
Dohoda o vystoupení 

Spojeného království 

z EU 

v kostce



Jednali jsme se Spojeným královstvím, 

nikoli proti němu.

Tato dohoda je nezbytná k vytvoření 

důvěry mezi Spojeným královstvím a 

EU. V další fázi musíme vybudovat 

bezprecedentní a ambiciózní 

partnerství.

Spojené království zůstane naším 

přítelem, partnerem a spojencem.

Michel Barnier, 

hlavní vyjednavač Evropské komise, 

na mimořádném zasedání Evropské rady 

ve složení podle článku 50 Smlouvy o EU, 

25. listopadu 2018 



CO JE DOHODA O VYSTOUPENÍ?

Dne 29. března 2019 o půlnoci opustí Spojené království EU. 

Dohoda o vystoupení zajišťuje, že se tak stane

spořádaným způsobem.

Ustanovení čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii:

„Členský stát, který se rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské 

radě. 

S ohledem na pokyny Evropské rady Unie sjedná a uzavře s tímto státem 

dohodu o podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho 

budoucích vztahů s Unií. […]“
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Zahájení 

jednání

Finalizovaná

dohoda o 

vystoupení

19. června 

2017

případně 

říjen/

prosinec 2017

19. března 

2018

25. listopadu 

2018

8. prosince 

2017

29. března 

2017

Oznámení o 

záměru 

vystoupit

Návrh dohody 

o vystoupení

Politické 

prohlášení

CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ

Společná 

zpráva

19. června

2018

Společné 

prohlášení

Premiérka 

Theresa 

Mayová 

oznamuje 

Evropské radě 

záměr 

Spojeného 

království 

vystoupit z 

Evropské unie.

Nejprve se řeší 

tři hlavní otázky 

vystoupení: 

práva občanů, 

finanční 

vyrovnání a jak 

se vyhnout 

„tvrdé“ hranici 

na irském 

ostrově.

Stanoví oblasti 

dohody

o třech hlavních 

otázkách 

vystoupení a 

dalších 

otázkách 

souvisejících s 

rozlukou.

Tento návrh 

převádí do 

právní podoby 

prosincovou 

společnou 

zprávu. 

Vyzdvihuje 

oblasti shody a 

neshody.

Poukazuje na 

další pokrok na 

úrovni 

vyjednavačů.

Vedoucí 

představitelé EU 

schvalují 

dohodu o 

vystoupení a 

přijímají 

prohlášení o 

rámci pro 

budoucí vztahy.
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Doporučení 

Komise, aby 

Evropská rada 

(článek 50) 

přijala závěr, že v 

první fázi jednání 

bylo dosaženo 

dostatečného 

pokroku.

Vyjednavači

dosahují 

dohody. 

Evropská 

komise 

doporučuje 

Evropské radě, 

aby prohlásila, 

že bylo 

dosaženo 

zásadního 

pokroku, což 

umožňuje 

uzavření 

jednání.

14. listopadu

2018



Evropská 

komise

případně 

říjen/

prosinec 2017

Evropská rada 

(článek 50)

Kroky k uzavření dohody

2018

30. března 

2019

Schvaluje

dohodu o 

vystoupení

Navrhuje Radě, 

aby schválila 

podpis a

uzavření dohody 

o vystoupení 

Schvaluje 

podpis dohody 

o vystoupení a 

postupuje ji 

Evropskému 

parlamentu k 

postupu 

souhlasu

Postup 

souhlasu

V 00:00 SEČ se 

Spojené 

království 

stává třetí 

zemí. Začíná 

přechodné 

období. 

Rada 

(článek 50)

Evropský 

parlament

Uzavírá dohodu 

o vystoupení

Rada 

(článek 50)

Spojené království v souladu se svými ústavními předpisy 

ratifikuje dohodu o vystoupení.
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Priority EU v jednáních o brexitu
vytyčené v pokynech Evropské rady (článek 50)

z 29. dubna a 15. prosince 2017

„Obecným cílem Unie v průběhu nadcházejících jednání bude ochrana jejích vlastních zájmů 

a zájmů jejích občanů, podniků a členských států“

Vícefázový přístup 

zajišťující spořádané vystoupení

Ochrana občanů, kteří si vybudovali život na základě práv 

vyplývajících z členství Spojeného království v EU

Zajistit, aby Unie a Spojené království respektovaly

finanční závazky vyplývající z celého období

členství Spojeného království v Unii

Nadále podporovat cíl dosažení míru a usmíření

zakotveného ve Velkopáteční dohodě

a podporovat a chránit úspěchy, 

výhody a závazky 

mírového procesu na irském ostrově
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INKLUZIVNÍ A TRANSPARENTNÍ PROCES

Spolu s 

členskými státy EU-27 a 

Evropským parlamentem:

Dohoda byla vyjednána s 

ohledem na pokyny 

Evropské rady (článek 

50). Konala se pravidelná 

zasedání na různých 

úrovních s 27 členskými 

státy EU a s řídící 

skupinou pro brexit 

ustavenou Evropským 

parlamentem. 

