CESTOVÁNÍ MEZI SPOJENÝM
KRÁLOVSTVÍM A EU V PŘÍPADĚ
NEEXISTENCE DOHODY

březen 2019
Jestliže hodláte cestovat mezi Spojeným královstvím a EU1, budou v případě neexistence dohody platit následující
podmínky:

1. Hraniční kontroly, víza a celní kontroly, vracení DPH
1.1 Hraniční kontroly a víza
- Pro státní příslušníky Spojeného království, kteří cestují do EU2
Budou se na státní příslušníky Spojeného království vztahovat dodatečné kontroly?
Jako státní příslušník Spojeného království již nebudete mít nárok na použití oddělených pruhů EU/EHP/CH
na hraničních přechodech EU a budete podléhat dalším kontrolám, které se u vás před vystoupením Spojeného
království z EU neprováděly. Příslušníci pohraniční stráže vás zejména mohou požádat o poskytnutí informací,
například o délce a účelu vašeho pobytu, jakož i o prostředcích na obživu během vašeho pobytu.
Budete muset předložit cestovní pas, který byl vydán v průběhu deseti let před datem cesty a je platný po dobu
nejméně tří měsíců po vašem plánovaném odjezdu z EU.
Komise navrhla, aby státní příslušníci Spojeného království mohli cestovat do EU bez víza na krátkodobé pobyty
(tj. pobyty v délce do 90 dnů během období 180 dnů), pokud Spojené království rovněž zaručí stejné podmínky pro
občany ze všech členských států EU. Váš cestovní pas bude označen razítkem, a to jak při vstupu do EU, tak i při
jejím opuštění, takže dobu 90 dnů, na kterou se vízová povinnost nevztahuje, bude možno vypočítat.

- Pro státní příslušníky EU, kteří cestují do Spojeného království
Budou občané EU potřebovat vízum do Spojeného království?
Spojené království oznámilo, že občané EU mohou cestovat do Spojeného království bez víza na krátké pobyty
v délce do tří měsíců.
Jako občan EU budete moci cestovat do Spojeného království s cestovním pasem, nebo prozatím s vnitrostátním
průkazem totožnosti. Používání průkazů totožnosti nebude možné po 31. prosinci 2020.
Více informací vám poskytnou konzulární orgány Spojeného království v zemi, ve které žijete.

V tomto přehledu se zkratkou „EU“ rozumí 27 členských států EU po odchodu Spojeného království z EU.
To neplatí pro cesty mezi Spojeným královstvím a Irskem, kde v rámci společného prostoru cestování fungují odlišná
ujednání.
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1.2 Celní kontroly
Jak to bude s mými zavazadly a zbožím?
Cestujete-li ze Spojeného království do EU, měli byste si být vědomi následujících skutečností:

> Vaše zavazadla a jiné zboží budou podléhat celním kontrolám. Spojené království může uplatňovat podobné
požadavky vůči občanům EU při vstupu do Spojeného království.

> Některé zboží nebudete moci do EU dovézt vůbec nebo pouze v omezeném množství. To platí například
pro zboží živočišného původu (jako je maso, mléko, šunka, sýr), hotovost nad 10 000 EUR, některé druhy
kulturních statků a rostliny, rostlinné produkty nebo některá zvířata. Podobná omezení mohou existovat pro
občany EU při cestách do Spojeného království.

> Pokud vezete zboží ve svých zavazadlech, ať už cestovních nebo příručních, máte nárok na limity nepodléhající

platbě (to znamená, že zboží je osvobozeno od dovozního cla a daně z přidané hodnoty (DPH) a případně
spotřební daně). Informace o dotyčném zboží a odpovídajících limitech naleznete na internetových stránkách
Evropské komise3:

1.3 Vracení DPH
Může mi být při cestě ze Spojeného království vrácena DPH za zboží, které jsem zakoupil
v 27 členských státech EU?
Ano. Jako návštěvník ze země mimo EU máte nárok na vrácení DPH zaplacené za zboží, které jste zakoupil během
pobytu v EU, pokud v okamžiku, kdy opouštíte EU, předložíte celnímu úřadu zboží a doklady pro vrácení DPH.

2. Práva cestujících
Budou se práva cestujících v EU nadále vztahovat na občany EU,
kteří cestují do a ze Spojeného království a EU?
Cestující letadlem
Cestujete-li s leteckou společností z EU4, budete i nadále chráněni právy cestujících v EU, jak při letech z letiště
ve Spojeném království na letiště v EU, tak i naopak.
Pokud letíte se společností ze třetí země, budou se na vás tato práva vztahovat pouze při letech z EU do Spojeného
království, nikoli však při letech ze Spojeného království na letiště v EU.

A co cestující s omezenou pohyblivostí?
Po odletu z letiště, přestupu na letišti nebo příletu na letiště ve Spojeném království se již na vás nebude vztahovat
právo EU, které osobám se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace, které cestují
letecky, přiznává zvláštní práva. Společnosti EU provozující lety z letiště ve Spojeném království na letiště v EU však
stále musí garantovat určitá práva (pomoc, zákaz odmítnout přepravu a povinnost poskytovat informace).

https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/entering-eu_en
Seznam leteckých společností EU naleznete zde: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/eu_air_carriers_by_
country_holding_an_active_operating_licence.pdf
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Cestující v lodní dopravě
Při plavbách trajektem, které začínají nebo končí v přístavu EU, se na vás i nadále budou vztahovat předpisy EU.

