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1.

ÚVOD
Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť
z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. To znamená, že pokiaľ sa
v ratifikovanej dohode o vystúpení1 nestanoví iný dátum alebo Európska rada
nepredĺži obdobie v súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii, na
Spojené kráľovstvo sa od 30. marca 2019, 00:00 h (SEČ) (ďalej len „dátum
vystúpenia“) prestanú vzťahovať všetky primárne a sekundárne právne predpisy
Únie. Spojené kráľovstvo sa následne stane „treťou krajinou“2.
Príprava na vystúpenie nie je len záležitosťou orgánov EÚ a vnútroštátnych
orgánov, ale aj súkromných subjektov.
Vzhľadom na značnú neistotu, najmä pokiaľ ide o obsah prípadnej dohody
o vystúpení, sa osobám, ktoré plánujú cestovať (zo súkromných či pracovných
dôvodov) zo Spojeného kráľovstva do EÚ (a naopak) k dátumu vystúpenia alebo po
tomto dátume, a podnikom, ktoré poskytujú služby v súvislosti s takýmto
cestovaním (organizátori ciest, cestovné agentúry, požičovne automobilov,
organizátori veľtrhov, dopravné spoločnosti atď.) pripomínajú právne následky,
ktoré treba zohľadniť, keď sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou.
S výhradou akýchkoľvek prechodných opatrení, ktoré môžu byť uvedené
v prípadnej dohode o vystúpení, má vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ pre
cestujúcich zo Spojeného kráľovstva do EÚ a naopak od dátumu vystúpenia tieto
dôsledky:3

2.

HRANIČNÉ KONTROLY OSÔB NA VONKAJŠEJ HRANICI EÚ4 5
V právnych predpisoch Únie6 o hraničných kontrolách osôb na vonkajších
hraniciach EÚ sa rozlišuje medzi kontrolami občanov EÚ a kontrolami štátnych
príslušníkov tretích krajín. K dátumu vystúpenia sa kontroly štátnych príslušníkov
Spojeného kráľovstva pri vstupe do schengenského priestoru a pri jeho opustení,
ako aj pri vstupe do členských štátov a opustení členských štátov, v prípade ktorých

1

So Spojeným kráľovstvom prebiehajú rokovania s cieľom dosiahnuť dohodu o vystúpení.

2

Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ.

3

Pripomíname, že v dohode o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom by sa stanovili osobitné
ustanovenia na riešenie jedinečných okolností na ostrove Írsko.

4

Viac informácií nájdete na webovej stránke
do/policies/borders-and-visas/border-crossing_en.

5

Tento oddiel sa neuplatňuje na cestovanie v spoločnej oblasti cestovania medzi Spojeným
kráľovstvom a Írskom.

6

Článok 8 ods. 2 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým
sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských
hraníc) (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2016, s. 1).
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https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-

ešte nebolo prijaté rozhodnutie o zrušení vnútorných kontrol, ale ktoré na svojich
vonkajších hraniciach uplatňujú schengenské pravidlá7, budú vykonávať podľa
pravidiel pre štátnych príslušníkov tretích krajín.8 9. To znamená, že už nebudú
môcť využívať zjednodušenie na hraniciach, ktoré sa poskytuje občanom EÚ,
štátnym príslušníkom zmluvných štátov Európskeho hospodárskeho priestoru
a štátnym príslušníkom Švajčiarska (ďalej len „občania EÚ/EHP/Švajčiarska“)
v súvislosti s právom na voľný pohyb. Štátni príslušníci Spojeného kráľovstva
najmä nebudú mať nárok na využívanie oddelených koridorov určených pre
občanov EÚ/EHP/Švajčiarska na vykonávanie kontrol na hraničných priechodoch10
a pri vstupe sa na nich bude vzťahovať dôkladná kontrola všetkých podmienok
vstupu pre štátnych príslušníkov tretích krajín.
Vstupné kontroly štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva budú zahŕňať
overenie týchto podmienok:11
– držanie platného cestovného dokladu na prekročenie hranice. Tento doklad musí
byť vydaný počas uplynulých 10 rokov a jeho platnosť musí byť o tri mesiace
dlhšia, ako je zamýšľaný dátum odchodu z územia členských štátov;
Vezmite, prosím, na vedomie, že cestovné pasy štátnych príslušníkov Spojeného
kráľovstva, ktoré boli vydané pred dátumom vystúpenia, zostávajú platnými
cestovnými dokladmi.
– dĺžka pobytu:
-

v prípade krátkodobého pobytu v schengenskom priestore sa na štátnych
príslušníkov Spojeného kráľovstva budú vzťahovať obmedzenia, pokiaľ
ide o oprávnenú dĺžku pobytu v schengenskom priestore (najviac 90 dní
počas obdobia 180 dní);

-

v prípade dlhodobého pobytu sa od nich v zásade bude vyžadovať
povolenie na pobyt alebo dlhodobé vízum, ktoré vydali vnútroštátne
orgány podľa vnútroštátnych predpisov;

– príslušné databázy s cieľom overiť:12

7

Rumunsko, Bulharsko, Cyprus a Chorvátsko.

8

Vezmite, prosím, na vedomie, že na štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ktorí sú rodinnými
príslušníkmi občana Únie uplatňujúceho svoje právo na voľný pohyb, sa vzťahujú pravidlá uvedené v
článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie
a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov
(Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77).

9

Treba pripomenúť, že časť týchto kontrol sa na občanov zo Spojeného kráľovstva, ktorí cestujú do
schengenského priestoru alebo z neho, uplatňuje už dnes.

10

Článok 10 nariadenia (EÚ) 2016/399.

11

Článok 6 nariadenia (EÚ) 2016/399.

12

Vezmite, prosím, na vedomie, že možnosť dočasnej výnimky zo zásady systematických kontrol
v príslušných databázach na niektorých pozemných a námorných hraničných priechodoch po splnení
5

–

totožnosť a štátnu príslušnosť štátneho príslušníka tretej krajiny a pravosť
a platnosť cestovného dokladu na prekročenie hranice, a najmä:

–

či bolo v Schengenskom informačnom systéme (SIS) vydané upozornenie
na účely odmietnutia vstupu, a skontrolovať možné hrozby pre verejný
poriadok, vnútornú bezpečnosť, verejné zdravie a medzinárodné vzťahy;

– účel (napr. cestovný ruch alebo práca) a podmienky zamýšľaného pobytu (napr.
ubytovanie, vnútorné cestovanie);
– existencia dostatočných prostriedkov na živobytie (t.j. dostatočné prostriedky na
zaplatenie zamýšľaného pobytu a spiatočnej cesty).
Komisia 13. novembra 2018 predložila návrh13, aby sa štátnym príslušníkom
Spojeného kráľovstva udelila výnimka, pokiaľ ide o požiadavku na krátkodobé
vízum (ďalej len „schengenské vízum“)14 pri prekročení vonkajších hraníc, pokiaľ
zamýšľaná dĺžka pobytu v schengenskom priestore je 90 dní v rámci obdobia
180 dní. Prijatie tohto návrhu je teraz na Európskom parlamente a Rade. Trvalá
výnimka zo schengenského víza si bude vyžadovať, aby boli štátni príslušníci
všetkých členských štátov EÚ na základe zásady vízovej reciprocity takisto
oslobodení od požiadavky na krátkodobé vízum do Spojeného kráľovstva.
Cestujúcim sa odporúča, aby si pred cestou overili platnosť cestovných dokladov
a aby si pred vycestovaním do EÚ zabezpečili splnenie všetkých uvedených
podmienok. Nesplnenie niektorej z podmienok vstupu môže mať za následok15
odopretie vstupu v súlade s postupom stanoveným v práve Únie v súvislosti so
štátnymi príslušníkmi tretích krajín.16
Kontroly pri opustení EÚ zahŕňajú overenie týchto skutočností:
– držanie platného cestovného dokladu na prekročenie vonkajšej hranice,
– overenie, či daná osoba neprekročila maximálnu dĺžku pobytu na území členských
štátov,
– príslušné databázy podobne ako pri vstupnej kontrole.
Cestujúcim sa odporúča, aby prihliadali na možné oneskorenie na hraničných
priechodoch od dátumu vystúpenia, najmä na priechodoch s veľkým objemom
dopravy (železničné stanice spoločnosti Eurostar, Eurotunnel Le Shuttle v Calais
a vo Folkestone, prístavy v Lamanšskom prielive a pod.).
určitých podmienok sa neuplatňuje na štátnych príslušníkov tretích krajín (článok 8 ods. 2 nariadenia
(EÚ) 2016/399).
13

Návrh COM(2018) 745 z 13. novembra 2018.

14

Článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/399.

15

V nariadení (EÚ) 2016/399 sa stanovujú niektoré obmedzené výnimky, keď sa štátnemu príslušníkovi
tretej krajiny môže povoliť vstup aj napriek nesplneniu podmienok vstupu.

16

Článok 14 nariadenia (EÚ) 2016/399.
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3.

COLNÉ KONTROLY
Od dátumu vystúpenia sa na tovar, ktorý sa priváža na colné územie EÚ zo
Spojeného kráľovstva, vzťahuje colný dohľad a tento tovar môže byť predmetom
colných kontrol v súlade s colným právom EÚ.17 18
Batožina a iný tovar, ktoré cestujúci vstupujúci do EÚ zo Spojeného kráľovstva
nesú so sebou alebo pri sebe, budú predmetom colnej kontroly.19 Úľavy sa
poskytujú na osobný majetok cestujúceho a niektoré iné položky (pozri časť 4.1).
Tovar, ktorý sa má uviesť na trh EÚ alebo ktorý je určený na osobné použitie alebo
spotrebu v rámci colného územia EÚ, sa najmä musí uviesť vo vyhlásení na účely
prepustenia do voľného obehu. Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej
stránke:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/travellingeurope-what-dohave-know_en
Tovar, ktorý je predmetom dočasného dovozu, sa môže uviesť vo vyhlásení na
účely dočasného použitia. Na tento účel sa môžu použiť karnety ATA. Karnety
ATA sú medzinárodné colné doklady, ktorými sa povoľuje bezcolný dočasný dovoz
a vývoz tovaru na obdobie až jedného roka. Ďalšie informácie sú k dispozícii na
webovej stránke: https://iccwbo.org/resources-for-business/ata-carnet/

4.

CLÁ, DPH A SPOTREBNÁ DAŇ20
4.1.

