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NO DEAL BREXIT

Vplyvy a opatrenia

Sumarizovaný text má iba informatívny charakter. Z informácií uvedených v týchto listoch nie je možno odvodiť žiadne práva.

Základné Informácie
Dňa 23. júna 2016 sa v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného
Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) uskutočnilo referendum o vystúpení
krajiny z EÚ. V referende sa britskí občania vyjadrili v prospech vystúpenia 51,9 %.

Dolná komora britského parlamentu však už trikrát (15. januára
2019, 12. marca 2019, 29. marca 2019) odmietla Dohodu o
vystúpení, a to aj napriek dodatočným právnym garanciám.
Preto nastala patová situácia, ktorá trvá dodnes.

Dňa 29. marca 2017 britská vláda oznámila Európskej rade v súlade s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii svoj úmysel vystúpiť z Európskej únie
a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Tým začal proces
odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ, ktorý mal podľa znenia Zmluvy o EÚ
trvať presne dva roky. Pôvodný deň brexitu tak bol automaticky stanovený
na 29. marec 2019.

V snahe zabrániť chaotickému a neorganizovanému tvrdému
brexitu sa pôvodný dátum dňa brexitu zmenil a v súčasnosti
bol na základe konsenzu britskej vlády a lídrov členských štátov
EÚ27 stanovený na 31. október 2019 alebo do prijatia Dohody
o vystúpení britským parlamentom.
Spojené kráľovstvo tak nateraz ostáva plnohodnotným členom
EÚ. Spojené kráľovstvo by mohlo teoreticky požiadať o ďalšie
predĺženie, avšak je otázne, či by členské štáty EÚ pristúpili na
takúto požiadavku.
Ak sa však situácia nevyrieši, Spojené kráľovstvo odíde k 31.
októbru 2019 z EÚ automaticky a to bez dohody (ďalej len „NO
DEAL“).

Príprava a opatrenia
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Legislatíva

MZVEZ SR na svojej webovej stránke www.mzv.sk/europske-zalezitosti/brexit poskytuje
najaktuálnejšie informácie týkajúce sa vývoja v Spojenom kráľovstve.

Dňa 13. marca 2019 Vláda SR schválila Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie
bez dohody, tzv. lex brexit.

Európska komisia
Európska komisia ukončila prípravy na scenár brexit bez dohody - no deal.
Európska komisia uverejnila zoznam 88 opatrení o pripravenosti v jednotlivých odvetviach. Obsahujú podrobné usmernenia pre rôzne
odvetvia, ktorých sa brexit dotýka. Sú k dispozícii na stránke: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en
Európska komisia zverejnila bezplatné telefónne číslo na Europe Direct – 00 800 67 89 10 11.
Kontaktné centrum Europe Direct (EDCC) ponúka službu informačného call-centra pre občanov, podniky a iné zainteresované strany s
otázkami týkajúcimi sa brexitu.
Linka EDCC je k dispozícií v slovenskom jazyku v pracovné dni 09:00-12:00 / 13:00-18:00 - cez víkend je možné zanechať odkaz spoločne
s telefónnym číslom, na ktoré Vám v priebehu nasledujú ceho týždňa pracovníci EDCC odpovedia.
Informácie na linke EDCC v angličtine, francúzštine, nemčine, špalnielčine a taliančine
sú k dispozícií 7 dní v týždni 09:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00.

Vplyv na občanov - koho sa to týka
1. Občania SR, ktorí majú bydlisko v Spojenom kráľovstve ku
dňu odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ a ktorí si zároveň v termíne do 31. decembra 2020 podajú žiadosť o trvalý pobyt na území
Spojeného kráľovstva (registrácia v tzv. EU Settlement Scheme),
2. Rodinní príslušníci takýchto občanov SR (uvedených v bode 1.),
ktorí sú súčasní manželia a registrovaní partneri, rodičia, starí
rodičia, deti*, vnúčatá a osoby v existujúcom trvalom vzťahu, ktorý
nastal pred dňom odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ a ktorí ale
ešte nežijú v Spojenom kráľovstve, sa k týmto občanom SR (podľa
bodu 1) môžu pripojiť do 29. marca 2022,
3. Budúci manželia a registrovaní partneri ako aj ostatné závislé či
vyživované osoby, pri ktorých vzťah k občanovi SR podľa bodu 1.
nastal až po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, sa môžu k takémuto občanovi SR (podľa bodu 1) pripojiť do 31. decembra 2020.
*Výnimka: Deti narodené mimo územia Spojeného kráľovstva aj po dátume brexitu,
ale rodičovi, ktorý mal legálny pobyt na území Spojeného kráľovstva ku dňu brexitu
a požiadal o trvalý pobyt v Spojenom kráľovstve do 31. decembra 2020 (občan SR
podľa bodu 1) majú nárok na pripojenie sa k takémuto občanovi SR.

Slovenskí občania, ako aj ich rodinní príslušníci, ktorí
spadajú do rozsahu bodov 1 až 3 dostávajú od britskej vlády
garanciu, že budú mať rovnaký prístup k službám a benefitom
ako doteraz.
To sa vzťahuje na ich nároky na zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie,
výplatu dávok ako aj príspevky na bývanie, vrátane sociálneho
bývania a pomoci pri bezdomovectve.
Ak občania SR podľa bodov 1 až 3 požiadajú o uznanie dokladu
o vzdelaní a o uznanie odbornej kvalifikácie pred vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ, tak sa konania dokončia podľa zákonov
v znení účinnom pred vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ.
V prechodnom období do 31. 12. 2020 sa zabezpečuje začatie konaní
podľa doterajšej právnej úpravy.

Pobytové PRÁVA
Všetci slovenskí občania, ktorí žili, pracovali alebo
študovali na území Spojeného kráľovstva pred dňom
brexitu, nech bude tento dátum akýkoľvek, budú mať
nárok na zisk trvalého pobytu v Spojenom kráľovstve.
Povinnosť zaregistrovať sa on-line v tzv. Pobytovej
schéme pre občanov EÚ (EU Settlement Scheme) možnosť registrácie od 29. marca 2019 do 31. decembra
2020; britská strana už pripravila aj slovenskú jazykovú
verziu.

K registrácii budete potrebovať:
1) slovenský cestovný pas alebo britskú biometrickú kartu povolenia na pobyt;
2) dôkaz o vašom legálnom pobyte v Spojenom kráľovstve, napr. číslo vášho
národného poistenia v Spojenom kráľovstve;
3) výpis z registra trestov v Spojenom kráľovstve
4) všetky dokumenty podávate cez on-line systém (skenovaná kópia), ale
môžete byť tiež vyzvaní britskými úradmi na zaslanie ďalších dokumentov,
najmä tých dokazujúcich Váš pobyt v Spojenom kráľovstve.

Ak úspešne podáte žiadosť do pobytovej schémy pre
občanov EÚ, budete môcť žiť a pracovať na území
Spojeného kráľovstva aj po 31. decembri 2020,
registrácia je bezplatná.
Bude vám udelený trvalý pobyt (settled status), ak
žijete na území Spojeného kráľovstva 5 a viac rokov
alebo status pred získaním pobytu (pre-settled status), ak žijete na území Spojeného kráľovstva menej ako 5 rokov.
Nebudete vyzvaní, aby ste si vybrali, o ktorú
možnosť žiadate. Získanie Vášho statusu závisí od
toho, ako dlho žijete v Spojenom kráľovstve v čase
podania žiadosti.
Po dovŕšení pobytu v celkovej dĺžke 5 rokov (kedykoľvek v budúcnosti), však samozrejme môžete
požiadať o trvalý pobyt za podmienky, že máte čistý
register trestov a z vlastnej vôle nepredstavujete
záťaž pre britský sociálny systém.
Jediný rozdiel medzi scenárom DEAL a NO DEAL je
v dátume konca registrácie do Pobytovej schémy
pre občanov EÚ (EU Settlement Scheme):
31. december 2020 (no deal) vs. 30. jún 2021 (deal).

www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.sk

Prístup na trh práce
V oblasti prístupu na trh práce ostáva občanom
Slovenskej republiky a ich rodinným príslušníkom,
ktorí si podali žiadosť o trvalý pobyt na území Spojeného kráľovstva (registrácia v EU Settlement
Scheme), zachované právo na prístup na trh práce
bez obmedzenia.

po jeho odchode z EÚ (s dohodou alebo bez dohody), tak práva vyplývajúce z programu Pobytovej
schémy pre občanov EÚ sa už na vás nevzťahujú a
nemôžete sa do nej zaregistrovať.