Aktivní naslouchání:

Poradní instituce EU a 

zainteresované strany 

napomohly shromáždit 

důkazní informace.

Bezprecedentní 

transparentnost:

Byly zveřejněny všechny 

dokumenty sdílené s 

členskými státy EU, 

Radou, Evropským 

parlamentem a Spojeným 

královstvím, jakož i

pokyny Evropské rady, 

dokumenty vymezující 

vyjednávací pozice EU a 

ostatní důležité 

dokumenty.

Michel Barnier často navštěvoval členské státy EU-27 a diskutoval s vládami, 

parlamenty, sociálními partnery a zainteresovanými stranami. 
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Společná ustanovení 

(část první)
Práva občanů (část druhá)

horizontální ustanovení týkající se řádného 

chápání a fungování dohody o vystoupení

ochrana životních rozhodnutí více než 3 milionů 

občanů EU ve Spojeném království a více než 1 

milionu státních příslušníků Spojeného 

království v zemích EU, zaručení jejich práva žít, 

pracovat a studovat v hostitelské zemi

Ustanovení o rozluce (část třetí)

zajistit spořádané vystoupení, zejména 

prostřednictvím bezproblémového ukončení 

probíhajících postupů a ujednání platných na 

konci přechodného období

Přechodné období (část čtvrtá)

stanovit přechodné období do konce roku 2020, 

které může být jedenkrát prodlouženo nejvýše o 

jeden nebo dva roky

během tohoto období zajistit soustavné 

uplatňování práva EU ve Spojeném království a na 

něj (avšak bez účasti Spojeného království v 

orgánech a správních strukturách EU)

poskytnout státním správám, podnikům a 

občanům více času přizpůsobit se

Finanční vypořádání (část pátá)

zajistit, aby Spojené království a EU splnily 

všechny finanční závazky přijaté společně v 

době, kdy Spojené království bylo členským 

státem

HLAVNÍ OBLASTI, KTERÝCH SE 

DOHODA O VYSTOUPENÍ TÝKÁ (1/2)



Protokol o Gibraltaru

HLAVNÍ OBLASTI, KTERÝCH SE 

DOHODA O VYSTOUPENÍ TÝKÁ (2/2)

Rozhodné právo (část šestá)

Protokol o Irsku 

a Severním Irsku  

zajistit účinnou správu, provádění a vymáhání 

dohody, včetně vhodných mechanismů pro 

urovnávání sporů

mezi Irskem a Severním Irskem nesmí vzniknout 

tvrdá hranice

nesmí být omezena práva stanovená ve 

Velkopáteční (Belfastské) dohodě z roku 1998; 

ochrana spolupráce mezi severem a jihem 

pokračování režimu pro společný prostor 

cestování mezi Irskem a Spojeným královstvím a 

zachování jednotného trhu s elektřinou

Protokol o výsostných 

oblastech na Kypru

ochrana zájmů Kypřanů, kteří žijí a pracují ve 

výsostných oblastech

správní spolupráce mezi Španělskem a 

Spojeným královstvím ohledně Gibraltaru v řadě 

oblastí během přechodného období a v oblasti 

uplatňování části dohody o vystoupení týkající 

se práv občanů 



Část první: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Ustanovení dohody o 

vystoupení musí mít 

stejný právní účinek 

ve Spojeném 

království jako v EU a 

jejích členských 

státech

Soudy ve Spojeném 

království musí 

judikaturu Soudního 

dvora EU vydanou do 

konce přechodného 

období vykládat 

jednotně a řádně 

zohledňovat judikaturu 

Soudního dvora EU 

vydanou po tomto datu

Přímý účinek: dotčené 

strany se mohou dohody 

o vystoupení dovolávat 

přímo před vnitrostátními 

soudy jak ve Spojeném 

království, tak v 

členských státech EU

Přednost: soudní a 

správní orgány 

Spojeného království 

jsou zmocněny 

nepoužít nejednotné 

nebo neslučitelné 

vnitrostátní právní 

předpisy

Odkazy na právo Unie v 

dohodě o vystoupení se 

rozumí odkazy 

zahrnující nové právní 

předpisy či změny 

právních předpisů 

vstupující v platnost 

během přechodného 

období.
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rodinní příslušníci, kterým jsou podle práva EU 

přiznána práva (současní manželé/manželky a 

registrovaní partneři, rodiče, prarodiče, děti, 

vnoučata a osoby ve stávajícím dlouhodobém 

vztahu), kteří dosud nežijí ve stejném 

hostitelském státě jako občan EU nebo státní 

příslušník Spojeného království, aby se k němu v 

budoucnu mohli připojit

Část druhá: PRÁVA OBČANŮ

občané EU, kteří měli bydliště ve Spojeném 

království, a státní příslušníci Spojeného 

království, kteří měli bydliště v jednom z 27 

členských států EU na konci přechodného 

období, pokud je tento pobyt v souladu s právem 

EU týkajícím se volného pohybu

Osobní působnost: na koho se 

vztahuje?

