
ОSpojené království v pátek 29. března 2019 o půlnoci opustí Evropskou unii.  
Tedy přesně dva roky poté, co oznámilo Evropské radě svůj záměr vystoupit z EU.

Bude-li před 30. březnem 2019 ratifikována dohoda o vystoupení, nastane většina právních účinků brexitu 
k 1. lednu 2021, tj. po 21měsíčním přechodném období, jehož podmínky jsou v návrhu dohody o vystoupení 
stanoveny.

Bez dohody o vystoupení žádné přechodné období nenastane a právo EU přestane pro Spojené království a 
v něm platit od 30. března 2019.

Všichni, kdo chtějí po brexitu cestovat mezi Spojeným královstvím a EU–27, a podniky poskytující služby spojené 
s cestováním, by se na vystoupení Spojeného království z Unie měli začít připravovat, pokud tak dosud neučinili.

 1. HRANIČNÍ KONTROLY
Občané Spojeného království již po brexitu nebudou moci na vnějších hranicích EU využívat zjednodušený postup a odd-
ělené pruhy pro občany EU/EHP/Švýcarska. Osoby cestující do EU budou podrobeny dalšímu ověřování, například ohledně 
délky a účelu pobytu.

Občané Spojeného království budou potřebovat cestovní doklady s platností nejvýše deseti let, které budou platné 
alespoň po dobu tří měsíců po zamýšleném vycestování z EU.

Evropská komise navrhla normotvůrci EU nepožadovat po občanech Spojeného království vízovou povinnost u

krátkodobých pobytů.

SEDM VĚCÍ,
KTERÉ BYSTE MĚLI VĚDĚT,
KDYŽ BUDETE CESTOVAT
do Spojeného království po brexitu
— v případě, že nebude dosaženo dohody o brexitu
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  2. CLA, DPH A SPOTŘEBNÍ DANĚ
Množství zboží, které může být do EU po brexitu dovezeno bez cla, DPH a spotřební daně, je omezeno (zejména u tabá-
kových produktů a alkoholických nápojů).

Při vstupu do EU ze Spojeného království mohou být zavazadla podrobena celní kontrole. Při odjezdu z EU budou mít 
návštěvníci ze Spojeného království nárok na vrácení DPH.

 3. CESTOVÁNÍ SE ZVÍŘATY
Po brexitu přestanou majitelům ze Spojeného království platit cestovní pasy EU pro domácí zvířata.

Před cestováním s domácími zvířaty ze Spojeného království do EU je třeba ověřit, jaké zvláštní požadavky se na Spojené 
království jakožto třetí zemi budou vztahovat. Zvířata pak budou potřebovat buď cestovní pas třetí země pro domácí 
zvířata nebo veterinární osvědčení.

4. ŘÍZENÍ
Po brexitu se na Spojené království přestane vztahovat systém vzájemného uznávání řidičských průkazů mezi členskými 
státy. Držitelé řidičského průkazu ze Spojeného království by si měli v příslušném členském státě EU ověřit, zda potřebují 
dodatečný mezinárodní řidičský průkaz.

Osoby, jež vlastní osobní vozidlo registrované ve Spojeném království, by si měly ověřit, zda jejich pojištění bude po 
brexitu pokrývat EU i Spojené království. Může být požadována zelená karta.

5. ZDRAVOTNÍ PÉČE
Po brexitu již nebude možné využívat zdravotní péči v EU s evropským průkazem zdravotního pojištění ze Spojeného 
království a naopak.

Občanům se doporučuje, aby si ověřili podmínky proplácení výdajů na naléhavé ošetření ve třetích zemích a zvážili 
uzavření soukromého cestovního pojištění.

6. PRÁVA CESTUJÍCÍCH
Práva cestujících v EU na informace, náhrady výdajů, přesměrování nebo finanční náhradu škody v případě zpoždění 
nebo zrušení se již nemusí vztahovat na lety, dopravce, lodní, autobusovou, autokarovou a vlakovou dopravu ze Spoje-
ného království, a to v závislosti na místě odjezdu a příjezdu a také na zemi, v níž byla dopravci vydána licence.



1  https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_cs
2  https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_cs
3  https://ec.europa.eu/info/departments_cs

Tento dokument je určen pouze pro informaci a neměl by být chápán jako právní text. Jeho obsahem nejsou dotčena 
jednání o dohodě o vystoupení a diskuse o budoucích vztazích mezi EU a Spojeným královstvím.

  DALŠÍ DŮLEŽITÉ
INFORMACE

Dovoz některých druhů zboží bude omezen nebo zakázán – jedná se například o zboží živočišného původu 
(jako maso, mléko, šunka, sýr), o hotovost nad 10.000 EUR, některé druhy kulturního vlastnictví a o rostliny, 
rostlinné produkty nebo některá zvířata.

Občané EU se již nebudou moci obracet na ambasády a konzuláty Spojeného království ve třetí zemi s žá-
dostí o konzulární ochranu (a naopak).

Veškeré informace naleznete v „Oznámení o cestování mezi EU a Spojeným královstvím po vystoupení Spo-
jeného království z EU“, které vydala Evropská komise a které je dispozici na internetové adrese1. 

  KDE SE MOHU DÁLE INFORMOVAT A KDO MI MŮŽE POMOCI?

Na webových stránkách Evropské komise je přes 70 oznámení o připravenosti2, která se týkají řady 
hospodářských odvětví. Jejich smyslem je pomoci všem občanům a účastníkům trhu, aby se na brexit 
připravili. Pokud by se brexit mohl týkat Vás, Vaší rodiny nebo podnikání, doporučujeme, abyste se infor-
movali a oznámení si pročetli.

Prostudujte si webové stránky útvarů a agentur3 Evropské komise působících v oblasti,
která se Vás a Vašeho podnikání týká.

Chcete-li získat další informace a pomoc, obraťte se na vnitrostátní orgány svého státu.

7. ROAMING
Poskytovatelé mobilních komunikačních služeb – hlasového volání, sms nebo dat – již při provozování služeb ve Spoje-
ném království nebudou vázáni pravidly EU pro roaming.

Znamená to, že zákazníkům ze Spojeného království mohou účtovat poplatky za roamingové služby v EU a stejně tak
zpoplatňovat roaming cestujícím z EU ve Spojeném království.
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