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ÚVOD 
TYTO POKYNY JSOU URČENY 
PRO DOPRAVNÍ SPOLEČNOSTI 
A KOMERČNÍ ŘIDIČE 
PŘEPRAVUJÍCÍ ZBOŽÍ MEZI 
VELKOU BRITÁNIÍ (ANGLIÍ, 
SKOTSKEM A WALESEM) A
EVROPSKOU UNIÍ (EU). ŘÍKÁ
VÁM, CO MUSÍTE DĚLAT OD 
1. LEDNA 2021. 

VYSVĚTLUJE: 
• jaké dokumenty budete potřebovat 
• jak dodržovat nová pravidla pro správu provozu 

směřujícího do přístavů 
• nové kontrolní postupy na hranicích 

Pro přepravu zboží mezi Velkou Británií a Severním 
Irskem budou existovat samostatné pokyny. 
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 ZŮSTAŇTE 
V OBRAZE 
Některá pravidla jsou stále v jednání mezi 
Spojeným královstvím a EU. Tyto pokyny 
budou doplněny o nejnovější informace, 
jakmile budou k dispozici. 
Navštivte poradenské místo na dálnici nebo 
odpočívadlech pro kamiony a požádejte o radu osobně. 
Nejnovější verzi těchto pokynů si přečtěte na 
gov.uk/haulier-handbook. 

ZŮSTAŇTE V OBRAZE 5 
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ŘIDIČI: 
DOKUMENTY,
OPRÁVNĚNÍ A POVOLENÍ 
Osvědčení řidiče o odborné 
způsobilosti 
Všichni řidiči ze Spojeného království budou 
k práci stále potřebovat Osvědčení řidiče 
o odborné způsobilosti (Driver Certificate 
of Professional Competence, CPC). Řidiči 
musí během jízdy v EU mít u sebe průkaz o 
způsobilosti řidiče, Driver CPC. 

Řidiči pracující pro provozovatele ze 
Spojeného království 
Řidiči s aktuálním průkazem UK Driver CPC 
pracující pro provozovatele ze Spojeného 
království nepotřebují při přípravě na 
podmínky od 1. ledna 2021 podniknout 
žádné další kroky týkající se kvalifikace. 
Průkaz UK Driver CPC bude nadále platit pro 
řidiče všech tras, které jsou provozovatelé ze 
Spojeného království oprávněni zajišťovat, ať 
už na základě dohody s EU nebo na základě 
povolení ECMT. 

Legislativa Spojeného království v současné 
době umožňuje řidičům z EU, kteří pracují 
pro provozovatele ze Spojeného království, 
pokračovat v práci s průkazem Driver CPC 
uděleným členskými státy EU. Pokud by 
tito řidiči chtěli mít dlouhodobou jistotu, 
že mohou pracovat pro provozovatele ze 
Spojeného království, měli by vyměnit své 
průkazy EU Driver CPC za UK Driver CPC. 

Řidiči ze Spojeného království 
pracující pro provozovatele z EU 

Řidiči, kteří jsou držiteli průkazu UK Driver 
CPC a kteří pracují nebo chtějí pracovat 
pro společnost v EU (např. britský řidič 
pracující pro francouzského nebo irského 

provozovatele), by měli jednat. A to proto, 
že průkaz UK Driver CPC nemusí být 
zaměstnavateli v EU od 1. ledna 2021 uznán 
jako platná kvalifikace. 

Řidiči, kteří jsou držiteli průkazu UK Driver 
CPC a kteří pracují nebo chtějí pracovat pro 
firmy v EU, by si měli vyměnit svůj průkaz 
UK Driver CPC za EU Driver CPC před 1. 
lednem 2021. Podejte žádost k příslušnému 
orgánu v zemi v EU nebo Evropském 
hospodářském prostoru (EHP) o výměnu 
průkazu UK Driver CPC. 

Řidičské průkazy a mezinárodní
řidičská oprávnění 
Řidiči budou i nadále potřebovat správnou 
kategorii řidičského průkazu pro vozidlo, 
které řídí. Řidiči mohou zkontrolovat řidičské 
kategorie na svém řidičském průkazu. 

Řidiči mohou potřebovat mezinárodní 
řidičské oprávnění (IDP), kromě svého 
britského řidičského průkazu, pro řízení 
v nějakých zemích EU a Evropského 
hospodářského prostoru. 

IDP je možné získat na přepážce v mnoha 
pobočkách pošty ve Spojeném království. 
IDP stojí 5,50 GBP. 

Víza, cestovní pasy a občanské 
průkazy 

Řidiči ze Spojeného království mohou 
potřebovat imigrační povolení, aby mohli 
podniknout mezinárodní cestu do EU. Další 
podrobnosti budou zveřejněny v závislosti na 
výsledku jednání mezi Spojeným královstvím 
a EU. 
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Po potvrzení pravidel budou informace o 
tom, jak získat vízum, pokud je potřebujete, 
uvedeny na stránkách cestovní poradenství 
každé země. 

Řidiči ze Spojeného království budou od 1. 
ledna 2021 na cestu do EU potřebovat, aby 
platnost jejich britského cestovního pasu 
byla minimálně 6 měsíců. Řidiči mohou 
zkontrolovat, zda si potřebují obnovit cestovní 
pas. 

Do 1. října 2021 mohou občané EU, EHP a
Švýcarska vstoupit do Spojeného království s 
cestovním pasem nebo národním občanským 
průkazem, stejně jako nyní. 

Od 1. října 2021 budou občasné EU, EHP
a Švýcarska potřebovat k cestování do 
Spojeného království cestovní pas. 

To se nevztahuje na občany EU, EHP a
Švýcarska, jejichž práva jsou chráněna 
dohodami o vystoupení, včetně těch, kteří 
jsou registrováni v EU Settlement Scheme 
a pohraničních pracovníků. Ti budou stále 
moci k cestování používat národní občanské 
průkazy nejméně do 31. prosince 2025. 

ŘIDIČI - DOKUMENTY, OPRÁVNĚNÍ A POVOLENÍ 7 
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DOPRAVCI ZE SPOJENÉHO 
KRÁLOVSTVÍ: DOKUMENTY, 
OPRÁVNĚNÍ A POVOLENÍ 
Oprávnění pro provozovatele: 
Oprávnění Společenství a 
oprávnění Spojeného království 
pro Společenství 
Britští přepravci provádějící mezinárodní práci 
budou i nadále potřebovat příslušné oprávnění 
provozovatele. 

Dopravcům s oprávněním Společenství bude 
automaticky vydáno náhradní „oprávnění 
Spojeného království pro Společenství” 
pro použití od 1. ledna 2021. Kopie nového 
oprávnění Spojeného království pro 
Společenství by měla být za všech okolností 
přítomna ve všech vozidlech při práci v EU od 1. 
ledna 2021. 

Držení oprávnění Spojeného království 
pro Společenství nemusí nutně zaručovat 
dopravcům ze Spojeného království právo 
provozovat obchodní činnost do EU, z EU nebo 
uvnitř EU. To bude záležet na výsledku jednání 
Spojeného království a EU. Tyto pokyny budou 
aktualizovány, jakmile budou dohodnuta nová 
pravidla. 

ECMT povolení 
Dopravci ze Spojeného království cestující 
do EU nebo přes EU možná budou muset 
mít pro některé cesty povolení Evropské 
konference ministrů dopravy (ECMT) od 1. ledna 
2021. Cesty, pro které jsou povolení ECMT 
požadována, budou záviset na výsledku jednání 
mezi Spojeným královstvím a EU. Tyto pokyny 
budou aktualizovány, jakmile budou dohodnuta 
nová pravidla. 

Dopravci ze Spojeného království, kteří budou 
muset mít v roce 2021 povolení ECMT pro 
mezinárodní práci, by se měli připravit na podání 
žádosti o ně. Více informací o postupu podávání 
žádostí o ECMT. 

Zelená karta pojištění vozidla 
Zelená karta je mezinárodní osvědčení o 
pojištění motorových vozidel. Je akceptována ve 
48 zemích, které jsou součástí systému vydávání 
zelených karet. Řidiči ze Spojeného království 
budou pravděpodobně potřebovat zelenou 
kartu k řízení svých vozidel v EU (včetně Irské 
republiky) od 1. ledna 2021. 

Řidiči a provozovatelé ze Spojeného království 
by měli zajistit, že budou mít zelené karty pro 
všechna vozidla a přívěsy, které mohou být 
provozovány v EU od 1. ledna 2021. Zelené karty 
získáte od pojišťovny, která vozidlo nebo přívěs 
pojistila. 

Štítek GB 
Řidiči budou muset viditelně umístit štítek GB, 
přilepený na zadní části vozidla a přívěsu, 
přestože poznávací značky obsahují identifikátor 
GB pod logem EU. 

Vozidla registrovaná ve Velké Británii nebo 
Severním Irsku nemusí pro jízdu v Irsku 
zobrazovat štítek GB. 

Osvědčení vedoucího dopravy 
o odborné způsobilosti 
Vedoucí dopravy pracující pro 
provozovatele ze Spojeného království 
Vedoucí dopravy s průkazem UK Transport 
Manager CPC pracující pro provozovatele ze 
Spojeného království nepotřebují při přípravě na 
podmínky od 1. ledna 2021 podniknout žádné 
další kroky týkající se kvalifikace. UK CPC bude 
nadále platit pro vedoucí dopravy pracující pro 
britské provozovatele. 

Vedoucí dopravy pracující pro
provozovatele z EU 

Od 1. ledna 2021 již nebudou provozovatelé z EU 
uznávat průkazy UK Transport Manager CPC. 

DOPRAVCI ZE SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ: DOKUMENTY, OPRÁVNĚNÍ A POVOLENÍ 9 
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DOPRAVCI Z EU: 
DOKUMENTY,
OPRÁVNĚNÍ A POVOLENÍ 
Oprávnění Společenství 
Provozovatelé z EU musí mít oprávnění ze 
země svého založení a vždy u sebe musí 
mít kopii oprávnění Společenství. Dohody o 
fungování ve Spojeném království od 1. ledna 
2021 jsou předmětem probíhajících jednání. 
Tato příručka bude v tomto bodě aktualizována 
při nejbližší možné příležitosti 

Kabotáž 

Provozovatelé z EU mohou v současné době 
pokračovat v kabotáži ve Spojeném království. 
Tato záležitost také závisí na výsledku jednání 
mezi Spojeným královstvím a EU. Tato příručka 
bude v tomto bodě aktualizována při nejbližší 
možné příležitosti 

Dokumenty řidiče a vozidla 

Provozovatelé z EU, kteří provozují své 
podnikání do Spojeného království, z něj nebo 
přes něj, budou muset u sebe mít doklad o 
pojištění motorových vozidel pro své vozidlo a 
přívěs. Ve Spojeném království bude uznána 
zelená karta nebo jiný doklad o pojištění 
motorových vozidel. 