Oslobodenie od cla, DPH a spotrebnej dane
Cestujúci, ktorí vstupujú do EÚ zo Spojeného kráľovstva a ktorí vo svojej
batožine alebo inak prevážajú so sebou tovar, majú nárok na bezcolnú úľavu

17

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje
Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

18

Pravidlá uvedené v tomto oddiele sa budú uplatňovať aj na tovar privezený na colné územie EÚ
z Normanských ostrovov a ostrova Man (článok 4 ods. 1 posledná zarážka nariadenia (EÚ)
č. 952/2013).

19

Článok 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

20

Pokiaľ ide o clá, pravidlá uvedené v tejto časti sa od dátumu vystúpenia budú uplatňovať aj na tovar
privezený na colné územie EÚ z ostrova Man a Normanských ostrovov (článok 4 ods. 1 posledná
zarážka nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa
ustanovuje Colný kódex Únie, Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).
Pokiaľ ide o DPH, pravidlá uvedené v tejto časti sa od dátumu vystúpenia budú uplatňovať aj na tovar
privezený na územie uplatňovania DPH EÚ z ostrova Man a naopak (článok 7 ods. 2 smernice Rady
2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, Ú. v. EÚ L 347,
11.12.2006, s. 1)) (Normanské ostrovy už dnes nie sú súčasťou územia uplatňovania DPH EÚ,
článok 6 ods. 1 písm. e) smernice Rady 2006/112/ES.
Pokiaľ ide o spotrebnú daň, pravidlá uvedené v tejto časti sa od dátumu vystúpenia budú uplatňovať
aj na tovar privezený na územie uplatňovania spotrebnej dane EÚ z ostrova Man (článok 6 ods. 2
písm. d) smernice Rady 2008/118/ES z 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní,
Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 12)) (Normanské ostrovy už dnes nie sú súčasťou územia uplatňovania
spotrebnej dane EÚ, článok 5 ods. 2 písm. d) smernice Rady 2008/118/ES.

7

(to znamená oslobodenie tovaru od dovozného cla a DPH a v príslušných
prípadoch od spotrebnej dane). Dotknutý tovar a príslušné úľavy sa
nachádzajú na webovej stránke:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/entering-eu_en
Cestujúcim sa odporúča, aby sa oboznámili s pravidlami týkajúcimi sa
bezcolnej úľavy a aby prešli zeleným colným východom („zelenou uličkou“),
len ak nemajú viac ako maximálne povolené množstvo. Inak by mali použiť
červený východ („červenú uličku“) a podať colné vyhlásenie.
4.2.

Vrátenie DPH za tovar kúpený v EÚ21
Návštevníci z krajín mimo EÚ majú nárok na vrátenie DPH, ktorú zaplatili za
tovar kúpený počas ich pobytu v EÚ, za predpokladu, že pri odchode z EÚ
predložia tovar na colnici spolu s dokumentmi potrebnými na vrátenie DPH.
Príručka o vrátení DPH pre návštevníkov EÚ

5.

ZÁKAZY A OBMEDZENIA
Právom EÚ sa zakazuje a obmedzuje uvádzanie alebo dovoz určitého tovaru do EÚ,
okrem iného z dôvodu ochrany zdravia ľudí, zvierat a rastlín, životného prostredia
alebo ochrany národného kultúrneho bohatstva.
Od dátumu vystúpenia sa tieto zákazy a obmedzenia budú uplatňovať aj na tovar,
ktorý vstupuje do EÚ zo Spojeného kráľovstva alebo odchádza z EÚ do Spojeného
kráľovstva.22
Zatiaľ čo väčšina zákazov a obmedzení je de jure alebo v praxi relevantná len pre
profesionálnych obchodníkov23, niektoré sa týkajú aj cestujúcich jednotlivcov:

21

V rámci rokovaní o dohode o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa EÚ snaží dohodnúť sa
so Spojeným kráľovstvom na riešeniach, pokiaľ ide o zabezpečenie vrátenia DPH pri transakciách,
ktoré sa uskutočnili pred skončením prechodného obdobia, v situáciách, keď zdaniteľná osoba nestihla
podať žiadosť o vrátenie dane alebo štát, v ktorom má táto osoba miesto pobytu, nestihol túto žiadosť
postúpiť pred skončením prechodného obdobia. Pozri najmä posledné znenie návrhu dohody
o vystúpení dohodnuté na úrovni vyjednávačov, ktoré je k dispozícii na tejto webovej stránke:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf, a „spoločné
vyhlásenie“ vyjednávačov EÚ a vlády Spojeného kráľovstva predstavené 19. júna 2018
(https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiationsunited-kingdom_en).

22

V rámci rokovaní o dohode o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa EÚ snaží dohodnúť sa
so Spojeným kráľovstvom na riešeniach, pokiaľ ide o pohyby tovaru, ktoré sa začali pred skončením
prechodného obdobia a ktoré sa ukončia po skončení tohto obdobia („preprava tovaru“). Pozri najmä
posledné znenie návrhu dohody o vystúpení dohodnuté na úrovni vyjednávačov, ktoré je k dispozícii
na
tejto
webovej
stránke:
https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/draft_agreement_coloured.pdf, a „spoločné vyhlásenie“ vyjednávačov EÚ a vlády
Spojeného kráľovstva predstavené 19. júna 2018 (https://ec.europa.eu/commission/brexitnegotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-kingdom_en).

23

Napríklad zákazy a obmedzenia týkajúce sa odpadu alebo niektorých chemických látok (ďalšie
informácie pozri v dokumente Oznámenie zainteresovaným stranám – Vystúpenie Spojeného
8

5.1.

Sprievodné zvieratá24
V práve Únie25 sa stanovujú pravidlá pre nekomerčné premiestňovanie psov,
mačiek a fretiek ako spoločenských zvierat (ďalej len „spoločenské
zvieratá“)26 v sprievode cestujúcich pochádzajúcich z tretích krajín.27 28
5.1.1.

Nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat v sprievode
majiteľa spoločenského zvieraťa, ktorý má miesto pobytu v Spojenom
kráľovstve, do EÚ-27
„Pas EÚ pre spoločenské zviera“29 vydaný pred dátumom vystúpenia
majiteľovi spoločenského zvieraťa, ktorý má miesto pobytu
v Spojenom kráľovstve, nebude už od tohto dátumu (dátumu
vystúpenia) platným dokladom na cestovanie so spoločenskými

kráľovstva a pravidlá EÚ v oblasti dovozných/vývozných licencií
(https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_sk).

pre

určitý

tovar

24

Viac informácií nájdete na webovej stránke https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en.

25

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom
premiestňovaní spoločenských zvierat, Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 1.

26

Vezmite, prosím, na vedomie, že živé vtáky ako spoločenské zvieratá v sprievode cestujúcich
vstupujúcich do EÚ v súčasnosti musia mať veterinárne osvedčenie, v ktorom sa potvrdí dodržanie
jednej z týchto požiadaviek: 30-dňová izolácia pred odchodom v tretej krajine, alebo obdobie
desaťdňovej izolácie s testom na vtáčiu chrípku, alebo karanténa po dovoze v cieľovom členskom štáte
alebo očkovanie proti vtáčej chrípke. (Rozhodnutie Komisie 2007/25/ES z 22. decembra 2006
o určitých ochranných opatrenia v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou a premiestňovaním
vtákov ako spoločenských zvierat v sprievode ich majiteľov do Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 8,
13.1.2007, s. 29 )). Platnosť tohto opatrenia uplynie 31. decembra 2018.
V súvislosti so živými vtákmi ako spoločenskými zvieratami sa okrem toho môžu uplatňovať
požiadavky na uvádzanie exemplárov ohrozených druhov (pozri časť 5.6).

27

V rámci rokovaní o dohode o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa EÚ snaží dohodnúť sa
so Spojeným kráľovstvom na riešeniach, pokiaľ ide o živé zvieratá, ktorých premiestňovanie prebieha
v čase skončenia prechodného obdobia. Pozri najmä posledné znenie návrhu dohody o vystúpení
dohodnuté na úrovni vyjednávačov, ktoré je k dispozícii na tejto webovej stránke:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf, a „spoločné
vyhlásenie“ vyjednávačov EÚ a vlády Spojeného kráľovstva predstavené 19. júna 2018
(https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiationsunited-kingdom_en).

28

Tieto pravidlá sa budú od dátumu vystúpenia uplatňovať aj na nekomerčné premiestňovanie
spoločenských zvierat z Normanských ostrovov a ostrova Man (nariadenie Rady (EHS) č. 706/73
z 12. marca 1973 týkajúce sa opatrení spoločenstva uplatniteľných na Normandské ostrovy a ostrov
Man pre obchod s poľnohospodárskymi výrobkami, Ú. v. ES L 68, 15.3.1973, s. 1).

29

Vzor pasu pre spoločenské zviera stanovený v prílohe III časti 1 k vykonávaciemu nariadeniu Komisie
(EÚ) č. 577/2013 z 28. júna 2013 o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné
premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách
na formát, grafickú úpravu a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami
stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 (Ú. v. EÚ L 178,
28.6.2013, s. 109).
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zvieratami zo Spojeného kráľovstva do ktoréhokoľvek z členských
štátov EÚ-27.
Požiadavky týkajúce sa spoločenských zvierat v sprievode
cestujúcich zo Spojeného kráľovstva k dátumu vystúpenia budú
závisieť aj od toho, či bude Spojené kráľovstvo k tomuto dátumu
„zapísané v zozname“ ako tretia krajina, ktorá poskytuje určité
záruky v oblasti zdravia zvierat. Dotknutým cestujúcim odporúčame,
aby si pred plánovanou cestou zo Spojeného kráľovstva do EÚ
dostatočne vopred zistili, či je Spojené kráľovstvo zapísané
v zozname, aby zistili, aké požiadavky sa uplatňujú. Zoznamy, ktoré
EÚ prijme, sa uverejňujú na tejto webovej stránke:
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/noncommercial-non-eu/listing_en.
5.1.1.1.

Ak Komisia zapísala Spojené kráľovstvo do zoznamu
v súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 576/201330
Spoločenské zvieratá, ktoré sa premiestňujú do EÚ-27 od
dátumu vystúpenia, budú musieť mať riadne vyplnený pas
pre spoločenské zviera z tretej krajiny, ktorého vzor prijala
Komisia.31 V tomto pase sa musí potvrdiť platné očkovanie
proti besnote.32 33
Pred vstupom do Fínska, Írska alebo na Maltu budú musieť
byť psy okrem toho ošetrené proti parazitu Echinococcus
multilocularis a ošetrujúci veterinárny lekár musí toto
ošetrenie potvrdiť v pase pre spoločenské zviera.34

5.1.1.2.

