Brexit - Otázky a odpovědi
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Na které scénáře se CHEP připravuje?

•

Konec přechodného období je naplánován na 31. prosince 2020. V tomto okamžiku zvažujeme tři
možné scénáře: obchodní dohoda, bez dohody nebo prodloužení přechodného období po 31.
prosinci. Dva hlavní scénáře, na které se připravujeme, jsou řádný brexit s platnou obchodní
dohodou nebo brexit bez dohody po skončení přechodného období.

•

Většina úsilí, které vyvíjíme v rámci přípravy na brexit bez dohody na konci přechodného období,
nám pomůže připravit se i v případě, že nastane brexit s platnou obchodní dohodou.

•

Brexit bez dohody může mít vážné dopady na obchod. Připravujeme se na scénáře, jako jsou
zpoždění na hranicích, zavedení cel, potřeba celních zprostředkovatelů atd. Přepracovali jsme náš
plánovací proces, abychom se dokázali přizpůsobit momentálním požadavkům na trhu. Na základě
zpětné vazby od našich zákazníků investujeme do nových přepravních platforem (resp. palet a
kontejnerů), abychom byli schopni pokrýt nahromaděné objednávky našich zákazníků, které zvyšují
poptávku po paletách a prodlužují dobu používání palet.

Jakou podporu poskytne CHEP svým zákazníkům?
•

Od srpna 2018 jsme se spojili s více než 300 našimi klíčovými zákazníky ve Velké Británii a EU,
abychom lépe pochopili, jak se připravují na brexit a jak jim právě CHEP může pomoci.

•

Během těchto rozhovorů jsme proaktivně sdíleli naše plány s našimi zákazníky, abychom jim
poskytli jistotu, že CHEP má pod kontrolou všechna rizika. Své plány týkající se brexitu jsme sdíleli
s většinou zákazníků.

•

Doporučujeme vám, abyste si určili, jak může brexit ovlivnit vaše požadavky – konkrétně v
souvislosti s objemem a charakteristikami palet (či kontejnerů) - a dali nám co nejdříve vědět,
abychom mohli společně minimalizovat potenciální rizika.

•

Pokud máte další otázky nebo jakékoliv nejasnosti, váš obchodní zástupce vám velmi rád pomůže.

Jaké kroky podnikla společnost CHEP na udržení stejné úrovně služeb pro své zákazníky?
•

Díky informacím od našich zákazníků jsme schopni efektivně plánovat objemy a lokace
požadovaných palet (příp. kontejnerů). Očekáváme nezměněný provoz (pokud vynecháme
nepředvídané nebo mimořádné události vedoucí k významným výkyvům v poptávce našich
zákazníků a době používání našich palet během období přechodu na brexit).
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Budu povinný v případě brexitu bez dohody deklarovat palety CHEP ve svých formulářích
celního odbavení pro přeshraniční zásilky mezi Spojeným královstvím a EU?
•

Ne. Pokud jsou palety CHEP zatíženy zbožím, bude se s nimi nakládat jako s "obalem" a budou
deklarované jako součást vašeho zboží.

Jak ovlivní brexit ISPM 15?
•

ISPM 15 je globální nařízení, jehož cílem je zabránit šíření chorob rostlin a škůdců v dřevěných
obalových materiálech za pomoci tepelného ošetření (HT) takových obalů. Pravidla se v
současnosti nevztahují na palety přepravované v rámci EU – a proto v současnosti neplatí ani pro
pohyby mezi Spojeným královstvím a ostatními zeměmi EU.

•

Od 1. ledna 2021 se Spojené království stane "třetí zemí" EU. Proto přijde v účinnost zákonný
požadavek, aby veškerý dřevěný obalový materiál pohybující se v obou směrech mezi Velkou
Británií a EU byl v souladu s Mezinárodním standardem pro fytosanitární opatření (ISPM 15).

•

Další informace o ISPM 15 naleznete v naší sekci ISPM 15 zde.

Jak CHEP zajišťuje trasy pro výrobky přicházející z Evropy do Velké Británie?
•

Toto představuje riziko pro celé odvětví. Zorganizovali jsme proto workshopy s různými odborníky,
abychom lépe pochopili důsledky existence "hranice". Výstupem byla řada akcí, které se v
současnosti implementují.

•

Kromě evropských dodavatelů má CHEP dodavatele i ve Velké Británii. V rámci naší přípravy na
brexit je CHEP připraven v případě potřeby zvýšit skladové zásoby ve Velké Británii.

