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

Od 30. března 2019 bude Spojené království třetí zemí. Podniky v EU mají nyní nejvyšší čas zahájit přípra-
vy na vystoupení Spojeného království z EU, pokud tak ještě neučinily.

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

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

Jednání mezi EU a Spojeným královstvím o podmínkách dohody o vystoupení stále probíhají. Po ukončení jednání musí 
být dohoda o vystoupení ratifikována. Budoucí vztah mezi EU a Spojeným královstvím je možné sjednat až poté, co 
Spojené království z EU odejde. 

Ale i když bude dohoda o vystoupení ratifikována a během přechodného období bude úspěšně uzavřena dohoda o bu-
doucím vztahu, bude tento vztah jiný než s členským státem EU.

Všechny dotčené podniky se proto musí připravit, přijmout všechna potřebná rozhodnutí a dokončit všechny 
potřebné administrativní kroky před 30. březnem 2019, aby se vyhnuly narušení své činnosti.
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 3. OSVĚDČENÍ, LICENCE A POVOLENÍ  
Pokud vaše činnost vyžaduje osvědčení, licence nebo povolení vydávané orgány Spojeného království nebo subjekty 
usazenými ve Spojeném království – případně držené někým, kdo má ve Spojeném království sídlo – může se stát, že 
po brexitu přestanou v EU platit. Může být zapotřebí je převést nebo požádat o nové, vydané orgánem nebo subjektem 
v některém z 27 členských států EU. Týká se to zejména osvědčení, licencí a povolení vydávaných pro zboží (například 
v automobilovém průmyslu nebo v odvětví zdravotnických prostředků) a služby (jako je doprava, vysílání nebo finanční 
sektor). Měli byste již nyní učinit všechny potřebné kroky k převedení osvědčení, licencí nebo povolení vydaných ve Spo-
jeném království do EU-27, nebo získat nové.

  4. CLA, DPH A SPOTŘEBNÍ DANĚ
V případě cel a nepřímých daní se situace značně liší podle toho, zda se zboží přepravuje v rámci EU, nebo do/ze třetí 
země. Podnikání se Spojeným královstvím bude po brexitu složitější, pokud jde o postupy v oblasti cel a DPH. Obcho-
dujete-li se společnostmi ve Spojeném království, měli byste se seznámit s postupy a pravidly EU, které se po brexitu 
budou uplatňovat, zejména pokud máte zatím jen malé (nebo žádné) zkušenosti s obchodováním se třetími zeměmi.

  5. PRAVIDLA PŮVODU
Při vývozu výrobků do třetích zemí, s nimiž EU uzavřela dohodu o volném obchodu, mohou vývozci využívat preferenční 
celní sazby, pokud tyto výrobky z dostatečné části pochází z EU, jak stanoví pravidla původu. Po brexitu již nebudete moci 
počítat s tím, že se vstupy do konečného výrobku pocházející ze Spojeného království budou považovat za vstupy půvo-
dem z EU. Měli byste proto prověřit své dodavatelské řetězce a veškeré vstupy ze Spojeného království začít považovat 
za „nepůvodní“, abyste mohli u svého zboží zajistit preferenční původ z EU. 

6. ZÁKAZY A OMEZENÍ DOVOZU  
A VÝVOZU ZBOŽÍ

Pravidla EU z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí omezují dovoz a vývoz určitého zboží z a do 
třetích zemí – například jde o živá zvířata, produkty živočišného původu a některé rostliny a rostlinné výrobky, jako jsou 
dřevěné obaly. Dovoz a vývoz určitých komodit podléhá režimu zvláštních povolení nebo oznámení, například v případě 
radioaktivního materiálu, odpadů nebo některých chemikálií. Po brexitu se na takové zboží určené pro Spojené království 
nebo z něj pocházející budou vztahovat tato pravidla EU. Měli byste podniknout potřebné kroky k zajištění souladu se 
zákazy a omezeními dovozu a vývozu, které EU uplatňuje.

  2. ODPOVĚDNOSTI V RÁMCI DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE
Podle právních předpisů EU se odpovědnost podniků liší v závislosti na jejich funkci v dodavatelském řetězci (např. 
výrobce, dovozce, velkoobchodní distributor atd.). Pokud se například podniky v EU-27, které nakupují zboží ze Spojené-
ho království, budou po brexitu pro účely právních předpisů Evropské unie o výrobcích považovat za dovozce, bude jim 
právo EU ukládat jiné povinnosti. Jestliže jste příjemci výrobků ze Spojeného království, měli byste již nyní posoudit své 
povinnosti podle právních předpisů EU.



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

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

 PŘEČTĚTE SI OZNÁMENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PŘIPRAVENOSTI

Brexit může mít dopad na podniky v EU-27 i v mnoha jiných ohledech. Týká se to kupříkladu pravidel 
pro společnosti registrované pouze ve Spojeném království, ale podnikající v EU-27, souladu výrobků 
uváděných na trh EU, výběru auditorů, volby jurisdikce ve smlouvách a uznávání odborných kvalifikací. 
Přečtěte si oznámení o připravenosti1 vydávaná Evropskou komisí a ověřte si, zda některé z těchto změn 
mohou ovlivnit vaše podnikání.

 

 
  KDE NAJDU DALŠÍ INFORMACE A KDO MI MŮŽE POMOCI?

 Na webových stránkách Evropské komise je přes 60 oznámení o připravenosti2 , která se týkají řady 
hospodářských odvětví. Jejich smyslem je pomoci všem účastníkům trhu, aby se připravili. 

 Prostudujte si webové stránky útvarů a agentur2 Evropské komise působících v oblasti, která se vás a 
vašeho podnikání týká.

 Chcete-li získat další informace a pomoc, obraťte se na vnitrostátní orgány svého státu, místní obchodní 
a průmyslovou komoru nebo na své průmyslové sdružení.

  7. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V současné době se osobní údaje mohou volně pohybovat mezi členskými státy EU. Po brexitu bude předávání osob-
ních údajů mezi EU a Spojeným královstvím nadále možné, bude však podléhat zvláštním podmínkám stanoveným v 
právních předpisech EU. Společnosti, které v současné době přenášejí osobní údaje do Spojeného království, by si měly 
být vědomy toho, že v budoucnu půjde o „předávání“ osobních údajů do třetí země. Pokud bude úroveň ochrany osob-
ních údajů ve Spojeném království v zásadě rovnocenná úrovni v EU a budou splněny určité podmínky, může Evropská 
komise přijmout rozhodnutí o odpovídající ochraně, které umožní předávání osobních údajů do Spojeného království 
bez omezení. Podniky by však měly posoudit, zda jsou zapotřebí nějaká opatření k zajištění, aby takové předávání bylo 
nadále možné i při neexistenci rozhodnutí o odpovídající ochraně.
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