V praxi to znamená, že každý občan Slovenskej republiky, ktorý chce naďalej pracovať na území Spojeného kráľovstva, a do Spojeného kráľovstva sa
legálne prisťahoval ešte pred dňom odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ, sa musí len riadne zaregistrovať do Pobytovej schémy pre občanov EÚ.

Po troch mesiacoch pobytu na území Spojeného
kráľovstva ako občan Slovenskej republiky resp.
členského štátu EÚ budete musieť požiadať o povolenie pre občanov EÚ na dočasný pobyt (European Temporary Leave to Remain). To vám môže byť
udelené na dobu najviac 3 roky a počas tohto obdobia budete mať prístup na trh práce v Spojenom
kráľovstve, teda budete si môcť nájsť zamestnanie.

Vy a vaša rodina môžete teda podať žiadosť do
programu Pobytovej schémy pre občanov EÚ od
29. marca 2019 do 30. júna 2021 (v prípade odchodu Spojeného kráľovstva s dohodou) alebo do 31.
decembra 2020 (v prípade odchodu Spojeného
kráľovstva bez dohody). Ak bude vaša žiadosť
úspešná, dostanete buď status pred získaním pobytu alebo trvalý pobyt. Oba statusy Vás a Vašu
rodinu oprávňujú zamestnať sa alebo podnikať ako
SZČO v Spojenom kráľovstve.

Ak sa prisťahujete na územie Spojeného kráľovstva

Spojené kráľovstvo však od 1. januára 2021 plánuje
spustiť novú schému pre pobyt migrantov z tretích
krajín, kam po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ
budú patriť aj členské štáty EÚ, vrátane Slovenskej
republiky. Občania Slovenskej republiky, ktorí na
územie Spojeného kráľovstva s cieľom zamestnať
sa prídu po tomto dátume, rovnako ako tí občania Slovenskej republiky, ktorým uplynie platnosť
dočasného pobytu (European Temporary Leave to
Remain) už budú spadať pod nové a zatiaľ neznáme
imigračné podmienky Spojeného kráľovstva.

Zdravotné zabezpečenie
V prípade neriadeného odchodu členského štátu z EÚ sa bude pre oblasť zdravotného zabezpečenia do 31. decembra 2020 garantovať ten istý stupeň ochrany ako doteraz.

Neodkladná zdravotná starostlivosť
Neodkladná zdravotná starostlivosť je
zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu,
ktorá bezprostredne ohrozuje život alebo
niektorú zo základných životných funkcií.
Neposkytnutie tejto zdravotnej starostlivosti môže mať za následok ohrozenie zdravia,
spôsobiť náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo
spôsobiť náhle zmeny jej správania a konania, pod vplyvom ktorých bezprostredne
ohrozuje seba alebo svoje okolie.
Neodkladná starostlivosť je aj zdravotná
starostlivosť poskytovaná pri pôrode, vyšetrenie osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy,
ako aj diagnostika a liečba osoby s rýchlo sa
šíriacou a život ohrozujúcou nákazou.
Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho
zariadenia.

Potrebná zdravotná starostlivosť vo vzťahu k poistencovi je tá,
ktorú vyžaduje zdravotný stav poistenca a musí sa mu poskytnúť
s ohľadom na povahu zdravotnej starostlivosti a očakávanú dĺžku
pobytu poistenca v inom členskom štáte tak, aby sa nemusel kvôli potrebnému ošetreniu vrátiť do Slovenskej republiky skôr, ako
pôvodne zamýšľal. Rozsah potrebnej zdravotnej starostlivosti určuje ošetrujúci lekár. Využíva sa Európsky preukaz zdravotného poistenia (ďalej len „EHIC“), ktorý platí do 31. decembra 2020.
Zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu vo vzťahu k poistencovi, ak má poistenec bydlisko v inom členskom štáte, je zdravotná starostlivosť, ktorá patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti
uhrádzanej na základe sociálneho zabezpečenia v inom členskom
štáte. Využíva sa formulár PD S1 (Portable document S1), ktorý bude
naďalej platiť do 31. decembra 2020.
Zdravotná starostlivosť s predchádzajúcim súhlasom príslušnej
zdravotnej poisťovne vo vzťahu k poistencovi je zdravotná starostlivosť, zameraná na liečenie už existujúceho zdravotného problému poistenca v inom členskom štáte, vopred odsúhlasená príslušnou zdravotnou poisťovňou; jej poskytnutie, termín a miesto si
poistenec musí vopred dohodnúť s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte. Využíva sa formulár Prenosný
dokument S2 (Portable document S2), ktorý bude naďalej platiť do
31. decembra 2020.

Zdravotné zabezpečenie - KATEGÓRIE
Turista
Máte nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť a potrebnú zdravotnú starostlivosť,
tak ako doteraz, pričom vždy predložíte svoj Európsky preukaz zdravotného poistenia,
vydaný v SR. Tento ostáva platný do 31. decembra 2020.

Študent
Ak ste študentom – občanom SR a už študujete alebo budete študovať na britských
vysokých školách / univerzitách do 31. decembra 2020, naďalej môžete plne využívať
EHIC. Tak isto môžete využiť formulár S1, ktorý Vám zabezpečí zdravotnú starostlivosť
v Spojenom kráľovstve v plnom rozsahu. To isté platí aj pre formulár S2, teda plánovanú
zdravotnú starostlivosť s predchádzajúcim súhlasom Vašej zdravotnej poisťovne. Koniec
platnosti formulárov S1, S2 a karty EHIC je k 31. decembru 2020.

Pracujúci a SZČO (Samostatne zárobkovo činná osoba), ktorí odvádzajú
poistné do britského zdravotného systému
Stav sa nemení. Ak ste zamestnanec alebo SZČO, ktorý si dobrovoľne prispieva do britského
zdravotného systému, vaše nároky na zdravotnú starostlivosť’ na území Spojeného
kráľovstva sú v tomto prípade upravené britskou národnou legislatívou. Máte plne garantované práva a nároky na využívanie zdravotnej starostlivosti podľa britských zákonov,
a to v systéme verejného zdravotníctva Spojeného kráľovstva rovnako ako britskí občania.
V rámci Slovenskej republiky naďalej môžete využívať EHIC, a to až do 31. decembra 2020.

Občan SR, ktorému sa poskytuje zdravotná starostlivosť v Spojenom kráľovstve so súhlasom príslušnej poisťovne
Ak ste občan SR, ktorému zdravotná poisťovňa odsúhlasila alebo odsúhlasí v termíne do 31. decembra 2020 zákrok v zdravotníckom
zariadení na území Spojeného kráľovstva s využitím formulára S2, tak tento právny stav naďalej trvá. Formuláre S2 sú platné až
do 31. decembra 2020.

Sociálne zabezpečenie
Aj v prípade odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ bez
dohody sa na úrovni sociálnej ochrany prakticky nič
nezmení a britská vláda sa zaväzuje, že počas prechodného obdobia, do 31. decembra 2020, bude pokračovať
ochrana sociálneho zabezpečenia na rovnakom stupni
ako doteraz.
Občania SR si zachovajú svoje právo na sociálne
a zdravotné zabezpečenie, dôchodky a iné dávky sociálneho zabezpečenia, a ak majú nárok na peňažnú
dávku z jedného členského štátu, budú ju môcť získať
aj v prípade, že sa rozhodnú žiť v inom členskom štáte.
Súčasne platné ustanovenia sociálneho zabezpečenia sa budú aj naďalej týkať občanov EÚ a štátnych
príslušníkov Spojeného kráľovstva v cezhraničných
situáciách sociálneho zabezpečenia, ktoré zahŕňajú
Spojené kráľovstvo a (aspoň) jeden členský štát, a to
minimálne do konca prechodného obdobia (31. december 2020).
V praxi to potom znamená, že do konca prechodného
obdobia (31. december 2020) sa stav ohľadom zdravotného a sociálneho zabezpečenia nezmení.

Občania SR, ktorí v Spojenom kráľovstve
pracujú, budú mať nárok na započítanie odpracovanej doby do nároku na
všetky dávky vrátane dôchodku, budú mať
oprávnenie poberať všetky príslušné dávky
za rovnakých podmienok ako britskí občania
(podpora v nezamestnanosti, materská dávka, prídavky na dieťa).
Dôchodky, ale aj ostatné vyplácané dávky, ktoré sú exportovateľné, budú vyplácané aj v prípade, že sa rozhodnú žiť
v inom členskom štáte EÚ.

Vodičské oprávnenie
Turista
Ak ste v Spojenom kráľovstve ako
turista, môžete naďalej využívať
platné vodičské oprávnenie vydané
v SR alebo v inom členskom štáte
EÚ.

