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Preferenční zacházení   

Dne 24. prosince 2020 bylo dosaženo obchodní dohody mezi Evropskou unií a Velkou 
Británií, která má vstoupit v platnost 1. ledna 2021.  

Tato obchodní dohoda upravuje v Kapitole 2: Pravidla původu a v příloze ORIG-1 - ORIG-6 
podmínky, za kterých je poskytováno preferenční zacházení. Rádi bychom vám níže 
nezávazně vysvětlili jejich základní obsah.   

 

Předpoklad pro zacházení v rámci preferenčního původu: 

Jak se dalo očekávat, zacházení v rámci preferenčního původu bude záviset na určení 
původu zboží. To znamená, že preferenční původ zboží musí být vypočítán s ohledem na 
podmínky seznamu, které jsou uvedené v příloze ORIG-2: SPECIFICKÁ PRAVIDLA 
PŮVODU PRODUKTU, pokud zboží nebylo zcela vyrobeno v zemi, která je součástí 
dohody.  

Zatím v dohodě také není žádný odkaz na celoevropsko-středomořskou dohodu.   
V důsledku toho se celní koncese zpočátku udělují pouze na zboží s vypočítaným původem 
v EU nebo ve Velké Británii.   

 

Následující příklad to objasní podrobněji:  

1. Zboží bylo dovezeno z Číny do EU a tam propuštěno do volného oběhu. Toto zboží má 
být nyní prodáno a dodáno do Spojeného království.   

V tomto případě nelze potvrdit žádný preferenční původ v EU, protože jde o obchodní zboží, 
které nezískalo svůj původ v EU.  

2. Zboží bylo dovezeno ze Švýcarska s prohlášením o původu EUR.1/EURO-MED/ na 
obchodní faktuře do EU a tam bylo propuštěno do volného oběhu. Toto zboží má být nyní 
prodáno a doručeno do Velké Británie.   

V tomto případě nelze potvrdit žádný preferenční původ v EU, protože se týká obchodního 
zboží, které nezískalo původ v EU.   

Protože Velká Británie uzavřela svoji vlastní preferenční dohodu se Švýcarskem, zboží by 
mohlo být dodáváno do Velké Británie s preferenčním původem ve Švýcarsku za 
předpokladu, že nebylo předem propuštěno do volného oběhu v EU a bylo přepraveno ze 
Švýcarska přímo do Velké Británie.   

3. Zboží bylo dovezeno z Turecka do EU s osvědčením AT.R  a tam propuštěno do volného 
oběhu. Toto zboží má být nyní prodáno a doručeno do Velké Británie.   

V tomto případě nelze potvrdit preferenční původ v EU, protože se týká obchodního zboží, 
které nedosáhlo původu v EU.  

Protože Velká Británie uzavřela svoji vlastní preferenční dohodu s Tureckem, zboží by 
mohlo být dodáváno do Velké Británie s preferenčním původem v Turecku za předpokladu, 
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že nebylo předem propuštěno do volného oběhu v EU a bylo přepraveno z Turecka přímo 
do Velké Británie.   

 
4. Zboží bylo v EU dostatečně zpracováno podle podmínek seznamu (příloha ORIG-2: 
SPECIFICKÁ PRAVIDLA PŮVODU PRODUKTU) a nyní má být prodáno a dodáno do Velké 
Británie.   

V tomto případě lze potvrdit preferenční původ EU, přičemž zboží lze do Velké Británie 
zpravidla dovážet s celní sazbou 0%.   

 

Doklad o preferenčním původu zboží: 

a) Prohlášení vývozce 

Pokud lze preferenční původ doložit podle podmínek uvedených v bodě 4 výše, následující 
text se k tomuto účelu uvede na obchodní faktuře nebo na jakémkoli jiném dokumentu, který 
produkt dostatečně popisuje.  

 

  

 

1 Pokud je doklad o původu vyplněn u více zásilek výrobků se stejným původem ve smyslu 
bodu (b) odst. ORIG.19(4) [prohlášení o původu] této dohody, uveďte období, po které se 
má doklad o původu použít. Toto období nesmí přesáhnout 12 měsíců.  Veškerý dovoz 
výrobku musí proběhnout v rámci této stanovené doby. Pokud období není použitelné, toto 
políčko může zůstat prázdné.  

 

2 Uveďte referenční číslo, které identifikuje dovozce. U unijního vývozce bude toto číslo 
přidělené v souladu s právními a správními předpisy EU. Vývozci ve Spojeném království 
bude toto číslo přiděleno v souladu s právními a správními předpisy, které jsou platné ve 
Spojeném království.  Tam, kde vývozci nebylo přiděleno žádné číslo, toto políčko může 
zůstat prázdné. Poznámka: předpokládáme, že se bude jednat o registrační číslo REX 

3 Uveďte původ zboží: Spojené království nebo EU.   
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4 Místo a datum mohou být vynechány, pokud jsou informace obsaženy v dokumentu 
samotném.  

Podle přílohy ORIG-4 lze samotné prohlášení učinit ve všech národních jazycích.   

Poznámka: předpokládáme, že bude dostačovat kopie prohlášení   

 

b) Prohlášení dovozce 

Další možností, jak požádat o preferenční zacházení je „znalost dovozce“ o tom, že výrobek 
pochází od smluvní strany. Tato možnost vstupuje do hry zejména tehdy, když jsou vývozce 
i dovozce spřízněnými společnostmi.   

Následné uplatňování:  

Pokud vývozce nemá v době vývozu registraci REX, může být v souladu s požadavky 
stanovenými v odst. ORIG.18a  zpětně uplatněno preferenční celní zacházení.    

 

 

 


