo být členem Evropské unie k 31. 

lednu 2020. To znamená, že pohyb zboží, a tedy také přeprava 

balíkových zásilek mezi EU a Spojeným královstvím podléhá cel-

nímu dohledu od 1. ledna 2021.  Od 31. prosince 2020 jsou 

zpracovány pouze zásilky, u nichž přepravce poskytne kom-

pletní údaje o zásilce a celní údaje.  

 

 

 

 

Vaše zásilka do Spojeného království je u GLS vždy v dobrých 

rukou! 

• Jako dceřiná společnost British Royal Mail jsme odborníky na 

podnikání ve Spojeném království!  

• GLS je již mnoho let spolehlivým partnerem zákazníků pro 

doručování balíků po celé Evropě a ve světě.  

• Zákazníci GLS se spoléhají na stávající, osvědčené procesy 

pro bezproblémový dovoz a vývoz zásilek, včetně dodávek, 

které vyžadují celní odbavení.  

• Specialisté na export a celní problematiku se starají o kon-

krétní potřeby zákazníků, kteří obchodují na mezinárodní 

úrovni. 

• GLS poskytne svým zákazníkům rozsáhlou podporu pro pře-

pravu zásilek do Spojeného království také od roku 2021. 

 

S těmito informacemi pro zákazníky můžete získat přehled o 

celních předpisech, které lze v budoucnu očekávat u zásilek do 

Velké Británie a Severního Irska. Irská republika však zůstává čle-

nem EU, což znamená, že pro přepravu tam nebudou vyžado-

vány žádné celní formality. 
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Požadavky na export do Spojeného království 
 
Číslo EORI 

Pro přepravu do zemí mimo EU potřebujete pro svou službu 

takzvané číslo EORI (Economic Operators' Registration and 

Identification); toto identifikační číslo je vyžadováno pro celní 

zpracování. O číslo EORI můžete požádat celní orgány ve své 

zemi.  Při přepravě do Spojeného království jsou vyžadována 

čísla EORI komerčního vývozce v EU a komerčního dovozce ve 

Spojeném království. 

 

 

Klasifikace zboží na základě čísel celního sazebníku 

(čísla HS kódů) 

 

Zásilky zboží do zemí mimo EU musí být klasifikovány. Celní 

úřady k tomu používají čísla sazebníků zboží nebo čísla celních 

sazeb, tzv. čísla kódů HS. To definuje, které zboží je součástí vaší 

zásilky a jak vysoká jsou dovozní cla a další dovozní daně.  

 

Kromě popisu zboží musí být balíky do Spojeného království 

rovněž vybaveny odpovídajícím číslem sazebníku zboží / celního 

sazebníku. Podrobné informace týkající se čísel HS kódů najdete 

na https://www.tariffnumber.com/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doklady potřebné k celnímu odbavení 

1. Obchodní nebo proforma faktura 

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 za zboží bez 

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

 

Faktura musí být buď vložena do přepravní obálky na vnější 

straně zásilky, nebo zaslána elektronicky s celními údaji a musí 

obsahovat následující informace:

Úplné údaje o dovozci, pokud se liší od příjemce: jméno, ad-

resa, telefonní číslo, emailová adresa 

• Jméno a adresa odesilatele s telefonním číslem a e-mailovou 

adresou 

• Čísla EORI odesilatele, komerčního vývozce 

z EU a komerčního dovozce ve Spojeném království 

• Daňové identifikační číslo ve Spojeném království pro užívání 

Incoterm 18 (schéma registrace DPH v UK) 

• Jméno a adresa příjemce s telefonním číslem, 

 e-mailová adresa a kontaktní osoba 

• Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační adresy 

• Datum, číslo a místo faktury 

• Označení a množství zboží s přidruženými čísly celního sa-

zebníku a příslušnými hodnotami 

• Hodnota zboží (se specifikací měny) 

• Dodací podmínky / Incoterm 

• GLS číslo zásilky 

• Hmotnost (brutto / netto) 

• Prohlášení o původu 

• Firemní razítko, podpis a jméno v prostém textu 

 

U každého řádku faktury musí být uvedeno následující: 

 • Všechna čísla sazebníku zboží (sečtená) 

• Hrubá a čistá hmotnost 

• Přesný popis zboží 

• Původ 

• Deklarace hodnoty, vč. měny 

 

Pokud jsou ve faktuře několikrát uvedena stejná čísla sazebníku 

zboží se stejným původem / stejnou zemí původu, musí být za-

znamenán celkový součet hrubé a čisté hmotnosti, deklarace 

hodnoty a množství zboží pro tato čísla sazebníku zboží. 

 

2. Vývozní prohlášení 

Když je dosaženo hodnoty zboží ve výši 1 000 EUR (v některých 

zemích bez ohledu na hodnotu zboží), potřebují přepravci z EU 

elektronické vývozní prohlášení pro přepravu balíků do Spoje-

ného království. GLS akceptuje pouze „dvoustupňový postup“ 

pro vývozní prohlášení.  

 

https://www.tariffnumber.com/
https://www.zolltarifnummern.de/
https://www.zolltarifnummern.de/


 

Informace v tomto dokumentu se vztahují na zásilky do Spojeného království ode dne, kdy Spojené království získalo status třetí země z pohledu EU. 

GLS Group | Informace pro zákazníky o Brexitu | Stav k 1.1.2021 Strana 3 z 5 

 

Balíková přeprava do Spojeného království podrobně 

Incoterms 

Incoterms definují, které náklady vzniklé v rámci celního odba-

vení (daně, cla, celní odbavení) hradí odesilatel a které dovozce.  

 

U zásilek do zemí mimo EU se kromě nákladů na přepravu účtují 

daně, cla a poplatek za celní odbavení. 

