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MY EASY BREXIT

ABYCH SE MOHL NALODIT V PŘÍSTAVU V CALAIS, 
MUSÍM PŘEDLOŽIT:

celní reference

JSEM ŘIDIČ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU,
CO SE V MÉM PŘÍPADĚ ZMĚNÍ?

NEBO

Navštívím kancelář správy 
nákladů mé společnosti

1. ledna 2021 vystoupí Spojené království z Evropské unie, což povede k zřízení celního
přechodu. Z přístavu v Calais se stane vstupní a výstupní bod pro zboží EU a váš obvyklý
průjezd přístavem se tím pádem změní.

Nechám orazítkovat svoji knihu 
(celním úřadem)

obvyklé doklady o zboží 
(CMR, kód ONU…)

pokud jde o tranzit CTC

NEBO

Jak stáhnout 
aplikaci :
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CALAIS 

DOVER

Calais port

NA PALUBĚ TRAJEKTU
KONZULTUJI CELNÍ STAV SVÉHO NÁKLADU:

PŘI VYLODĚNÍ,
V ZÁVISLOSTI NA MÉM STAVU:

ABYCH SE MOHL NALODIT
V PŘÍSTAVU DOUVRES,
MUSÍM PŘEDLOŽIT:

ZELENÝ
STAV

ORANŽOVÝ STAV
CELNÍ SPRÁVA

ORANŽOVÝ STAV
SIVEP

na obrazovkách v 
prostorách věnovaných 

řidičům

Mohu opustit přístav ihned
po vylodění z trajektu

Zaparkuji na parkovišti kontrolní zóny

Svůj příjezd nahlásím ve webové
aplikaci* *viz druhou stranu

Vydám se přímo na parkoviště 
kontrolní zóny

Vydám se na recepci celní správy

Čekám na povolení
k opuštění přístavu

a čekám ve svém nákladním vozidle na
pokyny zástupce celní správy, zda

mohu opustit přístav

Vyčkám povolení RDE
před odjezdem ze SIVEP

V PŘÍPADĚ NÁKLADŮ OBSAHUJÍCÍCH 
MOŘSKÉ PRODUKTY

Opustím přístav a okamžitě se vydám:

SIVEP 
BOULOGNE-SUR-MER 

105 rue Constantine

24/24 - 7/7

+33 (0)7 62 67 74 12

obvyklé doklady o zboží
(CMR, kód ONU…)

n e b o

Čekám v mém nákladním voze na 
parkovišti kontrolní zóny, až se můj status 
změní na zelenou. Pravidelně konzultuji 

webovou aplikaci *

přístav mohu opustit,
jakmile můj stav přejde na zelený

Zavolám svému zaměstnavateli
nebo celnímu deklarantovi (RDE)

VOZIDLO V REŽIMU

Zaměstnanci přístavu v 
Calais jsou na 

PARKOVIŠTÍCH  přítomni 
24/7, aby vám poskytli 

informace a pokyny.

n e b o pokud jde o 
tranzit CTC

zdravotní osvědčení

 Přepravuji-li

ve webové aplikaci*
m.portboulognecalais.fr

*viz druhou stranu
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