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1.

ÚVOD
Dne 1. února 2020 vystoupilo Spojené království z Evropské unie a stalo se „třetí
zemí“2. Dohoda o vystoupení3 stanoví přechodné období, které končí dnem
31. prosince 2020. Do uvedeného dne se na Spojené království a ve Spojeném
království použije v plné míře právo EU4.
Během přechodného období budou EU a Spojené království jednat o dohodě o
novém partnerství, vedoucí zejména k vytvoření oblasti volného obchodu. Není
však jisté, zda do konce přechodného období taková dohoda bude uzavřena a
vstoupí v platnost. Případná dohoda by nicméně vytvořila vztah, který bude z
hlediska podmínek přístupu na trh velmi odlišný od účasti Spojeného království na
vnitřním trhu5, v celní unii EU a v prostoru DPH a spotřební daně.
Dále platí, že zatímco státní příslušníci Spojeného království byli během
přechodného období považováni za státní příslušníky členských států EU, na konci
přechodného období už tomu tak nebude. Po skončení přechodného období budou
státní příslušníci Spojeného království s ohledem na provádění a uplatňování práva
EU v členských státech EU státními příslušníky třetích zemí.
Osoby, které mají v úmyslu cestovat do EU nebo plánují cesty v souvislosti se
Spojeným královstvím (Velkou Británií/Severním Irskem) (ze soukromých nebo
obchodních důvodů) na konci přechodného období nebo po jeho skončení, a
podniky poskytující služby v souvislosti s těmito cestami (pořadatelé cest, cestovní
agentury, půjčovny vozidel, veletrhy, dopravci atd.) se proto upozorňují na právní
stav platný po skončení přechodného období.

Doporučení zúčastněným stranám:
Všechny odpovědné správní orgány členských států a příslušné zúčastněné strany by
měly relevantní informace uvedené v tomto oznámení sdělit dotčeným osobám.
„Příslušnými zúčastněnými stranami“ se mimo jiné rozumí cestovní agentury, cestovní
kanceláře, podnikatelé v dopravě (letecké, silniční, železniční, námořní), letiště, půjčovny
vozidel, ale také pojistitelé, veterinární lékaři, vydavatelé debetních/kreditních karet,
poskytovatelé telekomunikačních služeb / on-line služeb poskytujících obsah atd.
Provozovatelé letišť a jiné příslušné dopravní infrastruktury (např. některých přístavů,
vlakových nádraží a autokarových terminálů) by měli zajistit zprovoznění příslušné
infrastruktury pro provádění všech aspektů uvedených v tomto oznámení.
2

Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.

3

Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a
Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7) (dále jen „dohoda o
vystoupení“).

4

S určitými výjimkami stanovenými v článku 127 dohody o vystoupení, ovšem žádná z nich není v
souvislosti s tímto oznámením relevantní.

5

Dohoda o volném obchodu zejména nestanoví principy vnitřního trhu (v oblasti zboží a služeb), jako
jsou vzájemné uznávání, zásada země původu a harmonizace. Stejně tak neodstraňuje celní formality a
kontroly, včetně těch, které se týkají původu zboží a jeho vstupů, ani zákazy a omezení vztahující se
na dovoz a vývoz.

4

Upozornění:
Toto oznámení se netýká dopadu skončení přechodného období na konektivitu v
mezinárodní dopravě (letecké, železniční, námořní, silniční).
Toto oznámení se týká pouze vlastního cestování osob. Nezabývá se otázkou, zda státní
příslušníci Spojeného království mohou poskytovat služby (nebo pracovat pro
poskytovatele služeb) během svého pobytu v EU, a naopak („způsob dodávky služeb
4“ Všeobecné dohody o obchodu službami – GATS). Nevztahuje se ani na aspekty
týkající se trvalého pobytu v EU (imigrační pravidla).
Mnohými z otázek uvedených v tomto sdělení se rovněž podrobněji zabývají odvětvová
oznámení útvarů Komise. Tato odvětvová oznámení jsou k dispozici na těchto
internetových stránkách: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdomforging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_cs
2.

HRANIČNÍ

KONTROLY OSOB NA VNĚJŠÍCH HRANICÍCH

EU6,

LETIŠTNÍ PRŮJEZDNÍ

VÍZA

Tento oddíl se nevztahuje na cesty mezi Irskem a Spojeným královstvím.
Dále se tento oddíl nevztahuje na osoby, na něž se vztahuje část druhá dohody
o vystoupení („Práva občanů“), není-li uvedeno jinak. Tyto osoby by se měly
seznámit s příslušnými pokyny7.
2.1. Vstupní a výstupní kontroly
Právo Unie8 o hraničních kontrolách osob na vnějších hranicích EU rozlišuje
mezi kontrolami občanů EU a státních příslušníků třetích zemí9. Od konce
přechodného období se budou kontroly státních příslušníků Spojeného
království při vstupu do schengenského prostoru bez kontrol na vnitřních
hranicích (dále jen „schengenský prostor“) a výstupu z něj, jakož i při vstupu
na území a výstupu z území členských států, u nichž ještě nebylo rozhodnuto
6

Více informací naleznete na internetové adrese
do/policies/borders-and-visas/border-crossing_en.

7

Sdělení Komise – Pokyny týkající se Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a
Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii – Část druhá –
Práva občanů (Úř. věst. C 173, 20.5.2020, s. 1).

8

Ustanovení čl. 8 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března
2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský
hraniční kodex) (Úř. věst. L 77, 23.3.2016, s. 1).

9

Na státní příslušníky Spojeného království, kteří jsou rodinnými příslušníky občana Unie, který
vykonával své právo na volný pohyb, se vztahují pravidla obsažená v článku 5 směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných
příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s.
77). Tento oddíl se tudíž nevztahuje na státní příslušníky Spojeného království, kteří odvozují právo na
volný pohyb na základě svého vztahu k občanovi Unie podle směrnice 2004/38/ES.

5

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-

o zrušení kontrol, ale které již uplatňují schengenská pravidla na svých
vnějších hranicích10, řídit pravidly pro státní příslušníky třetích zemí11. To
znamená, že státní příslušníci Spojeného království už nadále nebudou
požívat usnadnění, která jsou na hranicích poskytována občanům EU, státním
příslušníkům smluvních států Evropského hospodářského prostoru a státním
příslušníkům Švýcarska (dále jen „občané EU/EHP/CH“) v souvislosti s
právy na volný pohyb. Zejména pak státní příslušníci Spojeného království,
včetně osob, na něž se vztahuje část druhá dohody o vystoupení, nebudou
oprávněni používat při kontrolách na hraničních přechodech oddělené pruhy
pro občany EU/EHP/CH12. Státní příslušníci Spojeného království budou při
vstupu rovněž podrobováni důkladným kontrolám všech podmínek vstupu pro
státní příslušníky třetích zemí.
Při vstupních kontrolách státních příslušníků Spojeného království se
ověřuje13:
— zda mají platný cestovní doklad opravňující je k překročení hranice; tento
doklad nesmí mít delší platnost než deset let a musí být platný nejméně tři
měsíce po předpokládaném datu odjezdu z členských států,
Cestovní pasy Spojeného království vystavené před koncem přechodného období
zůstávají platnými cestovními doklady.
— doba trvání pobytu:
—

u krátkodobých pobytů v schengenském prostoru budou státní
příslušníci Spojeného království podléhat omezením, pokud jde o
povolenou dobu trvání pobytu v schengenském prostoru
(maximálně 90 dnů během období 180 dnů),

—

u dlouhodobých pobytů bude v zásadě vyžadováno povolení k
pobytu či dlouhodobé vízum udělené vnitrostátním orgánem
podle vnitrostátních pravidel nebo pravidel Unie,

— stav v příslušných databázích s cílem zkontrolovat14:
—

totožnost a státní příslušnost státního příslušníka třetí země a
pravost a platnost cestovního dokladu k překročení hranice, a
zejména:

10

Rumunsko, Bulharsko, Kypr a Chorvatsko.

11

Část těchto kontrol se na státní příslušníky Spojeného království, kteří cestují do schengenského
prostoru nebo z něj, vztahuje už dnes.

12

Článek 10 nařízení (EU) 2016/399.

13

Článek 6 nařízení (EU) 2016/399.

14

Možnost dočasného odchýlení (za určitých podmínek) od zásady systematických kontrol příslušných
databází na některých pozemních a námořních hraničních přechodech se na státní příslušníky třetích
zemí nevztahuje (čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2016/399).

6

—

zda je veden v Schengenském informačním systému (SIS) pro
účely odepření vstupu a ověření možných hrozeb pro veřejný
pořádek, vnitřní bezpečnost, veřejné zdraví a mezinárodní vztahy,

— účel (např. turistika nebo práce) a podmínky předpokládaného pobytu
(např. ubytování, vnitřní cesty),
— existence dostatečných prostředků na obživu (tedy vlastnictví dostatečných
prostředků na úhradu předpokládaného pobytu a zpáteční cesty).
S účinkem od konce přechodného období osvobodila EU státní příslušníky
Spojeného království od povinnosti mít při překračování vnějších hranic
krátkodobé vízum15,16, pokud je zamýšlená doba trvání pobytu v
schengenském prostoru 90 dnů během období 180 dnů17. K trvalému
osvobození od vízové povinnosti bude potřeba, aby na základě principu
vízové vzájemnosti byli od požadavku na krátkodobé vízum do Spojeného
království osvobozeni i státní příslušníci všech členských států EU. V každém
případě se osvobození státních příslušníků Spojeného království nebude
vztahovat na rodinné příslušníky státních příslušníků Spojeného království ze
zemí mimo EU, kteří v závislosti na své státní příslušnosti budou podléhat
vízové povinnosti nebo od ní budou osvobozeni v souladu s platnými
vízovými pravidly (viz níže).
Od konce přechodného období se navíc členské státy mohou jednotlivě
rozhodnout, zda budou požadovat krátkodobé vízum od státních příslušníků
Spojeného království, kteří během svého pobytu hodlají vykonávat
výdělečnou činnost18,19.
Doporučení: Cestujícím se doporučuje, aby si před cestou ověřili platnost
cestovních dokladů a aby si před cestou do EU ověřili, že splňují všechny
výše uvedené podmínky. Nesplnění některé z podmínek vstupu může vést20 k
odepření vstupu v souladu s postupem stanoveným v právu Unie pro státní
příslušníky třetích zemí21.

15

Ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/399.

16

Pokud jde o státní příslušníky ostatních třetích zemí, mající vízovou povinnost od členského státu EU,
kteří jsou rodinnými příslušníky státních příslušníků EU, viz níže oddíl 2.2.

17

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/592 ze dne 10. dubna 2019, kterým se mění
nařízení (EU) 2018/1806, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při
překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této
povinnosti osvobozeni, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie (Úř. věst. L 103 I,
12.4.2019, s. 1).

18

Ustanovení čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1806.

19

S výhradou budoucí dohody o partnerství mezi EU a Spojeným královstvím.

20

Nařízení (EU) 2016/399 stanoví některé omezené výjimky, kdy může být státnímu příslušníkovi třetí
země umožněn vstup i přes nesplnění podmínek vstupu.

