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Přehled

Společnost IDEXX Laboratories EMEA (dále jen „společnost IDEXX“) vytvořila pro dodavatele tuto příručku 
pro dovoz za účelem zajištění důsledného dodržování postupů, termínů, nákladové efektivity a pravidel 
při našich dovozních činnostech. Záměrem této příručky je vzájemné porozumění mezi společností 
IDEXX a našimi oprávněnými dodavateli a zajištění dodržování celních a dalších předpisů EU. Jakékoli 
dotazy nebo připomínky směřujte na nákupčí, sortimentáře a oddělení dovozu společnosti IDEXX. 
Konkrétní podmínky příslušné objednávky budou mít přednost před pokyny uvedenými v této příručce. 

Vážíme si vaší spolupráce při dodržování této příručky pro dovoz. 

S pozdravem,

Oddělení dovozu 
IDEXX Laboratories EMEA
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Požadavky na dovoz

Dále uvedené pokyny jsou nezbytné pro efektivní přesun zboží ze zařízení dodavatelů do zařízení 
společnosti IDEXX v Německu a Nizozemsku nebo na jinou určenou dodací adresu v rámci EU. Očekává 
se, že tyto pokyny budou dodržovány všemi dodavateli. Dále jsou uvedeny pokyny pro námořní 
a leteckou přepravu zásilek.

Dokumenty požadované pro dovoz do EU
Následující dokumenty musí být co nejdříve zaslány společnosti IDEXX na e-mailovou adresu  
EMEA-Imports@idexx.com, nákupčímu společnosti IDEXX a/nebo sortimentáři společnosti IDEXX:

• Obchodní faktura

• Balicí list

• Letecký nebo námořní nákladní list

• Případné další dokumenty:

 – Technické informace o produktu

 – Bezpečnostní list (Material Safety Data Sheet, MSDS)

Poznámka: Všichni dopravci budou vystupovat jako celní zprostředkovatelé společnosti IDEXX.

Náležitosti obchodní faktury
Každý dodavatel může používat svůj vlastní formát obchodní faktury a balicího listu. Na fakturách 
vystavených v angličtině musí být uvedeny následující informace. Informace uvedené na obchodní 
faktuře a balicím listu musí obsahovat úplný a přesný popis zasílaného zboží. V obchodní faktuře 
musí být deklarovány veškeré položky obsažené v zásilce. Nedodržení těchto požadavků může mít za 
následek průtahy při celním odbavení v EU a/nebo sankce vedené proti společnosti IDEXX. Obchodní 
faktura musí obsahovat:

• úplné jméno a adresu odesílatele

• úplnou adresu příjemce a dodací adresu – viz společnost IDEXX, která je na objednávce uvedena 
jako „Billed to“ (příjemce faktury) (například IDEXX B.V. nebo IDEXX Diavet)

• číslo EORI autorizovaného registrovaného příjemce/dovozce – viz seznam evropských čísel EORI, 
strana 11

• číslo a datum obchodní faktury

• podmínky Incoterms s uvedením polohy (například „CPT Amsterdam, The Netherlands“)

• číslo/a nákupní objednávky společnosti IDEXX

• měnu, v níž jsou vykazovány náklady – musí odpovídat nákupní objednávce

• číslo/a dílů nebo materiálů společnosti IDEXX – není-li dílu přiděleno žádné číslo společnosti 
IDEXX, použijte číslo dílu dodavatele

• přesné a dostatečné popisy zboží, které umožní klasifikaci produktu podle harmonizovaného 
celního sazebníku EU (EU Harmonized Tariff Schedule, EUHTS)

• zemi původu – je nutné uvést skutečnou zemi původu produktu

• cenu za měrnou jednotku, cenu celkem bez daně, cenu celkem s daní – pokud náklady uvedené 
na faktuře neodpovídají nákladům na nákupní objednávce, informujte společnost IDEXX
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• počet kusů, krabic, palet, sudů a příslušnou čistou hmotnost a hrubou hmotnost

Poznámka: Pokud zásilka není zasílána na základě nákupní objednávky a díly jsou zasílány 
„zdarma“, je nutné pro celní účely uvést spravedlivou tržní cenu.

Oprava obchodní faktury

Budou-li v obchodní faktuře nalezeny chyby, veškeré opravy obchodní faktury musí být uvedeny v nově 
předložené obchodní faktuře označené „Revised“ (Revidována). 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Všichni noví dodavatelé jsou povinni zaslat před prvním odesláním zásilky 
vyplněnou obchodní fakturu ke schválení na adresu EMEA-Imports@idexx.com.

Balicí list
Ke každé zásilce musí být přiložena jedna kopie balicího listu.

• Je-li zásilka zasílána v krabici, označte krabici č. 1 nápisem „Packing List Enclosed“ (Balicí list přiložen).

• Je-li zásilka zasílána na paletě, připojte k paletě obálku.

Balicí list musí obsahovat následující informace: 

• číslo nákupní objednávky společnosti IDEXX

• číslo dílu společnosti IDEXX

• čísla/počty palet, sudů, krabic

• obsah každého sudu, krabice atd.