 

• Dovozní DPH ve Spojeném království je v současné době 20 

%. 

• Splatné clo bude záviset na druhu zboží, které má být ode-

sláno, a na celních sazbách stanovených britskou vládou, 

pokud neexistují žádné celní výjimky týkající se původu. 

• Poplatek za celní odbavení stanoví společnost GLS a tento 

pokrývá také další námahu vynaloženou v důsledku procesu 

celního odbavení. V závislosti na Incoterm zvoleném odesi-

latelem budou poplatky padat na odesílatele nebo 

příjemce. Váš GLS poradce pro zákazníky vám poskytne 

další informace. 

 

Při exportu s GLS do Spojeného království si odesilatelé mohou 

vybrat mezi těmito Incoterms pro komerční celní odbavení: 

 

• Incoterm 10 (DDP):  

Náklady na přepravu, náklady na celní odbavení, cla a 

daně zaplacené - odesílatel hradí všechny vzniklé ná-

klady, dovozce nenese žádné náklady.  

• Incoterm 20 (DAP):  

Náklady na přepravu zaplaceny, náklady na celní odba-

vení, 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 za-

placené, 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 zapla-

ceny, 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 - zákazník 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 ve 

Spojeném království daně. Nejsou uvalena žádná cla.  

o U balíků s hodnotou zásilky max. 135 GBP. Po-

kud 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 po-

platky. Nejsou uvalena žádní cla. 

 

Odstranění osvobozujícího omezení s Incoterm 50 

V souladu s rozhodnutím britské vlády se očekává, že od roku 

2021 bude zrušen osvobozující limit (Incoterm 50). V zásadě 

musí být poté zaplaceno clo za veškeré zboží, bez ohledu na to, 

jak nízkou hodnotu má.  

Výjimkou je, že Incoterm 50 může být ještě použit v případě 

dárků v hodnotě menší než nebo rovné 39,00 GBP. V proforma 

faktuře se pak musí uvádět, že se jedná o dárek a pro jakou pří-

ležitost. 

 

Incoterms v kostce 

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 najít vhodný Incoterm, kontaktujte dovozce ve Spoje-

ném království a určete, kdo nese dovozní DPH a 

vzniklá cla: vy jako odesílatel zboží nebo dovozce ve Spojeném 

království. 

 

  

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 zásilky> 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 nepla-

cena 

40 DDU 

procleno 

60 

Pick&Ship 

Pick&Return 

Popis 

Náklady na přepravu, náklady na celní odbavení + za-
placené daně 

Daň z obratu z dovozu se platí přímo britským daňovým 

úřadům (HMRC) 

Náklady na 
přepravu, ná-
klady na celní 
odbavení, clo 
+ zaplacené 
daně 

Zaplacené ná-
klady na do-
pravu, náklady 
na celní odba-
vení, clo + ne-
zaplacené daně 

Náklady na pře-
pravu, náklady 
na celní odba-
vení + 
zaplacená cla, 
nezaplacené 
daně 

Náklady na do-
pravu + náklady 
na celní odbavení 
zaplacené, cla + 
daně nezapla-
cené. 

Náklady na pře-
pravu, 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 do-
vozce 

Odesílatel Dovozce Dovozce Dovozce Žadatel 

 

Na co si dát 

pozor 

 

Odesílatel se musí 
zaregistrovat ve Spo-
jeném království a 
obdrží britské DIČ → 
Toto musí být uve-
deno ve faktuře a 
celních údajích 

 

Odesílatel může použít 
své vlastní číslo DIČ 
nebo číslo DIČ do-
vozce ve Spojeném 
království (→ samore-
gistrace) Příslušné 
číslo DIČ musí být uve-
deno ve faktuře a cel-
ních 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 králov-
ství.  

Zásilky procházejí procesem celního odbavení 
a kontroly; GLS bude za tento proces účtovat 

poplatky. Nejsou uvaleny žádné celní poplatky. 

 

Vytváření balíkových polepů 

V případě potřeby budou všechny přepravní systémy GLS 

schopny zpracovat Spojené království (UK) jako místo určení s 

celním odbavením.  
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Další důležité informace 

Dodací lhůty do Spojeného království 

Standardní dodací lhůty do Spojeného království zůstanou v 

zásadě beze změny v 3 až 4 pracovních dnech (po - pá), po-

kud byly celní údaje poskytnuty před předáním zásilky spo-

lečnosti GLS (dodací lhůty se mohou prodloužit pro nepřed-

vídané události na hranicích). Stále je možné využití expres-

ních služeb do Spojeného království. Podrobnosti obdržíte od 

své GLS kontaktní osoby. 

 

Označení UKCA nahrazuje označení CE 

Britská vláda představí 1. ledna 2021 nové označení produktu 

UKCA, které nahradí označení CE. Během přechodného ob-

dobí do ledna 2022 bude používání označení CE pro většinu 

výrobků nadále možné, ale pouze v případě, že budou brit-

ské předpisy a předpisy EU o výrobcích totožné. Pokud EU 

provede v průběhu roku 2021 úpravy, nebudou již začleněny 

do právních předpisů Spojeného království. Tyto výrobky již 

nebudou moci používat na britském trhu označení CE. Vý-

robků, které již byly vyrobeny a jsou opatřeny označením CE, 

se tyto změny nedotknou. Další podrobnosti lze nalézt na 

webových stránkách britské vlády. 

 

Upozornění: 

Jako zákazník přepravní služby jste odpovědní za řádnou im-

plementaci a dodržování všech zákonných ustanovení. GLS 

může poskytnout pouze informace, ale v žádném případě by 

to nemělo být považováno za doporučení pro akci nebo jako 

právní či daňové poradenství. 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-mark-from-1-january-2021