21

Článek 14 nařízení (EU) 2016/399.
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Cestujícím, kteří během svého pobytu v EU hodlají vykonávat výdělečnou
činnost, se doporučuje, aby si před cestou ověřili dodatečné požadavky v
cílovém členském státě.
V rámci kontrol při výstupu se ověřuje:
— zda má dotyčná osoba platný cestovní doklad opravňující ji k překročení
vnější hranice,
— zda dotyčná osoba nepřekročila maximální délku pobytu na území
členských států,
— stav v příslušných databázích podobně jako při vstupních kontrolách.
Doporučení: Bez ohledu na opatření, která členské státy přijímají v rámci
příprav na dodatečné kontroly státních příslušníků Spojeného království, se
cestujícím doporučuje, aby vzali v úvahu možná zpoždění na hraničních
přechodech po skončení přechodného období, zejména těch s velkým
objemem dopravy (nádraží Eurostar, Eurotunnel Le Shuttle v Calais a
Folkestone, lamanšské přístavy, některá letiště atd.).
2.2. Požadavky na víza ze strany EU pro rodinné příslušníky ze zemí mimo EU
2.2.1.

Rodinní příslušníci (ze zemí mimo EU) občanů EU žijících ve
Spojeném království
Právní předpisy Unie dávají občanům EU právo svobodně se
pohybovat a pobývat v jiném členském státě, než je stát jejich státní
příslušnosti. Toto právo se vztahuje i na rodinné příslušníky ze zemí
mimo EU, kteří občana EU doprovázejí nebo následují
v hostitelském členském státě22. Právo těchto rodinných příslušníků
ze zemí mimo EU na pobyt v hostitelském členském státě je
potvrzeno vydáním pobytové karty23.
Rodinní příslušníci ze zemí mimo EU, kteří jsou držiteli platné
pobytové karty vydané členským státem, jsou osvobozeni
od povinnosti získat vstupní vízum, když cestují do jiného členského
státu EU24.
Pobytové karty vydané Spojeným královstvím rodinným
příslušníkům (ze zemí mimo EU) občanů EU žijících ve Spojeném
království již nebudou od konce přechodného období tyto rodinné
příslušníky ze zemí mimo EU osvobozovat od povinnosti získat pro
účely vstupu do EU vstupní vízum. Rodinní příslušníci ze zemí mimo

22

Ustanovení čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004
o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území
členských států (směrnice o volném pohybu) (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77).

23

Ustanovení čl. 10 odst. 1 směrnice 2004/38/ES.

24

Ustanovení čl. 5 odst. 2 směrnice 2004/38/ES.
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EU si proto budou muset požádat o vstupní vízum na konzulátu toho
členského státu EU, který je jejich hlavním cílem.
V případě cest do jiného členského státu EU, než jehož je občan EU
státním příslušníkem, však budou rodinní příslušníci ze zemí mimo
EU moci nadále využívat výhod směrnice o volném pohybu a jejího
zjednodušeného vízového režimu25. Mají právo na udělení víza
bezplatně a co nejdříve zrychleným postupem. Členský stát, jenž
vízum uděluje, smí od rodinných příslušníků ze zemí mimo EU
požadovat pouze to, aby předložili platný cestovní pas, doklad
prokazující rodinné vazby a doklad o tom, že dotyčný občan EU
v uvedeném členském státě vykonává (nebo bude vykonávat) právo
na volný pohyb.
V případě cesty do toho členského státu EU, jehož je občan EU
státním příslušníkem, se použijí obecné vstupní a vízové podmínky
stanovené v nařízení (EU) 2016/39926 a v nařízení (ES) č. 810/200927
platné pro státní příslušníky třetích zemí.
2.2.2.

Rodinní příslušníci (ze zemí mimo EU) státních příslušníků
Spojeného království žijících ve Spojeném království
Právní předpisy Unie dávají občanům EU právo svobodně se
pohybovat a pobývat v jiném členském státě, než je stát jejich státní
příslušnosti. Toto právo se vztahuje i na rodinné příslušníky ze zemí
mimo EU, kteří občana EU doprovázejí nebo následují
v hostitelském členském státě28. Členské státy mohou od rodinných
příslušníků (ze zemí mimo EU) občanů EU, kteří využívají svého
práva na volný pohyb, vyžadovat, aby získali vstupní vízum, pokud
jsou státními příslušníky třetí země podléhající vízové povinnosti v
souladu s platnými vízovými pravidly29. Jedná se o krátkodobé
vízum podle nařízení (ES) č. 810/2009.
Až do konce přechodného období mohou rodinní příslušníci (ze zemí
mimo EU) státních příslušníků Spojeného království nadále využívat
práv uvedených ve směrnici o volném pohybu a jejího
zjednodušeného vízového režimu30. Pokud jsou státními příslušníky
třetí země podléhající vízové povinnosti v souladu s platnými

25

Ustanovení čl. 5 odst. 2 směrnice 2004/38/ES.

26

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví
kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)
(Úř. věst. L 77, 23.3.2016, s. 1).

27

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu
Společenství o vízech (vízový kodex) (Úř. věst. L 243, 15.9.2009, s. 1).

28

Ustanovení čl. 3 odst. 1 směrnice 2004/38/ES.

29

Ustanovení čl. 5 odst. 2 směrnice 2004/38/ES.

30

Ustanovení čl. 5 odst. 2 směrnice 2004/38/ES.
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vízovými pravidly, mají právo získat vízum bezplatně a co nejdříve
zrychleným postupem. Členský stát, jenž vízum uděluje, smí od
rodinných příslušníků ze zemí mimo EU požadovat pouze to, aby
předložili platný cestovní pas, doklad prokazující rodinné vazby a
doklad o tom, že dotyčný občan EU v uvedeném členském státě
vykonává (nebo bude vykonávat) právo na volný pohyb.
Po skončení přechodného období se výše uvedený zjednodušený
režim na rodinné příslušníky (ze zemí mimo EU) státních příslušníků
Spojeného království již nevztahuje – ani pokud jde o vydávání víz,
ani pokud jde o hraniční kontrolu. To znamená, že rodinní příslušníci
ze zemí mimo EU budou muset splnit veškerá pravidla nařízení (ES)
č. 810/2009 a nařízení (EU) 2016/399 platná pro státní příslušníky
třetích zemí. Od státních příslušníků třetích zemí se musí v zásadě
požadovat, aby předložili doklady prokazující, že tyto podmínky
splňují (např. doklad o ubytování, zaměstnání, dostatečných
prostředcích k obživě, zvací dopis nebo zpáteční jízdenka/letenka,
doklady o ekonomické situaci rodinného příslušníka v zemi původu
nebo skutečný úmysl opustit území členských států před skončením
platnosti víza). Maximální délka povoleného pobytu bude od konce
přechodného období omezena na 90 dnů během období 180 dnů31.
Rodinní příslušníci (ze zemí mimo EU) státních příslušníků
Spojeného království mohou stále používat víza udělená členským
státem EU před koncem přechodného období, avšak budou muset
kromě toho splnit i vstupní podmínky platné pro státní příslušníky
třetích zemí. Vnitrostátní orgány mohou na hranicích od držitelů víz
požadovat předložení podpůrných dokladů prokazujících, že vstupní
podmínky platné pro státní příslušníky třetích zemí splňují. Nebudouli rodinní příslušníci ze zemí mimo EU na hranicích schopni
prokázat, že tyto podmínky splňují, může jim být odepřen vstup a
jejich vízum může být zrušeno32.
Požádá-li rodinný příslušník (ze země mimo EU) státního příslušníka
Spojeného království o vízum pro cestu, která začíná před koncem
přechodného období, ale končí po jeho skončení, mohou členské
státy od tohoto rodinného příslušníka ze země mimo EU požadovat,
aby prokázal, že v době po skončení přechodného období bude
splňovat vstupní podmínky platné pro státní příslušníky třetích
zemí33.
Má-li rodinný příslušník (ze země mimo EU) státního příslušníka
Spojeného království v úmyslu cestovat po skončení přechodného
období a není dosud držitelem víza, musí požádat o krátkodobé
vízum podle obecných podmínek platných pro státní příslušníky
třetích zemí v souladu s nařízením (ES) č. 810/2009.
31

Ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/399 a čl. 2 bod 2 písm. a) nařízení (ES) č. 810/2009.

32

Článek 34 nařízení (ES) č. 810/2009.

33

Ustanovení čl. 21 odst. 1 nařízení (ES) č. 810/2009.
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Je-li žádost podána před koncem přechodného období, členský stát,
jenž vízum uděluje, osvobodí žadatele od platby poplatku za vízum34.
2.3. Letištní průjezdní víza35
Právní předpisy Unie o vízech36 vyžadují, aby měli státní příslušníci
některých třetích zemí37, pokud projíždějí mezinárodními tranzitními prostory
letišť, která se nacházejí v EU (s výjimkou Irska) a v zemích přidružených k
schengenskému prostoru (na Islandu, v Lichtenštejnsku38, Norsku a
Švýcarsku), aniž by při tom vstupovali na území těchto zemí, letištní
průjezdní vízum. Tento požadavek například platí pro cestu mezi dvěma
cílovými zeměmi mimo EU / mimo schengenský prostor, při které cestující
přestupují na jiné letadlo na letišti, které se nachází v EU (kromě Irska) nebo
v některé ze zemí přidružených k schengenskému prostoru. Pro tyto státní
příslušníky třetích zemí, pokud při cestě ze třetí země do Spojeného království
nebo v opačném směru projíždějí mezinárodními tranzitními prostory letišť,
která se nacházejí v EU (s výjimkou Irska) nebo v některé ze zemí
přidružených k schengenskému prostoru, platí požadavek na letištní průjezdní
vízum. Vízový kodex stanoví z tohoto požadavku určité výjimky, například
pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou držiteli platného víza nebo
povolení k pobytu vydaného členským státem, pro držitele diplomatických
pasů a pro držitele platného víza nebo povolení k pobytu pro některé třetí
země (např. pro Kanadu, Japonsko a Spojené státy).
Platné povolení k pobytu nebo platné vízum vydané Spojeným královstvím
nebude od konce přechodného období uvedené státní příslušníky třetích zemí
osvobozovat od povinnosti mít letištní průjezdní vízum.
Doporučení: Dotyčným státním příslušníkům, kteří budou po skončení
přechodného období při cestě mezi Spojeným královstvím a jinou třetí zemí
projíždět mezinárodními tranzitními prostory letišť, která se nacházejí v
členských státech EU (s výjimkou Irska) a v zemích přidružených k
schengenskému prostoru (na Islandu, v Norsku a Švýcarsku), se doporučuje
požádat o letištní průjezdní vízum a podniknout veškeré nezbytné kroky s
dostatečným předstihem před cestou.

34

Ustanovení čl. 5 odst. 2 směrnice 2004/38/ES.

35

Více informací naleznete na internetové adrese https://ec.europa.eu/home-affairs/what-wedo/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa_en.

36

Článek 3 nařízení (ES) č. 810/2009.

37

Příloha IV nařízení (ES) č. 810/2009 – Afghánistán, Bangladéš, Demokratická republika Kongo,
Eritrea, Etiopie, Ghana, Írán, Irák, Nigérie, Pákistán, Somálsko a Šrí Lanka. Členské státy mohou
podle vízového kodexu zavést také vnitrostátní požadavky na letištní průjezdní vízum. Více informací
naleznete
na
internetové
adrese
https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/annex_7b_atv-national_lists_en.pdf.