• rozměry krabice

• hrubou a čistou hmotnost

• zemi původu produktu

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Přesnost dodaného množství: Je důležité, aby množství kusů, krabic, 
sudů nebo jiných obalových jednotek odpovídalo množství uvedenému v obchodní faktuře, balicím 
listu a přepravním dokumentu (leteckém nebo námořním nákladním listu). Je maximálně důležité, 
aby dodavatelem odeslané množství odpovídalo množství uvedenému v obchodní faktuře a balicím 
listu. Jakékoli přebytky či nedostatky nejsou tolerovány.

Letecký a námořní nákladní list
• Při rezervaci u přepravce nebo speditéra si musí dodavatel vyžádat nepřevoditelné námořní 

nákladní listy.

• Letecké a námořní nákladní listy musí být vystavovány následujícím způsobem:

 – Místo určení zásilky: IDEXX B.V., Willem Brocadesdreef, 17-19, 2132 LR Hoofddorp, 
The Netherlands 

 – Kontakt: IDEXX B.V., Willem Brocadesdreef, 17-19, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands 
EMEA-Imports@idexx.com

• Uveďte jméno a adresu příjemce, společnosti IDEXX, podle nákupní objednávky společnosti 
IDEXX, pokud se liší.
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Podle potřeby další dokumenty
V závislosti na příslušném produktu a zemi určení může být vyžadována další dokumentace. Může jít o 
technické informace, informace o použití, MSDS, osvědčení atd. V případě nových produktů, dodavatelů 
nebo míst určení si vyžádejte informace prostřednictvím e-mailové adresy EMEA-Imports@idexx.com.
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Rezervace přepravy

Pro dodavatele využívající dodací podmínky: CIF, CFR, CPT, DAT, DAP, DDU

• Za výběr speditéra nebo přepravce a za uzavření přepravní smlouvy podle této příručky je 
odpovědný odesílatel. Společnost IDEXX je nutné o veškerých podrobnostech zásilky co 
nejdříve informovat prostřednictvím e-mailové adresy EMEA-Imports@idexx.com.

• Společnost IDEXX vyžaduje, aby její dodavatelé v případě dodávek do EU zajistili u speditéra/
přepravce avízo a oznámení o příjezdu, které musí být zaslány na e-mailovou adresu  
EMEA-Imports@idexx.com.

• Dodavatel je odpovědný za sledování zásilky až do místa určení (podle dodacích podmínek) 
a za zajištění, aby jím vybraný speditér/přepravce doručil produkt na místo určení v souladu 
s podmínkami přepravy včas.

• Společnost IDEXX očekává, že dodavatelem vybraný speditér/přepravce bude během řízení 
o dovozu do USA spolupracovat s celním zprostředkovatelem společnosti IDEXX.

Pro dodavatele využívající dodací podmínky: C/D

Jakmile dodavatel vybere a zaplatí přepravce, přebírá odpovědnost za sledování zásilky do místa určení 
a za zajištění, že vybraný speditér/přepravce doručí produkt na místo určení včas.

Pro dodavatele využívající dodací podmínky: ExW, FCA nebo FOB

Dva týdny před předáním zboží budou dodavatelé povinni kontaktovat poskytovatele přepravních 
služeb určeného společností IDEXX a rezervovat u něj přepravu. V případě zásilek do EU se obraťte 
na CorporateTransportation-EMEA@idexx.com.
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Místa dodání

Místa dodání budou uváděna v našich objednávkách. Máte-li jakékoli dotazy, ověřte si prosím dodací 
adresu s nákupčím a oddělením dovozu společnosti IDEXX.
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Označení země původu

Označení země původu není vyžadováno podle právních předpisů EU, ale podle celních předpisů EU by 
země původu měla být v přepravní dokumentaci uvedena.
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Kontaktní údaje, telefonní čísla a obecné informace

Máte-li jakékoli dotazy týkající se pokynů uvedených v této příručce pro dovoz, obraťte se prosím 
na tuto adresu: 

EMEA-Imports@idexx.com 

IDEXX B.V. 
Willem Brocadesdreef, 17-19 
2132 LR Hoofddorp 
The Netherlands



11

Čísla EORI

Oficiální název organizace Země DIČ EORI

IDEXX Vet Med Labor  
Gmbh

Rakousko ATU57630111 ATEOS1000015412

IDEXX Laboratories  
SPRL

Belgie BE0882866482 BE0882866482

IDEXX Laboratories  
s.r.o.

Česká republika CZ04590988 CZ04590988

IDEXX Laboratories  
Danmark ApS 

Dánsko DK26996279 DK26996279

IDEXX Laboratorios SL Španělsko ESB61740361 ESB61740361

IDEXX Laboratories Oy Finsko FI24320519 FI2432051-9

IDEXX SARL Francie FR20380865782 FR38086578200045

IDEXX Montpellier SAS Francie FR72470800772 FR47080077200027

IDEXX GmbH Německo DE148272977 DE1187139

IDEXX Vet Med Labor  
Gmbh

Německo DE146149244 DE5472296

IDEXX Diagnostic  
Limited

Irsko IE3450443DH IE3450443DH

IDEXX Laboratories  
Italia S.r.l.

Itálie IT12032450152 IT12032450152

IDEXX BV Nizozemsko NL853062249B01 NL853062249

IDEXX Laboratories  
Sp.z o.o

Polsko PL1070004096 PL107000409600000

IDEXX Laboratories  
Sverige AB

Švédsko SE556895633701 SE5568956337

IDEXX Laboratories  
Slovakia s.r.o.

Slovensko SK2120209036 SK2120209036
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