V souvislosti se změnami, ve spojitosti s vystoupením Velké Británie z EU k 1.1.2021 jsou zde
informace, jak se změní administrativní a legislativní rámec řešení sportovně pracovních
záležitostí pro české kluby, svazy a sportovce plánující aktivní účast na sportovních akcích ve
Velké Británii.
A) Obecné/generální dotazy
Jsou přechodné dohody mezi CZ a GB?
Přechodné období skončilo k 31.12.2020.
Odkaz na obecné informace pro cestování občanů EU do GBR od 1.1.2021:
https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen
Odkaz na obecné informace k pobrexitovým pravidlům:
https://www.mzv.cz/london/cz/aktuality/rozcestnik_informaci_k_brexitu_co_vas.html
Kam se může sportovec obrátit v případě problému v GB?
Vždy záleží, čeho se daný problém týká. Nelze poskytnout univerzální odpověď.
B) Cestování sportovců a přeprava sportovního vybavení
Mění se podmínky pro vstup do EU osob s občanstvím GB? (covid i jiné)
Covid: Vždy záleží na podmínkách stanovených v aktuálním Ochranném opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR. Informace jsou vždy následně přehledně zpracovány do
tabulky ze strany Ministerstva vnitra ČR
GB = třetí země, tudíž kategorie C. Občan třetí země v aktuálních Pravidlech pro vstup osob
na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví (platná od 5.
ledna 2021, 0:00), dostupné zde:
https://www.mvcr.cz/soubor/tabulka-pravidla-pro-vstup-osob-na-uzemi-ceske-republikydle-ochranneho-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi.aspx
Aktuální informace jsou dostupné vždy zde:
https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx
Obecné zde:
https://www.mzv.cz/london/en/visa_and_consular_information/visa_information_for_uk_ci
tizens_valid/index.html;https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-greatbritain-and-the-eu-guidance-for-hauliers-and-commercial-drivers.cs
Budou platit řidičské průkazy, zbrojní průkazy, pilotní průkazy, průkazy na přepravu zvířat a
další, stejně jako dnes, nebo je nějaká změna?
Řidičské průkazy:

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Evropska-unie/Aktualni-temata/BREXIT-Vymenaridicskych-prukazu-Spojeneho-kralov
https://www.gov.uk/guidance/driving-in-the-eu-afterbrexit?utm_campaign=transition_p1&utm_medium=cpc&utm_source=seg&utm_content=b
drs&gclid=CKXSq6Owre0CFcvKGwodCr8Pog
Driving in Great Britain on a non-GB licence – GOV.UK (www.gov.uk)
https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-euguidance-for-hauliers-and-commercial-drivers.cs
Přeprava zvířat:
https://www.gov.uk/guidance/pet-travel-to-and-from-great-britain
V ČR je pro více informací nutné kontaktovat Státní veterinární správu ČR:
https://www.svscr.cz/pripravenost-na-brexit/
https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/
Mění se limit na palivo přes hranice a na jiné látky se spotřební daní? Jak pro cestu do GB,
tak i upět do EU?
V ČR je pro bližší informace nutné kontaktovat Celní správu ČR;
https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/Informace-o-vystoupen%c3%ad-spojen%c3%a9hokr%c3%a1lovstv%c3%ad-velk%c3%a9-brit%c3%a1nie-a-severn%c3%adho-irska-zevropsk%c3%a9-unie-.aspx
https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-need-to-pay-fuel-duty-from-1-january-2021
Obecně o limitech na dovoz zboží do Spojeného království:
https://www.gov.uk/duty-free-goods/arriving-in-Great-Britain
Mění se veterinární předpisy na přepravu zvířat?
https://www.gov.uk/guidance/pet-travel-to-and-from-great-britain
V ČR je pro více informací nutné kontaktovat Státní veterinární správu ČR:
https://www.svscr.cz/pripravenost-na-brexit/ https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-vzajmovem-chovu/
Veterinární dokumenty na přepravu zvířat po EU, systém TRACES je platný, nebo je třeba
zařídit dokumenty na výstup/vstup z/do EU?
Cestování se zvířaty v rámci EU:
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/animal-plant/index_cs.htm
https://www.svscr.cz/pripravenost-na-brexit/
V ČR je pro více informací nutné kontaktovat Státní veterinární správu ČR
Odkazy obsahují vždy bližší informace / kontaktní informace na příslušné úřady
Kam je možno se obrátit pro vyřízení celních dokumentů? Je třeba případně nějaká
registrace na Celním úřadě? (číslo EORI nebo jiné?)
V ČR je pro bližší informace nutné kontaktovat Celní správu ČR;
https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/Informace-o-vystoupen%c3%ad-spojen%c3%a9hokr%c3%a1lovstv%c3%ad-velk%c3%a9-brit%c3%a1nie-a-severn%c3%adho-irska-zevropsk%c3%a9-unie-.aspx