38

Lichtenštejnsko letiště nemá.
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2.4. Žáci cestující v rámci školního zájezdu
Žáci, kteří pobývají v členském státě EU / zemi přidružené k schengenskému
prostoru a mají státní příslušnost podléhající vízové povinnosti, jsou v současné
době od vízové povinnosti osvobozeni při cestě do jiného členského státu EU /
země přidružené k schengenskému prostoru, pokud cestují v rámci školního
zájezdu jako členové skupiny žáků v doprovodu učitele dotyčné školy39.
Od konce přechodného období se toto osvobození již nevztahuje na cesty mezi
Spojeným královstvím a EU. Členské státy se mohou jednotlivě rozhodnout,
zda toto osvobození od vízové povinnosti žákům pobývajícím ve Spojeném
království udělí, nebo zda od nich budou před cestou vyžadovat vízum v
souladu s jejich státní příslušností40.
Právo Unie navíc stanoví, že členské státy uznávají seznamy žáků účastnících se
školního zájezdu jako platný cestovní doklad žáků, kteří nejsou státními
příslušníky žádného členského státu, ale pobývají v jiném členském státě, pokud
členský stát jejich bydliště použití těchto seznamů jako cestovních dokladů
povolil a pokud jsou splněny určité další podmínky41.
Toto ujednání se po skončení přechodného období již nebude na Spojené
království vztahovat. Členské státy již proto nebudou moci uznávat seznamy
žáků ze škol ve Spojeném království jako cestovní doklady. Žáci ze školy ve
Spojeném království cestující do EU v rámci školního zájezdu budou muset být
držitelem individuálního cestovního dokladu a případně mít platné vízum.
Doporučení: Školy v EU, které plánují zájezdy do Spojeného království, a
školy ve Spojeném království, které plánují zájezdy do EU, by si měly ověřit
vízovou povinnost u žáků, jejichž státní příslušnost vízové povinnosti podléhá.
2.5. Osoby s přiznaným postavením uprchlíka a osoby bez státní příslušnosti
Podle práva Unie42 se mohou členské státy v současné době rozhodnout, že od
vízové povinnosti osvobodí osoby s přiznaným postavením uprchlíka, osoby
bez státní příslušnosti a další osoby bez státní příslušnost jakékoli země, jež
pobývají ve Spojeném království a jsou držiteli cestovního dokladu vydaného
Spojeným královstvím, který dotčený členský stát uznává.
Od konce přechodného období se mohou členské státy stále jednotlivě
rozhodnout, zda uprchlíky a osoby bez státní příslušnosti, které pobývají ve

39

Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 1994 o společné akci přijaté Radou na základě čl. K.3 odst. 2
písm. b) Smlouvy o Evropské unii týkající se možností cestování žáků ze třetích zemí s bydlištěm v
některém členském státě (rozhodnutí Rady 94/795/SVV).

40

Ustanovení čl. 6 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2018/1806.

41

Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 1994 o společné akci přijaté Radou na základě čl. K.3 odst. 2
písm. b) Smlouvy o Evropské unii týkající se možností cestování žáků ze třetích zemí s bydlištěm v
některém členském státě (rozhodnutí Rady 94/795/SVV).

42

Ustanovení čl. 6 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2018/1806.
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Spojeném království, zprostí vízové povinnosti nebo zda od nich budou před
cestou požadovat vízum43.
Doporučení: Vzhledem k této změně právního základu pro osvobození od
vízové povinnosti by si dotčené osoby (uprchlíci a osoby bez státní příslušnosti)
měly před cestou mezi EU a Spojeným královstvím ověřit vízovou povinnost.
3.

CELNÍ KONTROLY
Pravidla stanovená v tomto oddíle se nevztahují na cesty mezi Severním
Irskem a EU, včetně Irska.
Pravidla stanovená v tomto oddíle se však vztahují na cesty z Velké Británie do
EU a do Severního Irska.
Tato skutečnost bude v celém oddíle zohledněna odkazem na „EU“, „Severní
Irsko“ nebo „Velkou Británii“.
Podle práva Unie podléhá zboží vstupující na celní území nebo je opouštějící
celnímu dohledu a může být podrobeno celním kontrolám v souladu s celním
právem EU44,45.
To platí i pro zboží v osobních zavazadlech, ať již dočasně nebo trvale. Za určitých
podmínek mohou být celní formality méně přísné.
Zboží, které má být uvedeno na trh EU nebo je zamýšleno k soukromému použití či
osobní spotřebě, musí být navrženo v celním prohlášení na propuštění do volného
oběhu46.
Zboží, které bylo dočasně dovezeno, může být propuštěno do režimu dočasného
použití. K tomuto účelu lze použít karnety ATA. Karnety ATA jsou mezinárodní
celní dokumenty, které umožňují dočasný dovoz a vývoz zboží nepodléhající clu ani
dani na dobu až jednoho roku47.
Od konce přechodného období se tato pravidla budou vztahovat na zavazadla a jiné
zboží přepravované cestujícími, kteří vstupují do EU nebo Severního Irska z Velké
Británie.

43

Ustanovení čl. 6 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2018/1806.

44

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví
celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

45

Pravidla stanovená v tomto oddíle se budou vztahovat rovněž na zboží vstupující na celní území EU a
do Severního Irska z britských Normanských ostrovů a ostrova Man (čl. 4 odst. 1 poslední odrážka
nařízení (EU) č. 952/2013).

46

Další informace jsou k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customsprocedures/what-is-importation/free-circulation_en
a
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/general-overview/customsdeclaration_en.

47

Doplňující informace jsou k dispozici na adrese: https://iccwbo.org/resources-for-business/ata-carnet/.
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4.

CLA, DPH A SPOTŘEBNÍ DAŇ48
Pravidla stanovená v tomto oddíle se nevztahují na cesty mezi Severním
Irskem a EU, včetně Irska.
Pravidla stanovená v tomto oddíle se však vztahují na cesty z Velké Británie do
EU a do Severního Irska.
Tato skutečnost bude v celém oddíle zohledněna odkazem na „EU“, „Severní
Irsko“ nebo „Velkou Británii“.
4.1. DPH, cla a spotřební daně; výjimky
Podle práva Unie podléhá dovoz zboží zpravidla clu49, DPH a případně
spotřební dani50. Osoby, které s sebou v zavazadlech či jinak převážejí zboží,
jsou do určitých limitů od celní či daňové povinnosti osvobozeny (tj. zboží je
osvobozeno od DPH a cla, a případně i spotřební daně)51.
Od konce přechodného období podléhají osoby vstupující do EU nebo
Severního Irska z Velké Británie se zbožím vyměření DPH a cla a případně i
spotřební daně.
Doporučení: Cestujícím se doporučuje, aby se seznámili s pravidly
bezcelních limitů a procházeli zeleným celním východem („zelený průchod“),

48

Pokud jde o cla, pravidla uvedená v tomto oddíle se budou od konce přechodného období vztahovat
rovněž na zboží vstupující na celní území EU a do Severního Irska z ostrova Man a britských
Normanských ostrovů (viz čl. 4 odst. 1 poslední odrážka nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, Úř. věst. L 269,
10.10.2013, s. 1).
Pokud jde o DPH, pravidla uvedená v tomto oddíle se budou od konce přechodného období vztahovat
rovněž na zboží vstupující na území EU vymezené pro účely DPH a do Severního Irska z ostrova
Man a v opačném směru (viz čl. 7 odst. 2 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o
společném systému daně z přidané hodnoty, Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1). (Britské Normanské
ostrovy nejsou již dnes součástí území EU vymezeného pro účely DPH, viz čl. 6 odst. 1 písm. e)
směrnice 2006/112/ES.)
Pokud jde o spotřební daň, pravidla uvedená v tomto oddíle se budou od konce přechodného období
vztahovat rovněž na zboží vstupující na území EU vymezené pro účely spotřební daně a do Severního
Irska z ostrova Man (viz čl. 6 odst. 2 písm. d) směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o
obecné úpravě spotřebních daní, Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12). (Britské Normanské ostrovy nejsou
již dnes součástí území EU vymezeného pro účely spotřební daně, viz čl. 5 odst. 2 písm. d)
směrnice 2008/118/ES.)

49

S výhradou budoucí dohody o partnerství mezi EU a Spojeným královstvím, která by stanovila nulové
sazby a nulové kvóty pro zboží pocházející ze Spojeného království.

50

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty
(Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1), nařízení (EU) č. 952/2013 a směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16.
prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12).

51

Dotčené
zboží
a
příslušné
limity
naleznete
na
https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/entering-eu_en.
Viz
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/alcohol-tobacco-cash/index_cs.htm.
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adrese:
také

jen pokud nemají víc než maximální povolená množství. Jinak by měli použít
červený východ („červený průchod“) a učinit celní prohlášení.
4.2. Vracení DPH za zboží zakoupené v EU
Podle práva Unie v oblasti daně z přidané hodnoty mají návštěvníci z území
mimo EU nárok na vrácení DPH zaplacené za zboží, které si zakoupili během
svého pobytu v EU, pokud zboží při opouštění EU předloží celnímu úřadu
spolu s dokumenty pro vrácení DPH52.
Od konce přechodného období je tato možnost k dispozici návštěvníkům z
Velké Británie, kteří si během svého pobytu v EU nebo Severním Irsku
zakoupili zboží.
5.

ZÁKAZY A OMEZENÍ
Pravidla stanovená v tomto oddíle se nevztahují na cesty mezi Severním
Irskem a EU, včetně Irska.
Pravidla stanovená v tomto oddíle se však vztahují na cesty z Velké Británie do
EU a do Severního Irska.
Tato skutečnost bude v celém oddíle zohledněna odkazem na „EU“, „Severní
Irsko“ nebo „Velkou Británii“.
Právo Unie zakazuje a omezuje vstup, dovoz nebo vývoz určitého zboží mimo jiné z
důvodu ochrany zdraví lidí, zvířat a rostlin, ochrany životního prostředí nebo
ochrany národních kulturních statků.
Od konce přechodného období se tyto zákazy a omezení budou vztahovat na zboží,
které vstupuje do EU nebo Severního Irska z Velké Británie nebo které opouští EU
nebo Severní Irsko do Velké Británie53.
Ačkoliv většina zákazů a omezení je de iure nebo v praxi relevantní pouze pro
profesionální obchodníky54, některé jsou relevantní i pro jednotlivé cestující:

52

Pokyny
k
vrácení
DPH
pro
návštěvníky
naleznete
na
adrese:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/travellers-leaving-eu/guide-vat-refundvisitors-eu_en

53

S výhradou některých výjimek týkajících se vývozu. Podrobnější informace naleznete v oznámeních o
připravenosti jednotlivých odvětví.