Ak Komisia zapísala Spojené kráľovstvo do zoznamu
v súlade s článkom 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 576/201335
Pri každom vstupe spoločenského zvieraťa v sprievode sa
bude vyžadovať osvedčenie o zdraví zvieraťa vydané
úradným veterinárnym lekárom a toto osvedčenie zostane
platné na účely premiestňovania v rámci členských štátov

30

Pozri prílohu II časť 1 k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013.

31

Príloha III časť 3 k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013.

32

Príloha III k nariadeniu (EÚ) č. 576/2013.

33

Bývalý pas EÚ pre spoločenské zviera vydaný pred dátumom vystúpenia majiteľovi spoločenského
zvieraťa, ktorý má miesto pobytu v Spojenom kráľovstve, po tomto dátume môže slúžiť ako podporná
dokumentácia na potvrdenie o stále platnom očkovaní.

34

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/772 z 21. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013, pokiaľ ide o preventívne zdravotné opatrenia na
kontrolu infekcie parazitom Echinococcus multilocularis u psov, Ú. v. EÚ L 130, 28.5.2018, s. 1.

35

Pozri prílohu II časť 2 k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013.
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EÚ-27 len na obdobie štyroch mesiacov.36 V tomto
osvedčení sa musí potvrdiť platné očkovanie proti
besnote.37 38
Pred vstupom do Fínska, Írska alebo na Maltu budú musieť
byť psy okrem toho ošetrené proti parazitu Echinococcus
multilocularis a ošetrujúci veterinárny lekár musí toto
ošetrenie potvrdiť v pase pre spoločenské zviera.39
Spoločenské zvieratá, ktoré vstúpia do EÚ-27 po dátume
vystúpenia, sa budú musieť dostaviť na určené miesto
vstupu cestujúcich40, aby sa u nich vykonali potrebné
kontroly týkajúce sa dodržiavania predpisov.41
5.1.1.3.

Ak Komisia nezapísala Spojené kráľovstvo do zoznamu
Uplatňujú sa rovnaké podmienky ako sa uvádza v bode
5.1.1.2. V osvedčení, na ktoré sa odkazuje v bode 5.1.1.2,
sa však musí potvrdiť aj platnosť testu titrácie protilátok
proti besnote.42 Test sa musí vykonať v laboratóriu, ktoré
schválila EÚ, alebo v laboratóriu, ktoré schválil niektorý
z členských štátov EÚ-2743, na vzorke, ktorá bola odobratá
najmenej 30 dní po očkovaní a nie menej ako tri mesiace
pred premiestnením.

5.1.2.

Nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat do EÚ-27
v sprievode majiteľa spoločenského zvieraťa, ktorý má miesto pobytu
v členskom štáte EÚ-27 a ktorý sa vracia zo Spojeného kráľovstva po
dočasnom premiestnení do Spojeného kráľovstva
Požiadavky týkajúce sa spoločenských zvierat v sprievode
cestujúcich zo Spojeného kráľovstva k dátumu vystúpenia budú
závisieť aj od toho, či bude Spojené kráľovstvo k tomuto dátumu
„zapísané v zozname“ ako tretia krajina, ktorá poskytuje určité
záruky v oblasti zdravia zvierat. Dotknutým cestujúcim odporúčame,

36

Poznámka b) v prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013.

37

Príloha III k nariadeniu (EÚ) č. 576/2013.

38

Bývalý pas EÚ pre spoločenské zviera vydaný pred dátumom vystúpenia majiteľovi spoločenského
zvieraťa, ktorý má miesto pobytu v Spojenom kráľovstve, po tomto dátume môže slúžiť ako podporná
dokumentácia na potvrdenie o stále platnom očkovaní.

39

Delegované nariadenie (EÚ) 2018/772.

40

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en.

41

Článok 34 nariadenia (EÚ) č. 576/2013.

42

Príloha IV k nariadeniu (EÚ) č. 576/2013.

43

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en.
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aby si pred plánovanou cestou zo Spojeného kráľovstva do EÚ
dostatočne vopred zistili, či je Spojené kráľovstvo zapísané
v zozname, aby zistili, aké požiadavky sa uplatňujú. Zoznamy, ktoré
EÚ prijme, sa uverejňujú na tejto webovej stránke:
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/noncommercial-non-eu/listing_en
5.1.2.1.

Ak Komisia zapísala Spojené kráľovstvo do zoznamu
v súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 576/201344
Spoločenské zvieratá, ktoré sa premiestňujú do EÚ-27,
budú musieť mať riadne vyplnený pas EÚ pre spoločenské
zviera. V tomto pase sa musí potvrdiť platné očkovanie
proti besnote.
Pred vstupom do Fínska, Írska alebo na Maltu budú musieť
byť psy okrem toho ošetrené proti parazitu Echinococcus
multilocularis a ošetrujúci veterinárny lekár musí toto
ošetrenie potvrdiť v pase pre spoločenské zviera.45

5.1.2.2.

Ak Komisia zapísala Spojené kráľovstvo do zoznamu
v súlade s článkom 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 576/201346
Uplatňujú sa rovnaké podmienky ako sa uvádza v bode
5.1.2.1.
Spoločenské zvieratá, ktoré vstúpia do EÚ-27 po dátume
vystúpenia, sa okrem toho budú musieť dostaviť na určené
miesto vstupu cestujúcich47, aby sa u nich vykonali
potrebné kontroly týkajúce sa dodržiavania predpisov.48

5.1.2.3.

Ak Komisia nezapísala Spojené kráľovstvo do zoznamu
Uplatňujú sa rovnaké podmienky ako sa uvádza v bode
5.1.2.1.
Spoločenské zvieratá okrem toho musia mať platný test
titrácie protilátok v súlade s prílohou IV k nariadeniu (EÚ)
č. 576/2013. Test sa musí vykonať v schválenom
laboratóriu49

44

Pozri prílohu II časť 1 k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013.

45

Delegované nariadenie (EÚ) 2018/772.

46

Pozri prílohu II časť 2 k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013.

47

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en.

48

Článok 34 nariadenia (EÚ) č. 576/2013.

49

Delegované nariadenie (EÚ) 2018/772.
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– buď pred premiestnením do Spojeného kráľovstva na
vzorke odobratej najmenej 30 dní po očkovaní a musí sa
zdokumentovať v pase pre spoločenské zviera, alebo
– v Spojenom kráľovstve na vzorke odobratej najmenej
30 dní po očkovaní a nie menej ako tri mesiace pred
návratom do členského štátu EÚ-27 a musí sa
zdokumentovať v osvedčení o zdraví zvieraťa, ktoré vydal
úradný veterinárny lekár v Spojenom kráľovstve na
základe sprievodnej dokumentácie z laboratória.

Spoločenské zvieratá, ktoré vstúpia do EÚ-27 po dátume
vystúpenia, sa budú musieť dostaviť na určené miesto
vstupu cestujúcich50, aby sa u nich vykonali potrebné
kontroly týkajúce sa dodržiavania predpisov.51
5.2.

Rastliny a rastlinné výrobky52
Právom Únie53 sa zakazuje dovoz niektorých rastlín, rastlinných výrobkov
a iných predmetov do Únie z dôvodu ich rastlinolekárskeho rizika. Sú to
napríklad: rastliny viniča alebo citrusov na sadenie, sadbové zemiaky alebo
pôda. Tieto zákazy sa uplatňujú, aj keď sa rastliny, rastlinné výrobky a iné
predmety prevážajú v sprievode cestujúceho.54 55
Od dátumu vystúpenia sa tieto zákazy uplatňujú aj voči Spojenému
kráľovstvu.56

50

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en.

51

Článok 34 nariadenia (EÚ) č. 576/2013.

52

Viac
informácií
nájdete
na
https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en.

53

Článok 4 v spojení s prílohou III časťou A smernice Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných
opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do
spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci spoločenstva, Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

54

Právom Únie sa zároveň zavádzajú určité požiadavky na dovoz niektorých rastlín, rastlinných
výrobkov alebo iných predmetov do Únie. Tieto požiadavky sa však neuplatňujú na malé množstvá,
pozri článok 5 ods. 4 smernice 2000/29/ES.

55

Nové pravidlá EÚ sa budú uplatňovať od 14. decembra 2019. Podľa týchto pravidiel sa všetky zákazy
alebo dovozné požiadavky týkajúce sa rastlín a iných komodít z tretích krajín uplatňujú aj na rastliny
a iné komodity v sprievode cestujúcich. Malé množstvá niektorých rastlín a iných komodít sa však
môžu priviezť bez rastlinolekárskeho osvedčenia, len ak sa to tak upraví vykonávacím aktom Komisie,
ktorý sa má v budúcnosti prijať (pozri článok 75 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, Ú. v. EÚ L 317,
23.11.2016, s. 4.

56

Tieto pravidlá sa od dátumu vystúpenia uplatňujú aj na osobné zásielky cestujúcich z Normanských
ostrovov a ostrova Man (nariadenie Rady (EHS) č. 706/73 z 12. marca 1973 týkajúce sa opatrení
13

webovej

stránke

Dotknutým cestujúcim odporúčame, aby si pred cestou zistili presný rozsah
pôsobnosti týchto zákazov.
5.3.

Osobné zásielky produktov živočíšneho pôvodu57
Právom Únie58 sa zakazuje dovoz niektorých produktov živočíšneho pôvodu
do EÚ, ak sú tieto produkty súčasťou batožiny cestujúcich. 59 Týka sa to
napríklad mäsa a mlieka a výrobkov z nich, ako sú šunka a syr. Výnimky sa
stanovujú napríklad na určité množstvá sušeného mlieka pre dojčatá, potravín
na výživu dojčiat a špeciálnych potravín alebo špeciálnych krmív pre
spoločenské zvieratá potrebných zo zdravotných dôvodov.
Od dátumu vystúpenia sa tieto zákazy uplatňujú aj voči Spojenému
kráľovstvu.60
Komisia prijala61 „informačný leták“ (v prílohe), v ktorom sa uvádzajú
podrobné pravidlá, ako aj výnimky, napríklad na lekárske alebo nutričné
účely.

5.4.

