
PŘEPRAVA ZBOŽÍ Z EU DO
VELKÉ BRITÁNIE
Tyto informace jsou určeny dopravcům, zprostředkovatelům a řidičům, 
kteří využívají lamanšský kanál k přepravě zboží z EU do Velké Británie

OD 1. LEDNA 2022





PŘÍPRAVA NA VÝVOZ Z EU
Ujistěte se, že jste dokončili všechny vývozní postupy pro opuštění EU.

PŘÍPRAVA NA IMPORT DO VELKÉ BRITÁNIE
Chcete-li využívat službu GVMS (Goods 
Vehicle Movement Service), musíte:
	● obdržet číslo EORI začínající písmeny “GB” od 
GOV.UK/eori

	● vytvořit online účet na vládní bráně Velké 
Británie a zaregistrovat se do GVMS (gov.
uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-
movement-service) pomocí svého čísla EORI

	● zajistit, aby měl řidič přístup k samoobslužnému 
nástroji GVMS.

Než řidič dojede na hranice, musí:
	● mít platný cestovní pas pro vstup do Velké 
Británie

	● mít platný čárový kód GMR (Goods Movement 
Reference) pro danou cestu v papírové podobě 
nebo v telefonu Tento kód bude vygenerován 
systémem GVMS a bude začínat “GMR“

	● zajistit, aby věděl, jak se během přejezdu 
odbavit, zda byl vybrán k celní kontrole ve 
vnitrozemském pohraničním zařízení Velké 
Británie (IBF), a to buď:
 – odbavit se online prostřednictvím svého účtu 
Vládní brány/GVMS nebo

 – odbavit se přes obrazovky na displeji, pokud 
používá Eurotunel

	● před cestou stáhnout digitální službu “Attend an 
IBF”, pokud má chytrý telefon, a použít službu, 
pokud se potřebuje objednat do IBF.

http://GOV.UK/eori
http://gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service
http://gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service
http://gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service


Doplňte do GMR údaje o 
zamýšleném přejezdu a 

registrační značku vozidla.

Vyzvedněte si Průvodní 
doklad k tranzitu. 

Vygenerujte GMR z  
GVMS.
NEBO

Mějte k dispozici dovozní 
referenční číslo vstupu (ERN), 

které vám bylo zasláno 
deklarantem. Vygenerujte 

GMR z GVMS.

Jeďte k hranicím EU.

PŘÍPRAVA NA IMPORT DO VELKÉ BRITÁNIE

TRANZIT

BEZ TRANZITU

(PŘED PŘÍJEZDEM NA HRANICE)



Příjezd na hranici 
EU Ujistěte se, 
že jste dokončili 
všechny vývozní 

postupy pro 
opuštění EU.

Předložte GMR dopravci 
(nebo jej nahrajte 

předem, pokud používáte 
Eurotunnel Border Pass).

Pokud je GMR neplatný 
nebo nesprávný, nelze 

pokračovat.

Pohraničníci budou 
provádět kontroly, 
včetně pasových 
kontrol. Průkaz 

totožnosti můžete 
použít pouze v 

případě, že máte 
status usazené osoby 

nebo předběžný 
status usazené 

osoby v rámci režimu 
usazování v EU.

Řidič musí 
zkontrolovat 
stav pomocí 

samoobslužného 
nástroje GVMS pro 

řidiče, aby zjistil, 
zda se má dostavit 

do IBF nebo 
pokračovat do cíle.

PŘÍJEZD NA HRANICI EU

NA HRANICI BĚHEM PŘEKRAČOVÁNÍ

(ODBAVENÍ NA TRAJEKTU NEBO ZASTÁVKA U EUROTUNELU)
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K vnitrozemskému 
pohraničnímu zařízení vás 
navede dopravní značení. 
Aplikace vám ukáže, zda 
jsou k dispozici parkovací 

místa.

Bezpečnostní 
pracovníci provedou 

vizuální kontrolu 
vašeho vozidla 

na místě vstupní 
kontroly.

Dokumenty předložte 
v kanceláři.

Kamery ANPR 
zaznamenají vjezd. Po 

příjezdu vás přivítají 
pracovníci řízení dopravy.

Budete nasměrováni k 
volnému parkovacímu 

místu.

Odjeďte z 
vnitrozemského 

pohraničního zařízení 
do cílové destinace.

Cesta z přístavu/ 
terminálu Eurotunelu 
do vnitrozemského 

pohraničního zařízení.

ZAŘÍZENÍ VELKÉ BRITÁNIE
PŘÍJEZD DO VNITROZEMSKÉHO POHRANIČNÍHO



Co dělat:
 použijte QR kód digitální služby “Attend an IBF” 
a odkaz na zadní straně

 uveďte kontaktní údaje pro případné 
administrativní záležitosti, abyste mohli 
zprostředkovatele kontaktovat přímo

 jeďte do IBF, pokud:
• vám bylo sděleno, že zásilka, kterou 

přepravujete, byla vybrána k celní kontrole

• potřebujete vyřídit formality pro soulad s 
předpisy ATA karnetu/TIR karnetu/CITES

• potřebujete dokončit tranzitní funkce propro 
úřad v místě určení.

Co nedělat:
 používat IBF, pokud to nepotřebujete

 používat IBF jako odpočívadlo

 opouštět IBF, dokud nejsou připraveny všechny 
příslušné dokumenty, včetně všech získaných 
licencí a udělených povolení.

CO DĚLAT A O NEDĚLAT V IBF



PŘIJMĚTE OPATŘENÍ NYNÍ,
ABYSTE BYLI VČAS PŘIPRAVENI

Naskenujte tento QR kód a stáhněte si

www.gov.uk/guidance/tell-hmrc-that-youre-
going-to-be-attending-an-inland-border-

facility#before-you-start

APLIKACI “ATTEND AN IBF”

http://www.gov.uk/guidance/tell-hmrc-that-youre-going-to-be-attending-an-inland-border-facility#before-you-start
http://www.gov.uk/guidance/tell-hmrc-that-youre-going-to-be-attending-an-inland-border-facility#before-you-start
http://www.gov.uk/guidance/tell-hmrc-that-youre-going-to-be-attending-an-inland-border-facility#before-you-start