54

Například zákazy a omezení vztahující se na odpady nebo určité chemické látky.
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5.1. Doprovázená zvířata v zájmovém chovu55
Právo Unie56 stanoví pravidla pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek v
zájmovém chovu (dále jen „zvířata v zájmovém chovu“)57, kteří jsou
doprovázeni cestujícími pocházejícími ze třetích zemí58.
Od konce přechodného období59 se na cesty z Velké Británie do EU nebo
Severního Irska vztahují tyto podmínky:
Tento oddíl byl vypracován na základě předpokladu, že Velká Británie 60 bude
zapsána na seznam v souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 576/2013, tj. že
poskytne dostatečné veterinární záruky.
Odchylku stanovenou v článku 32 nařízení (EU) č. 576/2013 lze navíc
uplatnit i na vodicí psy a asistenční psy.
5.1.1.

Neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu doprovázených jejich
majiteli s bydlištěm ve Spojeném království do EU nebo Severního
Irska
„Cestovní pas EU pro zvířata v zájmovém chovu“61 vydaný majiteli
zvířete v zájmovém chovu s bydlištěm ve Velké Británii již nebude

55

Více informací naleznete na internetové adrese https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en.

56

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních
přesunech zvířat v zájmovém chovu (Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 1).

57

V současné době musí živí ptáci v zájmovém chovu doprovázené cestujícími vstupujícími do Unie mít
veterinární osvědčení potvrzující splnění jednoho z následujících požadavků: 30denní předvývozní
izolace ve třetí zemi nebo 10denní izolace s testem na influenzu ptáků nebo podovozní karanténa v
členském státě určení nebo očkování proti influenze ptáků (srov. rozhodnutí Komise 2007/25/ES ze
dne 22. prosince 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy
ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství, Úř. věst. L 8,
13.1.2007, s. 29).
Ve vztahu k živým ptákům v zájmovém chovu kromě toho mohou platit požadavky týkající se dovozu
exemplářů ohrožených druhů (viz níže oddíl 5.6).

58

Tato pravidla se budou od konce přechodného období rovněž vztahovat na neobchodní přesuny zvířat
v zájmovém chovu z britských Normanských ostrovů a ostrova Man (viz nařízení Rady (EHS)
č. 706/73 ze dne 12. března 1973 o předpisech Společenství vztahujících se na britské Normanské
ostrovy a ostrov Man, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty, Úř. věst. L 68, 15.3.1973, s. 1).

59

Zvířata v zájmovém chovu doprovázená osobami cestujícími na konci přechodného období mezi EU a
Spojeným královstvím podléhají pravidlům pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu uvnitř
EU (srov. čl. 41 odst. 1, odst. 3 písm. a) a odst. 4 a bod 10 přílohy II dohody o vystoupení).

60

Sanitární a fytosanitární právní předpisy Severního Irska byly uvedeny do souladu s právem EU
prostřednictvím Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

61

Vzorový pas pro zvířata v zájmovém chovu stanovený v části 1 přílohy III prováděcího nařízení
Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových identifikačních dokladech pro
neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na
formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 (Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 109).
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od konce přechodného období platným dokladem pro cestování se
zvířaty v zájmovém chovu z Velké Británie do EU nebo Severního
Irska62.
Pro každý vstup doprovázeného zvířete v zájmovém chovu bude
spíše požadováno veterinární osvědčení vydané úředním
veterinárním lékařem, které bude platné pouze pro přesuny v rámci
EU a Severního Irska po dobu až čtyř měsíců ode dne kontroly
dokladů a totožnosti63. Toto osvědčení musí potvrzovat platné
očkování proti vzteklině64,65.
Kromě toho před vstupem z Velké Británie do Finska, Irska,
Severního Irska66 nebo na Maltu musí být psi v zájmovém chovu
ošetřeni proti Echinococcus multilocularis a toto ošetření musí být
úředním nebo schváleným veterinárním lékařem potvrzeno ve
veterinárním osvědčení67.
Zvířata v zájmovém chovu vstupující do EU nebo Severního Irska po
skončení přechodného období budou muset být přivedena na určené
místo vstupu68 za účelem podstoupení nutných kontrol splnění
podmínek69.
5.1.2.

Neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu doprovázených jejich
majiteli s bydlištěm v EU nebo Severním Irsku, kteří se vracejí z
Velké Británie po dočasném přesunu do Velké Británie, do EU nebo
Severního Irska
Zvířata v zájmovém chovu přesouvaná do EU nebo Severního Irska
budou muset být po dočasném přesunu z EU nebo Severního Irska do
Velké Británie doprovázena řádně vyplněným cestovním pasem EU

62

„Pasy EU pro zvířata v zájmovém chovu“ vydané před koncem přechodného období majiteli zvířete v
zájmovém chovu s bydlištěm v Severním Irsku zůstávají v EU platné. Komise zavčasu zveřejní více
informací.

63

Poznámka b) v příloze IV prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013.

64

Příloha IV nařízení (EU) č. 577/2013. V článcích 11 a 32 nařízení (EU) č. 576/2013 jsou stanoveny
výjimky.

65

Bývalý pas EU pro zvířata v zájmovém chovu vystavený přede dnem skončení přechodného období
majiteli zvířete v zájmovém chovu s bydlištěm ve Velké Británii může po tomto dni sloužit jako
podpůrný dokument k potvrzení stále platného očkování.

66

Část 2 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/878 ze dne 18. června 2018, kterým se přijímá
seznam členských států nebo částí jejich území, které splňují pravidla pro kategorizaci stanovená
v čl. 2 odst. 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/772, pokud jde o uplatňování
preventivních zdravotních opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů (Úř. věst.
L 155, 19.6.2018, s. 1).

67

Ustanovení čl. 6 odst. 4 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/772.

68

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

69

Článek 34 nařízení (EU) č. 576/2013.
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pro zvířata v zájmovém chovu. Tento pas musí potvrzovat platné
očkování proti vzteklině.
Kromě toho před vstupem do Finska, Irska, Severního Irska70 nebo
na Maltu musí být psi v zájmovém chovu ošetřeni proti
Echinococcus multilocularis a toto ošetření musí být veterinárním
lékařem, který ho provedl, potvrzeno v cestovním pasu pro zvířata v
zájmovém chovu71.
Zvířata v zájmovém chovu vstupující do EU nebo Severního Irska po
skončení přechodného období budou muset být navíc přivedena na
určené místo vstupu72 za účelem podstoupení nutných kontrol splnění
podmínek73.
5.2. Rostliny a rostlinné produkty74
Právo Unie75 zakazuje dovoz určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných
předmětů do Unie kvůli rostlinolékařským rizikům s nimi spojeným. Jedná se
například o rostliny vinné révy nebo citrusů k pěstování, sadbové brambory či
zeminu. K většině ostatních rostlin a rostlinných produktů, včetně rostlin k
pěstování, ovoce76, řezaných květin, cibulí a některých druhů dřeva, musí být
přiloženo rostlinolékařské osvědčení77. Tyto zákazy a požadavky platí i tehdy,
když cestující převážejí rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty78.
Od konce přechodného období se tyto zákazy a požadavky vztahují na cesty z
Velké Británie do EU nebo Severního Irska79.

70

Viz výše.

71

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/772.

72

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

73

Článek 34 nařízení (EU) č. 576/2013.

74

Více informací naleznete na internetové adrese
https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en.

75

Články 7 a 8 ve spojení s přílohami VI a VII prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28.
listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin (Úř. věst.
L 319, 10.12.2019, s. 1).

76

S výjimkou ananasů, banánů, kokosových ořechů, durianů a datlí.

77

Části A a B přílohy XI nařízení (EU) 2019/2072.

78

Tato pravidla jsou představena v prováděcím nařízení Komise (EU) 2020/178 ze dne 31. ledna 2020 o
prezentaci informací cestujícím přijíždějícím nebo přilétajícím ze třetích zemí a zákazníkům
poštovních služeb a profesionálních provozovatelů, pokud jde o zákazy týkající se dovozu rostlin,
rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie, v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/2031 (Úř. věst. L 37, 10.2.2020, s. 1).

79

Tato pravidla se budou od konce přechodného období rovněž vztahovat na zásilky pro osobní spotřebu
cestujících z britských Normanských ostrovů a ostrova Man (viz nařízení Rady (EHS) č. 706/73 ze
18

Doporučení: Dotčeným cestujícím se doporučuje, aby se před cestou
informovali o přesném rozsahu těchto zákazů a požadavků.
5.3. Zásilky produktů živočišného původu pro osobní spotřebu80
Právo Unie81 zakazuje dovoz určitých produktů živočišného původu do EU v
osobních zavazadlech cestujících82. To se týká například masa a mléka a
produktů z nich, jako jsou šunka a sýr. Výjimku mají určitá množství např.
sušeného mléka pro kojence, kojenecké výživy a zvláštní výživy nebo
zvláštního zpracovaného krmení pro zvířata potřebného z lékařských důvodů.
Od konce přechodného období se tyto zákazy vztahují na cesty z Velké
Británie do EU nebo Severního Irska83.
Komise přijala84 „leták“ (v příloze), ve kterém jsou uvedena podrobná
pravidla a také výjimky, např. pro lékařské účely nebo pro účely výživy.
5.4. Peněžní hotovost85
Právo Unie požaduje, aby osoby, které do Unie vstupují nebo ji opouštějí a
mají u sebe peněžní hotovost v hodnotě 10 000 EUR nebo více (nebo její
ekvivalent v jiných měnách) nebo převoditelné nástroje na doručitele (snadno
směnitelná aktiva, jako jsou šeky čerpané z účtů třetích osob) ve stejné

dne 12. března 1973 o předpisech Společenství vztahujících se na britské Normanské ostrovy a ostrov
Man, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty, Úř. věst. L 68, 15.3.1973, s. 1).
80

Více informací naleznete na internetové adrese
https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en.

81

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o některé kategorie zvířat a zboží
osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, zvláštní kontroly osobních
zavazadel cestujících a malých zásilek zboží, které není určeno k uvedení na trh, zasílaných fyzickým
osobám (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 45).

82

Ačkoliv to pro cestující nemusí být nutně přímo relevantní, v této souvislosti se připomíná, že právo
Unie zakazuje dovážet do EU odpad ze stravovacích zařízení pocházející z dopravních
prostředků mezinárodní přepravy (čl. 8 písm. f) a čl. 41 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší
produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení
nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), Úř. věst. L 300,
14.11.2009, s. 1). Tento odpad ze stravovacích zařízení musí být neškodně odstraněn v souladu s
článkem 12 nařízení (ES) č. 1069/2009 (např. přímým spálením), nebo musí zůstat v dopravním
prostředku a být vrácen do třetí země.

83

Tato pravidla se budou od konce přechodného období rovněž vztahovat na zásilky pro osobní spotřebu
cestujících z britských Normanských ostrovů a ostrova Man (viz nařízení Rady (EHS) č. 706/73 ze
dne 12. března 1973 o předpisech Společenství vztahujících se na britské Normanské ostrovy a ostrov
Man, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty, Úř. věst. L 68, 15.3.1973, s. 1).

84

Příloha III nařízení (EU) 2019/2122.

