CESTOVANIE MEDZI SPOJENÝM
KRÁĽOVSTVOM A EÚ V PRÍPADE,
ŽE NEDÔJDE K ŽIADNEJ DOHODE

Marec 2019
Ak plánujete cestovať medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ1 a v prípade, že nedôjde k žiadnej dohode, platia tieto
pravidlá:

1. Hraničné kontroly, víza a colné kontroly, vrátenie DPH
1.1. Hraničné kontroly a víza
– Štátni príslušníci Spojeného kráľovstva cestujúci do EÚ2
Budú štátni príslušníci Spojeného kráľovstva podrobovaní dodatočným kontrolám?
Ako štátny príslušník Spojeného kráľovstva už na hraničných priechodoch EÚ nebudete oprávnení využívať osobitné
koridory s označením EÚ/EHP/CH a budú sa na vás vzťahovať dodatočné kontroly, ktoré ste pred vystúpením
Spojeného kráľovstva nemuseli absolvovať. Môže nastať situácia, že vás príslušníci pohraničnej stráže požiadajú
o poskytnutie informácií, napríklad o trvaní a účele vášho pobytu, ako aj o finančných prostriedkoch potrebných na
pokrytie nákladov s ním spojených.
Budete musieť predložiť cestovný pas vydaný počas desiatich rokov pred dátumom príchodu, ktorý je platný ešte
aspoň tri mesiace po vašom plánovanom odchode z EÚ.
Komisia predložila návrh, aby štátni príslušníci Spojeného kráľovstva mohli v prípade krátkodobých pobytov (t. j.
pobytov, ktoré v rámci 180-dňového obdobia trvajú najviac 90 dní) cestovať do EÚ bez víz, ak aj Spojené kráľovstvo
zaujme voči občanom zo všetkých členských štátov EÚ rovnaký prístup. Váš pas sa opečiatkuje pri príchode do EÚ
aj odchode z jej územia, aby sa dalo vypočítať uvedené 90-dňové obdobie, na ktoré sa nevzťahuje vízová povinnosť.

– Občania EÚ cestujúci do Spojeného kráľovstva
Potrebujú občania EÚ víza na vstup do Spojeného kráľovstva?
Spojené kráľovstvo oznámilo, že občania EÚ môžu do Spojeného kráľovstva cestovať bez víz na krátkodobé, najviac
trojmesačné pobyty.
Ako občan EÚ budete môcť cestovať do Spojeného kráľovstva so svojím pasom alebo dočasne aj so svojím národným
preukazom totožnosti. Po 31. decembri 2020 už nebude možné používať preukazy totožnosti na tento účel.
Najvhodnejším miestom na získanie ďalších informácií sú konzulárne úrady Spojeného kráľovstva v krajine vášho
pobytu.
V tomto prehľade skratka „EÚ“ znamená 27 členských štátov EÚ po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ.
Nevzťahuje sa na cestovanie zo Spojeného kráľovstva do Írska a opačne v prípade existencie rôznych dojednaní v rámci
spoločnej oblasti cestovania.
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1.2. Colné kontroly
A čo moja batožina a tovar?
Ak cestujete zo Spojeného kráľovstva do EÚ, mali by ste vedieť, že:

> vaša batožina a iný tovar budú podrobené colnej kontrole. Podobné požiadavky môže Spojené kráľovstvo
uplatňovať na občanov EÚ, ktorí vstupujú na územie Spojeného kráľovstva.

> Nebudete môcť priviezť do EÚ niektoré druhy tovaru alebo ich budete môcť doviezť len v obmedzenom
množstve. Platí to napríklad pre produkty živočíšneho pôvodu (ako mäso, mlieko, šunka alebo syr), hotovosť
nad 10 000 EUR, určité predmety kultúrneho charakteru, rastliny, rastlinné produkty či niektoré zvieratá.
Môže sa stať, že Spojené kráľovstvo bude obdobné obmedzenia uplatňovať na občanov EÚ, ktorí vstupujú
na jeho územie.