Peňažná hotovosť62
Podľa práva Únie sa vyžaduje, aby osoby vstupujúce do EÚ alebo
odchádzajúce z EÚ, ktoré so sebou majú najmenej 10 000 EUR v hotovosti
(alebo ekvivalentnú sumu v iných menách) alebo v prevoditeľných cenných
papieroch na doručiteľa (jednoducho zameniteľné aktíva, ako sú šeky

spoločenstva uplatniteľných na Normandské ostrovy a ostrov Man pre obchod s poľnohospodárskymi
výrobkami, Ú. v. ES L 68, 15.3.1973, s. 1).
57

Viac
informácií
nájdete
na
https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en.

58

Nariadenie Komisie (ES) č. 206/2009 z 5. marca 2009 o dovoze osobných zásielok výrobkov
živočíšneho pôvodu do Spoločenstva, Ú. v. EÚ L 77, 24.3.2009, s. 1.

59

V tejto súvislosti sa pripomína, aj keď sa to cestujúcich nemusí priamo týkať, že právom Únie sa
zakazuje dovoz akéhokoľvek kuchynského odpadu z dopravných prostriedkov používaných
v medzinárodnej doprave do EÚ (články 8 písm. f) a 41 ods. 2 písm. c) nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy
týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu
a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch),
Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1). S takýmto kuchynským odpadom sa musí nakladať v súlade
s článkom 12 nariadenia (ES) č. 1069/2009 (napr. priame spaľovanie) alebo musí zostať na palube
dopravného prostriedku a musí byť vrátený do tretej krajiny.

60

Tieto pravidlá sa od dátumu vystúpenia uplatňujú aj na osobné zásielky cestujúcich z Normanských
ostrovov a ostrova Man (nariadenie Rady (EHS) č. 706/73 z 12. marca 1973 týkajúce sa opatrení
spoločenstva uplatniteľných na Normandské ostrovy a ostrov Man pre obchod s poľnohospodárskymi
výrobkami, Ú. v. ES L 68, 15.3.1973, s. 1).

61

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 206/2009.

62

Viac informácií nájdete na webovej stránke https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/cashcontrols_en.
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vystavené na tretiu stranu), podali vyhlásenie colným orgánom členského
štátu, v ktorom vstupujú do EÚ alebo opúšťajú EÚ.63
Od dátumu vystúpenia sa táto povinnosť uplatňuje aj voči Spojenému
kráľovstvu.
Colné orgány sú podľa tohto nariadenia oprávnené vykonávať kontroly osôb,
ich batožiny a ich dopravných prostriedkov a zadržať peňažnú hotovosť, ktorá
nebola ohlásená.
Cestujúci si musia uvedomiť, že všetky členské štáty EÚ uplatňujú pokuty
v prípade nedodržania povinnosti podať vyhlásenie podľa ustanovení tohto
nariadenia.
5.5.

Tovar kultúrneho charakteru64
Podľa práva Únie65 sa na vývoz určitého tovaru kultúrneho charakteru (ako je
nábytok starší ako 50 rokov alebo knihy staršie ako 100 rokov a s hodnotou
viac ako 50 000 EUR, tlačené mapy staršie ako 200 rokov a s hodnotou viac
ako 15 000 EUR66) vzťahuje vývozná licencia. Táto požiadavka sa uplatňuje
aj na individuálnych cestujúcich.
Od dátumu vystúpenia sa táto povinnosť uplatňuje aj voči Spojenému
kráľovstvu.
Dotknutým cestujúcim odporúčame, aby si zistili, či sa na tovar, ktorý
prevážajú vo svojej batožine, vzťahuje požiadavka vývoznej licencie.

5.6.

Exempláre ohrozených druhov67
V práve Únie68 sa ako všeobecné pravidlo stanovuje, že osoby, ktoré cestujú
do EÚ z tretích krajín, môžu do EÚ dovážať exempláre ohrozených druhov
(zvierat alebo rastlín)69 len na základe predchádzajúceho povolenia orgánu
CITES v cieľovom členskom štáte. Osoby, ktoré cestujú z EÚ do tretej
krajiny, môžu (spätne) vyviezť takéto exempláre len na základe

63

Článok 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 z 26. októbra 2005
o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo
Spoločenstva, Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 9.

64

Viac informácií nájdete na webovej stránke https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customscontrols/cultural-goods_en.

65

Článok 2 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho
charakteru, Ú. v. EÚ L 39, 10.2.2009, s. 1).

66

Pozri prílohu I k nariadeniu (ES) č. 116/2009.

67

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://ec.europa.eu/environment/cites/index_en.htm.

68

Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov
a rastlín reguláciou obchodu s nimi, Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

69

Zoznam ohrozených druhov je uvedený v prílohách k nariadeniu (ES) č. 338/97.
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predchádzajúceho povolenia orgánu CITES v členskom štáte, v ktorom sa
exempláre nachádzajú. Dokumenty požadované na tento účel závisia od
postavenia dotknutého druhu (t. j. ako prísne je chránený, čo sa líši podľa
jednotlivých príloh k nariadeniu (ES) č. 338/97) a od povahy a smeru
premiestnenia (dovoz, vývoz alebo spätný vývoz).
V práve Únie sa však stanovujú výnimky z požiadavky na povolenie:


„exempláre osobného a rodinného charakteru“: Dovoz alebo (spätný)
vývoz exemplárov osobného a rodinného charakteru nepodlieha
predchádzajúcemu povoleniu.70 71. Na to, aby sa neživé exempláre
a časti alebo deriváty živočíchov alebo rastlín považovali za
exempláre osobného a rodinného charakteru, však musia byť splnené
určité podmienky týkajúce sa spôsobu a okolností cezhraničného
premiestnenia. Živé zvieratá ani rastliny tieto podmienky nespĺňajú
ako také. Tieto menej prísne ustanovenia sa vo všeobecnosti vzťahujú
aj na poľovnícke trofeje, na poľovnícke trofeje z niektorých prísne
chránených druhov sa však vzťahujú osobitné pravidlá,72



spoločenské zvieratá: Osoby cestujúce do EÚ a z EÚ so svojimi
spoločenskými zvieratami, ktoré patria k druhom uvedeným
v prílohách k nariadeniu (ako je väčšina papagájov73 a niektoré
korytnačky a koralovce), môžu požiadať o vydanie potvrdenia
o osobnom vlastníctve.74 Takéto potvrdenie je možné získať na
zákonne nadobudnuté živé zviera, ktoré sa drží na osobné nekomerčné
účely, ak sa cestujúca osoba chce vyhnúť tomu, aby musela pri
každom prekročení medzinárodnej hranice požiadať o predchádzajúce
povolenie. Pri cestách do EÚ a z EÚ toto potvrdenie vydáva orgán
CITES v členskom štáte, v ktorom má zviera pôvod, alebo orgán
CITES v členskom štáte, kde bolo zviera prvýkrát dovezené, ak má
pôvod v tretej krajine.

Od dátumu vystúpenia sa požiadavka na povolenie uplatňuje na premiestnenia
takýchto exemplárov medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ.
Potvrdenie o osobnom vlastníctve, ktoré vydal orgán CITES Spojeného
kráľovstva, sa od dátumu vystúpenia už nemôže použiť na cestovanie so
živým zvieraťom do EÚ alebo z EÚ. Od dátumu vystúpenia sa namiesto toho
70

Článok 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 338/97.

71

Články 57, 58 a 58a nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006 , ktorým sa ustanovujú
podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne
žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi, Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1.

72

Prehľad ustanovení, ktoré sa uplatňujú na exempláre osobného a rodinného charakteru, sa uvádza na
stranách 78 – 79 Referenčnej príručky – Nariadenia EÚ o obchodovaní s voľne žijúcimi druhmi
(Reference Guide – European Wildlife Trade Regulations), ktorá je dispozícii na webovej stránke
http://ec.europa.eu/environment/cites/legis_refguide_en.htm.

73

Vezmite, prosím, na vedomie, že táto otázka nesúvisí s veterinárnymi požiadavkami (pozri časť 5.1).

74

Kapitola VIII nariadenia (ES) č. 865/2006.
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budú akceptovať len potvrdenia, ktoré Spojené kráľovstvo vydalo v rámci
Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich
živočíchov a rastlín (CITES)75 od dátumu vystúpenia.
Dotknutým cestujúcim odporúčame, aby sa obrátili na orgány CITES76
v cieľovom členskom štáte (v prípade dovozu) alebo v členskom štáte, kde sa
exemplár nachádza (v prípade (spätného) vývozu), a aby požiadali o potrebné
predchádzajúce povolenia alebo potvrdenia a aby tieto dokumenty získali.
5.7.

Invázne nepôvodné druhy77
V práve Únie78 sa stanovuje, že osoby cestujúce do EÚ môžu doviezť
exempláre inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie 79 len
na základe predchádzajúceho povolenia príslušných orgánov cieľového
členského štátu a v príslušných prípadoch členského štátu tranzitu. Zákaz sa
uplatňuje na živé exempláre, ako aj na akékoľvek časti, gaméty, semená,
vajíčka alebo propaguly, hybridy, odrody alebo plemená týchto druhov, ktoré
by mohli prežiť a následne sa rozmnožovať.
Zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie je platný
na celom území EÚ s výnimkou najvzdialenejších regiónov, ktoré musia
zostaviť zoznamy prispôsobené ich vlastným podmienkam. Okrem zoznamu
inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie, ktorý zostavuje
EÚ, však môže každý členský štát zostaviť svoj vlastný vnútroštátny zoznam
inváznych nepôvodných druhov podľa osobitných vnútroštátnych pravidiel.
Od dátumu vystúpenia sa uvedené pravidlá začnú uplatňovať na
premiestnenie takýchto exemplárov zo Spojeného kráľovstva do EÚ.
Dotknutým cestujúcim odporúčame, aby sa na získanie informácií o takýchto
vnútroštátnych zoznamoch obrátili na príslušné orgány cieľového členského
štátu alebo členských štátov tranzitu.

75

https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-12-03-R17.pdf

76

Zoznam orgánov CITES v členských štátoch EÚ spravuje a v prípade zmien aktualizuje Európska
komisia
a možno
doň
nahliadnuť
na
tejto
webovej
stránke:
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/list_authorities.pdf

77

Viac
informácií
nájdete
na
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

78

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o o prevencii a
manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov, Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35.

79

Zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie sa uvádza v prílohe
k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam
inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady
(EÚ)
č. 1143/2014,
Ú. v.
EÚ
L 189,
14.7.2016,
s. 4.
Pozri
aj:
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm.

17

webovej

stránke

5.8.