85

Více informací naleznete na internetové adrese https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/cashcontrols_en.
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hodnotě, ohlásily tuto částku celním orgánům členského státu, do kterého
vstupují nebo který opouštějí86.
Od konce přechodného období se tato povinnost vztahuje na cesty z Velké
Británie do EU nebo Severního Irska a z EU do Velké Británie.
Celní orgány jsou podle nařízení (ES) č. 1889/2005 zmocněny provádět
kontroly fyzických osob, jejich zavazadel a dopravních prostředků a zadržet
peněžní hotovost, která nebyla ohlášena.
5.5. Kulturní statky87
Právo Unie88 vyžaduje k vývozu89 určitých kulturních statků (jako jsou
nábytek starší 50 let nebo knihy starší 100 let s hodnotou vyšší než 50 000
EUR, tištěné mapy starší 200 let s hodnotou vyšší než 15 000 EUR90) vývozní
povolení. Tento požadavek se vztahuje i na individuální cestující.
Právo Unie navíc zakazuje vstup protiprávně vyvezených kulturních statků,
které byly vytvořeny nebo objeveny v zahraničí91.
Od konce přechodného období se tyto povinnosti vztahují na cesty mezi EU
nebo Severním Irskem a Velkou Británií.
Doporučení: Dotčeným cestujícím se doporučuje:
— aby se informovali, zda se na zboží, které mají v zavazadle, nevztahuje
požadavek na vývozní povolení, a
— aby se s náležitou pečlivostí ujistili o původu kulturních statků, které si
případně zakoupí nebo které jinak získají ve Velké Británii, než je ve svých
zavazadlech převezou do EU nebo Severního Irska.

86

Ustanovení čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října
2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící (Úř. věst. L 309,
25.11.2005, s. 9).

87

Více
informací
naleznete
na
internetové
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/cultural-goods_en.

88

Ustanovení čl. 2 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 116/2009 ze dne 18. prosince 2008 o vývozu kulturních
statků (Úř. věst. L 39, 10.2.2009, s. 1).

89

Kromě toho bude od konce přechodného období právem EU zakázán vstup kulturních statků
protiprávně vyvezených ze Spojeného království do Unie (čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2019/880 ze dne 17. dubna 2019 o vstupu a dovozu kulturních statků,
Úř. věst. L 151, 7.6.2019, s. 1).

90

Viz příloha I nařízení (ES) č. 116/2009.

91

Ustanovení čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) 2019/880 o vstupu a dovozu kulturních statků. Tato povinnost
platí od 28. prosince 2020.
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5.6. Exempláře ohrožených druhů92
Právo Unie93 obecně stanoví, že osoby mohou dovážet exempláře ohrožených
druhů (živočichů nebo rostlin)94 pouze na základě předběžného povolení
orgánu CITES cílového členského státu. Osoby cestující z EU do třetí země
mohou tyto exempláře (zpětně) vyvézt pouze na základě předběžného
povolení orgánu CITES členského státu, v němž se exempláře nacházejí.
Dokumenty, které jsou k tomuto účelu třeba, záleží na postavení příslušného
druhu (např. jak přísně je chráněn, což se v různých přílohách nařízení (ES)
č. 338/97 liší) a na povaze a směru pohybu (dovoz, vývoz nebo zpětný
vývoz).
Od konce přechodného období se tyto povinnosti vztahují na cesty mezi EU
nebo Severním Irskem a Velkou Británií95.
Právo Unie nicméně stanoví z požadavku na povolení výjimky:


„Exempláře osobního nebo rodinného charakteru“: Dovoz nebo
(zpětný)
vývoz
„exemplářů
osobního
nebo
rodinného
charakteru“ požadavku na předběžné povolení nepodléhá96. 97 U
neživých exemplářů, částí a odvozenin zvířat nebo rostlin musí být
nicméně k tomu, aby mohly být považovány za „exempláře osobního
nebo rodinného charakteru“, splněny určité podmínky týkající se
režimu a okolností přesunů přes hranice. Živá zvířata nebo rostliny do
této kategorie nespadají. Na lovecké trofeje se obecně rovněž vztahují
tato méně přísná ustanovení, ale lovecké trofeje z určitých přísně
chráněných druhů podléhají specifickým pravidlům98.



Zvířata v zájmovém chovu: Osoby cestující do EU nebo z ní se zvířaty
v zájmovém chovu, která patří k druhům uvedeným v přílohách
nařízení (ES) č. 338/97 (např. většina papoušků99, některé želvy a

92

Více informací naleznete na internetové adrese http://ec.europa.eu/environment/cites/index_en.htm.

93

Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1).

94

Ohrožené druhy jsou uvedeny v přílohách nařízení (ES) č. 338/97.

95

Pokud jde o vývoz určitého exempláře ze Severního Irska do Velké Británie, podrobnější informace
naleznete v oznámeních o připravenosti jednotlivých odvětví (https://ec.europa.eu/info/europeanunion-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transitionperiod_cs).

96

Ustanovení čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97.

97

Články 57, 58 a 58a nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech
k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
regulováním obchodu s nimi (Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1).

98

Přehled ustanovení platných pro exempláře osobního nebo rodinného charakteru je uveden na
str. 78 a 79 dokumentu Reference Guide – European Wildlife Trade Regulation (Referenční příručka –
Evropské právní předpisy v oblasti obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami),
který je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/environment/cites/legis_refguide_en.htm.

99

Tato otázka je odlišná od veterinárních požadavků (viz výše oddíl 5.1).
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koráli), mohou požádat o potvrzení o osobním vlastnictví100. Toto
potvrzení lze získat pro živého živočicha, který byl získán zákonným
způsobem a je držen pro osobní nekomerční účely, pokud se cestující
osoba chce vyhnout tomu, aby při každém překročení mezinárodních
hranic musela žádat o předběžné povolení. V případě cest do EU a z ní
vystavuje potvrzení orgán CITES členského státu, z něhož živočich
pochází, nebo pokud živočich pochází ze třetí země, orgán CITES
členského státu, do něhož byl živočich poprvé dovezen.
Doporučení: Dotčeným cestujícím se doporučuje kontaktovat orgány
CITES101 cílového členského státu (pokud jde o dovoz) nebo státu, v němž se
exemplář nachází (pokud jde o (zpětný) vývoz), za účelem požádání o
potřebná předběžná povolení nebo potvrzení a jejich získání.
5.7. Invazní nepůvodní druhy102
Právo Unie103 stanoví, že osoby mohou dovézt exempláře invazních
nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii104 pouze na základě
předběžného povolení příslušných orgánů cílového členského státu, popřípadě
členského státu převozu. Zákaz se vztahuje na živé jedince a také na všechny
části, gamety, semena, vejce nebo propagule těchto druhů, jakož i jejich
křížence, odrůdy či plemena, která mohou přežít a následně se rozmnožovat.
Seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii je
platný na celém území EU s výjimkou nejvzdálenějších regionů, které musí
sestavit seznamy odpovídající jejich podmínkám. Kromě unijního seznamu
invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii může ovšem
každý členský stát sestavit i svůj vlastní vnitrostátní seznam invazních
nepůvodních druhů podle konkrétních vnitrostátních pravidel.
Od konce přechodného období se omezení týkající se dovozu invazních
nepůvodních druhů vztahuje na cesty z Velké Británie do EU nebo Severního
Irska.

100

Kapitola VIII nařízení (ES) č. 865/2006.

101

Seznam orgánů CITES členských států EU vede a v případě změn aktualizuje Evropská komise a je
možné
do
něj
nahlédnout
na
této
internetové
adrese:
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/list_authorities.pdf.

102

Více informací naleznete na internetové adrese
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm.

103

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a
regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014,
s. 35).

104

Invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na Unii jsou uvedeny v příloze prováděcího nařízení
Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních
druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1143/2014 (Úř. věst. L 189, 14.7.2016, s. 4). Viz rovněž zde:
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm.
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Doporučení: Dotčeným cestujícím se doporučuje, aby nahlédli do seznamu
invazních nepůvodních druhů s významem pro Unii105 a aby se u příslušných
orgánů cílového členského státu nebo členského stát převozu informovali o
vnitrostátních seznamech.
6.

POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
6.1. Řidičské průkazy106
Podle práva Unie107 jsou řidičské průkazy vydané členskými státy EU
vzájemně uznávány108. Od konce přechodného období již nebude toto
vzájemné uznávání v rámci práva EU povinné s ohledem na řidičské průkazy
vydané Spojeným královstvím. Místo toho bude uplatňována mezinárodní
dohoda, a to Vídeňská úmluva o silničním provozu109. Stranami této úmluvy,
která upravuje uznávání vnitrostátních řidičských průkazů a mezinárodních
řidičských průkazů vydávaných smluvními státy v souladu s touto úmluvou,
jsou Spojené království a všechny členské státy kromě čtyř (Irska, Kypru,
Malty a Španělska).
Čtyři členské státy EU (Irsko, Kypr, Malta a Španělsko), které nejsou
stranami Vídeňské úmluvy o silničním provozu, jsou stranami dřívější
mezinárodní dohody, jejíž stranou je i Spojené království110. Tato dohoda
upravuje uznávání řidičských průkazů, strany této dohody však mohou rovněž
požadovat, aby držitelé řidičského průkazu měli také mezinárodní řidičský
průkaz.
Doporučení: Držitelům řidičských průkazů Spojeného království, kteří mají v
úmyslu řídit v EU, se ohledně pravidel pro uznávání řidičských průkazů
doporučuje kontaktovat odpovědný orgán příslušného členského státu.
Držitelům řidičských průkazů Evropské unie, kteří mají v úmyslu řídit ve
Spojeném království, se ohledně pravidel pro uznání jejich řidičského průkazu
doporučuje kontaktovat odpovědný orgán ve Spojeném království.

105

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R114120190815&qid=1599464456524&from=CS

106

Více
informací
naleznete
na
internetové
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/driving-licence/eu-driving_licence_cs.

107

Článek 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských
průkazech (Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 18).

108

Držitel platného řidičského průkazu vydaného členským státem EU si ho rovněž může vyměnit za
rovnocenný řidičský průkaz vydaný jiným členským státem, pokud má držitel v tomto státě obvyklé
bydliště (články 11 a 12 směrnice 2006/126/ES). Po skončení přechodného období již nebude možné
vyměnit řidičský průkaz vydaný Spojeným královstvím za řidičský průkaz členského státu EU na
základě práva EU. Řidičský průkaz vydaný před koncem přechodného období členským státem EU
výměnou za řidičský průkaz vydaný ve Spojeném království zůstává v platnosti.

109

Ustanovení čl. 41 odst. 2 Úmluvy o silničním provozu, Vídeň, 8. listopadu 1968.

110

Úmluva o silničním provozu, Ženeva, 19. září 1949.
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6.2. Rozlišovací značka státu registrace
Právo Unie nevyžaduje rozlišovací značku státu registrace na zadní části
vozidla. Nicméně podle práva Unie111 platí, že jestliže členský stát vyžaduje,
aby na jeho území vozidla registrovaná v jiném členském státě rozlišovací
značku používala, musí uznat rozlišovací značku umístěnou na levém okraji
tabulky s registrační značkou, pokud vyhovuje požadavkům EU.
Mezinárodní právo vyžaduje, aby byla rozlišovací značka státu registrace
umístěna na zadní části motorového vozidla. V případě členských států, které
jsou stranami Vídeňské úmluvy o silničním provozu (viz výše), může být
rozlišovací značka součástí tabulky s registrační značkou112.
Od konce přechodného období platí tyto podmínky:


motorová vozidla registrovaná ve Spojeném království, u nichž není stát
uveden na tabulce s registrační značkou, budou muset mít při jízdě v EU
uveden stát registrace odděleně na zadní části vozidla a motorová vozidla
registrovaná v členském státě EU, který je stranou Vídeňské úmluvy, u
nichž není stát uveden na tabulce s registrační značkou, budou muset mít
při jízdě ve Spojeném království uveden stát registrace odděleně na zadní
části vozidla,



motorová vozidla registrovaná v členském státě EU, který není stranou
Vídeňské úmluvy, budou muset mít při jízdě ve Spojeném království
uveden stát registrace odděleně na zadní části vozidla,



motorová vozidla registrovaná ve Spojeném království budou muset mít
při jízdě v členském státě EU, který není stranou Vídeňské úmluvy,
uveden stát registrace odděleně na zadní části vozidla113.