Trvalý pobyt
Ak ste vlastníkom vodičského oprávnenia vydaného členským štátom EÚ alebo EHP
(Európskym hospodárskym priestorom) a máte alebo získate trvalý pobyt na území Spojeného
kráľovstva, môžete naďalej využívať vaše vodičské oprávnenie do dovŕšenia veku 70 rokov
(nasleduje povinné preskúšanie o spôsobilosti viesť motorové vozidlo zo strany britských úradov) alebo do 3 rokov od získania trvalého pobytu. Po troch rokoch trvalého pobytu v Spojenom kráľovstve je potrebné podať žiadosť o britské vodičské oprávnenie.

Vodičské oprávnenie pre náklade vozidlá a autobusy
Vodiči nákladných vozidiel a/alebo autobusov, ktorí trvalo pobývajú na území Spojeného kráľovstva, budú potrebovať príslušné
vodičské oprávnenie Spojeného kráľovstva.

Poistenie
Zelená karta a zákonné poistenie motorového vozidla
Spojené kráľovstvo očakáva, že vodiči prichádzajúci z EÚ do Spojeného kráľovstva budú mať platnú poistnú zelenú kartu a platné
potvrdenie o zákonnom poistení motorového vozidla.

Štúdium
Vzdelávanie a štúdium na vysokých školách a univerzitách je plne v rukách
členských štátov.
Táto politika je nezávislá od členstva štátu v EÚ.
Spojené kráľovstvo v súčasnosti umožňuje študentom z členských krajín EÚ
a EZVO (Európskeho združenia voľného obchodu - Island, Lichtenštajnsko, Nórsko
a Švajčiarsko) študovať na britských vysokých školách a univerzitách za rovnakých
podmienok ako majú domáci britskí študenti. Ide predovšetkým o poplatky za
štúdium, ako aj ľahší prístup k študentským pôžičkám.
Britská vláda prisľúbila, že pre študentov z EÚ, ktorí
začínajú štúdium v akademickom roku 2019/2020, zostanú poplatky a finančná pomoc na rovnakej úrovni ako
v súčasnosti, a to bez ohľadu na to, kedy Spojené
kráľovstvo skutočne opustí EÚ.
V súčasnosti ešte nie je určené, ako sa systém zmení
od akademického roku 2020/2021.
Z dlhodobého hľadiska je pravdepodobné, že študenti z EÚ budú musieť platiť vyššie sadzby a poplatky,
podobné tým, ako už v súčasnosti platia študenti
z tretích krajín (všetko mimo EÚ a EZVO, napr. USA,
Kanada, Austrália, Rusko, India).

Štúdium – program Erasmus + (2014-2020)
Krízové nariadenie o programe Erasmus+
sa vzťahuje na vzdelávaciu mobilitu
v zmysle nariadenia o programe Erasmus+.
Ide o:
mobilitu študentov vo všetkých cykloch
vysokoškolského vzdelávania a žiakov
odborného vzdelávania a prípravy,

Keďže k vystúpeniu Spojeného kráľovstva z EÚ dôjde počas programového obdobia programu Erasmus+ (2014 – 2020),
pripravila Európska komisia návrh nariadenia, ktoré určuje ustanovenia týkajúce
sa pokračovania v prebiehajúcich aktivitách vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ v kontexte brexitu.
Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť, aby
sa v prípade neratifikovania dohody o
vystúpení pokračovalo v prebiehajúcich
aktivitách vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+, ktoré sa týkajú
Spojeného kráľovstva.

Toto opatrenie sa bude uplatňovať na prebiehajúce aktivity vzdelávacej mobility v
programe Erasmus+, ktoré sa začali pred
31. októbrom 2019 (s výnimkou prípadu,
keď do uvedeného dátumu nadobudne
platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so
Spojeným kráľovstvom).
Takéto aktivity budú naďalej oprávnené
a účastníci ich budú môcť v zmluvne dohodnutom termíne riadne dokončiť. Predmetné nariadenie už bolo schválené aj Radou a Európskym parlamentom 19. marca
2019.

mobilitu mladých ľudí v neformálnych
vzdelávacích činnostiach a činnostiach
neformálneho učenia, ako aj mladých ľudí
vykonávajúcich dobrovoľnícke činnosti,
mobilitu zamestnancov v oblasti
vzdelávania a odbornej prípravy,
mobilitu osôb aktívnych v práci
s mládežou alebo v rámci mládežníckych
organizácií a mobilitu mládežníckych
vedúcich.

Štúdium - program Horizont 2020
Pokiaľ ide o vedu, výskum a inovácie, je zrejmé, že
Spojené kráľovstvo má aj po vystúpení z EÚ záujem
v (súčasnom programe 2014-2020) Horizont 2020
pokračovať a zapojiť sa aj do budúceho programu
Horizont Európa 2021-2027, (ale zrejme) už ako tretia krajina pridružená (asociovaná) k programu.
Za pridruženie bude platiť vstupenku (podobne, ako
Švajčiarsko). Pôjde o určitú sumu, ktorú mu stanoví
Európska komisia. Spojené kráľovstvo vždy bolo a aj
bude veľmi aktívne v tvarovaní programu.

Postavenie tretích krajín (a teda aj Spojeného kráľovstva) v programe bude
upravovať čl. 12 „Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa
stanovuje Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým
sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia“.
Pre prípad neuzavretia dohody už Spojené kráľovstvo deklarovalo zámer
garantovať finančné krytie projektov v rámci Horizont 2020 predložených pred
dátumom odchodu.
Keďže ale došlo k predĺženiu členstva Spojeného kráľovstva v EÚ, plné
acquis EÚ vrátane príslušných nariadení, by sa malo ešte určitý čas uplatňovať.

Súčasťou rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 sú
akcie Marie Sklodowska Curie (MSCA) s rozpočtom vyše 6 miliárd EUR. Cieľom
MSCA je podpora ľudských zdrojov, mobility, ďalšieho vzdelávania a profesionálneho rastu výskumných pracovníkov.
Základnou podmienkou účasti v MSCA je práve medzinárodná mobilita. V rámci
MSCA je možné získať 5 typov grantov: ITN – Inovatívne školiace siete, IF – Individuálne pobyty pre skúsených vedeckých pracovníkov, RISE – Výmenné pobyty, COFUND - Spolufinancovanie regionálnych, národných a medzinárodných
programov, Európska noc výskumníkov.
Od spustenia programu Horizont 2020 do súčasnosti slovenské subjekty získali
v rámci MSCA sumu cca 3,92 mil. eur.
Podporených projektov so slovenskou účasťou je 14.

Cestovanie a hraničné kontroly
Vstup na územie Spojeného kráľovstva
Po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, sa pri krátkodobých pobytoch (do 3 mesiacov) a cestovaní za
účelom turizmu predpokladá zachovanie obojstranného bezvízového režimu.

Súčasné podmienky môžu byť v budúcnosti zmenené, preto bude potrebné sledovať prípadné zmeny, úpravy a doplnenia.
www.gov.uk/uk-border-control
www.gov.uk/browse/visas-immigration/arriving-in-the-uk

Pre účely vstupu na územie Spojeného kráľovstva
bude potrebné predložiť platný občiansky preukaz
alebo platný cestovný pas.

Vstup na územie SR

Platný občiansky preukaz bude ako doklad totožnosti
možné použiť na vstup do Spojeného kráľovstva
do 31. decembra 2020.

Po brexite štátni príslušníci Spojeného kráľovstva už nebudú môcť
využívať zjednodušené postupy, ktoré používajú občania EÚ na vonkajších hraniciach EÚ, a nebudú sa môcť zaradiť do oddelených koridorov pre EÚ.
Na osoby cestujúce do EÚ sa budú vzťahovať dodatočné overovania,
napríklad pokiaľ ide o dĺžku a účel pobytu.
Občania Spojeného kráľovstva budú potrebovať cestovné doklady
s platnosťou najviac desať rokov, pričom tieto doklady musia platiť
aspoň tri mesiace po plánovanom odchode z EÚ.
Európska komisia navrhla zákonodarcovi EÚ, aby štátnych príslušníkov
Spojeného kráľovstva oslobodil od vízovej povinnosti v prípade krátkodobých pobytov.
Pri vstupe na územie SR zo Spojeného kráľovstva bude môcť byť batožina podrobená colnej kontrole. Návštevníci zo Spojeného kráľovstva budú mať pri odchode z EÚ nárok na vrátenie DPH.

