
„PŘÍPRAVY NA BREXIT – 
KONTROLNÍ SEZNAM“
PRO SPOLEČNOSTI OBCHODUJÍCÍ 
SE SPOJENÝM KRÁLOVSTVÍM

Srpen 2020

Rozhodnutí Spojeného království přestat být součástí jednotného trhu a celní unie EU a ukončit volný pohyb 
osob, zboží a služeb s EU k 31. prosinci 2020 znamená, že vzájemné vztahy se pro společnosti na obou 
stranách od tohoto data výrazně změní.

Změna je nevyhnutelná, bez ohledu na výsledek probíhajících jednání mezi EU a Spojeným královstvím, 
a může podniky dostat do ještě složitější situace, než v jaké už se nacházejí kvůli rozšíření onemocnění COVID-19.

Kontrolní seznam má společnostem z EU, které působí ve Spojeném království, a společnostem ze Spojeného 
království, které působí v EU, pomoci znovu si ověřit, jak jsou na 1. leden 2021 připravené.

Obsahuje přehled hlavních oblastí, v nichž od 1. ledna 2021 nastanou změny v každém případě, ať již bude 
uzavřena dohoda o budoucím ekonomickém a bezpečnostním partnerství, či nikoli. Seznam se věnuje jen 
nejčastějším otázkám, není tedy vyčerpávající.

Další informace lze nalézt ve sdělení Komise „Příprava na změny“ (1) a také v oznámeních o připravenosti na 
brexit určených subjektům z různých odvětví, která zveřejnily útvary Komise a která jsou k dispozici na adrese:

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/
getting-ready-end-transition-period_en#readiness-notices.

Je naprosto nezbytné, aby se na tyto rozsáhlé a dalekosáhlé změny všechny společnosti připravily a aby do 
31. prosince 2020 učinily veškerá nezbytná rozhodnutí a dokončily všechny potřebné administrativní kroky.

(1) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: „Příprava na změny. Sdělení o připravenosti 
na konci přechodného období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, COM(2020) 324 final, 9. července 2020, https://ec.europa.eu/info/publications/
getting-ready-changes-communication-readiness-end-transition-period-between-european-union-and-united-kingdom. 

PŘIPRAVTE SE NA 1. LEDEN 2021
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OBCHOD SE ZBOŽÍM (2)

Povinnosti dovozce/vývozce
Podle právních předpisů EU se odpovědnost podniků liší v závislosti na jejich funkci v dodavatelském 
řetězci (např. výrobce, dovozce, velkoobchodní distributor atd.).

Podniky z EU, které v současnosti nakupují zboží ze Spojeného království a uvádějí je na trh EU, se od 1. ledna 
2021 stanou dovozci a ty, které distribuují zboží do Spojeného království, se stanou vývozci. Vzniknou jim tedy 
nové povinnosti podle platných předpisů Unie.

Znám povinnosti vývozce/dovozce podle platných předpisů Unie, zejména pokud mám zatím jen malé nebo 
žádné zkušenosti s obchodováním se třetími zeměmi?

Celní formality a kontroly zboží
Na veškeré zboží vstupující na celní území EU ze Spojeného království nebo přepravované z tohoto 
celního území do Spojeného království se budou od 1. ledna 2021 vztahovat celní předpisy EU. I pokud 
bude mezi EU a Spojeným královstvím zřízena zóna volného obchodu, v níž budou platit nulová cla 

a nulové kvóty na zboží a kde bude fungovat celní spolupráce a spolupráce v oblasti regulace, bude veškeré 
zboží obchodované mezi EU a Spojeným královstvím podléhat kontrole dodržování právních předpisů a kontrolám 
z hlediska bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti a dalších aspektů veřejné politiky.

Znám celní formality EU, které budou platit po brexitu, zejména pokud mám zatím jen malé nebo žádné 
zkušenosti s obchodováním se třetími zeměmi?
Jsou mé dodavatelské řetězce připravené na delší lhůty, které tyto dodatečné formality a řízení způsobí?