6.3. Pojištění odpovědnosti za škody114
Právo Unie115 zakazuje používat na území členských států EU nepojištěná
vozidla a zajišťuje, aby pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu
vozidel pokrývalo celé území EU116. Vozidlo, které má obvyklé stanoviště na
111

Článek 3 nařízení Rady (ES) č. 2411/98 ze dne 3. listopadu 1998 o uznávání rozlišovacích značek
členského státu, ve kterém jsou registrována motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, v dopravním
provozu Společenství (Úř. věst. L 299, 10.11.1998, s. 1).

112

Ustanovení čl. 37 odst. 1 písm. b) Úmluvy o silničním provozu, Vídeň.

113

Pokud jde o řízení vozidla registrovaného ve Spojeném království v Irsku, viz též
https://www.gov.ie/en/publication/a09c0f-brexit/#gb-stickers.

114

Více informací naleznete na internetové adrese https://ec.europa.eu/info/business-economyeuro/banking-and-finance/insurance-and-pensions/motor-insurance_en.

115

Článek 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění
občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ
takové odpovědnosti pojištění (Úř. věst. L 263, 7.10.2009, s. 11).

116

Článek 14 směrnice 2009/103/ES.
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území třetí země, musí být opatřeno buď platnou „zelenou kartou“, nebo
potvrzením o hraničním pojištění117. Splnění tohoto požadavku může být
ověřeno při vstupu do EU.
Od konce přechodného období se bude na vozidla provozovaná v EU, ale
registrovaná ve Spojeném království vztahovat pouze mezinárodní systém
zelených karet118. Systém zelených karet umožňuje v daném státě provozovat
vozidlo registrované v jiném státě za předpokladu, že jsou oba státy členy
systému zelených karet. Všechny členské státy EU a Spojené království se
systému zelených karet účastní.
V této souvislosti je však třeba poznamenat toto:


Systém zelených karet neukládá pojistitelům motorových vozidel v
členské zemi systému zelených karet povinnost, aby jejich pojištění
pokrývalo území členských zemí systému zelených karet (za toto krytí
může být požadováno dodatečné pojistné).
Osobám cestujícím ze Spojeného království do EU vozidlem
registrovaným ve Spojeném království se doporučuje, aby si před
cestou ověřily, že se jejich pojištění motorových vozidel vztahuje i na
EU. Totéž platí pro osoby cestující z EU do Spojeného království
vozidlem registrovaným v EU.



Vozidlo, které má obvyklé stanoviště ve třetí zemi, musí být při vstupu
do EU opatřeno platnou zelenou kartou119.
Osobám cestujícím ze Spojeného království do EU vozidlem
registrovaným ve Spojeném království se doporučuje, aby si před
cestou ověřily, že ve vozidle mají zelenou kartu. Osobám cestujícím z
EU do Spojeného království vozidlem registrovaným v EU se
doporučuje, aby cestovaly se zelenou kartou ve vozidle nebo se o této
věci informovaly u orgánů ve Spojeném království.

7.

LÉKAŘSKÁ PÉČE A SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY; MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
7.1. Nárok na zdravotní péči podle práva Unie o koordinaci sociálního
zabezpečení120
Právo Unie121 upravuje přístup k lékařské péči během dočasného pobytu v
zahraničí na základě evropského průkazu zdravotního pojištění nebo v případě

117

Ustanovení čl. 8 odst. 1 směrnice 2009/103/ES.

118

http://www.cobx.org.

119

Podle čl. 8 odst. 2 směrnice 2009/103/ES může Komise od tohoto požadavku třetí zemi osvobodit.
Pokud jde o státy mimo EHP, bylo takové rozhodnutí Komise vydáno pro Andorru, Srbsko a
Švýcarsko.

120

Více
informací
naleznete
na
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=cs.
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plánovaných ošetření na základě předchozího schválení příslušnou institucí
(např. institucí, u níž je dotčená osoba pojištěna).
Náklady na takovou zdravotní péči si mezi sebou vypořádají příslušné
instituce dotčených členských států.
Od konce přechodného období se tato pravidla přestanou na Spojené
království vztahovat122. To má tyto důsledky:


Od konce přechodného období nebudou mít státní příslušníci
členských států EU a jejich rodinní příslušníci přístup ke zdravotní
péči na základě evropského průkazu zdravotního pojištění při
neočekávaném ošetření ve Spojeném království. Státní příslušníci
Spojeného království nebudou mít od konce přechodného období
přístup ke zdravotní péči na základě evropského průkazu zdravotního
pojištění v EU.
Doporučení: Otázka koordinace sociálního zabezpečení, mimo jiné v
oblasti neočekávané zdravotní péče, je předmětem diskuse EU se
Spojeným královstvím v rámci jednání o budoucí dohodě o
partnerství. Osobám pojištěným v členském státě EU, které mají v
úmyslu vycestovat do Spojeného království, se doporučuje, aby se
instituce, u které jsou pojištěny, dotázaly, zda jim poskytne náhradu za
zdravotní péči poskytnutou ve třetí zemi. Totéž platí pro osoby
pojištěné ve Spojeném království, které mají v úmyslu vycestovat do
EU.
Pokud není zajištěno poskytnutí úhrady, měly by dotčené osoby zvážit
uzavření soukromého cestovního pojištění.



Od konce přechodného období již nebudou moci členské státy EU
vydávat na základě práva Unie předchozí schválení pro plánovaná
ošetření ve Spojeném království. Spojené království již nebude moci
vydávat na základě práva Unie předchozí schválení pro plánovaná
ošetření v EU.

7.2. Nárok na náhradu nákladů na přeshraniční zdravotní péči podle práva
Unie o přeshraniční zdravotní péči123
Vedle koordinace systémů sociálního zabezpečení uvedené v oddíle 7.1
tohoto oznámení stanoví právo Unie124 rovněž možnost získat od členského
121

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci
systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1).

122

Dohoda o vystoupení mezi EU a Spojeným královstvím stanoví v článku 35 pravidla zajišťující
úhrady, zpětné vymáhání neoprávněně poskytnutých dávek a zápočet v souvislosti s událostmi, které
se staly před koncem přechodného období.

123

Více
informací
naleznete
na
https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/overview_cs.

124

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv
pacientů v přeshraniční zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 45).
26

internetové

adrese

státu, v němž je pacient pojištěn, za určitých okolností náhradu nákladů na
přeshraniční zdravotní péči v jiném členském státě. Od konce přechodného
období již nebudou moci pacienti, kteří jsou pojištěni v členském státě EU,
využívat pravidel o náhradě nákladů stanovených v těchto právních
předpisech, pokud jde o přeshraniční péči poskytnutou ve Spojeném
království. Také pacienti pojištění ve Spojeném království již nebudou moci
využívat pravidel EU o náhradě nákladů. Bude na členském státu EU, v němž
je pacient pojištěn, a na Spojeném království, aby o náhradě nákladů na tuto
zdravotní péči rozhodly podle vnitrostátního práva (stejně jako v případě
zdravotní péče obdržené v jiných třetích zemích).
Doporučení: Pacienti, kteří mají v úmyslu získat po skončení přechodného
období od členského státu EU, v němž jsou pojištěni, náhradu za léčbu
poskytnutou ve Spojeném království, by se měli dotázat na vnitrostátním
kontaktním místě zřízeném podle práva Unie125. Totéž platí pro pacienty, kteří
mají v úmyslu získat po skončení přechodného období náhradu nákladů od
Spojeného království126.
7.3. Uznávání lékařských předpisů vystavených v jiném členském státě127
Právo Unie128 ukládá členským státům povinnost uznávat přeshraniční
lékařské předpisy léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků
vystavené v jiném členském státě. Po skončení přechodného období již
nebude lékařský předpis vystavený ve Spojeném království v členském státě
EU na základě práva Unie uznán.
7.4. Evropské číslo tísňového volání – 112129
Právo Unie130 stanoví povinnost členských států zajistit, aby všichni koncoví
uživatelé služeb elektronických komunikací, které umožňují volání z pevných
linek a mobilních telefonů, včetně veřejných telefonních automatů, mohli
bezplatně volat na „evropské číslo tísňového volání“ 112. Zdravotně postižení
uživatelé musí mít kromě toho ke službám tísňového volání přístup
rovnocenný s přístupem dostupným ostatním uživatelům.
125

Článek 6 směrnice 2011/24/EU.

126

Právo Unie, které členským státům EU ukládá povinnost zajistit vnitrostátní kontaktní místa, na nichž
se mohou pacienti informovat o přeshraniční zdravotní péči, se od konce přechodného období již
nebude na Spojené království vztahovat.

127

Více informací naleznete na internetové adrese
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/impl_directive_presciptions_2012
_cs.pdf.

128

Ustanovení čl. 11 odst. 1 směrnice 2011/24/EU, prováděcí směrnice Komise 2012/52/EU
ze dne 20. prosince 2012, kterou se stanoví opatření k usnadnění uznávání lékařských předpisů
vystavených v jiném členském státě (Úř. věst. L 356, 22.12.2012, s. 68).

129

Více informací naleznete na internetové adrese https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/112.

130

Článek 26 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální
službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice
o univerzální službě) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51).
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Po skončení přechodného období se tyto povinnosti přestanou vztahovat na
Spojené království.
7.5. Parkovací karty pro osoby se zdravotním postižením131
Právo EU132 obsahuje doporučení, aby členské státy EU vzájemně uznávaly
parkovací karty pro osoby se zdravotním postižením, které vycházejí ze
standardního vzoru parkovací karty EU133.
Současná praxe je taková, že orgány Spojeného království134 obvykle uznávají
parkovací karty, které vycházejí ze vzoru EU, vydané jinými členskými státy
EU, což držitelům parkovací karty, která vychází ze vzoru EU, umožňuje
parkovat ve Spojeném království na parkovacích místech vyhrazených pro
osoby se zdravotním postižením. Totéž obvykle platí pro uznání vnitrostátní
parkovací karty Spojeného království (takzvaného „modrého odznaku“) v
členském státě EU135.
Neexistuje žádná jistota, že orgány v EU a Spojeném království obvyklou
praxi vzájemného uznávání svých parkovacích karet pro osoby se zdravotním
postižením zachovají. Bude to zcela na uvážení těchto orgánů.
Doporučení: Osoby se zdravotním postižením, které používají parkovací
kartu pro osoby se zdravotním postižením, by měly raději předem kontaktovat
příslušné orgány.
7.6. Konzulární ochrana136
Podle práva Unie137 mají občané EU právo na konzulární ochranu
diplomatických nebo konzulárních orgánů kteréhokoliv členského státu EU,
pokud se nacházejí v situaci, kdy potřebují pomoc mimo EU a žádné
velvyslanectví či konzulát jejich vlastního členského státu jim nedokáže
účinně pomoci (jsou „nezastoupení“). Nezastoupení občané EU mají právo na
131

Více informací naleznete na internetové adrese https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transportdisability/parking-card-disabilities-people/index_cs.htm.