10 



 
  

 
 

 
 

     
    

 
 

 
   

 
 

  

  
    

 
   

 
 

     
 

 
 

 
 

 
 

   

PŘESHRANIČNÍ 
POVINNOSTI PŘI 
PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ 
Obchodník 

Obchodník je povinen podat celní prohlášení 
a předat přepravní společnosti a řidiči 
správné doklady. To lze provést přímo nebo 
prostřednictvím třetí strany, například spedice, 
logistické společnosti nebo celního zástupce. 

Dopravní společnost 
Dopravní společnost musí zajistit, aby její 
řidič měl všechny potřebné celní informace a 
dokumenty a další doklady. 

Dopravní společnost musí také zajistit, aby 
její řidiči věděli, jaké doklady mají v každé fázi 
cesty předložit, včetně: 

• sílniční kontroly před odjezdem - kontroly 
prokazující připravenost pro přejezd 
hranice 

• v přístavech a vlakových terminálech 

• na celních stanovištích 

Řidič 

Řidič musí po celou dobu jízdy mít s sebou ve 
vozidle informace a dokumenty poskytnuté 
přepravní společností. Patří sem také 
informace a dokumenty nezbytné ke splnění 
požadavků členských států EU. Je to proto, 
že každý pohyb zboží z EU do Spojeného 
království je pro orgány EU pohybem vývozním 
a pro orgány Spojeného království pohybem 
dovozním. 

Je zásadní, aby řidiči věděli, jaké informace 
a dokumenty jsou potřebné a kde, kdy a jak 
budou předloženy a kontrolovány. 

11PŘESHRANIČNÍ POVINNOSTI PŘI PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ 11 
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BEZPEČNOST A 
ZABEZPEČENÍ 
Existují 4 způsoby, jak se zboží může 
pohybovat přes hranice: 

• Předběžné oznámení 
• Common Transit Convention (CTC) 

(společná tranzitní úmluva) 
• Admission Temporaire/Temporary 

Admission (ATA) (dočasný vstup) 
• Transports Internationaux Routiers (TIR) 

U všech těchto způsobů bude vyžadováno 
prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení. 

Existují dva typy prohlášení o bezpečnosti 
a zabezpečení: výstupní souhrnné celní 
prohlášení (EXS) a vstupní souhrnné celní 
prohlášení (ENS). 

Přepravce je obecně povinen předložit 
EXS celnímu orgánu země, ze které je 
zásilka vyvážena. U zásilek vyvážených ze 
Spojeného království se údaje EXS obvykle 
slučují s vývozním prohlášením (což je celní 
prohlášení). 

Přepravce je obecně povinen předložit ENS 
celnímu orgánu země, do které zásilka 
vstupuje. 

Od 1. ledna 2021 budou nutná prohlášení o 
bezpečnosti a zabezpečení pro dovoz do VB 
a vývoz z VB. Protože je však třeba zohlednit 
dopad pandemie koronaviru (COVID-19), 
povinnost předložit prohlášení o bezpečnosti 
a zabezpečení pro dovoz zboží z EU do VB 
bude po dobu 6 měsíců, tedy do 30. června 
2021, zrušena. Severní Irsko zůstane v 
souladu s předpisy EU na základě dokumentu 
NI Protocol. 

12 
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PŘEPRAVA ZBOŽÍ Z 
VB DO EU 
Zkontrolujte, zda je těžké 
nákladní vozidlo (TNV) 
připraveno k překročení hranice 
Řidiči TNV nebo určení dopravci by měli využít 
službu “Zkontrolujte, zda je TNV připraveno k 
překročení hranice” a zkontrolovat, zda mají 
dokumenty potřebné k překročení hranic VB v 
TNV. 

Zvláštní pravidla pro TNV opouštějící 
Spojené království přes Dover nebo 
Eurotunel 
Řidiči TNV nebo určení přepravci musí využívat 
službu Zkontrolovat TNV pro TNV jedoucí přes 
Dover nebo Eurotunel. Musí ji použít k získání 
povolení k přístupu do hrabství Kent (Kent 
Access Permit) před průjezdem TNV přes Kent. 
To platí bez ohledu na to, zda TNV přepravuje 
zboží nebo ne. Pokud je TNV prázdné nebo 
přepravuje poštu, řidič by to měl přesto oznámit 
prostřednictvím služby Zkontrolovat TNV a 
získat platný KAP. 

Kent Access Permit bude platné po dobu 24 
hodin. Osoba využívající tuto službu bude moci 
zvolit datum a čas, od kdy má povolení začít 
platit. 

Řidiči TNV mohou dostat pokutu 300 GBP, 
pokud při použití přístavu v Doveru nebo 
Eurotunelu nevyužijí tuto službu. 

Úřad hrabství Kent vydá místní povolení 
pro dopravce, Local Haulier Permit (LHP), 
dopravcům ve východním Kentu, kteří jsou 
držiteli „standardní mezinárodní” O licence. 

Řidiči TNV s LHP budou moci používat 
lokální silnice, než aby se zapojili do systému 
Operation Brock. Řidiči TNV s LHP budou 
přesto muset tuto službu využít k získání 
povolení Kent Access Permit, pokud cestují do 
EU přes přístav Dover nebo Eurotunel. 

Výjezdní prohlášení o 
bezpečnosti a zabezpečení 
Prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení EXS 
bude vyžadováno od 1. ledna 2021. 

Požadavek na informace o bezpečnosti a 
zabezpečení při vývozu lze obvykle splnit 
prostřednictvím vývozního celního prohlášení, 
které obsahuje informace splňující požadavky na 
bezpečnost a zabezpečení. Pokud není vývozní 
prohlášení předloženo před odjezdem, může být 
zapotřebí samostatné prohlášení EXS. 

Samostatné prohlášení EXS bude vyžadováno, 
pokud: 

• prázdný kontejner je přepravován na 
základě přepravní smlouvy (přepravní 
smlouva nebo smlouva o přepravě je 
dohoda mezi dopravcem a odesílatelem 
nebo cestujícím, která stanoví povinnosti a 
práva každé strany) 

• zboží zůstalo v dočasném uskladnění déle 
než 14 dnů 

• zboží zůstalo v dočasném uskladnění po 
dobu kratší než 14 dnů, ale podrobnosti 
z dovozního prohlášení o bezpečnosti a 
zabezpečení nejsou známy, nebo pokud se 
změní místo určení či údaje příjemce 

• zboží je přepravováno v režimu tranzitu 
s použitím tranzitního doprovodného 
dokladu (TAD) nebo prohlášení o tranzitu 
a bezpečnosti a zabezpečení (TSAD) -
TSAD nelze použít ke splnění požadavků 
na bezpečnost a zabezpečení ve VB od 1. 
ledna 2021 

Samostatné prohlášení EXS nebude 
vyžadováno, pokud nejsou prázdné palety a 
kontejnery převáženy z VB na základě přepravní 
smlouvy. 

U společných prohlášení o bezpečnosti 
a zabezpečení EXS a celních vývozních 
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prohlášení a u samostatných prohlášení 
o bezpečnosti a zabezpečení EXS lze 
podání provést prostřednictvím CHIEF/ 
Customs Declaration Service. Stále bude 
existovat možnost odesílat prohlášení EXS 
prostřednictvím poskytovatelů systémů 
Společenství (CSP) nebo poskytovatelů 
softwaru třetích stran. 

Kromě toho musí být splněny příslušné 
požadavky na bezpečnost a zabezpečení ENS 
pro zemi, do které je zboží přepravováno. 

Předběžné oznámení - pohyb 
zboží do EU 
Postup předběžného oznámení platí na místech 
bez systémů celní kontroly. 

Před opuštěním VB: celní dokumenty 
a postupy 

Při vyzvedávání zboží pro přepravu do EU musí 
řidič obdržet všechny celní doklady nutné k 
překročení hranice do EU. Viz kontrolní seznam 
dokumentů na konci této příručky. 

Vývozce z VB musí splnit vývozní postupy pro 
Spojené království, které zahrnují minimálně 
kombinované celní prohlášení a prohlášení 
o bezpečnosti a zabezpečení EXS. Řidiči 
bude třeba sdělit, zda je třeba zboží předložit 
celnímu úřadu Spojeného království. Jakmile to 
je provedeno, bude vývozci uděleno povolení 
pokračovat (P2P). 

Jakmile má vývozce povolení pokračovat 
(P2P), a po provedení dalších kontrol dokladů 
požadovaných Národním úřadem pro odbavení 
(National Clearance Hub), může řidič vyzvednout 
a odvézt zboží do přístavu VB nebo odjezdového 
terminálu. 

Pokud je vývozci řečeno, že zboží musí projít 
fyzickou kontrolou, může řidič zboží vyzvednout 
a odvézt na určené místo vývozu (DEP) nebo 
na schválené vnitrozemské místo k provedení 
příslušných kontrol. Řidič může zboží odvézt do 
přístavu VB nebo odjezdového terminálu až po 
udělení P2P po dokončení těchto kontrol. 

Je odpovědností vývozce informovat přepravní 
společnost o situaci P2P, která se vztahuje na 
danou přepravu v daném okamžiku. 

Řidič s sebou musí vézt doklad o tom, že ve 
Spojeném království bylo vyplněno společné 
celní prohlášení a prohlášení o bezpečnosti a 
zabezpečení EXS a bude muset vézt dovozní 
dokumenty EU a další dokumenty, které jsou 
podrobně uvedeny na jiném místě této příručky. 

Dokumenty pro pohraniční úřady EU 

Řidič musí mít všechna potřebná referenční 
čísla nebo dokumenty, aby splnil dovozní 
požadavky země, do které v EU vstupuje (viz 
kontrolní seznam dokumentů na konci této 
příručky). Je odpovědností vývozce z VB (s 
jeho celním zástupcem a/nebo poskytovatelem 
logistických služeb), aby to zajistil 

Obchodník, který vyváží zboží z VB, musí: 

• potvrdit u obchodníka, který dováží zboží 
do EU, že byly splněny všechny nezbytné 
formality a požadavky, např. podání 
dovozního prohlášení 

• dát úplné a jasné pokyny přepravní 
společnosti a řidiči, aby věděli, co mají dělat 

• poskytnout veškerou potřebnou 
dokumentaci a informace, např. referenční 
číslo pohybu zboží (MRN) pro dovozní 
prohlášení EU, a tištěné kopie všech 
oprávnění nebo osvědčení 

• od 1. ledna 2021 zajistit, aby pro přepravu 
byly splněny požadavky na prohlášení o 
bezpečnosti a zabezpečení EXS - příslušné 
požadavky na bezpečnost a zabezpečení 
ENS musí být splněny také pro zemi, do 
které je zboží přepravováno 

Vstupní souhrnná celní prohlášení 

Pro doprovázenou přepravu je dopravce 
odpovědný za podání vstupního souhrnného 
celního prohlášení - také nazývaného prohlášení 
o bezpečnosti a zabezpečení ENS - do systému 
dovozní kontroly členského státu (ICS) v prvním 
místě vstupu do EU. 

