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➢ poradenstvo a podpora v oblasti podnikania, 
inovácií a výskumu 

➢ cca 600 organizácií vo viac ako 60 krajinách  
➢ služby poskytované na Slovensku: 
✓ hľadanie obchodných, technologických    
     a výskumných partnerov 
✓ propagácia firmy, produktov a technológií 
✓ efektívne čerpanie európskych zdrojov 
✓ informácie, poradenstvo a legislatíva EÚ  
     v oblasti podnikania na vnútornom trhu 
✓ podpora medzinárodnej spolupráce 
✓ podpora inovácií, technológií a know-how 
✓ podpora účasti firiem vo výskumných   
     programoch 
✓ Horizon Europe, COSME – európsky program 

pre MSP 
✓ semináre, kooperačné podujatia a misie 
✓ databázy pre podnikateľov 

 
………………………………………………………….................................... 

Ak chcete dostávať e-mailom pravidelne informácie 
o novinkách, podujatiach, ponukách na spoluprácu, 

výzvach atď., odporúčame zaregistrovať sa na stránke: 
http://www.een.sk/registration.php 

 

V časti „Váš kontakt“ označte SOPK. Ďakujeme! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARTNERI ENTERPRISE EUROPE NETWORK V SR: 
o BIC Bratislava (koordinátor) – www.bic.sk 
o Slovenská obchodná a priemyselná komora – 

www.sopk.sk 
o Slovak Business Agency – www.sba.sk 
o Regionálne poradenské a informačné centrum 

Prešov – www.rpicpo.sk 
o Centrum vedecko-technických informácií SR – 

www.cvtisr.sk  
 
 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA 
Ing. Jozef Rajtar  /  Daniela Širáňová     
Útvar Európskej únie 
Grösslingová 4, 816 03 Bratislava 
Tel.: 02/54433272, 54131136, 54433846 
E-mail: een@sopk.sk 
Web: www.sopk.sk / www.enterprise-europe-network.sk  

 
………………………………………………………….................................... 

Tento leták bol vydaný SOPK v roku 2021 v rámci iniciatívy 
Enterprise Europe Network, spolufinancovanej Európskou 

komisiou. Slúži na všeobecnú orientáciu malých a stredných 
podnikov o projekte a jeho službách. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÍRUČKA PRE OBCHODNÍKOV 
 

OBCHODNÁ SPOLUPRÁCA MEDZI 
EÚ A SPOJENÝM KRÁĽOVSTVOM 

 

10 VECÍ, KTORÉ TREBA UROBIŤ  
PRI DOVOZE A VÝVOZE 
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PÁR SLOV NA ÚVOD – VZŤAH EÚ a UK 
 

24. 12. 2020 dosiahla EÚ a Spojené kráľovstvo dohodu o 
podmienkach budúceho vzťahu po vystúpení Spojeného 
kráľovstva z EÚ. Dohoda o obchode a spolupráci medzi 
EÚ a UK (TCA) formálne nadobudla platnosť 01. 05. 2021 
a stanovuje nulové tarify a nulové kvóty na všetok 
obchod s tovarom z EÚ a UK, ktorý je v súlade s 
príslušnými pravidlami pôvodu. Ako súčasť dohody platia 
preferenčné pravidlá pôvodu. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Obchodník musí byť schopný okrem iného preukázať 
pôvod tovaru, aby si mohol uplatniť nárok na preferen-
čný pôvod. V prípade TCA iba tovar s pôvodom v EÚ a  
dovezený do UK alebo s pôvodom v UK a dovezený do EÚ 
má nárok na preferenčné zaobchádzanie. Všetok ostatný 
tovar (ktorý sa vyrába hlavne v krajine mimo EÚ inej ako 
UK / ktorý bol v EÚ resp. v UK nedostatočne spracovaný), 
sa považuje za nepôvodný a v dovážajúcej krajine sa naň 
budú vzťahovať tarify (clá). 

 

ČO MÁM UROBIŤ, ABY BOLI MOJE VÝROBKY 
MOHLI BENEFITOVAŤ Z PREFERENCIÍ? 

 

✓ Výrobok, ktorý vyvážate, musí mať pôvod v EÚ, t. j. 
výrobok musí byť úplne získaný v EÚ / výrobný proces 
vykonávaný v EÚ musí spĺňať zoznam požiadaviek. 

✓ Váš produkt musí byť odoslaný priamo do UK, t. j. 
musí rešpektovať pravidlo „nezmenenia“. 

✓ Dovozca z UK môže požadovať vyhlásenie o pôvode, 
ktoré naznačuje, že váš výrobok má pôvod v EÚ. 

✓ Vyhlásenie o pôvode by malo obsahovať informácie 
požadované podľa Dohody TCA (príloha 7). Vyhlásenie 
by sa malo objaviť na faktúre alebo akomkoľvek inom 
dokumente, ktorý dostatočne opisuje produkt, aby 
ho bolo možné identifikovať. 

 

KONTROLNÝ ZOZNAM VÝVOZCOV DO UK 
(CHECKLIST) - “10 VECÍ, KTORÉ TREBA UROBIŤ” 

 

 OVERTE SI, že ste vývozcom, ako ho definuje TCA 
(výrobca, obchodník) a máte sídlo v EÚ. Vývozcom 
na účely TCA nemusí byť nevyhnutne osoba, ktorá 
podáva vývozné vyhlásenie. 