Strelné zbrane80
V práve Únie81 sa stanovuje osobitný režim pre pohyb strelných zbraní medzi
členskými štátmi vrátane strelných zbraní, ktoré pri sebe majú cestujúci.
V týchto predpisoch sa okrem iného stanovuje vydávanie európskeho
zbrojného pasu. Ten na požiadanie vydajú príslušné orgány členského štátu
osobe, ktorá sa stáva zákonným vlastníkom a používateľom strelnej zbrane.82
Vždy, keď chcú osoby cestovať z členských štátov EÚ do iného členského
štátu EÚ, alebo cez členský štát EÚ, musia získať predchádzajúce povolenie
od každého z týchto členských štátov, ktoré sa potom zaznamená do
európskeho zbrojného pasu, ktorý musia mať pri sebe počas celej svojej cesty.
Na túto potrebu predchádzajúceho povolenia sa však vzťahujú výnimky. To je
prípad účastníkov rekonštrukcií historických bitiek a poľovníkov, ktorí môžu
cestovať s osobitnými kategóriami strelných zbraní, pokiaľ sú vlastníkmi
európskeho zbrojného pasu, v ktorom sú ich strelné zbrane zapísané, a za
predpokladu, že môžu svoju cestu odôvodniť (napríklad pozvaním na
podujatie v cieľovom členskom štáte).
Od dátumu vystúpenia sa už tieto pravidlá neuplatňujú na strelné zbrane,
ktoré sa prevážajú zo Spojeného kráľovstva do EÚ a naopak. Namiesto toho
sa budú uplatňovať pravidlá týkajúce sa prevozu strelných zbraní do/z Únie.83
V týchto pravidlách sa stanovujú tieto podmienky:84


ak sa strelné zbrane zo Spojeného kráľovstva do EÚ prevážajú dočasne,
budú sa uplatňovať vnútroštátne predpisy týkajúce sa ohlasovania
a povoľovania strelných zbraní,85



V súvislosti s dočasným vývozom určitých strelných zbraní z EÚ do
Spojeného kráľovstva poľovníkmi alebo športovými strelcami ako súčasti
ich sprievodného osobného majetku (alebo na spätný vývoz po dočasnom
použití na činnosti v oblasti poľovníctva alebo športovej streľby) sa
nevyžaduje nijaké vývozné povolenie, pokiaľ príslušným orgánom
odôvodnia svoju cestu.86 Pri odchode z Európskej únie do Spojeného

80

Viac informácií nájdete na webových stránkach http://ec.europa.eu/growth/sectors/defence/defencefirearms-directives_en a https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-andhuman-trafficking/trafficking-in-firearms_en.

81

Smernica Rady 91/477/EHS z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní, Ú. v. ES L 256,
13.9.1991, s. 51.

82

Európsky zbrojný pas je platný najviac na obdobie piatich rokov, ktoré sa môže predĺžiť. Ide
o neprenosný doklad a záznam o strelných zbraniach, ktoré vlastní a používa držiteľ pasu.

83

V súvislosti s príslušnými colnými predpismi EÚ pozri oddiely 3 a 4 tohto oznámenia.

84

Pripomíname, že Spojené kráľovstvo bude od dátumu vystúpenia uplatňovať vnútroštátne pravidlá pre
dovoz do Spojeného kráľovstva a vývoz zo Spojeného kráľovstva.

85

V tomto oznámení sa neriešia pravidlá uvádzania strelných zbraní dovážaných do EÚ na trh, porovnaj
článok 4 smernice 91/477/EHS.

86

Článok 9 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 258/2012 zo 14. marca
2012, ktorým sa vykonáva článok 10 Protokolu Organizácie Spojených národov proti nezákonnej
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kráľovstva cez iný členský štát ako je členský štát, v ktorom majú miesto
pobytu, poľovníci a športoví strelci predložia príslušným orgánom
európsky zbrojný pas. V prípade cesty lietadlom sa európsky zbrojný pas
predloží príslušným orgánom pri odovzdaní príslušných položiek leteckej
spoločnosti na prepravu mimo colného územia Únie. Poľovníci a športoví
strelci sa môžu pri odchode z Európskej únie do Spojeného kráľovstva cez
členský štát, v ktorom majú miesto pobytu, rozhodnúť, že namiesto
európskeho zbrojného pasu predložia iný doklad, ktorý príslušné orgány
tohto členského štátu považujú za platný na tento účel.87
Dotknutým cestujúcim odporúčame, aby si u zodpovedných orgánov
Spojeného kráľovstva alebo príslušného členského štátu EÚ zistili, aké sú
presné podmienky pre dovoz, vývoz alebo tranzit strelných zbraní.
POUŽÍVANIE AUTOMOBILOV

6.

6.1.

Vodičské preukazy88
Podľa práva Únie89 sa vodičské preukazy vydané členskými štátmi EÚ
vzájomne uznávajú.90 Od dátumu vystúpenia už toto vzájomné uznávanie
nebude povinné ako vec práva EÚ. Namiesto toho sa bude uplatňovať
medzinárodná dohoda – Viedenský dohovor o cestnej premávke91.
Zmluvnými stranami tohto dohovoru, ktorým sa stanovuje uznávanie
vnútroštátnych vodičských preukazov a medzinárodných vodičských
preukazov vydaných zmluvnými štátmi v súlade s týmto dohovorom, sú
Spojené kráľovstvo a s výnimkou štyroch (Írsko, Cyprus, Malta a Španielsko)
aj všetky členské štáty.
Štyri členské štáty EÚ (Írsko, Cyprus, Malta a Španielsko), ktoré nie sú
stranami Viedenského dohovoru o cestnej premávke, sú stranami

výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom
doplňujúceho Dohovor Organizácie spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu
(protokol OSN o strelných zbraniach) a ktorým sa ustanovujú vývozné povolenia a opatrenia týkajúce
sa dovozu a tranzitu strelných zbraní, ich súčastí a častí a streliva, Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 1.
87

Článok 9 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 258/2012.

88

Viac informácií nájdete na webovej stránke https://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/drivinglicence/eu-driving_licence_sk.

89

Článok 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských
preukazoch, Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 18.

90

Držiteľ platného vodičského preukazu vydaného členským štátom EÚ môže zároveň tento vodičský
preukaz vymeniť za rovnocenný vodičský preukaz iného členského štátu, ak držiteľovi vznikne
v tomto členskom štáte obvyklý pobyt (články 11 a 12 smernice 2006/126/ES). Od dátumu vystúpenia
sa vodičský preukaz vydaný Spojeným kráľovstvom už nemôže vymeniť za vodičský preukaz
členského štátu EÚ-27 na základe práva EÚ. Vodičský preukaz vydaný pred dátumom vystúpenia
členským štátom EÚ výmenou za vodičský preukaz vydaný v Spojenom kráľovstve zostáva
v platnosti.

91

Článok 41 ods. 2 Dohovoru o cestnej premávke, Viedeň, 8. Novembra 1968.
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predchádzajúcej dohody, ktorej zmluvnou stranou je aj Spojené kráľovstvo92.
Touto dohodou sa stanovuje uznávanie vodičských preukazov, ale strany tejto
dohody môžu vyžadovať, aby držiteľ vodičského preukazu vlastnil aj
medzinárodný vodičský preukaz.
Držiteľom vodičských preukazov Spojeného kráľovstva, ktorí majú v úmysle
viesť vozidlo v Európskej únii, preto odporúčame, aby sa v súvislosti
s pravidlami uznávania vodičských preukazov obrátili na príslušné orgány
členských štátov. Držiteľom vodičských preukazov Európskej únie, ktorí
majú v úmysle viesť vozidlo v Spojenom kráľovstve, odporúčame, aby sa
v súvislosti s pravidlami pre uznanie ich vodičských preukazov obrátili na
príslušný orgán Spojeného kráľovstva.
6.2.

Poistenie zodpovednosti za škodu93
Podľa práva Únie94 sa na území členských štátov EÚ zakazuje používanie
nepoistených vozidiel a zabezpečuje sa, aby sa poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel vzťahovalo na celé územie EÚ.95
Vozidlo, ktoré sa obvykle nachádza v tretej krajine, musí mať platnú „zelenú
kartu“ alebo osvedčenie o hraničnom poistení.96 Dodržanie tejto požiadavky
sa môže overiť pri vstupe do EÚ.
Od dátumu vystúpenia sa na vozidlá, ktoré sa používajú v EÚ, ale sú
evidované v Spojenom kráľovstve, uplatňuje len medzinárodný systém
zelenej karty97. Systém zelenej karty umožňuje používať v štáte vozidlo
poistené v inom štáte za predpokladu, že oba štáty sú členmi systému zelenej
karty. Účastníkmi systému zelenej karty sú všetky členské štáty EÚ-27
a Spojené kráľovstvo.
Treba však pripomenúť tieto skutočnosti:


Systém zelenej karty nezaväzuje poskytovateľov poistenia
motorových vozidiel v členskej krajine systému zelenej karty, aby
pokrývalo územie členských krajín systému zelenej karty (na takéto
pokrytie sa môže vzťahovať dodatočné poistné).
Cestujúcim zo Spojeného kráľovstva do EÚ s vozidlom evidovaným
v Spojenom kráľovstve odporúčame pred cestou zabezpečiť, aby ich

92

Dohovor o cestnej premávke, Ženeva, 19. septembra 1949.

93

Viac informácií nájdete na webovej stránke https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/bankingand-finance/insurance-and-pensions/motor-insurance_en.

94

Článok 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti
poistenia tejto zodpovednosti, Ú. v. EÚ L 263, 7.10.2009, s. 11.

95

Článok 14 smernice 2009/103/ES.

96

Článok 8 ods. 1 smernice 2009/103/ES.

97

http://www.cobx.org/content/default.asp?PageID=57.
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poistenie motorového vozidla pokrývalo EÚ. To isté platí pre
cestujúcich z EÚ do Spojeného kráľovstva s vozidlom evidovaným
v EÚ.


Vozidlo, ktoré sa obvykle nachádza v tretej krajine, musí mať pri
vstupe do EÚ platnú zelenú kartu, pokiaľ pre túto tretiu krajinu
neplynie výhoda na základe rozhodnutia Komisie, ktorým sa krajina
od tejto požiadavky oslobodzuje.98
Cestujúcim zo Spojeného kráľovstva do EÚ s vozidlom evidovaným
v Spojenom kráľovstve odporúčame pred cestou zabezpečiť, aby sa vo
vozidle nachádzala zelená karta, pokiaľ nemajú istotu, že bolo prijaté
uvedené rozhodnutie. Cestujúcim z EÚ do Spojeného kráľovstva
s vozidlom registrovaným v EÚ odporúčame, aby cestovali so zelenou
kartou vo vozidle, alebo aby sa v tejto veci informovali u orgánov
v Spojenom kráľovstve.