To je zvláště důležité u roll-on roll-off (RoRo) 
přístavů a terminálů VB, zejména těch, které 
nemají přístavní inventární systémy. 

Lhůta pro podání prohlášení ENS u zboží 
pohybujícího se po silnici je nejméně hodinu před 
příjezdem. 
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Výstupní souhrnná celní prohlášení 

Ve většině členských států (zejména v těch, 
které mají hranice se Spojeným královstvím) 
se prohlášení EXS kombinuje s vývozním 
prohlášením. 

Na hranici EU 

Řidič musí dodržovat dovozní a hraniční 
požadavky EU pro zemi, do které vstupuje. Další 
informace specifické pro jednotlivé země jsou 
uvedeny níže. 

Pohyb zboží přes Francii 
Francie vytvořila inteligentní hraniční systém 
pro odbavení TNV přijíždějících trajekty nebo 
Eurotunelem. Spojuje údaje z celního prohlášení 
s registračním číslem vozidla přepravujícím 
zásilku(y). 

Při odbavení na terminálech trajektů nebo na 
zastávce „pitstop“ v Eurotunelu předá řidič 
MRN. MRN bude naskenováno a porovnáno 
s registračním číslem vozidla (VRN) nebo 
registračním číslem přívěsu (TRN). 

U zásilek od více obchodníků může vývozce 
nebo řidič naskenovat všechny čárové kódy 
ze samostatných dokumentů pomocí aplikace 
Prodouanes. Tím se vytvoří obálka MRN. Řidič 
pak bude muset předložit pouze jedno MRN k 
nákladu, který veze. 

Tato data analyzuje francouzský celní systém, 
když je řidič a zásilka na trajektu nebo ve 
vlaku na cestě přes Průliv. Umožňuje předem 
vybrat TNV pro další celní a/nebo hygienické a 
rostlinolékařské (SPS) kontroly. 

Řidič bude cestou informován, zda: 

• může pokračovat 

• zda musí předložit zboží k celní a/nebo SPS 
kontrole 

• existují nějaké problémy, které je třeba řešit, 
než bude moci pokračovat v cestě 

Prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení pro 
Francii 

U přepravy ze Spojeného království musí být 
prohlášení ENS podána do francouzského 
ICS před překročením hranice EU. Podání lze 
provést pouze prostřednictvím elektronické 
výměny dat (EDI) pomocí certifikovaného 
softwaru (nebo webových portálů). Někteří 
provozovatelé trajektů poskytují podání ENS 
prostřednictvím své online rezervační služby. 

U doprovázeného nákladu provede podání 
prohlášení ENS do francouzského ICS 
dopravce. 

U nedoprovázeného nákladu provede podání 
prohlášení ENS do francouzského ICS 
provozovatel trajektu. 

Pohyb zboží přes Nizozemsko 

Nizozemský logistický průmysl má poradenství, 
jak projet nizozemskými přístavy. To pomůže 
provozovatelům nákladní dopravy a logistiky 
s různými formalitami, které se týkají 
přepravy zboží mezi Spojeným královstvím a 
Nizozemskem. 

Všechna čísla celních prohlášení pro vývoz a 
dovoz ze Spojeného království, které jedou přes 
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Nizozemsko, musí být předem zaregistrována 
přes Portbase. Je to placená služba. 

Řidiči nebudou mít přístup do nizozemských 
terminálů, pokud se předem nezaregistrují 
přes Portbase. Řidič musí předložit MRN při 
odbavení ve Spojeném království. 

Prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení pro 
Nizozemsko 

Prohlášení ENS se podávají prostřednictvím 
systému Portbase v okamžiku rezervace 
plavby. Přenos údajů vždy provede dopravce 
(tzn. provozovatel trajektu) u doprovázené i 
nedoprovázené přepravy. 

Pohyb zboží přes Belgii 
V Zeebrugge digitální systém RX/SeaPort 
propojuje data předložená a požadovaná všemi 
stranami v přístavu Zeebrugge. Data jsou 
registrována pro dovoz a vývoz přes jejich e-Desk. 
To lze provést ručně, prostřednictvím propojeného 
datového připojení nebo prostřednictvím celního 
softwaru. 

Řidiči nebudou moci pokračovat do Terminálu 
Zeebrugge, pokud nebudou celní prohlášení 
předem oznámena prostřednictvím RX/SeaPort 
e-Desk. 

RX/SeaPort má podrobné informace o dovozu 
and vývozu přes přístav v Zeebrugge. 

V Antverpách se předběžné oznámení celních 
dokladů provádí prostřednictvím přístavního 
systému Společenství v C-point. Toto předběžné 
oznámení může podat vývozce, speditér, celní 
zástupce nebo dopravní společnost. 

C-point má podrobné informace o celních 

postupech v Antverpách. 

Prohlášení o bezpečnosti a 
zabezpečení pro Belgii 
Prohlášení ENS by měla být zasílána do systému 
proclení dovozů přes rozhraní EDI do systému 
Customs Computer Paperless Customs and 
Excises (PLDA). 

V Belgii podává prohlášení ENS provozovatel 
trajektu nebo zasílací společnost pro 
doprovázenou i nedoprovázenou nákladní 
dopravu 

Pohyb zboží přes Španělsko 

Přístavy na jihu Španělska, např. přístavní 
úřad v Algeciras, používají přístavní systém 
Společenství Teleport 2.0. 

Přístavy Santander a Bilbao na severu
Španělska budou brzy používat podobný 
přístavní systém Společenství. 

Ti, kteří se zaregistrují, mohou sledovat své 
zboží prostřednictvím online e-služby. 

Dopravci jedoucí z VB do Španělska by měli: 

• podat nebo zařídit podání prohlášení ENS 
do španělského ICS 

• získat MRN 

• přihlásit se do systému dopravce a propojit 
registrační číslo vozidla s MRN 

Systém kontroluje první 4 číslice kódu 
Integrovaného celního sazebníku Evropských 
společenství (TARIC), počet balení a hmotnost 
Neexistuje ekvivalentní systém „obálky“ pro 
hromadné nakládky, takže všechny zásilky musí 
být zadány jednotlivě. TNV nemůže pokračovat 
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k odbavení ve VB, pokud zboží nebylo procleno 
pro vývoz. Údaje musí být zaslány dopravci 
před příjezdem TNV do přístavu VB nebo je 
musí mít řidič u sebe. 

Prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení pro
Španělsko 

Prohlášení ENS musí být podáno pro všechny 
zásilky. Provozovatel trajektu se musí před 
povolením nakládky ujistit, že tento požadavek 
byl splněn. 

Pro doprovázený náklad provede zadání 
prohlášení ENS (pouze za použití EDI) 
do španělského ICS dopravce. To 
nevylučuje možnost soukromé dohody mezi 
provozovatelem trajektu a dopravcem, aby 
provozovatel trajektu podal prohlášení ENS pro 
doprovázený náklad. 

U nedoprovázeného nákladu provede 
zadání prohlášení ENS do španělského ICS 
provozovatel trajektu. 

Provozovatel trajektu odešle prohlášení 
(včetně odkazů na předchozí prohlášení 
ENS) úředníkům ve španělských přístavech. 
Pracovníci poté zašlou dokumenty do Aduanas 
(španělský celní úřad). 

Pohyb zboží přes Irsko 

Od listopadu 2020 bude nutné všechna 
dovozní prohlášení EU zadávat do nového 
automatizovaného dovozního systému (AIS). 

Irish Revenue Customs RoRo Service 
poskytuje 3 funkce pro umožnění pohybu 
užitkových vozidel do a z irských přístavů. 
Tyto 3 funkce jsou: 

1. Oznámení před nástupem - celní 
prohlášení by měla být učiněna před 
příjezdem do odjezdového přístavu 
ve Spojeném království. Podrobnosti 
o bezpečnosti a zabezpečení a celní 
prohlášení pro veškeré zboží přepravované 
v TNV je třeba zaznamenat v oznámení 
před nástupem (PBN). PNB je virtuální 
obálka, která propojuje údaje o veškerém 
zboží přepravovaném v TNV. Celní orgán 
předá jeden pokyn, kterým se má řidič řídit 
při příjezdu do irského přístavu, bez ohledu 
na počet zásilek ve vozidle. 

2. Vyhledávání kanálu - poskytuje informace 
o tom, zda TNV může přímo opustit přístav, 



 
 

 
 

 

      
 

 
 

 
 

    

  

   

  
 

 

       
 

 
 

      

      

  
 

 

  
 

    
 

 
 

   

 

 
      

    

nebo zda je třeba zboží předložit ke kontrole 
celnímu úřadu. Tyto informace budou k 
dispozici prostřednictvím celní služby 
RoRo 30 minut před příjezdem trajektu do 
Irska a může k nim mít přístup kdokoli v 
dodavatelském řetězci. 

3. Samoodbavení parkování - řidiči, jejichž 
vozidla byla povolána k fyzické kontrole, 
zůstanou ve svém vozidle a informují 
Revenue, že zboží je k dispozici ke kontrole 
pomocí této funkce. Jakmile se uvolní 
kontrolní stojan, řidič obdrží textovou zprávu 
s pokynem, kam se má dostavit ke kontrole. 

Režimy ověřování a uvolňování 

Pokud problémy nelze vyřešit, bude zboží 
dočasně uskladněno po dobu maximálně 90 
dnů. 

V přístavech budou umístěny odstavné zóny, ale 
prostor je omezený. Pokud je zboží zabaveno, 
musí být reklamace uplatněna do jednoho 
měsíce a písemně. 

Obchodníci musí zaplatit poplatek za používání 
hraničních kontrolních stanovišť (BCP) a může 
být vyžadován další poplatek, pokud oznámení 
není přijato před příjezdem. 

Zboží může dostat zákaz vstupu nebo být 
zničeno, pokud nejsou splněny požadavky SPS. 

Za hranicí EU 

Jakmile zboží projde celní zónou EU, může 
pokračovat na místo určení. 