Životné situácie
Uzavretie manželstva
Úprava uzavretia manželstva nie je harmonizovaná
v žiadnych spoločných európskych normách medzinárodného práva súkromného, preto sa režim uzatvárania
manželstva nemení. K zmene nepríde ani ak Spojené
kráľovstvo vystúpi bez dohody.
Rozvod
Oblasť rozvodov upravená v súčasnosti tzv. nariadením
Brusel IIa bude nahradená Dohovorom o uznávaní rozvodov
a o zrušení manželského spolužitia (Haag, 1970, vyhl. č.
131/1976 Zb.).
Úprava rodičovských práv a povinností
Oblasť rodičovských práv a povinností upravená v súčasnosti tzv. nariadením Brusel IIa sa bude spravovať Dohovorom o právomoci,
rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag, 1966,
ozn. č. 344/2002 Zb.).
Oblasť medzinárodných únosov upravená v súčasnosti čiastočne aj tzv. nariadením Brusel IIa sa bude spravovať výlučne Dohovorom o
občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag, 1980, ozn. č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave
chyby v čiastke 189/2001 str. 4924).
Dedenie
Spojené kráľovstvo sa nezúčastňuje na nariadení (EÚ) č. 650/2012 (nariadenie o dedičských veciach). To znamená, že vystúpením z EÚ sa
vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu situácia v oblasti dedenia nezmení. O dedičstve po slovenskom štátnom príslušníkovi bude, tak ako
doteraz, rozhodovať slovenský súd (aj keď v čase smrti žil v Spojenom kráľovstve), teda notár poverený súdom ako komisár. Ak však ide o
majetok, ktorý sa nachádza na území Spojeného kráľovstva, bude o ňom rozhodovať súd Spojeného kráľovstva. V Spojenom kráľovstve sa
ustanoví správca dedičstva, ktorý predovšetkým uhradí dedičskú daň a iné dane a zvyšok je potom predmetom dedičstva.
Bližšie informácie o dedení (nie len v Spojenom kráľovstve) je možné nájsť na stránke Európskeho portálu elektronickej justície.

Situácie v oblasti justície
Osobný bankrot

Osobný bankrot sa bude aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ riadiť na
Slovensku naďalej slovenským právom a v Spojenom kráľovstve zasa právom
Spojeného kráľovstva. Zmení sa však dosah slovenského konania na majetok
a dlhy dlžníka v Spojenom kráľovstve a naopak. Uznávanie a výkon súdnych
rozhodnutí v tejto oblasti totiž momentálne reguluje nariadenie (EÚ) č.
2015/848 (nariadenie o insolvenčnom konaní). Po tvrdom brexite sa uznanie
britského rozhodnutia bude spravovať ustanoveniami zákona o konkurze a
reštrukturalizácii (zák. 7/2005 Z.z., § 175), ktorý vyžaduje pre uznanie vzájomnosť. Zatiaľ nie je jasné, či bude zabezpečená.

Právomoc súdu

Konania začaté pred vystúpením - v začatých konaniach sa bude posudzovať
podľa nariadenia Brusel I (prepracované znenie), pretože ju súdy posudzujú na
začiatku konania. Subsidiárne sa použije § 48(2) zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (ďalej len „ZMPS“).

Konania začaté po vystúpení - v nových konaniach sa bude posudzovať podľa ustanovení ZMPS, ktoré sú v základných kritériách vo veľkej
miere porovnateľné s nariadením Brusel I (prepracované znenie).
Prekážka začatej veci sa vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu nebude brať do úvahy, pretože ZMPS princíp nepodporuje.
Uplatnenie nariadenia Brusel I (prepracované znenie) by však v určitých situáciách nebolo vylúčené, keďže za určitých podmienok nie je
vylúčené jeho uplatnenie aj na osoby žijúce mimo EÚ (univerzálna uplatniteľnosť nariadenia).
V Spojenom kráľovstve sa právomoc bude určovať podľa britského vnútroštátneho práva.
Po brexite sa právomoc slovenského súdu bude ďalej určovať podľa nariadenia (vyžaduje sa tzv. centrum hlavných záujmov v členskom
štáte), v Spojenom kráľovstve sa však právomoc bude určovať podľa britského vnútroštátneho práva. V dohľadnej dobe sa však neočakáva
zmena existujúcej právnej úpravy Spojeného kráľovstva. Rovnako sa posúdi právomoc pre žaloby, ktoré priamo vyplývajú z insolvenčného
konania a úzko s ním súvisia.

Situácie v oblasti justície
Uznanie súdnych rozhodnutí

Overovanie verejných listín

Dňom brexitu sa uznanie insolvenčných súdnych rozhodnutí a tiež rozhodnutí, ktoré vyplývajú z insolvenčného
konania a úzko s ním súvisia znemožní. § 175 Zákona
o konkurze a reštrukturalizácii vyžaduje v SR na uznanie
vzájomnosť (nie je zabezpečená). Voľný pohyb rozsudkov tak bude pokračovať iba v rámci ostatných štátov EÚ.
Uznanie v Spojenom kráľovstve sa bude spravovať tamojjšími predpismi (zatiaľ nie sú známe).

Verejné listiny, vydané slovenskými orgánmi vyžadujú na použitie v Spojenom kráľovstve osvedčenie formou apostilu.
Od 16. februára 2019 sa uplatňuje nariadenie (EÚ) č. 2016/1191, na základe
ktorého nie je potrebné zo strany občana žiadať o overenie formou apostilu na tieto druhy verejných listín: osobný stav, narodenie, meno, manželstvo, registrované partnerstvo, rodičovstvo, adopcia, úmrtie a neexistencia
záznamu v registri trestov.
Po tvrdom brexite bude znovu potrebné apostilovať všetky verejné listiny.

Vzájomné uznávanie a výkon rozhodnutí sa v
Slovenskej republike bude posudzovať podľa ZMPS.

Výpisy a odpisy z trestných registrov

Spojené kráľovstvo bude postupovať podľa vnútroštátneho práva, ktoré uplatňuje na tretie štáty.
Pri uznávaní verejných listín sa bude v Slovenskej republike postupovať podľa ZMPS, čo znamená, že verejné listiny
budú limitované na rozsah notárskych listín.
Vyššie uvedené postupy sa budú uplatňovať, pokiaľ sa
Spojené kráľovstvo nestane zmluvnou stranou Lugánskeho dohovoru (na základe osobitnej
žiadosti).

Výpis z registra trestov je verejná listina vydaná Generálnou prokuratúrou
SR, ktorá preukazuje, či fyzická osoba bola, alebo nebola právoplatné
odsúdená. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (na základe dohody alebo
bez nej) nebude mať bezprostredný vplyv na priame práva občanov pokiaľ
ide o otázky preukazovania bezúhonnosti.

Situácie v oblasti justície
Právomoc súdu, voľba súdu
Možnosť žalovať osoby žijúce v Spojenom
kráľovstve (či už britských občanov alebo občanov iných členských alebo tretích
štátov) na slovenských súdoch sa bude
spravovať nariadeniami EÚ, v rozsahu
v ktorom možno založiť právomoc voči
osobám žijúcim v tretích štátoch podľa
týchto nariadení. Bližšie informácie vrátane praktických pomôcok pre určenie
príslušného súdu je možné nájsť napr. na
stránke Európskeho justičného atlasu.
V ostatných prípadoch si slovenský súd
voči osobe žijúcej v Spojenom kráľovstve
môže založiť len na základe slovenského
práva (zákon o medzinárodnom práve
súkromnom a procesnom).
Uvedené je potrebné mať na zreteli aj pri
existujúcich dohodách o voľbe súdu podľa
nariadení EÚ. Účinky takýchto dohôd v
prospech súdov SR nebudú Dohodou o
vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ dotknuté.
Zaručiť platnosť dohody zmluvných strán
o voľbe súdov Spojeného kráľovstva možno zaručiť len do odchodu Spojeného
kráľovstva z EÚ.

Po tomto období sa akceptácia dohôd
britským súdom bude posudzovať podľa
vnútroštátnych noriem súdov Spojeného
kráľovstva, čo môže mať za dôsledok, že
dohoda nemusí byť posúdená ako platná či
ako výlučná. Zo signálov súdov Spojeného
kráľovstva možno však predpokladať, že
Spojené kráľovstvo bude v tom čase už
zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru o
voľbe súdu. Na dohody o voľbe súdu, na
ktoré sa dohovor vzťahuje, sa potom bude
uplatňovať tento dohovor.