7.

LEKÁRSKE

OŠETRENIE
STAROSTLIVOSŤ

7.1.

A SÚVISIACE

OTÁZKY;

NEODKLADNÁ

ZDRAVOTNÁ

Nárok na zdravotnú starostlivosť podľa právnych predpisov Únie
o koordinácii sociálneho zabezpečenia99
V práve Únie100 sa stanovuje prístup k zdravotnej starostlivosti počas
dočasného pobytu v zahraničí na základe európskeho preukazu zdravotného
poistenia (EPZP) alebo v prípade plánovanej liečby na základe
predchádzajúceho povolenia príslušnej inštitúcie (napr. inštitúcie, v ktorej je
dotknutá osoba poistená).
Náklady na takúto zdravotnú starostlivosť sa uhrádzajú medzi príslušnými
inštitúciami zúčastnených členských štátov.
Od dátumu vystúpenia sa už tieto pravidlá neuplatňujú voči Spojenému
kráľovstvu.101 To znamená:


Od dátumu vystúpenia nebudú môcť mať štátni príslušníci členských
štátov EÚ-27 a ich rodinní príslušníci prístup k zdravotnej
starostlivosti na účely neočakávanej starostlivosti v Spojenom

98

Článok 8 ods. 2 smernice 2009/103/ES. V súvislosti so štátmi, ktoré nie sú členmi EHP, boli takéto
rozhodnutia prijaté v prípade Andorry, Srbska a Švajčiarska.

99

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559.

100

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov
sociálneho zabezpečenia, Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1.

101

V rámci rokovaní o dohode o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa EÚ snaží dohodnúť sa
so Spojeným kráľovstvom na riešeniach, pokiaľ ide o zabezpečenie úhrady, vymáhania a započítania
v súvislosti s udalosťami, ktoré nastali pred skončením prechodného obdobia. Viac informácií
o prebiehajúcich rokovaniach nájdete na webovej stránke https://ec.europa.eu/commission/brexitnegotiations_en.
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kráľovstve na základe EPZP. Od dátumu vystúpenia nebudú môcť
mať štátni Spojeného kráľovstva prístup k zdravotnej starostlivosti
v EÚ-27 na základe EPZP.
Osobám poisteným v členskom štáte EÚ-27, ktoré majú v úmysle
cestovať do Spojeného kráľovstva, odporúčame, aby sa obrátili na
inštitúciu, v ktorej sú poistené, a zistili, či uhradí zdravotnú
starostlivosť poskytnutú v tretej krajine. To isté platí pre osoby
poistené v Spojenom kráľovstve, ktoré majú v úmysle cestovať do
EÚ-27.
Ak sa úhrada nezabezpečuje, dotknuté osoby by mali zvážiť uzavretie
komerčného cestovného poistenia.


7.2.

Od dátumu vystúpenia už členské štáty EÚ-27 nemôžu vydávať
predchádzajúce povolenia na plánovanú liečbu v Spojenom kráľovstve
na základe práva Únie. Spojené kráľovstvo nemôže vydávať nijaké
predchádzajúce povolenia na plánovanú liečbu v EÚ-27 na základe
práva Únie.

Nárok na úhradu cezhraničnej zdravotnej starostlivosti podľa právnych
predpisov Únie o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti102
Okrem systému koordinácie sociálneho zabezpečenia uvedeného v časti 7.1
tohto oznámenia sa v práve Únie103 stanovuje aj možnosť získať za určitých
okolností od členského štátu, v ktorom je pacient poistený, úhradu za
cezhraničnú starostlivosť v inom členskom štáte. Od dátumu vystúpenia už
pacienti poistení v členskom štáte EÚ-27 nebudú môcť využívať pravidlá
uvedené v tomto právnom predpise v súvislosti s úhradou cezhraničnej liečby
poskytovanej v Spojenom kráľovstve. Pacienti poistení v Spojenom
kráľovstve už zároveň nebudú môcť využívať pravidlá EÚ o úhrade. Členský
štát EÚ-27, v ktorom je pacient poistený, a Spojené kráľovstvo budú o úhrade
takejto zdravotnej starostlivosti rozhodovať na základe vnútroštátneho práva
(rovnakým spôsobom ako v prípade zdravotnej starostlivosti poskytovanej
v iných tretích krajinách).
Pacienti, ktorí majú v úmysle získať po dátume vystúpenia od členského štátu
EÚ-27, v ktorom je pacient poistený, úhradu za liečbu poskytnutú v Spojenom
kráľovstve, by sa mali obrátiť na svoje národné kontaktné miesta zriadené

102

Viac
informácií
nájdete
na
https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/overview_sk.

103

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov
pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).
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webovej

stránke

v súlade s právom Únie.104 To isté platí pre pacientov, ktorí majú v úmysle
získať po dátume vystúpenia úhradu zo Spojeného kráľovstva.105
7.3.

Uznávanie lekárskych predpisov vystavených v inom členskom štáte106
Právom Únie107 sa stanovuje povinnosť členských štátov uznávať cezhraničné
lekárske predpisy na lieky alebo zdravotnícke pomôcky vydané v inom
členskom štáte. Lekársky predpis vydaný v Spojenom kráľovstve po dátume
vystúpenia sa už v členskom štáte EÚ-27 neuzná na základe práva Únie.

7.4.

Európske číslo tiesňového volania – 112108
Právom Únie109 sa stanovuje povinnosť členských štátov zabezpečiť, aby
všetci koncoví používatelia elektronických komunikačných služieb
umožňujúcich volania z pevných liniek a mobilných telefónov vrátane
verejných telefónnych automatov mohli volať na európske číslo tiesňového
volania 112 bezplatne. Používatelia so zdravotným postihnutím musia mať
okrem toho prístup k pohotovostným službám, ktoré sú rovnocenné so
službami poskytovanými iným používateľom.
Od dátumu vystúpenia sa už tieto povinnosti neuplatňujú na Spojené
kráľovstvo.

7.5.

Parkovacie preukazy pre osoby so zdravotným postihnutím110
Podľa práva EÚ111 sa odporúča, aby členské štáty EÚ navzájom uznávali
parkovacie preukazy pre osoby so zdravotným postihnutím zavedené v súlade
so štandardizovaným parkovacím preukazom podľa vzoru EÚ.112

104

Článok 6 smernice 2011/24/EÚ.

105

Vezmite, prosím, na vedomie, že od dátumu vystúpenia sa právne predpisy Únie, ktorými sa stanovuje
povinnosť členských štátov udržiavať národné kontaktné miesta na informovanie pacientov
o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, už na Spojené kráľovstvo nebudú uplatňovať.

106

Viac
informácií
nájdete
na
webovej
stránke
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/impl_directive_presciptions_2012
_en.pdf.

107

Článok 11 ods. 1 smernice 2011/24/EÚ, vykonávacia smernica Komisie 2012/52/EÚ z 20. decembra
2012, ktorou sa stanovujú opatrenia na uľahčenie uznávania lekárskych predpisov vystavených v inom
členskom štáte (Ú. v. EÚ L 356, 22.12.2012, s. 68).

108

Viac informácií nájdete na webovej stránke https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/112.

109

Článok 26 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej
službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica
univerzálnej služby), Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51.

110

Viac informácií nájdete na webovej stránke https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transportdisability/parking-card-disabilities-people/index_sk.htm.

111

Odporúčanie Rady 98/376/ES zo 4. júna 1998, ktoré sa týka parkovacích preukazov pre osoby so
zdravotným postihnutím, Ú. v. ES L 167, 12.6.1998, s. 25.
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Podľa súčasnej praxe orgány Spojeného kráľovstva113 obvykle uznávajú
parkovacie preukazy podľa vzoru EÚ vydané inými členskými štátmi EÚ
a vlastníkom parkovacieho preukazu podľa vzoru EÚ umožňujú parkovanie
na parkovacích miestach vyhradených pre osoby so zdravotným postihnutím
v Spojenom kráľovstve. To isté obvykle platí pre uznanie národného
parkovacieho preukazu Spojeného kráľovstva (tzv. „modrý štítok“)
v členskom štáte EÚ-27.114
Nie je vôbec isté, že orgány v EÚ a v Spojenom kráľovstve zachovajú
obvyklú prax vzájomného uznávania svojich parkovacích preukazov pre
osoby so zdravotným postihnutím. Bude to vecou voľného rozhodnutia týchto
orgánov.
Osoby so zdravotným postihnutím, ktoré používajú parkovací preukaz pre
osoby so zdravotným postihnutím, by sa preto mali vopred obrátiť na
príslušné orgány.
7.6.

Konzulárna ochrana115
Podľa práva Únie116 majú občania EÚ nárok na konzulárnu ochranu zo strany
diplomatických alebo konzulárnych úradov ktoréhokoľvek členského štátu
EÚ, pokiaľ sa dostanú do situácie, ktorá si vyžaduje pomoc mimo EÚ, ak
nijaké veľvyslanectvo alebo konzulát ich vlastného členského štátu nie sú
v takom postavení, aby im mohli skutočne pomôcť (sú „nezastúpení“).
Nezastúpení občania EÚ majú nárok na konzulárnu ochranu za rovnakých
podmienok ako štátni príslušníci členského štátu EÚ, na ktorý sa obrátia.
Od dátumu vystúpenia nebudú môcť štátni príslušníci Spojeného kráľovstva
využívať toto právo a občania EÚ-27 sa nebudú môcť obrátiť na
veľvyslanectvá a konzuláty Spojeného kráľovstva so žiadosťou o právnu
ochranu na základe práva EÚ.

112

Pozri prílohu k odporúčaniu 98/376/ES. Vydávanie a správa parkovacích preukazov podľa vzoru EÚ,
ako aj platné podmienky, zostávajú v právomoci vnútroštátnych a miestnych orgánov.

113

Presadzovanie týchto vnútroštátnych podmienok obvykle vykonáva polícia a miestne orgány.

114

Spojené kráľovstvo sa rozhodlo pre národný model so zahrnutím niektorých kľúčových prvkov
preukazu podľa vzoru EÚ.

115

Viac informácií nájdete na webovej stránke https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamentalrights/eu-citizenship/consular-protection_en.