Pravidla původu
Od 1. ledna 2021 budou podniky muset prokazovat status původu obchodovaného zboží, pokud 
na ně budou chtít uplatnit preferenční zacházení podle možné budoucí dohody mezi Evropskou 
unií a Spojeným královstvím. Zboží, které nesplní požadavky týkající se původu, bude podléhat clu, 

i kdyby byla mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím uzavřena obchodní dohoda o nulových clech a nulových 
kvótách. Stejně tak bude dotčen obchod mezi EU a jejími preferenčními partnery, neboť složky (z hlediska materiálu 
i zpracování) pocházející ze Spojeného království budou podle preferenčních dohod Unie klasifikovány jako „nepůvodní“.

Znám relevantní postupy a dokumentaci nutnou k prokázání statusu původu zboží?

Upravil jsem podle toho svá prohlášení dodavatele, včetně dlouhodobých prohlášení dodavatele?

DPH a spotřební daně
Od 1. ledna 2021 se změní pravidla placení a vracení daně z přidané hodnoty (DPH), a to jak u zboží, 
tak služeb. Na zboží podléhající spotřební dani (alkoholické nápoje, tabákové výrobky atd.) bude při 
dovozu ze Spojeného království na území Unie vymezené pro účely DPH uvalena také spotřební daň.

Znám příslušné postupy týkající se DPH?
Počítám při organizaci svého dodavatelského řetězce s delšími lhůtami způsobenými dodatečnými 
formalitami a postupy?

(2) Změny popsané v této části nebudou platit pro obchod mezi EU a Severním Irskem, který se od konce přechodného období bude vedle případné dohody 
o budoucím partnerství řídit protokolem o Irsku a Severním Irsku, nedílnou součástí dohody o vystoupení. Další uplatňování protokolu po čtyřech letech po 
skončení přechodného období bude podléhat souhlasu zákonodárného shromáždění Severního Irska.



Osvědčení, povolení, označování
Registrace vydané orgány Spojeného království pro uvádění výrobků na trh Unie přestanou od 1. ledna 
2021 platit. To znamená, že například vozidlo se schválením typu vydaným ve Spojeném království již 
nebude možné na jednotném trhu prodávat.

Výrobky, u kterých právní předpisy EU vyžadují osvědčení vydané oznámeným subjektem EU (např. u některých 
zdravotnických prostředků, strojních zařízení nebo stavebních výrobků) a kterým vydal osvědčení subjekt se sídlem 
ve Spojeném království, se již nebudou moci na jednotném trhu prodávat.

Podobně označení zboží uváděného na trh Unie, na němž jsou uvedeny subjekty nebo osoby usazené ve Spojeném 
království, už nebude v souladu s unijními požadavky na označování.

Převedl jsem osvědčení a povolení vydané subjektem nebo orgánem se sídlem ve Spojeném království na 
orgán nebo subjekt v některé ze zemí EU-27 nebo si vyžádal nové?
Ujistil jsem se, že jsou výrobky uváděné na trh EU správně označené?

Chemické látky
Od 1. ledna 2021 přestanou ve Spojeném království platit předpisy EU týkající se registrace, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek (REACH). V EU již nebudou platit registrace, jejichž držiteli 
jsou výrobci se sídlem ve Spojeném království.

Zajistil jsem si registraci látek u výrobce nebo dovozce v EU nebo jmenoval oficiálního držitele registrace 
pro dané látky coby osobu v EU, která právně odpovídá za jejich dovoz?
Ověřil jsem si coby následný uživatel, jestli jsou látky, které používám, řádně zaregistrované?

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Povolení udělená orgány Spojeného království podle rámce jednotného trhu EU přestanou od 1. ledna 2021 v Unii 
platit. To se týká zvláště finančních služeb, dopravy, audiovizuálních mediálních služeb a energetických služeb.

Poskytovatelé služeb ze Spojeného království a odborní pracovníci usazení ve Spojeném království budou muset 
před vstupem na trh Unie prokázat, že splňují požadavky v souladu s předpisy, postupy anebo povoleními, které se 
vztahují na poskytování služeb v EU cizinci a společnostmi ze zemí mimo EU. Tyto požadavky jsou často stanoveny 
vnitrostátními režimy. Poskytovatelé služeb z EU a odborní pracovníci usazení v Unii a působící ve Spojeném 
království budou muset prokázat, že splňují všechny příslušné předpisy Spojeného království.

