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Chcete vyvážet či dovážet výrobky nebo služby? Chcete vědět, jaká cla budete platit a kterými pravidly se 
musíte řídit? Jste-li malá firma, která chce proniknout na mezinárodní trhy, Access2Markets je zde pro vás.

Nový webový portál v jediném nástroji kombinuje databázi přístupu na trhy třetích zemí, službu  
EU Trade Helpdesk a mnoho dalšího. Máme vše, co potřebujete, bez ohledu na to, zda teprve začínáte,  

nebo už jste ostřílení obchodníci.

Potřebujete si ujasnit základy?

Vývoz mimo EU a dovoz do EU 

Access2Markets má vše, co potřebujete vědět o clech, daních, pravidlech a požadavcích na výrobky pro všechny země 
EU a dalších více než 120 trhů celého světa. Vyhledejte si informace výrobek po výrobku na My Trade Assistant. 

  Každý výrobek má kód. Najdete jej na 
Access2Markets. Kód potřebujete, abyste zjistili,  
jaké celní poplatky a vnitrostátní či místní daně 
budete platit.

 Zjistěte, které postupy a formality se na vás 
vztahují.  

 Access2Markets uvádí pravidla a požadavky  
v členění dle výrobku. 

 Pokud teprve začínáte, naše návody vás krok za 
krokem provedou celým procesem vývozu a dovozu. 

 Na koho se obrátit? Access2Markets má kontaktní 
údaje celních a jiných veřejných orgánů v zemích EU 
i mimo ni.

 Čelíte problémům při vývozu? Ozvěte se nám, 
pokud čelíte bariérám na konkrétním trhu nebo jste 
na nějaké narazili v naší databázi. 

trade.ec.europa.eu/ 
access-to-markets

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/cs/content
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/cs/content


Chcete se seznámit s příležitostmi?

Zajistěte, aby vaše firma měla vždy přehled. 

Mějte prospěch z obchodních dohod EU 

Přizpůsobte si internetové zdroje svým potřebám 

 Veškeré obchodní dohody EU přehledně. Zjistěte, jak 
mohou pomoci vašemu podnikání. Access2Markets obsahuje 
jejich seznam včetně podrobných pravidel původu, ochrany 
intelektuálního vlastnictví EU, investic, veřejných zakázek a řady 
dalších informací. 

 Žádost o snížení cla. Chcete-li těžit ze snížených cel, musíte 
celním úřadům dovážející země předložit ty správné podklady. 

 Jak uvést výrobek na trh? Access2Markets má všechny 
informace, které potřebujete, ať už jde o osvědčení shody 
pro strojní zařízení či nezávadnosti výrobků pro akvakulturní 
systémy, nebo značení zpracovaných potravin.

 Nerozumíte dobře pravidlům původu, která se k vašemu 
výrobku vztahují? ROSA, nástroj portálu Access2Markets pro 
vlastní hodnocení, vám pomůže!

 Sledujte obchodní zprávy či nejnovější vývoj na svých klíčových 
trzích.

 Chcete o obchodu s výrobky a zbožím vědět více? 
Podívejte se na naše průvodce, vysvětlení, návody a odpovědi na 
často kladené dotazy.

 Potřebujete informace ve svém jazyce? 
Access2Markets je k dispozici ve všech 24 úředních jazycích EU.

 Jste na cestách? Access2Markets je optimalizován pro chytré 
telefony a tablety.

 Podívejte se, jak z obchodních dohod EU těží jiné malé podniky, 
a podělte se s námi o příběh svého úspěchu:

TRADE-EXPORTERS-STORIES@ec.europa.eu
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