Cestující v autobusové dopravě
Při cestování autobusem a autokarem na trasách do Spojeného království nebo ze Spojeného království, pokud
nastupujete nebo vystupujete v EU a pokud je plánovaná vzdálenost jízdy 250 km nebo více, budete i nadále
budete požívat práv EU.

Cestující vlakem
I nadále se na vás vztahuje právo EU ohledně práv cestujících v železniční dopravě v rámci EU, pokud má železniční
společnost licenci podle pravidel EU.

3. Platnost přepravních dokladů
Zarezervoval jsem si let z nebo do Spojeného království. Zůstane tato letenka
v platnosti i po datu vystoupení z EU?
Ano. Před rezervací letu byste však měl zkontrolovat podmínky dané letecké společnosti. Ty vysvětlují platnost
přepravních dokladů, které letecké společnosti vydávají, a podmínky pro náhradu v případě zrušení letu. Budete mít
práva cestujících v EU pro náhradu, pokud:

> letadlo odlétá z letiště EU do země, která není členským státem EU,
> letadlo přilétá do země EU ze země mimo EU a let je provozován leteckou společností z EU.

4. Zdravotní péče při cestování
Budu jako občan EU moci používat evropský průkaz zdravotního pojištění
ve Spojeném království?
Ne, občané EU již nebudou mít přístup ke zdravotní péči ve Spojeném království se svým evropským průkazem
zdravotního pojištění.
Informujte se u svého poskytovatele zdravotního pojištění, zda jsou v zemi, která není členem EU, hrazeny výdaje
na naléhavou lékařskou péči. Pokud ne, zvažte uzavření soukromého cestovního pojištění.

Budu jako občan Spojeného království moci používat evropský průkaz zdravotního pojištění
při cestování v EU?
Ne, jako občan Spojeného království nebudete mít v členském státě EU přístup ke zdravotní péči poskytované
na základě evropského průkazu zdravotního pojištění.
Pokud jste pojištěni ve Spojeném království a hodláte cestovat do členského státu EU, ověřte si u své zdravotní
pojišťovny, zda jsou v členských státech EU hrazeny pohotovostní léčebné výlohy. Pokud ne, zvažte uzavření
soukromého cestovního pojištění.

5. Řidičské průkazy
Jsem držitelem řidičského průkazu Spojeného království.
Bude platit ve všech členských státech EU?
V EU je uznávání řidičských průkazů vydaných třetími zeměmi regulováno na vnitrostátní úrovni. Proto byste se
měli informovat o předpisech v každém členském státě, v němž hodláte řídit. Některé členské státy EU vyžadují,
abyste měli při řízení v těchto zemích mezinárodní řidičský průkaz.
O pravidlech uznávání řidičských průkazů Spojeného království se informujte u orgánů členského státu / členských
států EU, ve kterém/kterých hodláte řídit.

Mám řidičský průkaz členského státu EU. Bude platit ve Spojeném království?
To závisí na právu Spojeného království. Spojené království oznámilo, že při návštěvě Spojeného království můžete
i nadále řídit s platným řidičským průkazem EU.

6. Domácí zvířata
Jaké budou podmínky pro cestování s domácími zvířaty?
Pokud cestujete z EU do Spojeného království s domácími zvířaty, měli byste si ověřit, jaké požadavky hodlá
Spojené království uplatnit na osoby cestující z EU. Možná budete potřebovat buď cestovní pas třetí země pro
domácí zvířata, nebo veterinární osvědčení.
Pokud cestujete s domácími zvířaty ze Spojeného království do EU, budete muset dodržovat pravidla EU pro
přesuny zvířat v zájmovém chovu. Tato pravidla stanoví, že zvířata:

>
>
>
>
>

musí mít implantovaný identifikační čip,
musí být očkována proti vzteklině,
musí být podrobena sérologickému testu na protilátky proti vzteklině,
musí vyhovovat veškerým preventivním zdravotním opatřením proti nákazám a infekcím jiným než vzteklina,
musí být provázena řádně vyplněným a vydaným identifikačním dokladem.

Kromě toho musí domácí zvířata projít místem vstupu určeným členskými státy.

7. Roaming
Budou ve Spojeném království nadále platit pravidla EU pro roaming?
Ne. Společnosti poskytující mobilní komunikační služby, jako jsou hlasová volání, textové zprávy nebo data, již
nebudou při své činnosti ve Spojeném království vázány pravidly EU pro roaming.
To znamená, že tyto společnosti mohou účtovat příplatky zákazníkům ze Spojeného království, kteří využívají
roamingové služby v EU, a občanům z EU, kteří využívají roamingové služby ve Spojeném království.

Kde najdu další informace?
Další informace viz:

> oznámení o připravenosti na cestování5 Evropské komise.
> Internetové stránky Komise o vstupu do EU z nečlenské země EU https://ec.europa.eu/taxation_customs/
individuals/travelling/entering-eu_en
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/travelling_cs.pdf
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