Zvážil jsem, jestli se nadále potřebuji/mohu spoléhat na služby poskytované subjekty se sídlem ve Spojeném 
království?
Závisí můj podnik na licencích nebo povoleních vydaných orgány Spojeného království? Podal jsem žádost 
o podobné licence nebo povolení v EU-27 nebo převedl své licence nebo povolení vydané Spojeným 
královstvím na orgán některé ze zemí EU-27?
Zkontroloval jsem coby klient/zákazník, jestli má můj dodavatel potřebnou licenci nebo povolení k poskytování 
služeb v EU?



Finanční služby
Od 1. ledna 2021 přestanou platit povolení k poskytování služeb ze Spojeného království do EU. 
Poskytování finančních služeb ze Spojeného království do EU bude možné podle příslušných předpisů 
pro třetí země platných v daném členském státě.

Zvážil jsem, jestli se nadále potřebuji/mohu spoléhat na poskytovatele finančních služeb ze Spojeného 
království?
Pokud provádím operace ve Spojeném království, znám tamní předpisy platné pro poskytování finančních 
služeb?

Letecká doprava
Letečtí dopravci, kteří jsou držiteli provozních licencí pro komerční leteckou přepravu cestujících, 
pošty a/nebo nákladu udělených orgánem Spojeného království, od 1. ledna 2021 již nebudou 
moci poskytovat služby letecké dopravy v Evropské unii. Letečtí dopravci EU a držitelé osvědčení 

o bezpečnosti letectví z EU musí zajistit a udržovat plnění požadavků EU, mimo jiné požadavky na letecké 
společnosti týkající se hlavního místa obchodní činnosti a většinového vlastnictví a kontroly subjektem z EU, 
a dále acquis communautaire týkající se bezpečnosti letectví.

Znám a splňuji všechny příslušné certifikační požadavky?

Silniční dopravci
Silniční dopravci se sídlem ve Spojeném království nebudou od 1. ledna 2021 považováni za 
držitele licence Společenství. V důsledku toho již nebudou požívat automatických práv na přístup 
na jednotný trh, která tato licence propůjčuje, a zejména práva dopravců z EU uskutečňovat 

jízdy a přepravovat zboží kdekoliv v EU.

Na dopravce a poskytovatele logistických služeb dolehnou změny formalit požadovaných při překračování hranice 
mezi Spojeným královstvím a EU. (3) Formality na hranicích se dotknou i řidičů, cestujících a přeshraničních 
pracovníků. Zahrnovat budou hraniční kontroly osob – včetně ověřování splnění podmínek vstupu a pobytu na 
daném území, razítkování cestovních pasů a případně vízové povinnosti.

Znám a splňuji všechny příslušné certifikační požadavky?
Počítám při organizaci svého dodavatelského řetězce s delšími lhůtami způsobenými dodatečnými 
hraničními kontrolami a formalitami?

Odborná kvalifikace
Od 1. ledna 2021 se na Spojené království přestanou vztahovat předpisy EU o uznávání odborných 
kvalifikací. Státní příslušníci Spojeného království bez ohledu na to, kde svou kvalifikaci získali, 
a občané EU, kteří získali kvalifikaci ve Spojeném království, budou muset získat jejich formální 

uznání v příslušném členském státě v souladu s předpisy dané země o uznávání kvalifikace ze třetích zemí. 
V mnoha případech je proces uznávání kvalifikace složitější.

Mám já / moji zaměstnanci uznanou kvalifikaci získanou ve Spojeném království?

(3) Výjimku tvoří Severní Irsko, kde bude podle protokolu o Irsku a Severním Irsku dál platit určitý soubor předpisů Unie, aby se na irském ostrově 
zabránilo zavedení celních a hraničních kontrol.



ENERGETIKA
Od 1. ledna 2021 sice samozřejmě bude možné propojovací vedení elektřiny a plynu dál využívat, 
Spojené království se ale už nebude účastnit specializovaných platforem Unie. Pro účely obchodování 
s elektřinou na propojovacím vedení s Velkou Británií se namísto toho budou využívat alternativní 
náhradní řešení. (4) Díky nim by mělo obchodování s elektřinou pokračovat, byť ne se stejnou 
účinností, jaké se dnes dosahuje v rámci jednotného trhu.

Ověřil jsem si, zda nejsem závislý na obchodech s Velkou Británií přes elektrická propojovací vedení, 
a podnikl jsem nezbytné kroky, abych se novému regulačnímu prostředí přizpůsobil?