Platobný rozkaz a spory s nízkou
hodnotou
Právo EÚ vytvorilo dva osobitné procesné
mechanizmy pre jednoduchšie vymáhanie
pohľadávok v cezhraničných sporoch:
i) Európske konanie o platobnom rozkaze a
ii) Európske konanie s nízkou hodnotou
sporu

Situácie v oblasti justície
Európsky platobný rozkaz:

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu:

I. Konania začaté pred vystúpením Spojeného
kráľovstva z EÚ
Prebiehajúce konania o európskom platobnom rozkaze podľa nariadenia sa nebudú môcť ukončiť podľa
nariadenia, ak medzičasom dôjde k vystúpeniu Spojeného kráľovstva z EÚ.

I. Konania začaté pred vystúpením Spojeného kráľovstva

Konania bude potrebné procesne upraviť tak aby
návrh spĺňal podmienky slovenskej právnej úpravy
(pravdepodobne transformácia na bežný platobný
rozkaz).
II. Konania začaté po vystúpení Spojeného
kráľovstva z EÚ
Konania začaté po vystúpení Spojeného kráľovstva
z EÚ vo vzťahu k účastníkovi usadenému v Spojenom
kráľovstve sa budú riadiť ustanoveniami vnútroštátneho práva, ktoré uplatňujú voči tretím štátom.

Prebiehajúce konania podľa nariadenia sa nebudú môcť ukončiť podľa nariadenia ak medzičasom dôjde k vystúpeniu Spojeného kráľovstva z EÚ.
Konania bude potrebné procesne upraviť resp. vyzvať navrhovateľa na opravu
vád návrhu, tak aby návrh spĺňal podmienky slovenskej právnej úpravy.
II. Konania začaté po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ
Konania začaté po vystúpení Spojeného z EÚ vo vzťahu k účastníkovi usadenému v Spojenom kráľovstve sa budú riadiť ustanoveniami vnútroštátneho práva, ktoré uplatňujú voči tretím
štátom.

Situácie v oblasti justície
Blokovanie bankových účtov

Právo EÚ zaviedlo možnosť dosiahnuť vydanie ochranného opatrenia, ktorým sa má
zabrániť prevodu alebo vybratiu finančných prostriedkov z účtu, ktoré by ohrozilo
vymáhanie pohľadávok v občianskych alebo obchodných veciach. Nariadenie (EÚ)
č. 655/2014 (nariadenie o európskom príkaze na zablokovanie účtov) zavádza nové
„európske“ konanie umožňujúce v cezhraničných prípadoch účinne a urýchlene
zablokovať finančné prostriedky vedené na viacerých bankových účtoch vo viacerých
štátoch EÚ tej istej osoby.
Spojené kráľovstvo však nie je týmto nariadením viazané. Vystúpenie Spojeného
kráľovstva z EÚ teda nebude mať vplyv na uplatňovanie tohto nástroja.

Výkon rozhodnutia, exekučný titul

Súdne rozhodnutia vydané v SR v konaniach začatých po
brexite, sa budú na území Spojeného kráľovstva vykonávať
podľa medzinárodných zmlúv alebo vnútroštátneho práva
platného v Spojenom kráľovstve.

Právna pomoc

Prístup k spravodlivosti sa bude vo veľmi obmedzenej miere
spravovať Dodatkovou zmluvou o civilnom konaní súdnom
medzi Československom a Spojeným kráľovstvom Veľkej
Británie a Severného Írska (Praha, 15. 2. 1935, č. 176/1935
Zb.), ktorá obsahuje ustanovenia o zákaze zloženia zábezpeky a právo chudobných.

Mediácia

Je otázne či po brexite Spojené kráľovstvo
zruší opatrenia, ktorými implementovalo
smernicu o mediácii, resp. v akom rozsahu
ich zruší. V prípade, ak by došlo k zrušeniu
týchto ustanovení, problematika cezhraničných mediácií by sa spravovala podľa
príslušných ustanovení práva Spojeného
kráľovstva, čo by mohlo mať dopad
najmä na vykonateľnosť cudzích mediačných rozhodnutí v Spojenom kráľovstve.

Situácie v oblasti justície
Obete a odškodňovanie
Základné práva obetí upravuje v EÚ
najmä smernica č. 2012/29/EÚ (o
ochrane obetí trestných činov).
Táto smernica je transponovaná
aj v právnom poriadku Spojeného
kráľovstva a jeho vystúpenie z EÚ by
nemalo práva obetí bezprostredne
ovplyvniť.

Chcem sa chrániť pred (násilným)
protiprávnym konaním (ochranné
príkazy)
Obeť alebo potenciálna obeť môže pred
brexitom postupovať podľa smernice
2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze
(v trestných veciach) alebo podľa
nariadenia (EÚ) č.606/2013 o uznávaní
ochranných opatrení v občianskych
veciach, v závislosti od toho, ktorý orgán
vydal ochranné opatrenie. Po brexite
nebude možné postupovať na základe
uvedených nástrojov.

Práva obetí trestných činov po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ
Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ by nemalo mať zásadnejší bezprostredný vplyv na úpravu základných práv obetí
trestných činov. Vystúpenie ale bude mať vplyv na právo
obete podať trestné oznámenie slovenským orgánom, týkajúce sa trestného činu spáchaného na území Spojeného
kráľovstva, keďže po vystúpení by v takýchto prípadoch obete mali
uplatňovať svoje práva priamo pred príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva a nie pred slovenskými justičnými orgánmi.

Odškodňovanie

V prípade vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ
by mal platiť v Spojenom kráľovstve vnútroštátny systém odškodňovania, ktorý vychádza
z Criminal Inuries Compensation Scheme
2012. Ak táto právna úprava nebude zmenená,
v prípade, ak došlo k spáchaniu trestného činu
na území Spojeného kráľovstva bude môcť
žiadať odškodnenie aj občan členského štátu
EÚ alebo jeho rodinný príslušník žijúci v Spojenom kráľovstve. Bližšie informácie je možné
nájsť na stránke Európskeho portálu elektronickej justície.

Situácie v oblasti justície
Chcem si prísť odpykať trest uložený
v Spojenom kráľovstve na Slovensku
Ak ste občan Slovenskej republiky
a máte na Slovensku trvalý pobyt alebo
iné preukázateľné sociálne väzby (napr.
rodinu, rodičov, prácu, manželku, dieťa),
pre ktoré si chcete odpykať trest na Slovensku, môžete o to požiadať súd v Spojenom kráľovstve, ktorý vydal (odsudzujúci) rozsudok.
Odovzdanie na výkon trestu odňatia
slobody sa riadi rámcovým rozhodnutím
č. 2008/909/SVV (vzájomné uznávanie
rozsudkov v trestných veciach, ktorými
sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo
opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody).
Po brexite je potrebné sa obrátiť na
Ministerstvo spravodlivosti Spojeného
kráľovstva, pričom konanie bude
spravované Dohovorom Rady Európy o
odovzdávaní odsúdených osôb.

Chcem si ísť odpykať trest uložený na Slovensku v Spojenom kráľovstve
Do vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ sa vaše odovzdanie na výkon trestu odňatia slobody
bude riadiť rámcovým rozhodnutím č. 2008/909/SVV (vzájomné uznávanie rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody).
Po brexite bude potrebné sa obrátiť na Ministerstvo spravodlivosti SR. V oboch prípadoch sa
bude problematika spravovať Dohovorom Rady Európy o odovzdávaní odsúdených osôb.

Procesné práva v trestnom konaní
Procesné práva podozrivých a obvinených
osôb sú zakotvené v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných
slobôd, ktorý sa bude v rozsahu platnej
judikatúry Európskeho súdu pre ľudské
práva aplikovať aj na konania v Spojenom
kráľovstve nezávisle od ich vystúpenia z
EÚ.
Vystúpenie Spojeného kráľovstva
z Európskej únie bez dohody by nemalo mať, aj s ohľadom na viazanosť Spojeného kráľovstva Európskym dohovorom
na ľudské práva, zásadný vplyv na rozsah
procesných práv v trestnom konaní oproti
súčasnosti.

