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Pobrexitové náležitosti pri EX z EÚ a IM do UK / Označenie zhody od 1.1.2023 na 

tovar predávaný do UK – podľa novej úpravy    

Cieľ seminára: ozrejmiť všetky postupy, ktoré sa podľa nových pravidiel budú uplatňovať od 1.1.2023 vo vzájomnom 
obchode medzi EÚ a UK, najmä s pohľadom na export z EÚ a import do UK, ako aj nové pravidlá na preukazovanie zhody 
a označovanie tovarov pri ímporte do UK po 1.1.2023. Lektor zodpovie otázky, môžete konzultovať i po seminári. Ste na novú 
situáciu, ktorá nastane pripravený?   

Cieľová skupina: Odborné školenie je určené pre spoločnosti so sídlom v Európskej únii, ktoré obchodujú so Spojeným 
kráľovstvom a vystupujú ako dovozcovia/vývozcovia, zasielatelia, výrobcovia, prepravcovia, dopravcovia alebo operátori 
v logistickom a prerpavnom reťazci alebo spoločnosti, ktoré sa akokoľvek podieľajú na prepravách a obchode medzi EÚ 
a Spojenným kráľovstvom (UK) . 

Program seminára:   

1) Ako funguje systém prepravy a plnenia colných formalít medzi EÚ a UK  

2) Formality a úkony spojené s výstupom tovaru z EÚ (FR/UK) 

3) Aké sú základné požiadavky na vstup tovaru do UK vo vzťahu k dopravcom  

4) Aké sú základné požiadavky na vstup do UK pre vodičov MKD  

5) Ako prebieha príprava na export z Únie – formality na výstupnej hranici Únie  

6) Ako prebieha príprava na imoprt do UK 

7) Náležitosti a plnenie formalít pred výstupom z EÚ z pohľadu prepravcu 

8)  Priebeh - exportné formality z EÚ (FR) / importné formality v UK  

9) Nové označenie zhody na tovar v UK od 1. 1. 2023 – UKCA 

10) Nové označenie zhody na tovar v Severnom Írsku od 1. 1. 2023 – UKNI 

11) Záverečná diskusia, otázky a odpovede 

Používame praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci prezentujú vlastné podnety cez diskusiu vedenú 
lektorom, lektor zodpovie dopyty a konzultuje i po skončení vzdelávania bezodplatne. Využite vyše 20 ročné skúsenosti 
z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých. Skúsení lektori z aplikačnej praxe. Pripravíme riešenie pre Vás na 
mieru obsahovo, spôsobom, termínmi. Naša  výhoda v individuálnom prístupe, riešení podľa požiadaviek klienta na mieru.  

V cene sú zahrnuté:       študijné materiály, občerstvenie a obed (nie interne/online), osvedčenie o absolvovaní 
Termíny konania:            http://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ alebo INTERNE / ON LINE  
Časový harmonogram:  začiatok o 9.00, ukončenie 15.00, prestávka 2x15 min. + obed, 6 vyuč. hodín a 45 min. 
Miesto konania:             podľa aktuálnej ponuky na webe alebo INTERNE / ON LINE   
Cena:                               podľa aktuálnej ponuky na webe  
Kontaktná osoba:           Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. – konateľ, colný špecialista, odborný lektor a konzultant  
Telefón:                           +421 905 172872 
E-mail:  jozef.vasko@cdservices.sk 

ON LINE PRIHLÁŠKA 
Vyplňte a odošlite formulár na úvodnej stránke http://www.cdservices.sk/ 

Vaše otázky posielajte mailom na cdservices@cdservices.sk 