CTC - pohyb zboží do EU 

Před opuštěním VB 

Pokud obchodník zařídí, aby se zboží 
pohybovalo na základě CTC, řidič musí dostat 
buď: 

• tranzitní doprovodný doklad (TAD) od 
obchodníka a obchodník mu musí sdělit, že 
pohyb byl uvolněn do režimu tranzitu a že 
může pokračovat do místa odjezdu z VB 

• lokální referenční číslo (LRN) nebo TAD, 
který nebyl uvolněn do režimu tranzitu, a 
dostat pokyn, aby předložil zboží a LRN 
nebo TAD Britské pohraniční policii v 
určeném britském úřadu odeslání - zboží 
bude poté uvolněno a řidiči bude vydán TAD 

Vývozce/zástupce je odpovědný za informování 
přepravní společnosti a řidiče o stavu TAD. 

Pro zboží přepravované v tranzitu budou v 
EU a VB platit požadavky na bezpečnost a 
zabezpečení. 

Od 1. ledna 2021 nelze kombinované TSAD 
použít ke splnění požadavků na bezpečnost 
a zabezpečení ve VB (prohlášení UK EXS). 
Obchodníci přepravující zboží v tranzitu budou 
muset zajistit, aby příslušná prohlášení o 
bezpečnosti a zabezpečení byla v příapdě 
potřeby v EU a ve VB podána jinými prostředky. 

Vzhledem k tomu, že TSAD nelze použít pro 
požadavky ENS na tranzitní pohyby zboží z VB 
do EU od 1. ledna 2021 do zavedení NCTS5 
(očekávané v roce 2023), musí být do tranzitního 
systému EU (NCTS) provedeny samostatné 
záznamy TAD a samostatná prohlášení ENS 
musí být provedena do ICS tohoto členského 
státu pomocí komerční platformy EDI. 

Na hranici EU 

Pokud se převoz provádí na základě CTC, 
řidič musí předložit TAD celním orgánům EU v 
souladu s postupy EU. 

Za hranicí EU 

Pokud se převoz provádí na základě CTC, řidič 
musí předložit TAD určenému úřadu v EU nebo u 
oprávněného příjemce, kde bude tranzitní režim 
uzavřen. Zboží bude poté podléhat dovozním 
postupům EU. 

Úmluva ATA - pohyb zboží do 
EU 
Karnety ATA jsou mezinárodní celní dokumenty 
používané k dočasnému vývozu nebo dovozu 
zboží. 

Před opuštěním VB 

Pokud obchodník zajistí, aby se zboží 
pohybovalo podle Úmluvy ATA, musí řidič: 

• získat od obchodníka dokument karnetu ATA 

• předložit zboží a karnet ATA Britské 
pohraniční policii u britského úřadu odeslání 
podle pokynů obchodníka, jeho zástupce 
nebo logistické společnosti kontrolující pohyb 
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• od 1. ledna 2021 zkontrolovat u obchodníka, 
že pro přepravu byly splněny požadavky na 
prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení 
EXS - příslušné požadavky na bezpečnost a 
zabezpečení ENS musí být splněny také pro 
zemi, do které je zboží přepravováno 

Na hranici EU 

Řidič musí předložit karnet ATA a zajistit jeho 
orazítkování celními orgány EU v souladu s 
postupy EU. 

Za hranicí EU 

Pokud je pohyb zboží prováděn podle Úmluvy 
ATA, řidič by měl předat karnet ATA příjemci 
zboží při jeho dodání. A to proto, že karnet ATA 
je k dispozici k vrácení zboží do země původu, 
pokud není přepraveno zpět stejnou odchozí 
přepravní společností. 

Úmluva TIR - pohyb zboží 
do EU 

Před opuštěním VB 

Pokud obchodník zajistí, aby se zboží
pohybovalo podle Úmluvy TIR, musí mít 
vozidlo převážející zboží osvědčení o schválení 
silničního vozidla pro přepravu zboží pod celní 
závěrou. 

Dopravní společnost musí: 

• dát řidiči karnet TIR 

• zajistit, aby obchodník nebo přepravní 
společnost učinila opatření k deklaraci 
pohybu zboží v NCTS a měla referenční 
čísla potřebná k předložení zboží celním 
úřadům EU 

• instruovat řidiče, aby předložil zboží a 
karnet TIR Britské pohraniční policii u 
britského úřadu odeslání 

• od 1. ledna 2021 zkontrolovat u obchodníka, 
že pro přepravu byly splněny požadavky na 
prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení 
EXS - příslušné požadavky na bezpečnost a 
zabezpečení ENS musí být splněny také pro 
zemi, do které je zboží přepravováno 

Na hranici EU 

Pokud je přeprava prováděna podle úmluvy 
TIR, řidič musí předložit karnet TIR a zajistit 
jeho orazítkování celními orgány EU v souladu s 
postupy EU. 

Za hranicí EU 

Řidič musí předložit karnet TIR a zajistit, aby jej 
celní orgány EU opatřily razítkem, když zboží 
opustí celní území EU nebo u úřadu určení v EU. 

Jakmile vozidlo dokončí cestu, řidič musí vrátit 
karnet TIR do své kanceláře/vedoucímu. 

Další požadavky pro převoz 
konkrétního zboží do EU 

Převoz zboží podléhajícího spotřební 
dani z VB 

Zboží podléhající spotřební dani je alkohol, tabák 
nebo energetické produkty. 

Pokud zboží podléhá spotřební dani, musí řidič 
kromě jiných obchodních dokladů obdržet od 
obchodníka jeden z následujících dokladů: 

• kopii elektronického administrativního 
dokumentu (eAD) 

• obchodní dokumenty jasně ukazující 
administrativní referenční kód (ARC) pro eAD 

• doklad formulář W8 pro energetické 
produkty. 

• kopii celního prohlášení 

Převoz živočišných, 
rostlinných a jiných 
kontrolovaných produktů do 
EU 
Dopravní společnosti a řidiči, kteří přepravují 
živočišné, rostlinné a jiné kontrolované produkty, 
musejí znát měnící se pravidla a vědět, která 
místa v EU mají BCP pro provádění kontrol 
těchto produktů. 

Dopravní společnost a řidič by neměli zahájit 
přepravu těchto druhů zboží, dokud si nebudou 
jisti, že: 

• dovozce nebo vývozce zkontroloval, zda je 
trasa, kterou hodlají použít, vhodná 

• hraniční místo, které mají v úmyslu použít, je 
oprávněno přepravovat zboží, které vezou 

• obchodník jim vydal vývozní zdravotní 
certifikát (EHC), který doprovází zboží 

Je důležité si uvědomit, že pro jeden náklad 
může být potřeba několika EHC, i když je 
veškeré zboží vyzvednuto ze stejného místa. 
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Převoz zvířat, živočišných produktů, 
rostlin, ryb a produktů rybolovu do EU 

Obchodníci, kteří převážejí zvířata nebo 
živočišné produkty ze Spojeného království do 
EU, budou muset předem požádat o EHC. 

Obchodník bude muset po kontrole zásilky 
zajistit, aby EHC byl podepsán oprávněnou 
osobou. Obchodník musí zkontrolovat, zda trasa, 
po které řidič jede, umožní kontrolu zásilky u 
správného BCP v první dosažené zemi EU. 

Zásilky rostlin a rostlinných produktů musí 
doprovázet rostlinolékařské osvědčení 
(PC). Obchodník žádá o PC u příslušného 
rostlinolékařského úřadu: 

• Agentura pro zdraví zvířat a rostlin v Anglii a 
Walesu 

• Skotská vláda ve Skotsku 

• Lesnická komise v Anglii, Walesu a Skotsku 
pro dřevo, dřevěné výrobky a kůru 

Řidič musí u obchodníka nebo přepravní 
společnosti potvrdit, že dovozní zástupce se 
sídlem v EU informoval příslušný BCP o příjezdu 
zásilky nejméně 24 hodin před zamýšleným 
příjezdem. 

Řidič musí mít pro svou zásilku vytištěnou kopii 
každého EHC nebo PC. Zásilky mohou být při 
příjezdu do BCP v EU kontrolovány. 

Přeprava ryb ulovených v moři a 
určených pro lidskou konzumaci do 
EU 

Kromě EHC budou muset vývozci volně 
lovených mořských ryb určených pro lidskou 
konzumaci získat pro každou zásilku do EU 
osvědčení o úlovku ve Spojeném království. 

Vývozci zašlou kopii dokumentů svému dovozci 
do EU, v některých případech však může 
doklady vézt také řidič. Před vývozem ulovených 
ryb a produktů rybolovu ze Spojeného království 
do EU může dopravní společnost zkontrolovat, 
zda vývozce získal ověřené osvědčení o úlovku 
ve Spojeném království. 
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Převoz živých zvířat do EU 

K přepravě živých zvířat do EU budou muset 
přepravci požádat členský stát EU, kde mají 
zastoupení, o: 

• povolení přepravce EU 

• osvědčení o způsobilosti 
• osvědčení o schválení vozidla 

Od 1. ledna 2021 nebude EU uznávat verze 
těchto dokumentů vydané ve Spojeném 
království. 

Přepravci nesmí mít povolení přepravce nebo 
schválení vozidla ve více než jednom členském 
státě EU. Je tedy možné, že o ně nebudou moci 
požádat před 1. lednem 2021. 

Přepravci mohou požádat o druhé osvědčení o 
způsobilosti od příslušného členského státu EU 
před 1. lednem 2021. 

Více informací získáte od Agentury pro zdraví 
zvířat a rostlin (APHA). 

Knihy jízd 

K přepravě živých zvířat z nebo přes Anglii, 
Skotsko nebo Wales do EU budou přepravci 
muset požádat o 2 knihy jízd: 

• jednu schválenou členským státem EU, 
který je prvním bodem vstupu do EU 

• jednu schválenou od APHA 

Převoz ohrožených nebo chráněných 
druhů zvířat či rostlin podle CITES 

Ohrožené nebo chráněné druhy zvířat či rostlin 
podle Úmluvy o mezinárodním obchodu s 
ohroženými druhy volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin (CITES) mohou projít 
pouze určenými přístavy. Aktuální informace o 
těchto přístavech a požadavcích na povolení a 
oznámení CITES jsou na GOV.UK. 

Některé produkty mohou spadat do kategorie 
produktů živočišného původu i do položek 
CITES a musí proto splňovat 2 soubory 
požadavků. 

22 
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PŘEPRAVA ZBOŽÍ Z 
EU DO VB 
Přeprava zboží z Irska do VB 
Veškeré zboží přepravované z Irska do VB 
bude vyžadovat vývozní prohlášení. Irské 
výstupní souhrnné prohlášení obsahuje údaje z 
prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení EXS. 

U zboží vyváženého prostřednictvím RoRo, je 
třeba vyplnit Oznámení před nástupem před 
příjezdem do odjezdového přístavu v Irsku 
prostřednictvím Irish Revenue RoRo služby. 