Voľby

Občianstvo a voľby
Strata občianstva
Po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ sa vo vzťahu k štátnemu
občianstvu SR (dvojaké štátne občianstvo) nič nemení, zostáva
v platnosti zákon NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR
v znení neskorších predpisov.
Štátny občan Slovenskej republiky stráca podľa § 9 ods. 1 písm. b)
a odseku 16 zákona štátne občianstvo Slovenskej republiky dňom,
ktorým na základe výslovného prejavu vôle (žiadosť, vyhlásenie alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva) dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo.
K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky
(§ 9 ods. 17 zákona) nedôjde
ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne
občianstvo v súvislosti s uzavretím manželstva so štátnym občanom
iného štátu, a to za predpokladu, že cudzie štátne občianstvo
manžela nadobudol za trvania spoločného manželstva;
ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením (podľa
§ 9 ods. 18 zákona), teda ak dieťa nadobudlo narodením ex lege dvojaké alebo viacnásobné štátne občianstvo, a to podľa princípu ius
sanguinis (podľa rodu) alebo ius soli (podľa miesta narodenia) alebo
ich kombináciou (napr. dieťa narodené v USA dvom cudzincom).

Rozsah volebných práv pre občanov EÚ po odchode Spojeného
kráľovstva zatiaľ nie je pevne špecifikovaný, ale Spojené kráľovstvo
bude k tejto otázke pristupovať na základe reciprocity.
Momentálne môžu občania EÚ, teda aj občania Slovenskej republiky, voliť vo všetkých voľbách okrem všeobecných parlamentných
(do Dolnej komory). Ide o voľby lokálne/do samospráv, do Škótskeho parlamentu, do Waleského Národného Zhromaždenia, do Zhromaždenia Sev. Írska a do EP. Občania EÚ môžu taktiež voliť policajných a kriminálnych komisárov a zúčastňovať sa aj referend
v Spojenom kráľovstve.
Britským občanom s trvalým pobytom povolí vláda SR po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ aktívne a pasívne volebné právo pri
voľbách do Vyšších územných celkov (VÚC) a samospráv.

Informácie pre podnikateľov

Dovoz a vývoz tovaru
Spojené kráľovstvo sa dňom odchodu z EÚ stane krajinou neviazanou žiadnou dohodou o vzájomnom obchode s EÚ.
V praxi by to znamenalo, že vzájomné obchodné vzťahy sa budú riadiť len
pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a obe strany si navzájom budú uplatňovať v obchode také opatrenia, aké v súčasnosti uplatňuje
EÚ voči ostatným tretím krajinám, s ktorými nemá uzavreté preferenčné
obchodné dohody. Pri obchodovaní s tovarom sa to týka najmä dovozného
cla, ako aj colných formalít a postupov súvisiacich s prepúšťaním tovaru.
Sadzby dovozného cla v Spojenom kráľovstve budú v prípade brexitu bez
dohody v prvej fáze s najväčšou pravdepodobnosťou rovnaké, aké stanovuje spoločný colný sadzobník EÚ. Je však možné, že Spojené kráľovstvo
bude mať vlastný colný sadzobník odo dňa vystúpenia.
Pre niektoré tovary môže Spojené kráľovstvo jednoducho replikovať clá
zahrnuté v listine záväzkov EÚ.

To však nie je možné pre tovar, na ktorý sa vzťahujú colné
kvóty. Colná kvóta znamená, že určité množstvo tovaru sa
môže doviezť so zníženou, prípadne nulovou colnou sadzbou. Ak dovoz tohto tovaru dosiahne úroveň colnej kvóty,
začne sa naň uplatňovať vyššia colná sadzba. Colné kvóty
boli stanovené v rámci WTO, aby zodpovedali dopytu EÚ,
ktorú tvorilo 28 členských štátov.
V súvislosti s brexitom si EÚ a Spojené kráľovstvo proporčne rozdelia jestvujúce colné kvóty určené v súčasnosti
pre EÚ 28. So spôsobom rozdelenia však musia súhlasiť aj
zainteresovaní členovia WTO, preto EÚ s nimi v súčasnosti
rokuje o tejto otázke.
Ak nebude možné uzatvoriť dohody týkajúce sa rozdelenia colných kvót so všetkými dotknutými členmi WTO ku
dňu, ktorým sa listina koncesií a záväzkov WTO pre EÚ
prestane uplatňovať na území Spojeného kráľovstva, EÚ
jednostranne proporčne rozdelí colné kvóty podľa metodiky, ktorá je v súlade s požiadavkami článku XXVIII dohody GATT 1994 (podiel EÚ 27 na využití dovozu v percentách sa pre každú individuálnu colnú kvótu stanoví za
reprezentatívne obdobie troch rokov 2013-2015). Súčasné
colné kvóty pre EÚ 28 sú uvedené na stránke Finančného
riaditeľstva SR.

Dovoz a vývoz tovaru

Tovar, ktorý sa prepraví na colné územie EÚ zo Spojeného kráľovstva
alebo sa má vyviesť z tohto územia na prepravu do Spojeného kráľovstva, podlieha colnému dohľadu a môže podliehať colným kontrolám
v súlade s nariadením (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa
ustanovuje Colný kódex Únie. To okrem iného znamená, že sa uplatňujú colné formality, musia sa podať colné vyhlásenia a colné orgány
môžu požadovať záruky na prípadné alebo existujúce colné dlhy.
Tovar, ktorý sa dovezie na colné územie EÚ zo Spojeného kráľovstva, podlieha nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku.
To znamená uplatňovanie príslušných ciel.
Na určitý tovar, ktorý vstúpi do EÚ zo Spojeného kráľovstva alebo
opúšťa EÚ do Spojeného kráľovstva, sa vzťahujú zákazy alebo obmedzenia z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín alebo ochrany národného
kultúrneho bohatstva.
Zoznam zákazov a obmedzení na webovej stránke GR TAXUD.

Povolenia udeľujúce status schváleného hospodárskeho
subjektu (AEO) a iné povolenia na colné zjednodušenia, vydané colnými orgánmi Spojeného kráľovstva, už
nebudú platiť na colnom území Únie.
Tovar s pôvodom v Spojenom kráľovstve, ktorý je
začlenený do tovaru vyvážaného z EÚ do tretích krajín, sa už nebude považovať za „obsah EÚ“ na účely
spoločnej obchodnej politiky EÚ. To má vplyv na schopnosť vývozcov EÚ kumulovať tovary pochádzajúce zo
Spojeného kráľovstva a môže mať vplyv na použiteľnosť
preferenčných sadzieb, ktoré Únia dohodla s tretími
krajinami.
Podrobnejšie informácie týkajúce sa obchodu s tovarom
a so službami sú na webovej stránke MZVEZ SR: www.
mzv.sk/podnikajme-v-zahranici/brexit/obchod-s-tovarom-a-so-sluzbami.

Odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody (no deal) sa
prestanú na územie Spojeného kráľovstva vzťahovať všetky
primárne a sekundárne právne predpisy EÚ.
Pohyb tovaru, ktorý vstúpi do EÚ zo Spojeného kráľovstva, sa bude
od dátumu vystúpenia považovať za dovoz a pohyb tovaru, ktorý
opúšťa EÚ do Spojeného kráľovstva, sa bude považovať za vývoz.
Uplatňovať sa budú všetky príslušné právne predpisy Únie týkajúce sa dovážaného tovaru a vyvážaného tovaru vrátane výberu
poplatkov a daní (ako sú clá, daň z pridanej hodnoty a spotrebná
daň pri dovoze) v súlade so záväzkami Európskej únie vyplývajúcimi z pravidiel Svetovej obchodnej organizácie.
Znamená to uplatňovanie formalít, ktoré sa dnes uplatňujú na obchod s tretími krajinami, vrátane predkladania colných vyhlásení a
colných kontrol na zabezpečenie súladu s predpismi EÚ.

Odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody (no deal) sa
prestanú na územie Spojeného kráľovstva vzťahovať všetky
primárne a sekundárne právne predpisy EÚ.
Pohyb tovaru, ktorý vstúpi do EÚ zo Spojeného kráľovstva, sa bude
od dátumu vystúpenia považovať za dovoz a pohyb tovaru, ktorý
opúšťa EÚ do Spojeného kráľovstva, sa bude považovať za vývoz.

Colná oblasť
Uplatňovať sa budú všetky príslušné právne predpisy Únie týkajúce sa dovážaného
tovaru a vyvážaného tovaru vrátane výberu poplatkov a daní (ako sú clá, daň z pridanej hodnoty a spotrebná daň pri dovoze) v súlade so záväzkami Európskej únie
vyplývajúcimi z pravidiel Svetovej obchodnej organizácie.
Znamená to uplatňovanie formalít, ktoré sa dnes uplatňujú na obchod s tretími krajinami, vrátane predkladania colných vyhlásení a colných kontrol na zabezpečenie
súladu s predpismi EÚ.
To je presný opak súčasnej situácie, v ktorej sa na obchod na hraniciach medzi Spojeným kráľovstvom a zvyškom Európskej únie neuplatňujú žiadne takéto formality
ani poplatky.
Podrobnejšie informácie týkajúce sa cieľ a daní odporúčame webovú stránku finančnej správy SR.