132

Doporučení Rady 98/376/ES ze dne 4. června 1998 o parkovací kartě pro osoby se zdravotním
postižením (Úř. věst. L 167, 12.6.1998, s. 25).

133

Viz příloha doporučení č. 98/376/ES. Vystavení a správa parkovacích karet, které vycházejí ze vzoru
EU, jakož i podmínky, jimiž se řídí, zůstávají v pravomoci národních a místních orgánů.

134

Prosazování těchto vnitrostátních podmínek obvykle zajišťuje policie a místní orgány.

135

Spojené království si zvolilo vnitrostátní vzor zahrnující některé klíčové prvky karty, která vychází ze
vzoru EU.

136

Více informací naleznete na internetové adrese https://ec.europa.eu/info/policies/justice-andfundamental-rights/eu-citizenship/consular-protection_en.

137

Ustanovení čl. 20 odst. 2 písm. c) a článku 23 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 46 Listiny
základních práv Evropské unie. Právo na konzulární ochranu je dále rozpracováno ve směrnici Rady
(EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit
konzulární ochranu nezastoupených občanů Unie ve třetích zemích (Úř. věst. L 106, 24.4.2015, s. 1).
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konzulární ochranu za stejných podmínek jako státní příslušníci členského
státu EU, na který se obracejí.
Od konce přechodného období již nebudou moci státní příslušníci Spojeného
království tohoto práva využívat a občané EU se již nebudou moci obracet na
velvyslanectví a konzuláty Spojeného království s žádostí o konzulární
ochranu na základě práva EU.
7.7. Mechanismus odškodnění osob, které utrpěly újmu provozem vozidla v
jiném členském státě („poškození v zahraničí“)138
Právo Unie stanoví mechanismus odškodnění osob, které utrpěly újmu při
nehodě, k níž došlo v jiném členském státě a jež byla způsobena provozem
vozidla, které má v tomto členském státě obvyklé stanoviště („poškození v
zahraničí“)139. V rámci tohoto mechanismu platí, že pokud pojistitel
nekomunikuje s poškozeným ve stanovené lhůtě, poškozeného odškodní
„orgán pro odškodnění“ členského státu bydliště poškozeného140.
Od konce přechodného období se již tento mechanismus nebude vztahovat na
osoby s bydlištěm ve Spojeném království, které utrpěly újmu provozem
vozidla při návštěvě členského státu EU, a naopak.
8.

POJIŠTĚNÍ, PRÁVA CESTUJÍCÍCH
8.1. Pojištění pro případ platební neschopnosti
Právo Unie141 stanoví povinnosti obchodníků, kteří organizují souborné
služby pro cesty nebo zprostředkovávají spojené cestovní služby, mimo jiné
povinnost chránit cestující pro případ platební neschopnosti.
Pořadatelé a obchodníci musí tyto povinnosti splnit i tehdy, když jsou usazeni
ve třetí zemi142, pokud tyto služby prodávají nebo nabízejí v členském státě
EU nebo své činnosti směřují do členského státu EU (mimo jiné použitím
jazyka nebo měny, které se liší od jazyka nebo měny členského státu usazení).

138

Více informací naleznete na internetové adrese https://ec.europa.eu/info/business-economyeuro/banking-and-finance/insurance-and-pensions/motor-insurance_en.

139

Kapitola 7 směrnice 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z
provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění
(Úř. věst. L 263, 7.10.2009, s. 11).

140

Následně může tento orgán pro odškodnění požadovat náhradu škody od orgánu pro odškodnění v
členském státě provozovny pojišťovny, která vystavila pojistnou smlouvu (viz čl. 24 odst. 2 směrnice
2009/103/ES).

141

Článek 17 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o
souborných cestovních službách a spojených cestovních službách (Úř. věst. L 326, 11.12.2015, s. 1).

142

Viz čl. 17 odst. 1 druhý pododstavec směrnice (EU) 2015/2302 a také nařízení (ES) č. 593/2008 a
(EU) č. 1215/2012, ve spojení s 50. bodem odůvodnění směrnice (EU) 2015/2302.
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Kromě toho platí, že když si cestující zakoupí souborné služby od pořadatelů
usazených ve třetí zemi prostřednictvím prodejců usazených v EU, povinnost
pořadatele poskytnout souborné služby a záruky vrácení již uskutečněných
plateb a zajištění repatriace cestujících zajišťuje prodejce, ledaže prodejce
poskytne důkaz, že tyto povinnosti splňuje pořadatel143.
Po skončení přechodného období tudíž právo EU, které pořadatelům ukládá
povinnost chránit cestující pro případ platební neschopnosti pořadatele,
pozbude platnosti, pokud pořadatel usazený ve Spojeném království nebude
svou prodejní činnost směřovat do EU a souborné cestovní služby nebudou
zakoupeny prostřednictvím prodejce v EU.
Doporučení: V těchto případech se cestujícím doporučuje, aby zvážili
potřebu chránit se pro případ možné platební neschopnosti pořadatele.
8.2. Práva cestujících EU144
Právo Unie stanoví soubor práv cestujících, a to nejen v letecké, ale i v lodní,
autobusové a autokarové a železniční dopravě. Tato práva se týkají
informování, proplácení a přesměrovávání, náhrady škod, pomoci, péče, práva
na nápravu a zvláštních práv osob se zdravotním postižením a osob s
omezenou schopností pohybu a orientace.
Od konce přechodného období se práva cestujících v EU již nemusí vztahovat
na cesty mezi EU a Spojeným královstvím nebo mohou být omezena.
8.2.1.

Práva cestujících v letecké dopravě
Od konce přechodného období se práva cestujících EU v letecké
dopravě145 již nebudou vztahovat na lety neunijních leteckých
dopravců z letiště nacházejícího se ve Spojeném království na letiště
nacházející se v EU. Práva cestujících v letecké dopravě udělená
právem EU budou nicméně nadále platit pro:
i) lety ze Spojeného království na letiště nacházející se na území
členského státu EU provozované dopravcem EU a rovněž
ii) lety z EU na letiště ve Spojeném království provozované
libovolným dopravcem.
Cestující by si tudíž měli být vědomi toho, že v závislosti na
zvoleném dopravci se již na lety do EU nebudou vztahovat některá
práva cestujících EU.

143

Viz článek 20 směrnice (EU) 2015/2302.

144

Více informací naleznete na internetové adrese https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passengerrights/index_cs.htm.

145

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví
společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu,
zrušení nebo významného zpoždění letů (Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1).
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Právo EU udělující zvláštní práva osobám se zdravotním postižením
a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace146 cestujícím
letecky se od konce přechodného období již nebudou vztahovat na
letecké služby:
i) s odletem z letiště ve Spojeném království;
ii) s tranzitem přes letiště ve Spojeném království nebo
iii) s příletem na letiště ve Spojeném království.
Některá práva (např. pomoc poskytovaná leteckými dopravci) se
však budou i nadále vztahovat na cestující v letecké dopravě, kteří
odlétají z letiště ve Spojeném království na letiště v EU, pokud je
provozujícím leteckým dopravcem letecký dopravce EU.
8.2.2.

Práva cestujících v lodní dopravě
Práva cestujících EU v lodní dopravě147 platí i nadále, jestliže se:
i) přístav nalodění nachází v EU nebo
ii) přístav nalodění nachází ve Spojeném království, pokud se přístav
vylodění nachází v EU a přepravu provozuje dopravce usazený na
území členského státu nebo nabízející služby přepravy cestujících do
členského státu nebo z něj („dopravce Unie“).
Cestující by si měli být vědomi toho, že v závislosti na zvoleném
dopravci se již nemusí na cesty do EU vztahovat práva cestujících
EU.
Pokud jde o cestující na okružních plavbách, platí aktuální soubor
práv cestujících EU i nadále, pokud se přístav nalodění nachází v
členském státě.

8.2.3.

Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě
Práva cestujících EU v autobusové a autokarové dopravě148 se i
nadále vztahují na cestující v linkové dopravě149, pokud se jejich
místo nástupu nebo místo výstupu nachází na území členského státu
a pokud přepravní vzdálenost podle jízdního řádu činí 250 km nebo

146

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se
zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě
(Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 1).

147

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o právech
cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách (Úř. věst. L 334, 17.12.2010,
s. 1).

148

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících
v autobusové a autokarové dopravě (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 1).

149

Na příležitostnou dopravu se vztahuje omezenější soubor práv.
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více. V případě linkové dopravy, kdy přepravní vzdálenost podle
jízdního řádu činí méně než 250 km, se použije omezený soubor
pravidel. Některé členské státy vyňaly z působnosti nařízení o
právech cestujících linkovou dopravu, jejíž významná část (včetně
alespoň jedné zastávky podle jízdního řádu) je provozována mimo
Unii150.
Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě udělená právem
EU se tedy budou i nadále vztahovat – neuplatní-li se žádná výjimka
– na:
i) cestující odjíždějící ze Spojeného království na místo určení
nacházející se na území členského státu EU a rovněž
ii) cestující odjíždějící z EU na místo určení ve Spojeném království.
8.2.4.

Práva cestujících v železniční přepravě
Práva cestujících EU v železniční přepravě151 se vztahují na všechny
železniční cesty a dopravní spoje, které:
i) probíhají na území EU a
ii) jsou provozovány železničním podnikem licencovaným v souladu
s právními předpisy EU.
Od konce přechodného období se proto práva cestujících EU v
železniční přepravě již nebudou vztahovat na úseky železničních cest
mezi Spojeným královstvím a členským státem EU, které se
nacházejí na území Spojeného království.

9.

DALŠÍ OTÁZKY
9.1. Platby kartami152
Ačkoliv přijímání debetních nebo kreditních platebních karet pro platební
transakce závisí na příslušných preferencích obchodníků, právo Unie153
stanoví limity mezibankovních poplatků, jež jsou obchodníkům v souvislosti s
těmito transakcemi účtovány. Tato pravidla platí pouze tehdy, když se

150

Více informací naleznete na internetové adrese
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/passengers/road/doc/exemptions-from-buscoach-passengers-rights-and-obligations.pdf.

151

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech
a povinnostech cestujících v železniční přepravě (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 14).

152

Více
informací
naleznete
na
internetové
adrese
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/financial-products-and-services/payments-transferscheques/index_cs.htm.