Za vývozní prohlášení EU odpovídá vývozce a 
budou předkládána pomocí stávajícího systému 
automatizovaného zpracování vstupu (AEP). 
Systém AEP zajišťuje validaci, zpracování, 
zaúčtování cla a odbavení celních prohlášení. 

Irish Revenue má informace o celních 
elektronických systémech. 

Převoz zboží mezi Irskem a 
Severním Irskem 
Řidiči přepravující zboží mezi Irskem a SI 
budou řešit odlišné celní postupy ve srovnání s 
ostatními obchody mezi VB a EU. 

Předběžné oznámení - pohyb 
zboží do VB 

Před opuštěním EU 

Při vyzvedávání zboží musí řidič obdržet 
všechny příslušné celní informace nebo 
dokumenty a další doklady. Řidič musí potvrdit: 

• že obchodník splnil vývozní postupy EU 

• s vývozcem, že splnil všechny požadavky 
Spojeného království na dovoz 

Od ledna 2021 po dobu 6 měsíců budou pro 
kontrolované zboží a nekontrolované zboží 
odlišné celní požadavky. 

Kontrolované zboží 

Od 1. ledna 2021 budou pro veškeré zboží na 
seznamu kontrolovaného zboží požadována 
celní prohlášení. Proto musí dopravce při 
převozu kontrolovaného zboží mít MRN. 

Nekontrolované zboží 

U nekontrolovaného zboží může dovozce 
provést záznam ve svých vlastních obchodních 
záznamech a poté vyplnit dodatečné 
prohlášení, které musí předložit Královskému 
úřadu daní a cel (HM Revenue and Customs, 
HMRC) do 6 měsíců od okamžiku dovozu. 
Proto musí dopravce mít obchodníkovo číslo 
registrace a identifikace hospodářského 
subjektu (EORI) při pohybu tohoto zboží. 

Dovozní prohlášení o bezpečnosti a 
zabezpečení 

EPro zboží, které opouští EU, se od 1. ledna 
2021 budou vyžadovat prohlášení EXS. Od 
1. července 2021 budou pro dovoz z EU do 
VB požadována prohlášení o bezpečnosti a 
zabezpečení ENS. Jedná se o stejný model, jaký 
se používá pro obchod se zbytkem světa. 

U zboží dováženého do VB mají dopravci 
zákonnou povinnost celním orgánům Spojeného 
království poskytnout informace o bezpečnosti 
a zabezpečení před příjezdem prostřednictvím 
prohlášení ENS. Pro RoRo je přepravcem 
provozovatel trajektu pro nedoprovázené 
zboží nebo dopravce pro doprovázené zboží. 
Dopravce může souhlasit s tím, že požadavek 
na bezpečnost a zabezpečení přenechá 
obchodníkovi. Dopravci však zůstává právní 
odpovědnost za bezpečnost a zabezpečení. 

Zákonným požadavkem je, aby prohlášení o 
bezpečnosti a zabezpečení ENS bylo úplné a 
přesné podle aktuálních nejlepších vědomostí 
deklaranta. Pokud se však údaje změní, lze 
prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení ENS 
upravit až do okamžiku příjezdu do Spojeného 
království. 
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Údaje požadované pro prohlášení ENS zahrnují: 

• odesílatel 
• příjemce 

• popis zboží 
• trasa (země postupně) 
• doprava (např. údaje o trajektu nebo 

Eurotunelu) 
• čas příjezdu 

Prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení zboží 
musí být předloženo konkrétní počet hodin 
před příjezdem do nebo odjezdem z přístavu 
ve Spojeném království. Tím se zajistí, aby 
pohraniční policie měla dostatek času na 
posouzení prohlášení. 

Pro Eurotunel musí být prohlášení o bezpečnosti 
a zabezpečení ENS podáno nejméně 1 hodinu 
před příjezdem (tento čas se odvíjí od příjezdu 
do Coquelles). 

U krátkých námořních cest musí být prohlášení 
o bezpečnosti a zabezpečení ENS předložena 
nejméně 2 hodiny před příjezdem pro 
kontejnerové i nekontejnerové dovozy. Krátké 
námořní cesty znamenají cesty z: 

• Lamanšského průlivu, nebo z atlantického 
pobřeží Evropy od bodu, kde se setkává s 
Lamanšským průlivem, do přístavu Algeciras 
včetně 

• Norska 

• Irska 

• Faerských ostrovů 

• Islandu 

• přístavů v Baltském moři a Severním moři 

K prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení je 
nutné číslo EORI. 

U dovozů do VB musí být prohlášení ENS 
podáno v novém britském bezpečnostním 
systému „safety and security GB“. Deklaranti 
budou potřebovat GB EORI. 

U zboží přepravovaného do Severního Irska 
musí být prohlášení ENS podáno do systému 
„ICS NI“. Deklaranti budou potřebovat XI EORI 
nebo platný EU EORI. 

K dispozici bude také možnost předkládat 
prohlášení prostřednictvím systémů CSP/ 
poskytovatelů softwaru třetích stran. 

Ti, kteří mají sítě proti pašování (ASN) 
pro splnění požadavků na bezpečnost a 
zabezpečení, je mohou používat od 1. ledna 
2021. 

Na hranici EU 

Řidič musí mít pro každou zásilku doklad o 
celním prohlášení od obchodníků (v EU a 
Spojeném království). To bude ve formě: 

• MRN, které lze označit jako číslo vstupu do 
Spojeného království, nebo 

• čísla EORI obchodníka, pokud dovozce ze 
Spojeného království podává prohlášení ve 
svých vlastních záznamech 

• EU vývozní prohlášení MRN 

Na hranici Spojeného království 
Orgány Spojeného království nebudou běžně 
zastavovat vozidla na cestě do Spojeného 
království, aby zkontrolovaly, zda mají správné 
dovozní celní dokumenty. 

Po příjezdu však mohou příslušníci Britské 
pohraniční policie zastavit vozidla tak, jak 
to dělají nyní, za účelem provedení kontrol 
některých celních přestupků, zabezpečení a 
pašování. Když provádějí kontrolu, odstaví 
TNV a požádají řidiče, aby předložil MRN a/ 
nebo EORI pro každou zásilku spolu s další 
požadovanou dokumentací nebo informacemi. 

CTC - pohyb zboží do VB 

Před odjezdem z EU 

Pokud obchodník zařídí, aby se zboží 
pohybovalo na základě CTC, řidič musí dostat 
buď: 

• TAD od obchodníka a obchodník mu musí 
sdělit, že pohyb byl uvolněn do režimu 
tranzitu a že může pokračovat do místa 
odjezdu z členského státu EU 

• LRN nebo TAD, který nebyl uvolněn 
do režimu tranzitu, a dostat pokyn, aby 
předložil zboží a LRN nebo TAD úřadům 
členského státu EU určenému úřadu 
odjezdu v EU - zboží bude poté uvolněno a 
řidiči bude vydán TAD 

Vývozce/zástupce je odpovědný za informování 
přepravní společnosti a řidiče o stavu TAD. 
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Na hranici EU 

Pokud se převoz provádí na základě CTC, 
musí řidič předložit TAD celním orgánům EU v 
souladu s postupy EU. 

Za hranicí Spojeného království 
U zboží přepravovaného podle CTC se musí 
přepravní společnosti od 1. ledna 2021 řídit buď 
papírovým postupem nebo službou pohybu zboží 
ve vozidle (GVMS) pro dokončení tranzitního 
pohybu při vstupu do VB. Který proces se 
použije, bude záviset na místě, kam zboží dorazí. 

Obchodníci musí dát dopravní společnosti 
TAD MRN pro každou zásilku CTC. Referenční 
číslo dokazuje, že řidič má správné prohlášení 
o přepravě zboží v režimu tranzitu. Papírový 
TAD musí také jet se zbožím pohybujícím se 
tranzitem. 

Dopravní společnosti musí použít GVMS k 
propojení všech referenčních čísel TAD do 
jednoho GMR pro každý pohyb přívěsu. GVMS 
mohou použít dvěma způsoby: 

• přímým spojením z jejich vlastního systému do 
GVMS 

• přes online službu na GOV.UK - k tomu 
je nutné uživatelské jméno a heslo pro 
Government Gateway 
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TRANSPORTING GOODS BETWEEN GREAT BRITAIN AND 
THE EU FROM 1 JANUARY 2021: GUIDANCE FOR HAULIERS28 

Pro každý pohyb přívěsu zadají přepravní 
společnosti nebo řidiči do GMR správné VRN 
pro doprovázené pohyby zboží nebo TRN pro 
nedoprovázené pohyby zboží. VRN/TRN lze 
doplnit o jakékoli změny, ale musí být správné, 
když je GMR předložen dopravci přes Průliv v 
místě odjezdu. 

Řidiči nebudou moci nastoupit na mezinárodní 
trajekty nebo do Eurotunelu bez kompletního 
GMR. Nesmí pokračovat k hranici: 

• před přidáním všech nezbytných odkazů do 
GMR 

• pokud nebyl do GMR přijat žádný odkaz na 
prohlášení 

Řidiči budou muset předložit GMR dopravci 
přes Průliv při příjezdu do místa odjezdu, aby 
prokázali, že mají doklady nezbytné k legální 
přepravě zboží. 

Řidiči musí v případě potřeby dodržovat 
pokyny vydané pohraničními úřady, aby mohli 
pokračovat ke kontrole na konkrétním místě. 

Úmluva ATA - pohyb zboží 
do VB 

Před odjezdem z EU 

Pokud obchodník zajistí, aby se zboží
pohybovalo podle Úmluvy ATA, musí řidič od 
obchodníka obdržet dokument karnetu ATA. 

Na hranici EU 

Řidič musí předložit karnet ATA a zajistit jeho 
orazítkování celními orgány EU v souladu s 
postupy EU. 

Na hranici Spojeného království 
Řidič musí dodržovat místní postupy přístavu pro 
předložení karnetu ATA. 

Úmluva TIR - pohyb zboží do 
VB 

Před odjezdem z EU 

Pokud obchodník zajistí, aby se zboží
pohybovalo podle Úmluvy TIR, musí mít 
vozidlo převážející zboží osvědčení o schválení 
silničního vozidla pro přepravu zboží pod celní 
závěrou. 



 
 

 
  

  

 

 

 

 

 
 

 

    

 
 

Dopravní společnost musí: 

• dát řidiči karnet TIR 

• zajistit, aby obchodník nebo dopravní 
společnost učinila opatření k deklaraci 
pohybu zboží v NCTS a mít referenční čísla 
potřebná k předložení zboží celním orgánům 
Spojeného království 

• instruovat řidiče, aby předložil zboží a karnet 
TIR Britské pohraniční policii u britského 
úřadu v místě určení 

Na hranici EU 

Řidič musí předložit karnet TIR a zajistit jeho 
orazítkování celními orgány EU v souladu s 
postupy EU. 