Tovar, ktorý sa prepraví na colné územie EÚ zo Spojeného
kráľovstva alebo sa dovezie z tohto územia na prepravu do Spojeného kráľovstva, podlieha colnému dohľadu a môže podliehať colným kontrolám v súlade s nariadením (EÚ) č. 952/2013
z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie.
Tovar, ktorý sa prepraví na colné územie EÚ zo Spojeného
kráľovstva alebo sa dovezie z tohto územia na prepravu do
Spojeného kráľovstva, podlieha colnému dohľadu a môže
podliehať colným kontrolám v súlade s nariadením (EÚ)
č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný
kódex Únie.
To okrem iného znamená, že sa uplatňujú colné formality,
musia sa podať colné vyhlásenia a colné orgány môžu požadovať záruky na prípadné alebo existujúce colné dlhy.
V prípade cestujúcich bude obmedzené množstvo výrobkov,
najmä tabakových výrobkov a alkoholických nápojov, ktoré
sa dovezú do EÚ bez toho, aby bolo nutné zaplatiť clo, DPH
a spotrebnú daň.
Taktiež je možné, že batožina pri vstupe zo Spojeného
kráľovstva na územie EÚ bude podrobená colnej kontrole.
Na druhej strane budú mať cestujúci zo Spojeného kráľovstva pri odchode z EÚ nárok na vrátenie DPH.

Podnikateľské subjekty, ktoré budú so Spojeným kráľovstvom
pravidelne a často obchodovať, môžu za účelom skrátenia procesu colného konania súvisiaceho s dovozom / vývozom / tranzitom tovaru požiadať colný úrad o povolenie využívať zjednodušené postupy v colnom konaní.
Zároveň však musia počítať aj s typom kontrol po prepustení, v
rámci ktorej colné orgány overujú presnosť a úplnosť informácií
uvedených v colnom vyhlásení, vo vyhlásení na dočasné uskladnenie, v predbežnom colnom vyhlásení o vstupe, predbežnom
colnom vyhlásení o výstupe, vyhlásení o spätnom vývoze alebo oznámení o spätnom vývoze a existenciu, pravosť, presnosť
a platnosť každého podporného dokladu a môžu preskúmať
účtovné záznamy deklaranta a iné záznamy vzťahujúce sa
na operácie s daným tovarom alebo na predchádzajúce alebo
nasledujúce obchodné operácie s týmto tovarom po jeho prepustení.
*„prepustenie tovaru“ je úkon, ktorým colné orgány umožňujú nakladať s tovarom za podmienok ustanovených pre colný režim, do ktorého je tovar prepustený; Colný kódex Únie – nariadenie 952/2013 – čl. 5 bod 26.

Tovar, ktorý sa dovezie na colné územie EÚ zo Spojeného
kráľovstva, bude podliehať nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87
z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o
Spoločnom colnom sadzobníku, čo znamená uplatnenie
príslušných ciel.
Na tovar, ktorý vstúpi do EÚ zo Spojeného kráľovstva alebo
opúšťa EÚ do Spojeného kráľovstva, sa vzťahujú zákazy alebo obmedzenia z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo
rastlín alebo ochrany národného kultúrneho bohatstva.
V prípade dovozu alebo vývozu tovaru rastlinného alebo
živočíšneho pôvodu (vrátane živých zvierat) sa uplatnia
fytosanitárne alebo veterinárne kontroly.
Povolenia udeľujúce status schváleného hospodárskeho
subjektu (AEO resp. SHS) a iné povolenia na colné zjednodušenia, vydané colnými orgánmi Spojeného kráľovstva,
už nebudú platiť na colnom území EÚ.

Tovar s pôvodom v Spojenom kráľovstve, ktorý je začlenený do
tovaru vyvážaného z EÚ do tretích krajín, už nebude môcť byť
na účely spoločnej obchodnej politiky EÚ kvalifikovaný ako „obsah EÚ”.
To bude vplývať na vývozcov z EÚ pri kumulácii tovaru
pochádzajúceho zo Spojeného kráľovstva ako aj na uplatnenie
preferenčných sadzieb dohodnutých Úniou s tretími krajinami.
V súvislosti s podaním elektronického colného vyhlásenia pri
dovoze/vývoze/tranzite tovaru môžu podnikateľské subjekty ako aj fyzické osoby-nepodnikatelia využiť webové rozhranie informačného systému „Centrálny elektronický priečinok“
(skr. IS CEP).
V prípade chýbajúcich skúsenosti so splnením colných formalít
alebo v prípade problémov pri vyplňovaní colného vyhlásenia
je možné sa nechať v colnom konaní zastupovať organizáciou
poskytujúcou služby colnej deklarácie, ktorá vykonáva aj vyplňovanie colného vyhlásenia, nomenklatúrne zatriedenie tovaru a disponuje aj oprávneniami na elektronickú komunikáciu.

Oblasť nepriamych daní
(DPH a spotrebné dane)

Tovar, ktorý vstúpi na daňové (DPH) územie EÚ zo Spojeného kráľovstva alebo je
odoslaný alebo prepravený z daňového
(DPH) územia EÚ do Spojeného kráľovstva, sa bude považovať za dovoz alebo vývoz tovaru v súlade so smernicou
Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006
o spoločnom systéme dane z pridanej
hodnoty (ďalej len „smernica o DPH“).
To znamená vymeranie DPH pri dovoze,
zatiaľ čo vývoz je od DPH oslobodený.

Zdaniteľné osoby (usadené v treťom štáte),
ktoré chcú využívať jeden z osobitných režimov hlavy XII kapitoly 6 smernice o DPH,
a ktoré poskytujú telekomunikačné služby,
služby televízneho a rozhlasového vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľným
osobám v EÚ, sa budú musieť zaregistrovať
v rámci Osobitnej úpravy MOSS v členskom
štáte EÚ; nebudú môcť byť už registrovaní
v Spojenom kráľovstve

Zdaniteľné osoby so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktoré kupujú tovar a
služby alebo dovážajú tovar podliehajúci DPH v členskom štáte EÚ, a ktoré
chcú požiadať o vrátenie tejto DPH, to
už nebudú môcť urobiť elektronicky v
súlade so smernicou Rady 2008/9/ES,
ale musia si na to nárokovať v súlade
so smernicou Rady 86/560/EHS.
Členské štáty môžu vrátenie dane
podľa tejto smernice podmieniť reciprocitou. (Obdobne platitelia DPH,
ktorí kúpia tovar alebo služby podliehajúce DPH v Spojenom kráľovstve
už nebudú môcť podávať žiadosť o
vrátenie dane elektronicky v súlade so
smernicou Rady 2008/9/ES).
Od spoločnosti so sídlom v Spojenom
kráľovstve, ktorá vykonáva zdaniteľné
transakcie v členskom štáte EÚ, môže
tento členský štát žiadať, aby určila
daňového zástupcu ako osobu povinnú
odviesť DPH v súlade so smernicou o
DPH.

Preprava tovaru, ktorý zo Spojeného
kráľovstva vstúpi na územie EÚ podliehajúce spotrebnej dani alebo je odoslaný
alebo prepravený do Spojeného kráľovstva z územia EÚ podliehajúceho spotrebnej dani, sa bude považovať za dovoz
alebo vývoz tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v súlade so smernicou Rady
2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní.

To okrem iného znamená, že kontrolný systém prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (EMCS) sa už sám o sebe nebude
uplatňovať na pozastavenú prepravu tovaru
podliehajúceho spotrebnej dani z EÚ do Spojeného kráľovstva, ale táto preprava sa bude
považovať za vývoz, pričom dohľad nad spotrebnou daňou končí v mieste výstupu z EÚ.

Na prepravu tovaru podliehajúceho
spotrebnej dani do Spojeného kráľovstva preto bude potrebné vývozné vyhlásenie, ako aj elektronický administratívny dokument (e-AD).
Pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani zo Spojeného
kráľovstva do EÚ budú musieť byť pred
začatím prepravy v rámci systému
EMCS splnené colné formality.
Vláda Slovenskej republiky pripravila pre prípad vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody
vnútroštátne opatrenia na minimalizáciu dopadov v rôznych oblastiach,
ktoré nájdete na webovom sídle Úradu
vlády SR.

