
S Asociací za novým právem… 
bezpečně a pohodlně 

Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Pro velký 

zájem budeme průběžně realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo  

v regionech. O přesných termínech a tématech budete včas informováni. Právní zpravodaj je 

rozesílán v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 

Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz 

Odborný obsah byl připraven s advokátní kanceláří Squire Patton Boggs s.r.o. 
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Finanční leasing a DPH od nového 
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Vyhláška o bližších podmínkách 

nakládání s geneticky 

modifikovanými organismy  

a genetickými produkty (GMO) 

prošla připomínkovým řízením  
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Tvrdý Brexit, tvrdé administrativní 
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Příští článek: 

Daň z Brexitu                     č. 413 

Zajímají Vás 

KONKRÉTNÍ ZMĚNY PRO PODNIKATELE? 

Tvrdý Brexit, tvrdé administrativní povinnosti 

Právní 
zpravodaj 

8. 10. 
 
. 

33..    

2019 č. 412 
 

 
Zatímco Evropská unie piluje složení nové Evropské komise, za kanálem La Manche se rozhoduje o osudu 

prvního odchodu jejího člena. A rozhodování je to mírně řečeno chaotické. Ministerský předseda Boris Johnson 

už při něm dokázal ztratit několik ministrů, většinu ve sněmovně a velmi kreativním způsobem pracovat  

s britskou ústavou. Všechny tyto události uvrhají podnikatele v EU do nejistoty, a tak přinášíme krátký seriál, 

jak se na tvrdý Brexit bez dohody připravit, završený diskuzí, o jejímž konání budete informováni. 

Nejcitelnějším dopadem bude pro exportéry okamžité zavedení cel na některé druhy zboží. Podle WTO musí 

být na státy bez dohody o volném obchodu uplatněna stejná výše cel. VB tak v případě tvrdého Brexitu může 

buď odstranit veškeré stávající celní bariéry, nebo zavést celní bariéry pro obchod s EU. VB plánuje 

kompromisní postup. Zboží tvořící 87 % celkového importu do UK bude zcela osvobozeno od cla; na zbylých 

13 % se budou vztahovat britská cla (např. motorová vozidla včetně jejich komponentů, textil, masné a mléčné 

výrobky, řepný cukr). I EU bude nucena zavést dovozní cla na různé zboží. UK se z hlediska dovozu stane třetí 

zemí a začnou se na něj vztahovat odpovídající pravidla. Totéž platí i pro zámořská území, které mají s UK 

zvláštní vztah. Sazby cel pro třetí země se řídí nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické 

nomenklatuře a o společném celním sazebníku. 

Cla však nejsou jedinou překážkou obchodu s UK, je zde řada administrativních překážek, zejména povinnost 

podat celní prohlášení nebo hrozba požadavku na poskytnutí jistoty za celní dluhy. Další překážkou může být 

potřeba dovozní/vývozní licence pro určité skupiny zboží, které nejsou zcela běžným předmětem obchodu  

a často podléhají zvýšené regulaci (např. odpad, střelné zbraně a střelivo, vojenské technologie a materiál, zboží 

dvojího užití). 

Co tedy dělat? Zahájit důkladnou kontrolu seznamu zboží zasaženého cly. Nicméně, i když dané zboží není 

zasaženo celní sazbou, nové povinnosti se Vám nevyhnou. Musíte být zaregistrováni jako exportéři/importéři 

do/ze třetích zemí a mít číslo EORI. Registraci provádí celní úřad členského státu, kde má obchodník sídlo. 

Dále Vás čeká podávání celních prohlášení. To se v ČR podává elektronicky, nejprve je však nutné se přihlásit 

k elektronické komunikaci s celními orgány; žádost je možné podat písemně na podatelně nebo elektronicky  

s elektronickým podpisem.  

Pokud se na zboží vztahují nenulové celní sazby, je pravděpodobná povinnost složit celní záruku pro zajištění 

celního dluhu. O její vyměření je nutné požádat celní úřad. Pokud zboží podléhá zvláštnímu celnímu režimu, je 

pro jeho dovoz/vývoz opět nutné požádat celní úřad o povolení. Dojde-li, i přes všechny administrativní 

překážky, k vývozu/dovozu, v případě vývozu zbývá podat celní prohlášení a připravit zboží na celní kontrolu, 

zatímco dovozce čeká ještě povinnost stanovení celní hodnoty zboží, platba cla, DPH a spotřební daně. Vypadá 

to složitě? To pořád nic není oproti obchodu se zbožím vyžadující licenci. 
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