Na hranici Spojeného království 
Řidič musí dodržovat místní postupy přístavu 
pro předložení karnetu ATA nebo karnetu TIR. 

Jakmile vozidlo dokončí cestu, řidič musí vrátit 
karnet TIR do své kanceláře/vedoucímu. 

Další požadavky pro převoz 
konkrétního zboží do VB 

Převoz zboží podléhajícího spotřební 
dani do Spojeného království 
Pokud zboží směřuje do skladu zboží 
podléhajícího spotřební dani ve Spojeném 
království, řidič musí před opuštěním přístavu 
zajistit, aby měl buď kopii eAD nebo obchodní 
dokumenty, které jasně uvádějí ARC. Řidiči 
by měli tyto dokumenty obdržet od svého 
zákazníka nebo zprostředkovatele, který 
pracuje jeho jménem. 

Pokud však dovozce použil zjednodušený celní 
režim, který umožňuje zpoždění příjezdu zboží, 
zpozdí se také vytvoření eAD, dokud nedorazí 
zboží. Řidič musí místo toho zajistit, aby před 
opuštěním přístavu měl kopii předem podaného 
celního prohlášení, které musí obsahovat 
údaje o záruce na pohyb zboží podléhajícího 
spotřební dani. 

Pokud je zboží stále na cestě na adresu dodání 
do konce následujícího pracovního dne po 
dovozu, měl by dovozce (nebo jeho zástupce) 
v tomto okamžiku poskytnout řidiči kopii eAD 
nebo ARC, aby formalizoval požadavky na 
pohyb zboží podléhajícího spotřební dani. 

Převoz živých zvířat a rostlin 
a rostlinných produktů s 
vysokou prioritou do VB 
Pokud řidič přepravuje rostliny a rostlinné 
produkty, živá zvířata nebo zboží s vysokou 
prioritou, na něž se vztahuje CITES, musí 
vývozce z EU nebo jeho zástupce k zásilkám 
přiložit následující dokumenty a/nebo údaje. 
Řidič je musí předložit při odbavení na hranici 
EU: 

• originál EHC s vlastnoručním podpisem, 
pokud je potřeba 

• jakékoli požadované dokumenty CITES 

Kontroly těchto produktů budou v cílovém místě 
prováděny do července 2021. 

Požadavky od dubna a 
července pro pohyb zboží do 
VB 
V dubnu a červenci 2021 dojde k dalším 
změnám v pohybu zboží mezi EU a VB. 

Od dubna 2021 budou existovat další 
požadavky na produkty živočišného původu 
(např. maso, med, mléko nebo vaječné výrobky) 
a všechny regulované rostliny a rostlinné 
produkty. Tyto produkty budou vyžadovat 
předběžné oznámení a příslušnou zdravotní 
dokumentaci, např. EHC. Jakékoli fyzické 
kontroly rostlin nebo rostlinných produktů budou 
v cílovém místě prováděny až do července 
2021. 

Od července 2021 budou u všech produktů 
zavedeny plné kontroly a inspekce dovozu. 
Pro dovoz z EU do VB budou vyžadována 
prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení ENS. 
Bude to stejný model, jaký se v současnosti 
používá pro obchod se zbytkem světa. 

Další verze této příručky podrobně stanoví tyto 
nové postupy. 
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ZABEZPEČENÍ VOZIDLA 
PŘI CESTOVÁNÍ DO 
A ZE SPOJENÉHO 
KRÁLOVSTVÍ 
Dopravní společnosti ze Spojeného království, 
mimo EU a z EU a jejich řidiči musí zabezpečit 
vozidla přijíždějící do Spojeného království, aby 
snížili riziko, že se stanou obětí trestného činu. 

Řidiči překračující hranici mezi Spojeným 
královstvím a EU by si měli být vědomi 
potenciálního nebezpečí pro vozidla a jak 
mohou zastavit „utajené návštěvníky“. Utajený 
návštěvník je osoba, která se skrývá ve vozidle 
nebo na něm, aby se vyhnula hraniční kontrole 
ve Spojeném království. 

Pokud řidič nezabezpečí vozidlo a zjistí se, 
že přepravuje utajené návštěvníky do oblastí 
Spojeného království nebo pod kontrolou 
Spojeného království, může řidič, vlastník nebo 
nájemce vozidla dostat pokutu až do výše 2 
000 GBP za každou nalezenou osobu (známou 
také jako „občanský trest“). 

Zákon se vztahuje na všechny příjezdy 
do Spojeného království nebo oblastí pod 
kontrolou Spojeného království, a to i z 
evropských přístavů a přes Eurotunel. 

Zajištění bezpečnosti vozidel 
Efektivní systém pro dopravní společnosti 
zahrnuje: 

• písemné pokyny pro řidiče o tom, jak 
používat systém 

• robustní bezpečnostní zařízení pro účinné 
zabezpečení vozidla, nákladu a nákladového 
prostoru 

• doklady o školení řidičů o tom, jak používat 
systém a bezpečnostní zařízení 

• poskytování kontrolních seznamů 
zabezpečení vozidla řidičům 

• monitorování, zda řidiči dodržují schválené 
postupy 

Efektivní systém pro řidiče zahrnuje: 

• použití bezpečnostních zařízení (např. visací 
zámek, plomby s jedinečnými čísly a sklopná 
šňůra) k zabezpečení vozidel po nakládce 

• důkladnou kontrolu bezpečnostních zařízení 
a vozidla po každém zastavení a před 
vstupem do Spojeného království 

• zaznamenávání komplexních kontrol do 
kontrolního seznamu zabezpečení vozidla, 
aby bylo prokázáno dodržování předpisů, 
a mít k dispozici k předložení příslušníkovi 
pohraniční policie 

Řidiči by měli postupovat podle pokynů v 10 
krocích k prevenci utajených návštěvníků a mít je 
s sebou po celou dobu své cesty. 

Pokud se někdo skrývá ve 
vozidle 
Pokud má řidič podezření, že se někdo pokouší 
dostat do jeho vozidla nebo vstoupil do jeho 
vozidla, měl by kontaktovat místní policii, jakmile 
to bude bezpečné. Ve Spojeném království 
volejte 999 nebo v EU volejte 112 před vjezdem 
do přístavu. 
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KONTROLNÍ SEZNAM 
CELNÍCH DOKLADŮ 
Celní dokumenty požadované pro každý ze čtyř způsobů přepravy zboží pro každý odjezdový 
přístav a zemi určení: 

Celní trasa / 
místo vstupu 

Dokumenty požadované pro 
všechny destinace 

Z Doveru nebo 
Eurotunelu 

Do 
Francie 

Do 
Nizozemska 

CTC Tranzitní doprovodný doklad s 
hlavním referenčním číslem (MRN) 
Vývozní prohlášení (MRN) 
Bezpečnost a zabezpečení: UK 
EXS / EU ENS 

Zkontrolovat TNV 
- KAP 

NCTS 
Francouzský 
systém: Smart 
Border 

NCTS 
Nizozemský 
systém: Portbase 

Karnet ATA Dopravce: karnet ATA Zkontrolovat TNV NCTS NCTS 

Řidič: karnet ATA - KAP Francouzský Nizozemský 

Bezpečnost a zabezpečení: UK 
EXS / EU ENS 

systém: Smart 
Border 

systém: Portbase 

Předběžné 
oznámení 

Vývozní prohlášení (MRN) 
Tranzitní hlavní referenční číslo 
(MRN) 
Bezpečnost a zabezpečení: UK 
EXS / EU ENS 

Zkontrolovat TNV 
- KAP 

NCTS 
Francouzský 
systém: Smart 
Border 

NCTS 
Nizozemský 
systém: Portbase 

TIR Karnet TIR a osvědčení TIR o Zkontrolovat TNV NCTS (při NCTS (při 
schválení vozidla - KAP příjezdu do EU) příjezdu do EU) 
Vývozní prohlášení (MRN) 
Bezpečnost a zabezpečení: 
UK EXS / EU ENS 

Francouzský 
systém: Smart 
Border 

Nizozemský 
systém: Portbase 

Celní trasa / 
místo vstupu 

Dokumenty požadované pro 
všechny destinace 

Do Belgie Do Španělska Do Irské 
republiky 

CTC Tranzitní doprovodný doklad s 
hlavním referenčním číslem (MRN) 
Vývozní prohlášení (MRN) 
Bezpečnost a zabezpečení: UK 
EXS / EU ENS 

NCTS 
Belgický systém: 
digitální systém RX 
SeaPort 

NCTS 
Španělský 
systém: Teleport 
2.0 

NCTS 

Karnet ATA Dopravce: karnet ATA NCTS NCTS NCTS 
Belgický systém: ŠpanělskýŘidič: karnet ATA 
digitální systém RX systém: Teleport Bezpečnost a zabezpečení: UK SeaPort 2.0EXS / EU ENS 

Předběžné 
oznámení 

Vývozní prohlášení (MRN) 
Tranzitní hlavní referenční číslo 
(MRN) 
Bezpečnost a zabezpečení: UK 
EXS / EU ENS 

NCTS 
Belgický systém: 
digitální systém RX 
SeaPort 

NCTS 
Španělský 
systém: Teleport 
2.0 

NCTS 

TIR Karnet TIR a osvědčení TIR o NCTS (při příjezdu NCTS (při NCTS (při 
schválení vozidla do EU) příjezdu do EU) příjezdu do EU) 

digitální systém RX ŠpanělskýVývozní prohlášení (MRN) 
SeaPort systém: Teleport Bezpečnost a zabezpečení: 2.0UK EXS / EU ENS 

KONTROLNÍ SEZNAM CELNÍCH DOKLADŮ 31 



PŘEPRAVA ZBOŽÍ MEZI VELKOU BRITÁNIÍ A EU OD 1. LEDNA 
2021: POKYNY PRO DOPRAVCE A KOMERČNÍ ŘIDIČE

CELNÍ DOKUMENTY
TIR, ATA, CTC, IMPORT DECLARATION

Standardní francouzské (pro
krátké plavby) dovozní prohlášení
Většina zboží se bude pohybovat po této trase s dovozním
prohlášením EU. Referenční číslo pohybu zboží z
dovozního prohlášení EU

Lze předložit v digitální formě

Společná tranzitní úmluva –
tranzitní doprovodný dokument
(TAD)
„Společný“ tranzitní režim se používá pro pohyb zboží mezi
EU a ostatními zeměmi, které podepsaly Společnou tranzitní
úmluvu nebo mezi zeměmi společného tranzitního režimu:

• Island, Norsko, Lichtenštejnsko

• Švýcarsko, Turecko, Severní Makedonie

• Srbsko a EU

Je-li zboží přepravováno ve společném tranzitním režimu,
je vyžadován tranzitní doprovodný doklad (TAD)

• Lze předložit i v digitální formě 

Karnet ATA
Karnet ATA je dokument používaný k tomu, 
aby se zabránilo placení daně za zboží 
dočasně dovezené do země z obchodních 
důvodů, včetně: 

• vzorků k vystavení na veletrzích nebo 
prodejních setkáních 

• propagačních materiálů
• nahraných filmů a audio záznamů 
• vybavení potřebného k práci, např. 

notebooky, kamery a zvukové zařízení 
• zboží pro vzdělávací, vědecké nebo 

kulturní účely 
• osobních věcí a sportovního zboží
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IRU - Union Internationale 
des Transports Routiers 

CARNET TIR* 

14 vouchers No

1. Valable pour prise en charge par le bureau de douane de départ jusqu'au 01.07.2003 inclus
Valid for the acceptance of goods by the Customs office of departure up to and including

2. Délivré par Union of Chambers of Commerce, Industry, Maritime Commerce 
Issued by

and Commodity Exchanges of Turkey (UCCIMCCE)
(nom de l'association émettrice / name of issuing association)

3. Titulaire TÜRKSPED MEHMET PİR Milletleraras  Nakliyat A.Ş.
Holder

Merkez Mah. Değirmenbahçe Sok. No:19 Yenibosna Bak rköy İSTANBUL TUR/042/8 
(nom, adresse, pays / name, address, country)

4. Signature du délégué de l'association 5. Signature du secrétaire 
émettrice de l'organisation internationale: 
et cachet de cette association: Signature of the secr tary of the international
Signature of authorized official of the organization:

e

issuing association and stamp of that
 association:

Signature of Secretary-General of IRU

(A remplir avant l'utilisation par le titulaire du carnet / To be completed before use by the holder of the carnet) 

Pays de depart Turkey 
Country/Countries of departure (1)

Pays de destination Switzerland, Germany
Country/Countries of destination (1)

No(s) d'immatriculation du (des) véhicules(s) routiers(s) (1)

Registration No(s). of road vehicle(s) (1)

34 ZH 6945

Certificat(s) d'agrément du (des) véhicule(s) routier(s) (No et date) (1)

Certificate(s) of approval of road vehicle(s) (No. and date) (1)

No. 118932.2645 of 02.10.2002 

10. No(s) d'identification du (des) conteneur(s) (1)

Identification No(s). of container(s) (1)

Stamp and signature of UCCIMCCE 

6.

7.

8.

9.

11. Observ11. Observationationss divdiveersesrses 
RemaRemarrkkss

12.12. SignaturSignature due du titultitulaairire due du carcarnet:net: 
SSignignatuaturree ooff tthhee carnetcarnet holholddeerr::

(1)(1) Biffer laBiffer la menmenttionion ininutileutile Signature of the TIR Carnet holder
doStrikeStrike outout whicwhicheveheverr doeses nnoott appapplyly 

* Voi* Voirr anannexnexe 1e 1 de lde laa CConvonventientionon TTIIRR,, 191975,75, élélababororée sée sous lous leess ausauspipices dces dee llaa CCoommmmiississioonn écoéconnoommiiqque due dees Ns Naatitions Uons U iinn eess popourur ll''EurEuropope.e. 
** SeeSee anneannexx 11 ofof thethe TIRTIR Convention,Convention, 1975,1975, preparedprepared underunder thethe ausauspices ofpices of the United Nations Economic Commission for Europe.the United Nations Economic Commission for Europe.

VOUCHER No 1 PAGE 1 1. TIR CARNET No
2. Customs office(s) of departure 3. Name of the international organization

1. Trabzon 2.  Erenköy 
3.

IRU - International Road Transport Union 

For official use 4. Holder of the carnet (name, address and country) 

TÜRKSPED MEHMET PİR Milletleraras  Nakliyat A.Ş.
Merkez Mah. Değirmenbahçe Sok. No:19 Yenibosna 
Bak rköy İSTANBUL TUR/042/8

5. Country/Countries of departure
 Turkey

6. Country/Countries of destination 
Switzerland, Germany 

7. Registration No(s). of road vehicle(s)
 34 ZH 6945 

8. Documents attached to the manifest 

CMR 0658 of 28.05.2003 
CMR 0754 of 28.05.2003

GOODS MANIFEST
9. (a) Load compartment(s) or 10. Number and type of packages or articles; description of goods 11. Gross 16. Seals or

(b) 
container(s) 
Marks and Nos. of Trabzon Customs office

weight identification 

packages or articles 
in kg marks 

For Bern: 
applied, 

( number, 

AB 1 - 800 Towels, boxes, 800 packages 5600
identification)

For Freiburg: One seal 
No. 11 

CD 1 - 500 Linen, collies, 500 packages 4300

12. Total number of packages entered
 on the manifest

Number 13. I declare the information in items 
1300

17. Customs office of departure. Customs 

Destination:
1-12 above to be correct officer's signature and Customs office

1. Customs office Bern 800 
14.
 and comp  date stamp

15.
Pl

lete 

S
ace and date 
ignature of holder or agent

28.05.2003 
2. Customs office Freiburg  500 

Trabzon, 28.05.2003 
Signature Stamp and signature

3. Customs office 
(Trabzon)

18. Certificate for goods taken under control (Customs office of
 departure or of entry en route) Trabzon 

19. Seals or identification marks 
found to be intact

20. Time-limit for transit
31.05.2003 

21. Registered by the Customs office at under No. 
Trabzon 006494

22. Miscellaneous (itinerary stipulated, Customs office at which the
load must be produced, etc.)

 Erenköy
23. Customs officer's signature and Customs
 office date stamp 

28.05.2003 
Stamp and signature (Trabzon)

COUNTERFOIL No 1 PAGE 1 of TIR CARNET No

1. Accepted by the Customs office at Trabzon 
6. Customs officer's signature and

 Customs office date stamp 

2. Under No. 006494

3. Seals or identification marks applied One seal No. 11 

4. Seals or identification marks found to be intact

5. Miscellaneous (route prescribed, Customs office at which the load must be
 produced, etc.) Erenköy 28.05.2003 

Stamp and signature (Trabzon)

Další osvědčení pro
konkrétní zboží
Vývozní zdravotní osvědčení, osvědčení 
o úlovku

• Produkty živočišného původu, ryby a
jiné mořské plody

Rostlinolékařské osvědčení 

• používá se pro jakýkoli strom, dřevo,
kůru, půdu nebo semeno lesního
stromu

• nevyráběné dřevěné výrobky ve formě
obalů, krabic, beden, sudů nebo palet

• použité lesnické stroje

ANNEX IA 

▼C3
Notification document for transboundary movements/shipments of waste 

▼M1

2006R1013 — EN — 10.04.2013 — 008.003 — 68 

Karnet TIR
Transports Internationaux Routiers (TIR), 
nebo mezinárodní silniční doprava, se 
používá pouze pro silniční přepravu zboží v 
zabezpečených/schválených vozidlech nebo 
kontejnerech, a s karnetem TIR. 

• Toto zboží může cestovat mimo dosah
Společné tranzitní úmluvy (tzn. MRN a
tranzitní průvodní doklad), například z VB
do Asie po silnici.

Speciální zboží

Export Health Cert, Catch certificate, 
Phytosanitary Certificate, controlled drug 
export licence, strategic export licence, 
waste export notification control document.

UNITED 
KINGDOM 

Catch and Re-Export Certificate 

(i) CATCH CERTIFICATE 

Document Number Validating Authority Marine Management Organisation 

1 Name Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Team 

Address Lancaster House, Hampshire Court, Newcastle upon Tyne, United Kingdom. NE4 7YJ 

Tel. 0300 123 1032 Email 
ukiuuslo@marinemanagement.org.uk 

2 Fishing Vessel Name Home Port & 
Registration (RSS) No. 

PLN IMO/Lloyd's 
Number (if issued) 

Fishing Licence No. Valid to 

Inmarsat No. / Telefax No. / Telephone No. / E-mail address (if issued) 

3 Description of Product 

Species Commodity Catch Date / s Weight Exported 
Code Area(s) Landed (Kg) 

4 References of applicable conservation and management measures 

5 Name of Master / Representative of fishing vessel: 

6 Declaration of Transhipment at Sea
Name of Master of Fishing Vessel 

Signature Transhipment Estimated weight 
and Date Date/Area/Position (kg) 

Master of Receiving Signature Vessel Name Call Sign IMO/Lloyds Number 
Vessel (if issued) 

1 

Další osvědčení pro konkrétní zboží
- kontrolní dokument oznámení o
vývozu odpadu
Existují různá pravidla podle toho, jaký odpad posíláte kam.
Některý odpad lze vyvážet v rámci nižší úrovně kontroly a při
převozu ho musí doprovázet pouze formulář Příloha VII. Pro
jiné vývozy odpadu “mající ohlašovací povinnost” se to vše
provádí v online systému IWS Online. Přes odkaz níže:

• https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-
waste

• Pro další informace kontaktujte:
askshipments@environment-agency.gov.uk
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D     
Oprávnění pro kontrolované léky

• Dokument se bude hodně podobat dokumentu vpravo. 

• Oprávnění pro vývoz chemických látek 

• Postup pro kontrolu, zda je oprávnění vyžadováno, a poté
podání žádosti o oprávnění, je uveden v příručce pro zboží
dvojího užití na GOV.UK. To zahrnuje odstavec týkající
se chemických látek s odkazy na požadavek z Úmluvy o
chemických zbraních a další oprávnění požadovaná pro
určité země.

• Další informace najdete na: https://www.ecochecker.trade.
gov.uk/spirefox5live/fox/spire/

• Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 týkající se zboží dvojího
užití v současné době umožňuje pohyb všech položek
v Příloze I nařízení - nazývané Seznam zboží dvojího
užití - které má být odesláno do členských států EU bez
individuálního oprávnění. V současné době citují Nařízení
ve své přepravní dokumentaci.

P     
Z    

Prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení EU musí být podáno 1 hodinu
před příjezdem do EU (pokud jde o Eurotunel) nebo 2 hodiny, pokud jde o
Dover.

• Je zákonnou povinností dopravce mít ho při vstupu do Francie

Před cestou by měl tento formulář vyplnit váš celní zprostředkovatel.