116

Článok 20 ods. 2 písm. c) a článok 23 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 46 Charty
základných práv EÚ. Právo na konzulárnu ochranu je ďalej rozpracované v smernici Rady (EÚ)
2015/637 z 20. apríla 2015 o opatreniach koordinácie a spolupráce na uľahčenie konzulárnej ochrany
nezastúpených občanov Únie v tretích krajinách, Ú. v. EÚ L 106, 24.4.2015, s. 1.
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7.7.

Mechanizmus náhrady škody v prospech osôb, ktorým spôsobilo škodu
auto v inom členskom štáte („poškodení v cudzine“)117
V práve Únie sa stanovuje mechanizmus náhrady škody v prospech osôb
poškodených v dopravnej nehode, ktorá sa stala v inom členskom štáte a ktorú
spôsobila prevádzka vozidla, ktoré sa nachádza v tomto inom členskom štáte
(„poškodení v cudzine“).118 Prostredníctvom tohto mechanizmu poskytuje
poškodenému náhradu škody „orgán pre náhradu škody“ v členskom štáte,
v ktorom má poškodený miesto pobytu, ak poisťovňa nekomunikuje
s poškodenou stranou v stanovenej lehote.119
Od dátumu vystúpenia sa už tento mechanizmus neuplatňuje na osoby, ktoré
majú miesto pobytu v Spojenom kráľovstve a vznikla im škoda spôsobená
autom pri návšteve členského štátu EÚ-27, a naopak.

8.

POISTENIE, PRÁVA CESTUJÚCICH
8.1.

Cestovné poistenie pre prípad platobnej neschopnosti
V práve Únie120 sa stanovuje povinnosť obchodníkov, ktorí organizujú balíky
cestovných služieb alebo sprostredkúvajú spojené cestovné služby, aby okrem
iného chránili cestujúcich v prípade platobnej neschopnosti.
Organizátori a obchodníci musia tieto povinnosti dodržiavať, aj keď sú
usadení v tretích krajinách121, pokiaľ predávajú alebo ponúkajú takéto služby
v členskom štáte EÚ alebo smerujú svoje činnosti na členský štát EÚ (okrem
iného používaním jazyka alebo meny, ktoré sú iné ako jazyk alebo mena
členského štátu, v ktorom sú usadení).
Okrem toho, ak cestujúci kúpia balíky od organizátorov usadených v tretej
krajine prostredníctvom predajcov usadených v EÚ, povinnosť organizátora
v súvislosti s plnením balíka a zábezpekami na refundáciu uhradených platieb
alebo na repatriáciu cestujúceho zabezpečuje predajca, pokiaľ predajca
nepredloží dôkazy, že organizátor plní tieto povinnosti.122

117

Viac informácií nájdete na webovej stránke https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/bankingand-finance/insurance-and-pensions/motor-insurance_en.

118

Kapitola 7 smernice 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto
zodpovednosti, Ú. v. EÚ L 263, 7.10.2009, s. 11.

119

Tento orgán pre náhradu škody môže následne žiadať náhradu škody od orgánu pre náhradu škody
v členskom štáte, v ktorom má sídlo poisťovňa, s ktorou bolo poistenie uzavreté, článok 24 ods. 2
smernice 2009/103/ES.

120

Článok 17 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch
cestovných služieb a spojených cestovných službách, Ú. v. EÚ L 326, 11.12.2015, s. 1.

121

Pozri článok 17 ods. 1 druhý pododsek smernice (EÚ) 2015/2302, ako aj nariadenia (ES) č. 593/2008
a (EÚ) č. 1215/2012, v spojení s odôvodnením 50 smernice (EÚ) 2015/2302.

122

Pozri článok 20 smernice (EÚ) 2015/2302.
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Od dátumu vystúpenia sa tak v prípade, ak organizátor usadený v Spojenom
kráľovstve nesmeruje svoje predajné činnosti na EÚ a balík cestovných
služieb nie je kúpený prostredníctvom predajcu v EÚ, prestanú uplatňovať
právne predpisy EÚ, ktorými sa organizátori zaväzujú chrániť cestujúcich
v prípade platobnej neschopnosti organizátora.
V týchto prípadoch cestujúcim odporúčame, aby posúdili potrebu chrániť sa
pre prípad možnej platobnej neschopnosti organizátora.
8.2.

Práva cestujúcich v EÚ123
V práve Únie sa stanovuje súbor práv cestujúcich, a to nielen v leteckej, ale aj
v lodnej, autobusovej a autokarovej a železničnej doprave. Tieto práva sa
týkajú informácií, náhrady nákladov a presmerovania, náhrady škody, pomoci
a starostlivosti, práva na odškodnenie a osobitných práv osôb so zdravotným
postihnutím a so zníženou pohyblivosťou.
Od dátumu vystúpenia sa práva cestujúcich v EÚ už na cestovanie medzi EÚ
a Spojeným kráľovstvom nemusia uplatňovať alebo môžu byť obmedzené.
8.2.1.

Práva cestujúcich v leteckej doprave
Od dátumu vystúpenia sa práva cestujúcich v leteckej doprave
v EÚ124 už nebudú uplatňovať na let s leteckým dopravcom, ktorý
nie je z EÚ, z letiska, ktoré sa nachádza v Spojenom kráľovstve, na
letisko, ktoré sa nachádza v EÚ. Práva cestujúcich v leteckej
doprave, ktoré sa priznávajú podľa práva EÚ, sa však budú naďalej
uplatňovať na:
i) lety s odletom zo Spojeného kráľovstva na letisko na území
niektorého členského štátu EÚ-27, ktoré prevádzkuje letecký
dopravca zo Spoločenstva, ako aj
ii) lety s odletom z EÚ-27 na letisko v Spojenom kráľovstve, ktoré
prevádzkuje akýkoľvek letecký dopravca.
Cestujúci by preto mali vziať na vedomie, že v závislosti od
vybraného leteckého dopravcu sa už niektoré práva cestujúcich v EÚ
nebudú uplatňovať na lety smerujúce do EÚ.
Právo EÚ, ktorým sa priznávajú osobitné práva osobám so
zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou125

123

Viac informácií nájdete na webovej stránke https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passengerrights/index_sk.htm.

124

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa
ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla,
v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2004, s. 1.

125

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne
postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave, Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006,
s. 1.
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cestujúcim leteckou dopravou sa už nebudú uplatňovať na letecké
linky, ktoré od dátumu vystúpenia
i) odlietajú z letiska v Spojenom kráľovstve,
ii) prechádzajú cez letisko v Spojenom kráľovstve alebo
iii) prilietajú na letisko v Spojenom kráľovstve.
Niektoré práva, ako napríklad asistenčné služby leteckých
dopravcov, sa však naďalej uplatňujú na cestujúcich v leteckej
doprave pri odlete z letiska v Spojenom kráľovstve na letisko v EÚ27, pokiaľ je prevádzkujúcim dopravcom letecký dopravca
Spoločenstva.
8.2.2.

Práva cestujúcich v lodnej doprave
Práva cestujúcich v lodnej doprave v EÚ126 sa naďalej uplatňujú, ak
i) prístav nalodenia je v EÚ-27 alebo
ii) prístav nalodenia je v Spojenom kráľovstve, ak prístav vylodenia
je v EÚ-27 a službu prevádzkuje dopravca, ktorý má sídlo na území
členského štátu alebo ktorý ponúka služby osobnej dopravy do
členského štátu alebo z členského štátu („dopravca Únie“).
Cestujúci by mali vziať na vedomie, že v závislosti od vybraného
dopravcu sa už práva cestujúcich v EÚ nemusia uplatňovať na cesty
do EÚ.
Pokiaľ ide o cestujúcich na výletných lodiach, súčasný súbor práv
cestujúcich v EÚ sa naďalej uplatňuje, ak sa prístav nalodenia
nachádza v členskom štáte.

8.2.3.

Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave
Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave v EÚ127 sa
naďalej uplatňujú na cestujúcich využívajúcich pravidelnú
dopravu128, ak sa miesto nástupu alebo miesto výstupu cestujúcich
nachádza na území členského štátu a ak je plánovaná vzdialenosť
dopravy väčšia ako 250 km. V prípade cestujúcich s plánovanou
vzdialenosťou dopravy menšou ako 250 km sa uplatňuje obmedzený
súbor pravidiel. Niektoré členské štáty vyňali dopravu z uplatňovania
nariadenia o právach cestujúcich, ak sa značná časť pravidelnej linky

126

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach
cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 1.

127

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach
cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave, Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 1.

128

Na príležitostnú dopravu sa uplatňuje obmedzenejší súbor práv.
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(vrátane najmenej jednej plánovanej zastávky) prevádzkuje mimo
Únie.129
Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave, ktoré sa
priznávajú podľa práva EÚ, sa preto budú naďalej uplatňovať –
pokiaľ sa neuplatňuje nijaká výnimka – na:
i) cestujúcich odchádzajúcich zo Spojeného kráľovstva na miesto
určenia, ktoré sa nachádza na území členského štátu EÚ-27, ako aj
ii) cestujúcich odchádzajúcich
v Spojenom kráľovstve.
8.2.4.

z EÚ-27

na

miesto

určenia

Práva cestujúcich v železničnej doprave
Práva cestujúcich v železničnej doprave v EÚ130 sa uplatňujú na
všetky cesty železničnou dopravou a služby železničnej dopravy,
ktoré:
i) sa uskutočňujú v rámci územia EÚ a
ii) vykonáva ich podnik železničnej dopravy, ktorý získal licenciu
v súlade predpismi EÚ.

Od dátumu vystúpenia sa preto práva cestujúcich v železničnej doprave v EÚ
už nebudú uplatňovať na tie časti ciest železničnej dopravy medzi Spojeným
kráľovstvom a členským štátom EÚ, ktoré sa uskutočňujú v Spojenom
kráľovstve.
9.

INÉ OTÁZKY
9.1.

Platby kartou131
Zatiaľ čo prijímanie debetných alebo kreditných kariet pri platobných
transakciách závisí od príslušných preferencií obchodníkov, v práve Únie132
sa stanovujú obmedzenia na výmenné poplatky, ktoré sa účtujú obchodníkom
v súvislosti s takýmito transakciami. Tieto pravidlá sa uplatňujú, len ak sa

129

Viac
informácií
nájdete
na
webovej
stránke
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/passengers/road/doc/exemptions-from-buscoach-passengers-rights-and-obligations.pdf

130

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach
a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave, Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 14.