 OVERTE SI, či sa na vaše výrobky pri dovoze do 
Veľkej Británie vzťahuje dovozné clo. 

 URČITE, či výrobky, ktoré vyvážate, majú status 
pôvodu EÚ v súlade s požiadavkami v TCA. 

 REGISTRUJTE SA v systéme registrovaných vývozcov 
EÚ (REX) a MAJTE číslo REX (ak vyvážate zásielky, 
ktorých hodnota presahuje 6.000 €). 

 ZOZBIERAJTE SI adekvátne informácie o vašom 

výrobnom procese a o vašich dodávateľoch, ktoré 
preukazujú, že výrobok je pôvodný. Od roku 2022 
by ste pred vydaním vyhlásenia o pôvode mali mať 
vyhlásenia dodávateľa. 

 ZMLUVNE SI dojednajte s dovozcom v UK, či bude 
uplatňovať preferenčné sadzobné zaobchádzanie na 
základe vami predloženého vyhlásenia o pôvode 
alebo na základe znalostí dovozcu (čo znamená, že 
dovozcovi poskytnete dostatočné informácie, aby 
získal tieto znalosti).  

 UROBTE vyhlásenie o pôvode (ak je to zvolený spôsob 
- bod 6) na faktúre alebo inom dokumente, ktorý presne 
identifikuje pôvodné výrobky pre jednu zásielku alebo 
pre viacnásobné zásielky rovnakých výrobkov (text v 
prílohe 4 TCA). POSKYTNITE všetky požadované 
informácie. Vyhlásenie nie je potrebné podpisovať. 

 UCHOVÁVAJTE SI kópiu vyhlásenia o pôvode a všetky 
ostatné relevantné záznamy minimálne 4 roky, aby 
ste mohli reagovať na akékoľvek následné overenie. 

 ZAISTITE, aby vaše výrobky medzi ich vývozom z EÚ a 
ich vyhlásením na dovoz do UK neboli zmenené ani 
transformované, t. j. aby výrobky dodržiavali pravidlo 
„nemenia“ = tzv. „non-alteration“ rule. 

 POSKYTNITE dovozcovi v UK vyhlásenie o pôvode (ak 
je to zvolený základ - bod 6). 

 
 

 

KONTROLNÝ ZOZNAM DOVOZCOV DO UK 
(CHECKLIST) - “10 VECÍ, KTORÉ TREBA UROBIŤ” 

 

 OVERTE SI, či sa na vaše výrobky pri dovoze do EÚ 
vzťahuje dovozné clo. 

 ROZHODNITE SA, či si chcete uplatniť preferenciu 
(0% cla) na základe vyhlásenia o pôvode od vývozcu 
z UK alebo na základe svojich vlastných znalostí o 
tom, že výrobok je pôvodný. 

a) ZÍSKAJTE vyhlásenie o pôvode od vývozcu z UK 

b) UISTITE SA, že máte relevantné dokumenty 
preukazujúce pôvod výrobku  

 SKONTROLUJTE, či vyhlásenie o pôvode od vývozcu 
z UK obsahuje jeho referenčné číslo (číslo EORI GB). 

 UISTITE SA, že výrobky medzi ich vývozom z UK a 
ich vyhlásením na dovoz do EÚ nie sú zmenené ani 
transformované = rešpektujú pravidlo „nemenia“. 

 UPLATŇUJTE SI preferenciu v dovoznom vyhlásení 
kódom podľa preferenčného dovozu a kód „GB“ pre 
preferenčnú krajinu pôvodu. Ďalej musíte uviesť: 
a) pri vyhlásení o pôvode, kód „U116“ (pre jednu 

zásielku) a „U118“ (viacnásobné zásielky) 

b) pri svojich znalostiach, kód „U117“. 
 UCHOVÁVAJTE doklady minimálne tri roky: 

a)  vyhlásenia o pôvode. Colný orgán krajiny dovozu 
vás môže požiadať o kópiu vyhlásenia.  

b)  pri svojich znalostiach - všetky príslušné záznamy 
preukazujúce pôvod tovaru. 

 Na dovoz MALÝCH ZÁSIELOK s pôvodom v UK do 
500 € alebo v cestovnej batožine do 1200 € nie je 
treba vyhlásenie o pôvode. Neplatí na on-line nákupy.  

 BUĎTE PRIPRAVENÍ na možné overenie pôvodu 
colným orgánom v čase podania dovozného 
vyhlásenia a podania žiadosti o preferenciu alebo po 
dovoze výrobkov a udelení preferencie- 

 POSKYTNITE colnému orgánu na jeho žiadosť 
vyhlásenie o pôvode, resp. dodatočné informácie a 
dokumentáciu. 

 DODRŽIAVAJTE predbežné opatrenia vrátane záruk, 
ak sa colný orgán rozhodne pozastaviť udeľovanie 
preferenčného zaobchádzania s výrobkom a čakať 
na výsledky overenia. 

 
 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/52e90215-ac82-11eb-9767-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/52e90215-ac82-11eb-9767-01aa75ed71a1/language-en