• Prosím zajistěte, aby se to provedlo před tranzitem. Pokud budete
vráceni z Francie, protože nemáte prohlášení o bezpečnosti a
zabezpečení, kontaktujte prosím svého celního zprostředkovatele.
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DALŠÍ 
INFORMACE 
Umístění poradenských míst přepravce 
https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations 

Kategorie řidičských průkazů 
https://www.gov.uk/driving-licence-categories 

Řízení v zahraničí 
https://www.gov.uk/driving-abroad/international-driving-permit 

Poradenství ohledně cestování do zahraničí 
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice 

Zkontrolujte cestovní pas pro cesty do Evropy od 1. ledna 2021 
https://www.gov.uk/check-a-passport-travel-europe-1-january-2021 

Povolení pro mezinárodní silniční dopravu ECMT 
https://www.gov.uk/guidance/ecmt-international-road-haulage-permits 

Štítky GB 
https://www.gov.uk/displaying-number-plates/flags-symbols-and-identifiers 

Francouzský systém Smart Border 
https://www.douane.gouv.fr/fiche/la-frontiere-intelligente 

Elektronická výměna dat (EDI) pro Francii 
https://www.douane.gouv.fr/services-aide/edi 

Rady, jak projet nizozemskými přístavy 
https://www.getreadyforbrexit.eu/en/ 

Nizozemský Portbase 
https://www.portbase.com/en/ 

RX/Seaport dovoz ze Spojeného království 
https://rxseaport.eu/en/import-wizard/ 

RX/Seaport vývoz do Spojeného království 
https://rxseaport.eu/en/export-wizard/ 

C-Point – přístav Antverpy 
https://www.c-point.be/en/services?search%5bservice_category%5d%5b0%5d=Customs 

Irish Revenue: automatizovaný dovozní systém (AIS) 
https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/ 
customs-electronic-systems/ais/what-is-ais/index.aspx 

CELNÍ DOKUMENTY 35 



PŘEPRAVA ZBOŽÍ MEZI VELKOU BRITÁNIÍ A EU OD 1. LEDNA 
2021: POKYNY PRO DOPRAVCE A KOMERČNÍ ŘIDIČE

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Irish Revenue: celní služba roll-on roll-off 
https://www.revenue.ie/en/online-services/services/customs/ 
customs-ro-ro-service.aspx 

Zkontrolujte, zda můžete použít Transit k převozu zboží do EU a zemí 
společného tranzitního režimu 
https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-can-use-transit-
to-move-goods-to-the-eu-and-common-transit-countries 

Celní úřady Spojeného království 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_list.jsp?Lang=en&DesLang=&All-
Roles=N&Country=GB&Region=&City=&trafficTypeCode=&roles=DEP&Expand=true 

Celní úřady EU 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_list.jsp?Lang=en&DesLang=&All-
Roles=N&Country=&trafficTypeCode=&roles=DES&Expand=true 

Požádejte o karnet ATA 
https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-ata-carnet 

TIR 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-cus-
toms-transit/tir-transports-internationaux-routiers-international-road-transport_en 

Získejte certifikát pro vozidlo používající schválený design pro hraniční 
přechod TIR 
https://www.gov.uk/government/publications/initial-
certificates-of-approval-for-individual-road-vehicles-produced-under-a-de-
sign-type-authorisation-application-form-gv69 

Pohyby zboží podléhajícího spotřební dani: interní doprovodné dokumenty -
produkty podléhající spotřební dani (W8) 
https://www.gov.uk/government/publications/excise-movements-internal-accompany-
ing-document-products-subject-to-excise-duty-w8 

Pokyny pro vývoz nebo převoz živých zvířat a živočišných produktů do EU od 
1. ledna 2021 
https://www.gov.uk/guidance/exporting-animals-animal-products-fish-and-fishery-
products-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal 

Veterinární hraniční kontrola 
https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip_en 

Pokyny pro dovoz a vývoz rostlin a rostlinných produktů od 1. ledna 2021 
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-
1-january-2021 

Agentura pro zdraví zvířat a rostlin 
https://www.gov.uk/government/organisations/animal-and-plant-health-agency 
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Irish Revenue: celní elektronické systémy 
https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/customs-electronic-systems/ 
index.aspx 

Pohyb zboží podle Severoirského protokolu 
https://www.gov.uk/government/publications/moving-goods-under-the-northern-
ireland-protocol 

Zabezpečte své vozidlo a pomozte zastavit nelegální imigraci 
https://www.gov.uk/guidance/secure-your-vehicle-to-help-stop-illegal-immigration 

Pokyny pro přepravní společnosti ohledně prevence utajených návštěvníků 
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-hauliers-on-preventing-
clandestine-entrants 

Kontrolní seznamy pro zabezpečení vozidla: společnosti a řidiči silniční dopravy 
https://www.gov.uk/government/publications/vehicle-security-checklist 

DALŠÍ INFORMACE 37 



PŘEPRAVA ZBOŽÍ MEZI VELKOU BRITÁNIÍ A EU OD 1. LEDNA 
2021: POKYNY PRO DOPRAVCE A KOMERČNÍ ŘIDIČE

 

 

 

ZKRATKY 
AEP automated entry processing, 
automatizované zpracování vstupu 

AIS automated import system, 
automatizovaný dovozní systém 

APHA Animal and Plant Health Agency, 
Agentura pro zdraví zvířat a rostlin 

ARC administrative reference code, 
administrativní referenční kód 

ASN anti-smuggling net, síť proti pašování 
ATA admission temporaire/temporary 
admission, dočasný vstup 
BCP border control post, hraniční kontrolní 
stanoviště 

CHIEF customs handling of import and 
export freight, celní odbavení dovozní a 
vývozní nákladní dopravy 
CITES Úmluva o mezinárodním obchodu s 
ohroženými druhy volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin 

CPC certificate of professional competence, 
osvědčení řidiče o odborné způsobilosti 
CSP community system provider, 
poskytovatel systému Společenství 
CTC common transit convention, společná 
tranzitní úmluva 

DAERA Department of Agriculture, 
Environment and Rural Affairs, Ministerstvo 
zemědělství, životního prostředí a venkova 

DEP designated export place, určené 
vývozní místo 
DUCR declaration unique consignment 
reference, jedinečná reference prohlášení o 
zásilce 
eAD electronic administrative document, 
elektronický administrativní dokument 
ECMT European Conference Minister of 
Transport, Evropská konference ministrů 
dopravy 

EDI electronic data interchange, 
elektronická výměna dat 
EEA European Economic Area 

EHS Evropský hospodářský prostor 
EHC export health certificate, vývozní 
zdravotní osvědčení 
ENS entry summary declaration, vstupní 
souhrnné celní prohlášení 
EORI economic operator registration and 
identification, registrace a identifikace 
hospodářského subjektu 

ERN export reference number, vývozní 
referenční číslo 

EU Evropská unie 

EXS exit summary declaration, výstupní 
souhrnné celní prohlášení 
GB Velká Británie (Anglie, Skotsko a 
Wales), VB 

GMR goods movement reference, reference 
pohybu zboží 
GVMS goods vehicle movement service, 
služba pohybu nákladních vozidel 
HGV heavy goods vehicle, TNK těžké 
nákladní vozidlo 

HMG Her Majesty’s Government, vláda 
Jejího Veličenstva 

HMRC Her Majesty’s Revenue and 
Customs, Královský úřad daní a cel 
ICS Import Control System, systém dovozní 
kontroly 
ID identifikace 

IDP international driving permit, 
mezinárodní řidičské oprávnění 
KAP Kent access permit, povolení vstupu 
do hrabství Kent 
LHP local haulier permit, místní povolení 
pro dopravce 

LRN local reference number, lokální 
referenční číslo 

MRN movement/master reference number, 
hlavní referenční číslo/referenční číslo 
pohybu zboží (také známé jako “číslo 
vstupu do Spojeného království”) 
NCTS tranzitní systém EU 
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P2P permission to progress, povolení 
pokračovat 
PBN pre-boarding notification, oznámení 
před nástupem 

POAO products of animal origin, produkty 
živočišného původu 

RoRo roll on roll off 

SPS sanitary and phytosanitary, hygienické 
a rostlinolékařské 

TAD transit accompanying document, 
tranzitní doprovodný dokument 
TARIC Integrated Tariff of the European 
Communities, Integrovaný celní sazebník 
Evropských společenství 
TIR carnet and transport internationaux 
routiers, mezinárodní silniční doprava 

TRN trailer registration number, registrační 
číslo přívěsu 

TSAD transit and safety and security 
declaration, prohlášení o tranzitu a 
bezpečnosti a zabezpečení 
UK Spojené království (Anglie, Skotsko, 
Wales a Severní Irsko) 
VAT value-added tax, DPH daň z přidané 
hodnoty 

VRN vehicle registration number, registrační 
značka vozidla 
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Lockerbie Lorry Park - A74(M) J17/18 
Carlisle Stobart Truck Stop - M6 J44 
Truckhaven - M6 J35 
Wetherby - A1(M) J46 
Hartshead Moor - M62 J25/26 
Doncaster North - M18 J5 
Ferrybridge - M62 J33 
Charnock Richard Services Northbound - M6 J27 
Heywood Distribution Truck Stop - M66 J3 
Woodhall Northbound - M1 J30/31 
Burtonwood - M62 J8 
Warrington Lymm - M6 J20 
Formula Services Truck Stop - M53 J9/10 
RoadKing Holyhead Truck Stop - A55 J2 
Sandbach Northbound - M6 J16/17 

Sandbach Southbound - M6 J16/17 
The Stockyard Truck Stop Rotherham - M18 J1 
Stafford Northbound - M6 J14/15 
Donington Park - M1 J23A/24 
RoadKing Cannock (Hollies) Truck Stop - M6 J12 
Peterborough - A1(M) J17 
Tamworth - M42 J10 
Leicester Forest East Northbound - M1 J21/21a 
Leicester Forest East Southbound - M1 J21/21a 
Hopwood Park - M42 J2 
Rugby Stobart Truck Stop - M1 J18 
Watford Gap Northbound - M1 J16/17 
Watford Gap Southbound - M1 J16/17 
Orwell Crossing Truck Stop - A14 J57/58 
Strensham Northbound - M5 J8 

Strensham Southbound - M5 J8 
Cherwell Valley - M40 J10 
South Mimms - A1(M) J23 
Thurrock - M25 J30 
Reading Eastbound - M4 J11/12 
Medway Westbound - M2 J4/5 
Medway Eastbound - M2 J4/5 
Maidstone - M20 J8 
Fleet Southbound - M3 J4A/5 
Clacket Lane Eastbound - M25 J5/6 
Sutton Scotney Northbound - A34 
Sutton Scotney Southbound - A34 
Ashford International Truck Stop - M20 J10 
Cullompton Services - Extra - M5 J28 
Rownhams Northbound (Eastbound) - M27 J3/4 
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