> Pri preprave tovaru v batožine alebo príručnej batožine budete mať nárok na isté bezcolné kvóty [t. j. daný

tovar bude oslobodený od dovozného cla a dane z pridanej hodnoty (DPH) a v relevantných prípadoch aj
od spotrebnej dane]. Informácie o predmetnom tovare a príslušných bezcolných kvótach možno nájsť na
webovej stránke Európskej komisie3

1.3. Vrátenie DPH
Môžem pri ceste zo Spojeného kráľovstva získať vrátenie DPH za tovar zakúpený
v 27 členských štátoch EÚ?
Áno. Ako návštevník z krajiny mimo EÚ máte nárok na vrátenie DPH zaplatenej za tovar, ktorý ste kúpili počas
svojho pobytu v EÚ, ak ho predložíte colným orgánom pri odchode z EÚ spolu s tlačivami o vrátení DPH.

2. Práva cestujúcich
Budú práva cestujúcich v EÚ naďalej platiť pre občanov EÚ cestujúcich
do Spojeného kráľovstva a späť?
Cestujúci v leteckej preprave
Ak cestujete s leteckou spoločnosťou z EÚ4, bude sa na vás aj naďalej vzťahovať ochrana práv cestujúcich v EÚ,
a to rovnako pri cestách s odletom zo Spojeného kráľovstva a príletom na letisko v EÚ, ako aj opačným smerom.
Ak cestujete s leteckou spoločnosťou z krajiny mimo EÚ, bude sa na vás táto ochrana vzťahovať iba pri letoch z EÚ
do Spojeného kráľovstva, nie však zo Spojeného kráľovstva na letisko v EÚ.

A čo cestujúci so zníženou pohyblivosťou?
Právne predpisy EÚ, ktorými sa udeľujú osobitné práva osobám so zdravotným postihnutím alebo zníženou
pohyblivosťou, ktoré cestujú letecky, sa už na vás nebudú uplatňovať pri odlete z letiska v Spojenom kráľovstve,
tranzite cez takéto letisko alebo pri prílete naň. Letecké spoločnosti EÚ, ktoré odlietajú z letiska v Spojenom
kráľovstve na letisko v EÚ, budú aj naďalej povinné rešpektovať isté práva (pomoc, predchádzanie odmietnutiu
prepravy a povinnosť poskytovať informácie).

https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/entering-eu_en.
Zoznam leteckých spoločností z EÚ možno nájsť tu: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/eu_air_carriers_by_
country_holding_an_active_operating_licence.pdf.
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Cestujúci v lodnej preprave
Pri cestách kompou počas každej cesty, ktorá sa začína alebo končí v prístave EÚ, budete mať aj naďalej práva
vyplývajúce z právnych predpisov EÚ.

Cestujúci v autobusovej preprave
Pri cestách autobusom a autokarom na 250-kilometrových a dlhších trasách do Spojeného kráľovstva alebo
opačne budete mať aj naďalej práva vyplývajúce z právnych predpisov EÚ, pokiaľ nastúpite alebo vystúpite v EÚ.

Cestujúci v železničnej preprave
Pri cestách vlakom budete mať aj naďalej práva cestujúcich v železničnej preprave vyplývajúce z právnych
predpisov EÚ, pokiaľ má železničná spoločnosť licenciu v súlade s právnymi predpismi EÚ.

3. Platnosť leteniek
Rezervoval som si let do Spojeného kráľovstva alebo opačným smerom
Bude moja letenka platná aj po dátume vystúpenia?
Áno. Pred rezerváciou letu by ste si však mali skontrolovať podmienky danej leteckej spoločnosti. Vysvetľuje sa
v nich platnosť leteniek vydaných danou leteckou spoločnosťou, ako aj podmienky náhrady v prípade zrušenia letu.
Práva cestujúcich v EÚ týkajúce sa náhrady sa budú aj naďalej uplatňovať, ak pôjde o cestu:

> s odletom z letiska EÚ do krajiny nachádzajúcej sa mimo EÚ,
> s príletom do krajiny EÚ z krajín mimo EÚ, pričom daný let prevádzkuje letecká spoločnosť EÚ.

4. Cestovné zdravotné poistenie
Budem môcť ako občan EÚ využívať v Spojenom kráľovstve európsky preukaz
zdravotného poistenia?
Nie, občania EÚ už na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia nebudú mať prístup k zdravotnej
starostlivosti v Spojenom kráľovstve.
U svojho poskytovateľa zdravotného poistenia si overte, či nahrádza zdravotné výdavky za pohotovostnú zdravotnú
starostlivosť v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ. Ak nie, zvážte možnosť uzatvorenia súkromného cestovného
poistenia.