Informace o tom, jaké úřady kontaktovat ve Spojeném království naleznete na webu ZÚ
Londýn:
https://www.mzv.cz/london/cz/aktuality/rozcestnik_informaci_k_brexitu_co_vas.html
https://www.mzv.cz/london/cz/obchod_a_ekonomika/brexit_a_export_informace_o_novyc
h/export_zbozi_do_uk.html
Platí homologace dopravních prostředků vzájemně jako doposud?
Britské úřady:
https://www.gov.uk/importing-vehicles-into-the-uk/mutual-recognition
https://www.gov.uk/vehicle-approval
https://www.gov.uk/importing-vehicles-into-the-uk
Pro bližší informace je nutné kontaktovat britský úřad Vehicle Certification Agency:
https://www.vehicle-certification-agency.gov.uk/
České úřady – Pro více informací je nutné kontaktovat Ministerstvo dopravy ČR:
https://www.mdcr.cz/
Mění se nějak nakládání s léky a jejich přeprava pro sportovní účely?
https://www.gov.uk/travelling-controlled-drugs; https://www.nhs.uk/common-healthquestions/medicines/can-i-take-my-medicine-abroad/
V ČR je nutné pro více informací kontaktovat Státní ústav pro kontrolu léčiv:
https://www.sukl.cz/
C) Pobyt sportovců
Mění se nějak pravidla povolení pobytu v CZ v GB. Např. když český občan v GB sportuje,
případně vykonává jinou činnost spojenou se sportem například masér, terapeut, trenér.
https://www.mzv.cz/london/en/visa_and_consular_information/visa_information_for_uk_ci
tizens_valid/index.html;https://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/imi
gracni_pravidla_pro_obcany_eu_platna/index.html
Mění se pravidla pobytu pro britské občany v ČŘ a naopak?
https://www.mzv.cz/london/en/visa_and_consular_information/visa_information_for_uk_ci
tizens_valid/index.html;https://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/imi
gracni_pravidla_pro_obcany_eu_platna/index.html
Je vytvořena nějaká legislativní podpora, pro regulaci v oblasti omezení doby pobytu, nebo
druhu a platnosti víza? (případně nasčítání doby)
https://www.mzv.cz/london/en/visa_and_consular_information/visa_information_for_uk_ci
tizens_valid/index.html;https://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/imi
gracni_pravidla_pro_obcany_eu_platna/index.html
D) Pojištění sportovců/movitých věcí
Mění se nějakým způsobem pojištění? (cestovní)
https://www.gov.uk/guidance/foreign-travelinsurance;https://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/imigracni_pravidl
a_pro_obcany_eu_platna/karta_zdravotniho_pojisteni_uk_global.html

https://www.gov.uk/guidance/healthcare-for-eu-and-efta-citizens-visiting-the-uk
Jaký vliv má brexit na sociální a zdravotní pojištění, případně dopady vystoupení GB z EU?
Je nutné kontaktovat Českou správu sociálního zabezpečení:
https://www.cssz.cz/; https://www.cssz.cz/-/brexit-vystoupeni-spojeneho-kralovstvi-z-eu-ajeho-dopady-na-socialni-zabezpeceni-migrujicich-os-1
Mění se záležitosti ohledně pojištění sportovního vybavení? (řada sportovců/týmů používá
speciální sportovní vybavení často v hodnotě nad 50 000 Kč)
Dotazy je nutné vznést přímo na konkrétní pojišťovny, v ČR případně Kancelář zdravotního
pojištění: https://www.kancelarzp.cz/cs/
Pokud jede někdo na závody do GB se sportovním vybavením musí zařídit celní dokumenty?
https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-euguidance-for-hauliers-and-commercial-drivers.cs
https://www.mzv.cz/london/cz/obchod_a_ekonomika/brexit_a_export_informace_o_novyc
h/index.html
E) Daňová politika
Pokud zde někdo z občanů GB pracuje, jak se mění jejich povolení pobytu, pojištění, hlášení
pobytu? Kde je to možno případně vyřídit a požádat?
https://www.mvcr.cz/clanek/brexit.aspx, dotazy k pojištění je opět nutné vznést přímo na
konkrétní pojišťovny, případně Kancelář zdravotního pojištění:
https://www.kancelarzp.cz/cs/, případně Českou správu sociálního zabezpečení:
https://www.cssz.cz/
Jak se mění předpisy o daňové rezidentuře občanů CZ v GB a občanů BG v CZ?
Ve věci danění nerezidentů v GBR je k dispozici zatím pouze tento materiál z minulých let:
https://www.gov.uk/government/publications/non-resident-entertainers-andsportspersons-hs303-self-assessment-helpsheet, ve věci daňových rezidentů v GBR zde:
https://www.gov.uk/tax-come-to-uk
Ve věci danění nerezidentů v ČR je k dispozici tento materiál:
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/brexit/info-brexit-dan-z-prijmu-11078; pro více
informací je nutné kontaktovat Ministerstvo financí ČR
Je platná smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi CZ a GB? Je zde dopad do DPH, tedy
mění se GB na třetí zemi a je ve stejném režimu jako všechny třetí země?
GB je od 1.1.2021 v tomto směru považována za třetí zemi. Více zde:
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/brexit/info-brexit-dan-z-prijmu-11078; pro více
informací je nutné kontaktovat Ministerstvo financí ČR
Jak se mění zdanění výher v soutěži pro sportovce GB v CZ a české sportovce při výhře
finanční částky v GB?

Ve věci danění nerezidentů v GBR je k dispozici zatím pouze tento materiál z minulých let:
https://www.gov.uk/government/publications/non-resident-entertainers-andsportspersons-hs303-self-assessment-helpsheet
Ve věci danění nerezidentů v ČR je k dispozici tento materiál:
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/brexit/info-brexit-dan-z-prijmu-11078; pro více
informací je nutné kontaktovat Ministerstvo financí ČR