131

Viac informácií nájdete na webovej stránke https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/financialproducts-and-services/payments-transfers-cheques/index_sk.htm

132

Články 3 a 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/751 z 29. apríla 2015 o výmenných
poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu, Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 1.
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poskytovateľ platobných služieb platiteľa aj poskytovateľ platobných služieb
príjemcu platby nachádzajú v EÚ.133
Od dátumu vystúpenia sa už na transakcie medzi EÚ-27 a Spojeným
kráľovstvom nebudú vzťahovať pravidlá EÚ, ktorými sa obmedzujú výmenné
poplatky.
Keďže obchodníci majú možnosť uplatňovať vo vzťahu k spotrebiteľom
príplatky za platby kartou, môže to viesť k vyšším príplatkom za platby
kartou.
9.2.

Roaming134
Podľa právnych predpisov Únie135 o roamingových službách sa zakazuje, aby
poskytovateľ roamingu (t. j. domáci poskytovateľ mobilných komunikačných
služieb - hlasových služieb, SMS alebo dátových služieb), ktorý pôsobí
v členskom štáte EÚ, účtoval zákazníkom roamingu pri cestovaní v EÚ
akékoľvek príplatky k domácej maloobchodnej cene.
Od dátumu vystúpenia sa táto povinnosť poskytovateľov roamingu stanovená
v práve Únie už nebude uplatňovať ani na poskytovateľov roamingu
pôsobiacich v Spojenom kráľovstve, keď ich zákazníci budú využívať
roaming v EÚ, ani na poskytovateľov roamingu pôsobiacich v EÚ, keď ich
zákazníci budú využívať roaming v Spojenom kráľovstve. Poskytovatelia
roamingu pôsobiaci v členskom štáte však budú podľa práva Únie naďalej
povinní informovať svojich zákazníkov pri každej ceste do Spojeného
kráľovstva o platných roamingových poplatkoch za poskytované služby.136

9.3.

Prenosnosť online obsahových služieb137
Podľa právnych predpisov Únie o prenosnosti online obsahových služieb138 sa
spotrebiteľom v EÚ, ktorí si v členskom štáte, v ktorom majú pobyt, kúpia
online obsahové služby – sledovanie filmov alebo športových podujatí,
počúvanie hudby, sťahovanie elektronických kníh alebo hranie hier – alebo sa
prihlásia na ich odber, umožňuje, aby mali pri cestovaní alebo dočasnom
pobyte v iných členských štátoch EÚ k týmto službám naďalej prístup bez
dodatočných nákladov (cezhraničná prenosnosť).

133

Článok 1 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/751.

134

Viac informácií nájdete na webovej stránke https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming.

135

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o roamingu vo verejných
mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie, Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2012, s. 10.

136

Články 14 a 15 nariadenia (EÚ) č. 531/2012.

137

Viac informácií nájdete na webovej stránke https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cross-borderportability-online-content-services.

138

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1128 zo 14. júna 2017 o cezhraničnej
prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu, Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 1.
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Od dátumu vystúpenia sa už táto povinnosť podľa práva Únie nebude
uplatňovať na poskytovateľov platených online obsahových služieb v EÚ-27
pri cestách ich zákazníkov v Spojenom kráľovstve.
Od dátumu vystúpenia sa už táto povinnosť podľa práva Únie takisto nebude
uplatňovať na poskytovateľov platených online obsahových služieb
v Spojenom kráľovstve pri cestách ich zákazníkov v EÚ.
To znamená, že zákazníci platených online obsahových služieb v EÚ-27
nemusia mať možnosť prístupu k online obsahovým službám, ktoré si
predplatili v EÚ, keď cestujú v Spojenom kráľovstve, a zákazníci platených
online obsahových služieb v Spojenom kráľovstve nemusia mať možnosť
prístupu k online obsahovým službám, ktoré si predplatili v Spojenom
kráľovstve, keď cestujú v EÚ, alebo môžu mať k tejto službe obmedzený
prístup (napr. prístup k odlišnému katalógu).
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O OSOBNÝCH ZÁSIELKACH PRODUKTOV ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU,
KTORÉ SÚ SÚČASŤOU BATOŽINY CESTUJÚCICH

PRÍLOHA: LETÁK EÚ

Zabráňte prenikaniu infekčných chorôb zvierat na územie EÚ!
Výrobky živočíšneho pôvodu môžu obsahovať patogény,
ktoré zapríčiňujú infekčné choroby.

Z dôvodu rizika zavlečenia chorôb na územie Európskej únie (EÚ) dovoz určitých výrobkov živočíšneho pôvodu do EÚ podlieha prísnemu
režimu. Tento režim sa nevzťahuje na pohyb výrobkov živočíšneho pôvodu medzi 27 členskými štátmi EÚ ani na výrobky živočíšneho pôvodu
pochádzajúce z Andorry, Lichtenštajnska, Nórska, San Marína a Švajčiarska.
Všetky výrobky živočíšneho pôvodu, ktoré nespĺňajú tieto pravidlá, musia byť po vstupe do EÚ odovzdané na úradnú likvidáciu.
Nenahlásenie takéhoto tovaru môže mať za následok peňažnú pokutu alebo trestné stíhanie.

1.

Malé množstvá mäsa a mlieka a výrobkov z nich (okrem sušeného mlieka pre dojčatá, potravín na výživu dojčiat a špeciálnych potravín
alebo špeciálneho krmiva pre zvieratá potrebných zo zdravotných dôvodov)
Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky mäsa a mlieka a výrobkov z nich (okrem sušeného mlieka pre dojčatá, potravín na
výživu dojčiat a špeciálnych potravín alebo špeciálneho krmiva pre zvieratá potrebných zo zdravotných dôvodov), len ak pochádzajú
z Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu a ich hmotnosť nepresahuje 10 kilogramov na osobu.

2.

Sušené mlieko pre dojčatá, potraviny na výživu dojčiat a špeciálne potraviny potrebné zo zdravotných dôvodov
Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky sušeného mlieka pre dojčatá, potravín na výživu dojčiat a špeciálnych potravín
potrebných zo zdravotných dôvodov, len ak:
— pochádzajú z Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 10 kilogramov na
osobu a:
—

výrobok sa nemusí pred otvorením uchovávať v chlade,

—

ide o balený značkový výrobok a

—

jeho obal je neporušený, ak sa práve nepoužíva.

— pochádzajú z iných krajín (iných ako Faerské ostrovy, Grónsko alebo Island) a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit
2 kilogramy na osobu a:

3.

—

výrobok sa nemusí pred otvorením uchovávať v chlade,

—

ide o balený značkový výrobok a

—

jeho obal je neporušený, ak sa práve nepoužíva.

Krmivo pre zvieratá potrebné zo zdravotných dôvodov
Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky krmiva pre zvieratá potrebného zo zdravotných dôvodov, len ak:
— pochádzajú z Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 10 kilogramov na
osobu a:
—

výrobok sa nemusí pred otvorením uchovávať v chlade,

—

ide o balený značkový výrobok a

—

jeho obal je neporušený, ak sa práve nepoužíva.

— pochádzajú z iných krajín (iných ako Faerské ostrovy, Grónsko alebo Island) a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit
2 kilogramy na osobu a:
—

výrobok sa nemusí pred otvorením uchovávať v chlade,

—

ide o balený značkový výrobok a
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—
4.

jeho obal je neporušený, ak sa práve nepoužíva.

Malé množstvá produktov rybolovu na osobnú spotrebu
Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky produktov rybolovu (vrátane čerstvých, sušených, varených, solených alebo
údených rýb a určitých mäkkýšov, ako napr. garnáty, homáre, neživé mušle a neživé ustrice), len ak:
— sú čerstvé ryby vypitvané,
— hmotnosť produktov rybolovu nepresahuje 20 kilogramov alebo hmotnosť jednej ryby na osobu podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je
vyššia.
Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na produkty rybolovu pochádzajúce z Faerských ostrovov alebo Islandu.

5.

Malé množstvá iných výrobkov živočíšneho pôvodu na osobnú spotrebu
Do EÚ môžete doviezť alebo poslať iné výrobky živočíšneho pôvodu, ako napríklad med, živé ustrice, živé mušle a slimáky, len ak:
— pochádzajú z Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 10 kilogramov na
osobu,
— pochádzajú z iných krajín (iných ako Faerské ostrovy, Grónsko alebo Island) a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit
2 kilo
gramy na osobu.
Vezmite, prosím, na vedomie, že môžete doviezť malé množstvá výrobkov živočíšneho pôvodu z viacerých uvedených piatich kategórií
(body 1 až 5), pokiaľ spĺňajú pravidlá uvedené v jednotlivých bodoch.

6.

Väčšie množstvo výrobkov živočíšneho pôvodu
Do EÚ môžete doviezť alebo poslať väčšie množstvo výrobkov živočíšneho pôvodu, len ak spĺňajú požiadavky na obchodné zásielky, ku
ktorým patria:
— požiadavky na osvedčovanie stanovené v príslušnom úradnom veterinárnom osvedčení Európskeho spoločenstva,
— povinnosť predložiť pri príchode do EÚ tovar so správnymi dokumentmi schválenej hraničnej inšpekčnej stanici EÚ na veterinárnu
kontrolu.

7.

Výrobky živočíšneho pôvodu vyňaté z pravidiel
Z uvedených pravidiel sú vyňaté tieto výrobky:
— chlieb, koláče, sušienky, čokoláda a cukrovinky (vrátane cukríkov), ktoré nie sú zmiešané s mäsovým výrobkom ani ním
nie sú plnené,
—

výživové doplnky v balení pre konečného spotrebiteľa,

—

výťažky a koncentráty z mäsa,

—

olivy plnené rybami,

—

cestoviny a rezance´, ktoré nie sú miešané s mäsovým výrobkom ani ním nie sú plnené,

—

polievkové bujóny a príchute v balení pre konečného spotrebiteľa,

—

akékoľvek iné potravinárske výrobky, ktoré neobsahujú nijaké čerstvé alebo spracované mäso alebo mliečne výrobky

a ktoré obsahujú menej ako 50 % spracovaných vaječných alebo rybacích výrobkov.
8.

Výrobky živočíšneho pôvodu pochádzajúce z chránených druhov
Pre určité chránené druhy môžu platiť ďalšie obmedzenia. Napríklad na kaviár jeseterových rýb sa vzťahuje hmotnostný limit
maximálne 125 gramov na osobu.
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