PRIAME DANE
Brexit nebude mať vplyv na platnú Zmluvu o
zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenú medzi
Spojeným kráľovstvom a SR (ďalej len „zmluva“), t. j.
legislatívny rámec pre určenie, ktorý štát má právo
na zdanenie príslušných príjmov zdaňovaných daňou
z príjmov a v akom rozsahu, pre spôsob zamedzenia dvojitého zdanenia, výmenu informácii, riešenie
sporov, administratívnu spoluprácu a pod. zostáva
nezmenený.

Zmeny pre týchto daňovníkov nastanú po brexite najmä v nasledovných oblastiach uplatňovania zákona o dani z príjmov:

Na príjmy plynúce daňovníkom s obmedzenou
daňovou povinnosťou (rezidentom Spojeného
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska) zo zdrojov na území SR sa naďalej uplatňuje ustanovenie
§ 16 (Zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou
povinnosťou) a súvisiace ustanovenia zákona o dani
z príjmov.

•

Nakoľko daňovník Spojeného kráľovstva nebude po
brexite považovaný za daňovníka členského štátu
Európskej únie ani za daňovníka štátu, ktorý je
zmluvnou stranou Dohody o EHP, takýto daňovník
bude zdaňovaný v súlade so zákonom o dani z príjmov ako daňovník tzv. „tretieho štátu“.

•
•

•
•
•
•

•
•
•

oslobodenie úrokov a licenčných poplatkov uvedené v ustanoveniach § 13 ods. 2 písm. f) a
h);
oslobodenie daňového bonusu a ostatných príjmov uvedených v ustanoveniach § 9 ods. 2
písm. b) a n);
predmetom dane bude príjem plynúci z nadobudnutia akcií podľa § 3 ods. 2 písm. d) a § 12
ods. 7 písm. d);
uplatnenie inštitútu zabezpečenia dane podľa § 44;
výhody poskytované pri zmene sídla alebo miesta skutočného vedenia obchodnej
spoločnosti alebo družstva podľa § 17 ods. 26;
výhody poskytované pri oceňovaní nepeňažného vkladu v pôvodných cenách podľa § 17d;
výhody poskytované pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo
družstiev v pôvodných cenách podľa § 17e;
osobitná úprava pre platenie dane v splátkach pri tzv. „exit dane“ podľa § 17g;
uznateľnosť daňových výdavkov podľa § 19 ods. 3 písm. k);
možnosť uplatnenia súvisiacich výdavkov pri vybraných druhoch príjmov podľa § 43 ods.
6.

Doprava
Vláda SR schválila 13. marca 2019 Návrh zákona, ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s
vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez
dohody, tzv. lex brexit.
V súčasnosti sú už účinné nariadenia, ktorými sa zabezpečí základné prepojenie v oblasti leteckej a cestnej
dopravy, uplatňovať sa budú odo dňa vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody.
Nariadenia majú dočasný charakter a nemajú kopírovať
výhody vyplývajúce z členstva v EÚ.

Letecká doprava
Nedôjde k narušeniu leteckého spojenia medzi
SR a Spojeným kráľovstvom.
Pri bezpečnostných kontrolách cestujúcich a ich
batožiny (príručnej a podanej) nedôjde k zmenám.
V súčasnosti sa neočakávajú zmeny v nárokoch
cestujúcich v prípade meškania alebo zrušenia letu (Spojené kráľovstvo avizovalo, že bude
naďalej zaručovať všetky práva cestujúcich v leteckej doprave; v každom prípade zostávajú všetky nároky platné ako predtým, pokiaľ ide o lety
prevádzkované európskou leteckou spoločnosťou
alebo lety z EÚ do Spojeného kráľovstva).

Doprava

Cestná doprava

Medzinárodnú dopravu bude možné vykonávať ako v období
pred vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ.
Dôjde k obmedzeniu vykonávania kabotáže.
Dopravcovia by sa mali pripraviť na možné zdržania v prístavoch pri preprave nákladu smerujúceho do a zo Spojeného
kráľovstva. V medzinárodnej autobusovej doprave nedôjde
k zmenám.

Poštové služby

Možno očakávať predĺženie doby dopravy a zvýšenie poštových
sadzieb.
Poštové zásielky bude potrebné predložiť na colné prerokovanie a zaplatiť príslušné clo, DPH.

Roaming

Dňom vystúpenia Spojeného kráľovstva sa na volania a služby
medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ nebudú vzťahovať cenové
limity platné v rámci EÚ;
Upozorňujeme najmä na sledovanie spotreby dát.
Váš operátor je povinný poskytnúť informácie o výške poplatkov za roaming.
Podrobnejšie informácie na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Obchodné právo
Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ prinesie
do oblasti obchodného práva a práva obchodných
spoločností ďalekosiahle dôsledky, pretože jeho momentom sa prestane uplatňovať sloboda usadiť sa,
ktorá je základom práva obchodných spoločností
v EÚ.
Úprava obchodných spoločností obsiahnutá v nariadeniach zanikne vystúpením Spojeného kráľovstva.
Právo obchodných spoločností upravené smernicami EÚ bude v Spojenom kráľovstve zrejme postupne
menené.
Postavenie britských občanov resp. osôb s bydliskom alebo sídlom v Spojenom kráľovstve pri podnikateľskej činnosti uskutočňovanej
v SR sa brexitom nezmení.
Súčasná formulácia podmienok podnikania zahraničných osôb v SR je založená na formálnej reciprocite. Náš zákon však môže uložiť v niektorých prípadoch prísnejšie podmienky. Deje sa tak napríklad pri vyžadovaní povinného zápisu zahraničných osôb do Obchodného registra.
Výnimkou sú však nielen osoby s bydliskom a sídlom v EÚ štátoch, ale i v štátoch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD),
medzi ktoré patrí aj Spojené kráľovstvo.
Postavenie Spojeného kráľovstva sa tak v tejto otázke nezmení, prejde iba zo skupiny EÚ štátov do skupiny OECD štátov.
Pre podrobnejšie informácie spadajúce do kompetencie Ministerstva hospodárstva SR odporúčame navštíviť web stránku:
www.mzv.sk/podnikajme-v-zahranici/brexit/obchodne-pravo

Konkurzné konanie a reštrukturalizácia
Konkurz a reštrukturalizácia sa bude aj po
vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ riadiť na
Slovensku naďalej slovenským právom. V Spojenom kráľovstve zasa právom Spojeného kráľovstva. Zmení sa však dosah slovenského konania
na majetok a dlhy dlžníka v Spojenom kráľovstve
a naopak. Uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí
v tejto oblasti totiž momentálne reguluje nariadenie (EÚ) 2015/848 (nariadenie o insolvenčnom
konaní), ktoré za určitých okolností umožňuje
voľný pohyb insolvenčných rozsudkov.

Uznanie súdnych rozhodnutí

Problematiku insolvenčného práva neupravuje
žiadna zmluva medzi Spojeným kráľovstvom a SR.
Slovenské rozhodnutie o konkurze alebo reštrukturalizácii sa v Spojenom kráľovstve uzná, ak sa
hlavné konanie začalo na Slovensku do dňa odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ. Dôležitý je dátum
začatia slovenského konania a nie dátum žiadosti
o uznanie. Uvedené platí aj pre uznanie rozhodnutí Spojeného kráľovstva v SR.
Neskoršie rozhodnutia Spojeného kráľovstva sa v
SR budú spravovať podľa slovenského vnútroštátneho práva, ktoré na uznanie insolvenčných
rozhodnutí vyžaduje vzájomnosť (§ 173 ZKR zatiaľ
pre Spojené kráľovstvo nie je daná).

Právomoc

Do dňa odchodu Spojeného
kráľovstva z EÚ sa právomoc súdu
pre hlavné konanie bude určovať
podľa nariadenia EÚ, teda podľa
tzv. centra hlavných záujmov
dlžníka (miesta, kde dlžník podniká). V prípade spoločnosti alebo
právnickej osoby sa za centrum
jej hlavných záujmov väčšinou
považuje miesto, kde má registrované sídlo, ak sa nepreukáže
opak. Nariadenie rozlišuje medzi
hlavným a vedľajším konaním,
pričom vedľajšie konanie je
možné otvoriť v ktoromkoľvek
členskom štáte, ak tam má dlžník
podnik.
Po brexite sa bude právomoc slovenského súdu určovať podľa vnútroštátnych
predpisov (majetok dlžníka na území SR), v Spojenom kráľovstve sa právomoc bude určovať podľa britského vnútroštátneho práva. V dohľadnej dobe
sa však neočakáva zmena existujúcej právnej úpravy Spojeného kráľovstva.
Rovnako sa posúdi právomoc pre žaloby, ktoré priamo vyplývajú z insolvenčného
konania a úzko s ním súvisia.