děti jsou bez ohledu na místo narození chráněny 

před vystoupením Spojeného království i po něm

přeshraniční pracovníci a přeshraniční osoby 

samostatně výdělečně činné jsou také chráněni v 

zemích, v nichž pracují

Dohoda o vystoupení zaručuje

práva pobytu více než 

3 milionů občanů EU ve Spojeném království 

a více než 1 milionu státních příslušníků 

Spojeného království v zemích EU.



Sociální zabezpečení

Jaká práva jsou chráněna?

Práva pobytu

Odborné kvalifikace

Hlavní podmínky pobytu jsou stejné jako podle 

stávajících právních předpisů EU o volném pohybu. 

Minulá rozhodnutí Spojeného království nebo 

členských států EU o uznání odborných kvalifikací 

osob, na něž se dohoda vztahuje, zůstanou v 

platnosti. Probíhající postupy uznávání budou 

dokončeny a respektovány. 

Pracovníci a osoby samostatně 

výdělečně činné

Osoby, na něž se vztahuje dohoda o vystoupení, 

budou mít právo přijmout zaměstnání nebo vykonávat 

hospodářskou činnost jako osoba samostatně 

výdělečná činná. Rovněž jim zůstanou všechna jejich 

pracovní práva na základě práva EU. 

Dohoda chrání práva přeshraničních pracovníků nebo 

přeshraničních osob samostatně výdělečně činných v 

zemích, v nichž pracují.

Občané EU a státní příslušníci Spojeného 

království, stejně jako jejich rodinní 

příslušníci, mohou dále žít, pracovat nebo 

studovat ve své hostitelské zemi.  

Dotčeným osobám bude zachováno právo na 

zdravotní péči, důchody a jiné dávky sociálního 

zabezpečení, a pokud mají nárok na peněžité dávky 

z jedné země, budou na ně mít v zásadě nárok i v 

případě, že se rozhodnou žít v jiné zemi.

ČÁST DRUHÁ: PRÁVA OBČANŮ

Rovněž plně využívají zákazu veškeré 

diskriminace na základě státní příslušnosti a 

práva rovného zacházení ve srovnání se 

státními příslušníky hostitelské země. 



Občané EU ve Spojeném království a státní příslušníci Spojeného království v EU

ČÁST DRUHÁ: PRÁVA OBČANŮ

Použité údaje jsou odhady 

založené na údajích 

Spojeného království (ONS, 

2015) nebo údaje OSN (United 

Nations, 2015).

Skutečné údaje se mohou od 

těchto údajů lišit.

OBČANÉ EU VE SPOJENÉM 
KRÁLOVSTVÍ

 Celkem 3,2 milionu občanů 

(z toho 2 miliony zaměstnaných)

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI SPOJENÉHO 
KRÁLOVSTVÍ V EU

 Celkem 1,2 milionu občanů 

(z toho 0,5 milionu zaměstnaných)



Platné postupy

ČÁST DRUHÁ: PRÁVA OBČANŮ

Hladké a jednoduché správní postupy

 Správní náklady nesmí překročit náklady státních příslušníků 

na vydání podobných dokumentů. 

Osoby, které jsou již držiteli povolení k trvalému pobytu, je budou moci vyměnit bezplatně.

Konstitutivní systém:

Jako podmínka požívání práv 

vyplývajících z dohody o 

vystoupení je nezbytná 

povinná žádost.

Uplatní jej Spojené království 

a členské státy EU, které se 

tak rozhodnou

Deklaratorní systém:

Ti, kdo splňují podmínky, 

mohou automaticky požívat 

výhod dohody o vystoupení.

Uplatní jej

členské státy EU, které se 

tak rozhodnou



Provádění a monitorování

ČÁST DRUHÁ: PRÁVA OBČANŮ

Provádění a uplatňování práv občanů bude v EU sledovat Evropská komise 

a ve Spojeném království nezávislý vnitrostátní orgán. 

