
Velká Británie o 6 měsíců prodlužuje výjimky z celních kontrol u dovozů z EU 

Britská vláda výrazně prodlouží období, ve kterém dovozy z EU nadále nebudou podléhat povinnosti 

předložit veškeré celní deklarace již na hranicích (na vstupu do UK), ale je možné tak učinit zpětně. 

Zatímco pro vývozy z UK do EU je tato povinnost v platnosti již od 1. 1. 2021, pro dovozy z EU do UK 

britská vláda již dříve zavedla odklad povinnosti (do dubna, resp. července 2021). Nyní odkládá 

administrativní povinnosti pro dovážené zboží živočišného původu z EU o 6 měsíců do 1.10.2021, 

resp. do 1.1.2022 odkládá i samotné fyzické celní kontroly na hranicích (na vstupu do UK). Pro ostatní 

zboží se prodlužuje odklad doložení celních deklarací do 1. 1.2022. Důvodem je snaha nezatížit další 

administrativou firmy v době pandemie, ale i absence fyzické infrastruktury pro hraniční kontroly.  

Dne 11. 3. 2021 oznámil kabinetní ministr Michale Gove v písemném prohlášení pro britský Parlament, 

že britská vláda dále o řadu měsíců odloží zavedení administrativních povinností spojených s importem 

zboží z EU. U vývozu zboží z UK do EU platí povinnost zpracovávat veškeré celní náležitosti včetně 

veterinárních certifikátů již od 1.1.2021. Na britské straně však bylo již v polovině roku 2020 oznámeno, 

že náběh povinností pro import zboží z EU do UK bude postupný, od 1.4.2021 pro zboží živočišného 

původu (POAO) a od 1.7.2021 pro všechno ostatní zboží s tím, že za období od 1.1.2021 bude celní 

deklarace možné doložit zpětně do 6 měsíců od importu. Kontroly by tedy nově měly vstupovat 

v platnost dle následujícího harmonogramu, u všech povinností a úlev se jedná prakticky o prodloužení 

odkladu o 6 měsíců:  

1. Prenotifikace nebudou na hranici vyžadovány až do 1.10.2021 u dovozu produktů 

živočišného původu (POAO), některých vedlejších produktů živočišného původu (ABP) a 

vysoce rizikových potravin jiného než živočišného původu (HRFNAO). Od stejného dne vstoupí 

v platnost nutnost zdravotních exportních certifikátů u zboží živočišného původu.  

2. Celní dovozní deklarace budou i nadále povinné, ovšem až do 1.1.2022 byla prodloužena 

možnost zpětného podání celního prohlášení ve lhůtě až šesti měsíců po dovozu zboží. 

3. Prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení dováženého zboží budou vyžadována až od 1.1.2022. 

4. Fyzické sanitární a fytosanitární kontroly (SPS) pro POAO, určité ABP a HRFNAO budou 

vyžadovány až od 1.1.2022, kdy rovněž na hranicích (resp. Border Control Posts, speciální 

hraniční přechody pro dovoz POAO) začnou kontroly. 

5. Fyzické SPS kontroly u vysoce rizikových rostlin budou od 1.1.2022 probíhat na hraničních 

kontrolních stanovištích, nikoli na místě určení, jak je tomu nyní. 

6. U rostlin a rostlinných produktů s nízkým rizikem se budou vyžadovat prenotifikace a budou 

probíhat kontroly dokladů včetně fytosanitární osvědčení - od 1.1.2022. 

7. Od března 2022 budou na hraničních kontrolních stanovištích probíhat kontroly živých zvířat 

a nízkorizikových rostlin a rostlinných produktů. 

U přesunů licencovaného zboží (např.  zbraně, výbušniny atd.) přes hranice nebude ani nadále možné 

využít režimu zpětného podání celní deklarace (pro licencované zboží, alkohol a tabák platí nový celní 

režim plně již od 1. 1. 2021).  

https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2021-03-11/hcws841