153

Články 3 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o
mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 1).
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poskytovatel platebních služeb plátce i poskytovatel platebních služeb
příjemce nacházejí na území EU154.
Od konce přechodného období se pravidla EU omezující mezibankovní
poplatky již nebudou vztahovat na transakce mezi EU a Spojeným
královstvím.
To může vést ke zvýšeným příplatkům za platby kartou za předpokladu, že
obchodníci Spojeného království jsou oprávněni tyto příplatky spotřebitelům
účtovat.
Kromě toho se požadavky na transparentnost poplatků za konverzi měny
stanovené v právu Unie155 již nebudou vztahovat na karetní transakce a
úhrady, které zahrnují konverzi měny mezi měnami EU a britskou librou.
Poskytovatelé platebních služeb se sídlem ve Spojeném království již
nebudou mít povinnost zajistit, aby přeshraniční transakce v eurech podléhaly
stejným poplatkům156 jako domácí transakce ve Spojeném království
denominované v britské libře.
9.2. Roaming157
Právo Unie158 upravující roamingové služby zakazuje příplatky k vnitrostátní
maloobchodní ceně účtované roamingovým zákazníkům, když cestují v EU,
poskytovatelem roamingu (tj. domovským poskytovatelem mobilních
komunikačních služeb – hlasových, SMS nebo datových služeb) působícím v
členském státě EU.
Od konce přechodného období se tato povinnost poskytovatelů roamingu
stanovená právem Unie již nebude vztahovat ani na poskytovatele roamingu
působící v EU, když budou jejich zákazníci využívat roaming ve Spojeném
království, ani na poskytovatele roamingu působící ve Spojeném království,
když budou jejich zákazníci využívat roaming v EU. Poskytovatelé roamingu
působící v členském státě však budou mít i nadále podle práva Unie povinnost
informovat své zákazníky o roamingových poplatcích za poskytované služby,
když jejich zákazníci vycestují do Spojeného království159.

154

Ustanovení čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) 2015/751.

155

Články 3a a 3b nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o
přeshraničních platbách ve Společenství (Úř. věst. L 266, 9.10.2009, s. 11).

156

Článek 3 nařízení (ES) č. 924/2009.

157

Více informací naleznete na internetové adrese https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming.

158

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o roamingu ve
veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (Úř. věst. L 172, 30.6.2012, s. 10).

159

Články 14 a 15 nařízení (EU) č. 531/2012.
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9.3. Přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah160
Právo Unie o přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah161 umožňuje
spotřebitelům z EU, kteří si ve svém členském státě bydliště zakoupí nebo
předplatí on-line služby poskytující obsah (za účelem sledování filmů nebo
sportovních událostí, poslechu hudby, stahování elektronických knih nebo
hraní her), pokračovat ve využívání těchto služeb bez dalších poplatků, když
cestují do jiných členských státu EU nebo v nich dočasně pobývají
(přeshraniční přenositelnost).
Od konce přechodného období se tato povinnost stanovená právem Unie již
nebude vztahovat na poskytovatele placených on-line služeb poskytujících
obsah v EU, když jejich zákazníci vycestují do Spojeného království.
Od konce přechodného období se tato povinnost stanovená právem Unie již
zároveň nebude vztahovat na poskytovatele placených on-line služeb
poskytujících obsah ve Spojeném království, když jejich zákazníci vycestují
do EU.
To znamená, že zákazníci placených on-line služeb poskytujících obsah v EU
již nemusí mít přístup k on-line službám poskytujícím obsah, které si
předplatili v EU, když vycestují do Spojeného království, a zákazníci
placených on-line služeb poskytujících obsah ve Spojeném království již
nemusí mít přístup k on-line službám poskytujícím obsah, které si předplatili
ve Spojeném království, když vycestují do EU, nebo mohou mít k těmto
službám jen přístup omezený (např. přístup k jinému katalogu).

160

Více informací naleznete na internetové adrese https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/crossborder-portability-online-content-services.

161

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1128 ze dne 14. června 2017 o přeshraniční
přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu (Úř. věst. L 168, 30.6.2017,
s. 1).
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Příloha:
Zabraňte zavlečení epidemií zvířat do Evropské unie!
Produkty živočišného původu mohou obsahovat choroboplodné
zárodky způsobující infekční choroby

Z důvodu nebezpečí zavlečení chorob do Evropské unie (EU) podléhá dovoz některých
produktů živočišného původu do EU přísnému režimu. Tento režim se nevztahuje na
pohyb produktů živočišného původu mezi členskými státy EU nebo na produkty
živočišného původu v malých množstvích pro osobní spotřebu pocházející z Andorry,
Islandu, Lichtenštejnska, Norska, San Marina a Švýcarska.
Veškeré produkty živočišného původu, které neodpovídají uvedeným pravidlům, musí
být při příjezdu do EU odevzdány k úřední likvidaci. Nenahlášení uvedeného zboží může
mít za následek peněžitou pokutu nebo trestní stíhání.
Do EU se nesmí dovážet následující zboží, ledaže souhrnné množství zboží uvedeného v
bodech 2, 3 a 5 nepřesahuje hmotnostní limit 2 kg na osobu.
V případě zboží pocházejícího z Faerských ostrovů nebo Grónska nesmí souhrnné
množství zboží uvedeného v bodech 1, 2, 3 a 5 přesáhnout hmotnostní limit 10 kg na
osobu.
1. Malá množství masa a mléka a výrobků z nich (kromě sušeného mléka pro kojence,
kojenecké výživy a zvláštní výživy potřebné z lékařských důvodů nebo krmiva pro
zvířata v zájmovém chovu potřebného ze zdravotních důvodů)
Do EU smíte dovézt nebo poslat zásilky masa a mléka a výrobků z nich pro osobní
spotřebu (kromě sušeného mléka pro kojence, kojenecké výživy a zvláštní výživy
potřebné z lékařských důvodů nebo krmiva pro zvířata v zájmovém chovu potřebného ze
zdravotních důvodů) pouze tehdy, pokud pocházejí z Faerských ostrovů nebo Grónska a
jejich hmotnost nepřesáhne 10 kg na osobu.
2. Sušené mléko pro kojence, kojenecká výživa a zvláštní výživa potřebná z lékařských
důvodů
Do EU smíte dovézt nebo poslat zásilky sušeného mléka pro kojence, kojenecké výživy a
zvláštní výživy potřebné z lékařských důvodů, které jsou určené pro osobní spotřebu,
pouze tehdy, pokud:
— pocházejí z Faerských ostrovů nebo Grónska a jejich souhrnné množství nepřesahuje
hmotnostní limit 10 kg na osobu a pokud:
a) produkt nemusí být před otevřením uchováván v chladu,
b) se jedná o balený značkový produkt a
c) balení je neporušené, není-li produkt právě konzumován,
— pocházejí z jiných zemí (jiných než Faerské ostrovy nebo Grónsko) a jejich souhrnné
množství nepřesahuje hmotnostní limit 2 kg na osobu a pokud:
a) produkt nemusí být před otevřením uchováván v chladu,
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b) se jedná o balený značkový produkt a
c) balení je neporušené, není-li produkt právě konzumován.
3. Krmivo pro zvířata v zájmovém chovu potřebné ze zdravotních důvodů
Do EU smíte dovézt nebo poslat zásilky krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
potřebného ze zdravotních důvodů, které jsou určené pro osobní spotřebu, pouze tehdy,
pokud:
— pocházejí z Faerských ostrovů nebo Grónska a jejich souhrnné množství nepřesahuje
hmotnostní limit 10 kg na osobu a pokud:
a) produkt nemusí být před otevřením uchováván v chladu,
b) se jedná o balený značkový produkt a
c) balení je neporušené, není-li produkt právě konzumován,
— pocházejí z jiných zemí (jiných než Faerské ostrovy nebo Grónsko) a jejich souhrnné
množství nepřesahuje hmotnostní limit 2 kg na osobu a pokud:
a) produkt nemusí být před otevřením uchováván v chladu,
b) se jedná o balený značkový produkt a
c) balení je neporušené, není-li produkt právě konzumován.
4. Malá množství produktů rybolovu pro osobní spotřebu
Do EU smíte dovézt nebo poslat zásilky produktů rybolovu pro osobní spotřebu (včetně
čerstvých, sušených, vařených, nasolených nebo uzených ryb a některých korýšů, jako
jsou krevety, humři, neživé mušle a neživé ústřice), pokud:
— jsou čerstvé ryby vykuchané,
— hmotnost produktů rybolovu nepřekročí na osobu 20 kg nebo hmotnost jedné ryby,
podle toho, která z těchto hodnot je větší.
Tato omezení se nevztahují na produkty rybolovu pocházející z Faerských ostrovů nebo z
Grónska.
5. Malá množství jiných produktů živočišného původu pro osobní spotřebu
Do EU smíte dovézt nebo poslat jiné produkty živočišného původu, například med, živé
ústřice, živé mušle a šneky, pouze tehdy, pokud:
— pocházejí z Faerských ostrovů nebo Grónska a jejich souhrnná hmotnost nepřesahuje
10 kg na osobu,
— pocházejí z jiných zemí (jiných než Faerské ostrovy nebo Grónsko) a jejich souhrnná
hmotnost nepřesahuje 2 kg na osobu.
Vezměte prosím na vědomí, že do EU smíte dovézt nebo zaslat malá množství produktů
živočišného původu z několika výše uvedených pěti kategorií (body 1 až 5), pokud jsou v
souladu s pravidly vysvětlenými v každém příslušném bodě.
6. Větší množství produktů živočišného původu
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Do EU smíte dovézt nebo poslat větší množství produktů živočišného původu pouze
tehdy, pokud splňují požadavky pro obchodní zásilky, mezi něž patří:
— požadavky na osvědčování stanovené v příslušném úředním osvědčení EU,
— při příjezdu do EU předložit zboží, se správnou dokumentací, na stanovišti hraniční
kontroly EU.
7. Osvobozené produkty
Pravidla stanovená v bodech 1 až 6 se nevztahují na tyto produkty:
— chléb, dorty, sušenky, oplatky a malé oplatky, suchary, opékaný chléb a podobné
opékané výrobky, obsahující méně než 20 % zpracovaných mléčných a vaječných
výrobků a ošetřené v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) bodu i) rozhodnutí
Komise 2007/275/ES162,
— čokoláda a cukrovinky (včetně bonbónů), obsahující méně než 50 % zpracovaných
mléčných a vaječných výrobků a ošetřené v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm.
a) bodu i) rozhodnutí 2007/275/ES,
— potravinové doplňky zabalené pro konečného spotřebitele, obsahující malé množství
(celkově méně než 20 %) zpracovaných produktů živočišného původu (včetně
glukosaminu, chondroitinu nebo chitosanu anebo chondroitinu i chitosanu), jiné než
masné výrobky,
— olivy plněné rybím masem,
— těstoviny a nudle nepromísené s masným výrobkem ani neplněné masným výrobkem,
obsahující méně než 50 % zpracovaných mléčných a vaječných výrobků a ošetřené v
souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) bodu i) rozhodnutí 2007/275/ES,
— bujóny a ochucovadla zabalené pro konečného spotřebitele, s obsahem rybího oleje,
rybí moučky či výtažků z ryb menším než 50 % a ošetřené v souladu s ustanovením
čl. 6 odst. 1 písm. a) bodu i) rozhodnutí 2007/275/ES.

162

Rozhodnutí Komise 2007/275/ES ze dne 17. dubna 2007 o seznamech zvířat a produktů, na něž se
vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES (Úř.
věst. L 116, 4.5.2007, s. 9).
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