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A OBČANSKÉ PRÁVO
Společnosti zaregistrované ve Spojeném království
Od 1. ledna 2021 budou společnosti zaregistrované ve Spojeném království společnostmi ze třetích 
zemí a nebudou se už automaticky uznávat. Jejich uznávání začne podléhat vnitrostátním právním 
předpisům o společnostech zapsaných ve třetích zemích. Pobočky společností zaregistrovaných ve 
Spojeném království nacházející se v členských státech EU budou pobočkami společností ze třetích 

zemí. Dceřiné společnosti společností ze Spojeného království v Unii jsou v zásadě společnostmi EU a i dál se 
na ně budou vztahovat všechny příslušné právní předpisy Unie a vnitrostátní právní předpisy.

Ověřil jsem si, jestli mé společnosti zaregistrované ve Spojeném království stačí podle vnitrostátního 
práva mít ústřední správu nebo hlavní místo podnikání v EU, aby si udržela status společnosti EU?

Smluvní doložky o soudní příslušnosti
Od 1. ledna 2021 přestávají platit předpisy Unie usnadňující přeshraniční uznávání a výkon soudních 
rozhodnutí v EU a ve Spojeném království během přechodného období. (5) Rozsudky vynesené soudem 
Spojeného království oproti současné situaci již nemusí být v Evropské unii rychle vykonatelné.

Prověřil jsem znovu ve svých obchodních smlouvách volbu soudní příslušnosti Spojeného království?

DALŠÍ ASPEKTY: OSOBNÍ ÚDAJE, DIGITÁLNÍ PRÁVA A PRÁVA DUŠEVNÍHO 
VLASTNICTVÍ

Ochranné známky a průmyslové vzory, zeměpisná označení, práva šlechtitele
Stávající jednotná práva duševního vlastnictví EU (ochranné známky EU, (průmyslové) vzory 
Společenství, odrůdová práva Společenství a zeměpisná označení) sice budou i po 1. lednu 2021 
na základě dohody o vystoupení dál chráněna, avšak veškerá nová jednotná práva EU po tomto 
datu pozbydou ve Spojeném království účinku, a budou proto mít omezenou územní působnost. (6)

Podnikl jsem kroky nezbytné k tomu, aby byla má práva duševního vlastnictví ve Spojeném království 
dál chráněná?

(4) To se nevztahuje na elektrická propojovací vedení mezi Severním Irskem a Irskem, protože podle článku 9 protokolu o Irsku a Severním Irsku se Severní 
Irsko bude i nadále účastnit integrovaného jednotného trhu s elektřinou napříč celým irským ostrovem.

(5) Za zmínku stojí také to, že platforma EU pro řešení sporů on-line od 1. ledna 2021 již nebude k dispozici pro účely mimosoudního řešení sporů mezi 
spotřebiteli s bydlištěm v Evropské unii a obchodníky usazenými ve Spojeném království. 

(6) Stávající jednotná práva jsou ve Spojeném království zaručena podle článků 54 a 57 dohody o vystoupení tak, že jsou převedena na práva Spojeného 
království.



KDE NAJDU DALŠÍ INFORMACE A PŘÍPADNĚ POMOC?

Na webových stránkách Evropské komise je přes 70 oznámení, která se týkají připravenosti řady 
hospodářských odvětví. Jejich smyslem je pomoci všem účastníkům trhu, aby se na změny připravili. 
Oznámení se průběžně aktualizují, doplňují se další odvětví a informace a budou také přeložena do všech 
jazyků EU.

Navštivte webové stránky útvarů a agentur 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.

Osobní údaje
Předávání osobních údajů z EU do Spojeného království bude od 1. ledna 2021 podléhat pravidlům 
předávání osobních údajů do třetích zemí stanoveným v obecném nařízení EU o ochraně osobních 
údajů (GDPR) (7) nebo ve směrnici o prosazování práva (8).

To se týká řady odvětví, zejména pokud budou podniky z EU dál pracovat s datovými centry 
nacházejícími se ve Spojeném království.

Podnikl jsem kroky nezbytné k zajištění souladu s právními předpisy EU, pokud předávám osobní údaje do 
Spojeného království?

(7) Nařízení (EU) 2016/679, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1594051658864&uri=CELEX:32016R0679.
(8) Směrnice (EU) 2016/680, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680. 
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