Budem môcť ako občan Spojeného kráľovstva pri cestách do EÚ využívať v EÚ európsky
preukaz zdravotného poistenia?
Nie, ako občan Spojeného kráľovstva už nebudete mať prístup k zdravotnej starostlivosti v členskom štáte EÚ na
základe európskeho preukazu zdravotného poistenia.
Ak ste poistení v Spojenom kráľovstve a máte v úmysle cestovať do členského štátu EÚ, overte si u svojho
poskytovateľa zdravotného poistenia, či uhrádza výdavky za pohotovostnú zdravotnú starostlivosť v členských
štátoch EÚ. Ak nie, zvážte možnosť uzatvorenia súkromného cestovného poistenia.

5. Vodičské preukazy
Som držiteľom vodičského preukazu vydaného v Spojenom kráľovstve.
Bude platiť vo všetkých členských štátoch EÚ?
V EÚ je uznávanie vodičských preukazov vydaných tretími krajinami regulované na úrovni členských štátov. Mali by
ste si teda zistiť, aké vnútroštátne právne predpisy platia v každom členskom štáte EÚ, v ktorom sa chystáte riadiť
motorové vozidlo. Niektoré členské štáty EÚ povoľujú riadiť motorové vozidlo vo svojej krajine iba osobám, ktoré
sú držiteľmi medzinárodného vodičského preukazu.
U orgánov členských štátov EÚ, v ktorých plánujete riadiť motorové vozidlo, by ste si mali zistiť, aké pravidlá platia
pre uznávanie vodičských preukazov vydaných v Spojenom kráľovstve.

Som držiteľom vodičského preukazu vydaného v členskom štáte EÚ. Bude platiť
v Spojenom kráľovstve?
To závisí od právnych predpisov Spojeného kráľovstva. Spojené kráľovstvo vyhlásilo, že pri návšteve Spojeného
kráľovstva môžete aj naďalej riadiť motorové vozidlo na základe platného vodičského preukazu EÚ.

6. Spoločenské zvieratá
Budú sa na cestovanie so spoločenskými zvieratami vzťahovať osobitné
podmienky?
Ak cestujete so spoločenským zvieraťom z EÚ do Spojeného kráľovstva, mali by ste si zistiť, aké požiadavky budú
pre cestujúcich z EÚ platiť v Spojenom kráľovstve. Možno budete potrebovať buď pas tretej krajiny pre spoločenské
zviera, alebo zdravotný certifikát.
Ak cestujete so spoločenskými zvieratami zo Spojeného kráľovstva do EÚ, budete musieť dodržiavať pravidlá EÚ
týkajúce sa premiestňovania spoločenských zvierat. V týchto pravidlách sa stanovuje, že spoločenské zviera musí
byť:

>
>
>
>

označené implantovaným identifikačným čipom,
očkované proti besnote,
podrobené titračnému testu na prítomnosť protilátok proti besnote,
podrobené všetkým preventívnym zdravotným opatreniam v súvislosti s chorobami a infekciami inými ako
besnota

> a musí ho sprevádzať riadne vyplnený a vydaný identifikačný dokument.
Zvieratá musia okrem toho prejsť cez miesto vstupu určené daným členským štátom.

7. Roaming
Budú sa v Spojenom kráľovstve naďalej uplatňovať roamingové pravidlá EÚ?
Nie. Spoločnosti poskytujúce mobilné komunikačné služby, ako sú hlasové volania, textové správy alebo dáta, už
pri prevádzke v Spojenom kráľovstve nebudú viazané roamingovými pravidlami EÚ.
Znamená to, že tieto spoločnosti budú môcť spotrebiteľom zo Spojeného kráľovstva účtovať príplatky za využívanie
roamingových služieb v EÚ, ako aj občanom EÚ za využívanie týchto služieb v Spojenom kráľovstve.

Kde môžem nájsť viac informácií?
Viac informácií je možné nájsť tu:

> oznámenie Komisie o pripravenosti na cestovanie5
> webové sídlo Komisie o vstupe na územie EÚ z krajiny mimo EÚ https://ec.europa.eu/taxation_customs/
individuals/travelling/entering-eu_en

5

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/travelling_en.pdf.
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