Na znění dohody o vystoupení týkající 

se práv občanů 

se mohou přímo spoléhat

občané EU u soudů ve Spojeném 

království a státní příslušníci 

Spojeného království u soudů 

členských států EU. 

Soudy Spojeného království mohou požádat 

Soudní dvůr EU o rozhodnutí o 

předběžné otázce, pokud jde o výklad části 

dohody o vystoupení věnované občanům, po 

dobu osmi let od ukončení přechodného 

období. 

Pokud jde o otázky související s 

uplatňováním statusu usazené osoby ve 

Spojeném království, uvedené osmileté 

období začíná dne 30. března 2019.
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Část třetí: USTANOVENÍ O ROZLUCE

Dohoda o vystoupení uvádí podrobná ustanovení, která jsou nezbytná 

pro ukončení probíhajících postupů a ujednání v těchto oblastech:

ZBOŽÍ UVEDENÉ NA TRH 

PROBÍHAJÍCÍ POHYB ZBOŽÍ (CLA)

OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PROBÍHAJÍCÍ POLICEJNÍ A JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH

PROBÍHAJÍCÍ JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V OBČANSKÝCH A OBCHODNÍCH VĚCECH

ÚDAJE A INFORMACE VYMĚŇOVANÉ PŘED UPLYNUTÍM PŘECHODNÉHO OBDOBÍ

PROBÍHAJÍCÍ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

EURATOM

PROBÍHAJÍCÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

FUNGOVÁNÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EU
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ČÁST TŘETÍ: USTANOVENÍ O ROZLUCE

ZBOŽÍ UVEDENÉ NA TRH 

Zboží, které bylo v souladu s právními předpisy uvedeno na trh v EU nebo 

ve Spojeném království před uplynutím přechodného období, se může 

nadále volně pohybovat, aniž by bylo nutné tyto výrobky upravovat nebo 

měnit jejich označení.

Zboží v distribučním řetězci na konci přechodného období:

může dosáhnout koncových uživatelů, aniž by muselo splňovat další požadavky 

na výrobky a může být rovněž uvedeno do provozu,

bude podléhat soustavnému dohledu orgánů dozoru nad trhem členských států 

a Spojeného království.

Výjimka: pohyb živých zvířat a živočišných produktů

Od uplynutí přechodného období se na ně budou vztahovat 

platná pravidla pro dovoz a sanitární kontroly na hranicích bez 

ohledu na to, kdy byly uvedeny na trh. 
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ČÁST TŘETÍ: USTANOVENÍ O ROZLUCE

PROBÍHAJÍCÍ POHYB ZBOŽÍ Z HLEDISKA CEL

Pro účely cel, DPH a spotřební daně bude možné pohyb

zboží, který začne před uplynutím přechodného období,

dokončit podle pravidel EU.

Po uplynutí přechodného období se pravidla EU budou

nadále vztahovat na přeshraniční transakce, které byly

zahájeny před přechodným obdobím, pokud jde o práva

a povinnosti ve vztahu k DPH týkající se osob povinných k

dani, jako jsou např. vykazovací povinnost, platby a vrácení

DPH.
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ČÁST TŘETÍ: USTANOVENÍ O ROZLUCE

OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Ve Spojeném království bude zachována 

ochrana stávajících jednotných práv 

duševního vlastnictví EU (ochranné 

známky, práva k zapsanému 

průmyslovému vzoru, práva k odrůdě 

rostliny atd.). 

Všechna práva budou ve 

Spojeném království 

chráněna jako národní 

práva duševního 

vlastnictví. Přechod práva 

EU na právo Spojeného 

království bude 

automatický, bez jakéhokoli 

přezkumu

a nevyžádá si žádné 

náklady. Úplný seznam stávajících zeměpisných označení schválených v 

EU bude chráněn dohodou o vystoupení, pokud a dokud nebude 

uzavřena nová dohoda o budoucích vztazích. 

Spojené království zajistí pro stávající soubor zeměpisných označení 

alespoň stejnou úroveň ochrany. Ochrana bude prosazována 

prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů Spojeného království. 

Zeměpisná označení schválená v EU nesoucí názvy odkazující na 

původ ve Spojeném království (např. „Welsh Lamb“, „Scotch 

Whisky“) budou v EU nadále chráněna.

Všechny kategorie zeměpisných označení EU zůstanou chráněny 
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ČÁST TŘETÍ: USTANOVENÍ O ROZLUCE

PROBÍHAJÍCÍ POLICEJNÍ A JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH

Policejní a soudní řízení v 

trestních věcech probíhající 

ve Spojeném království 

budou dokončena v souladu 

s platnými pravidly EU.

Jak to bude fungovat v praxi?

Společný vyšetřovací tým vytvořený Spojeným 

královstvím a ostatními členskými státy bude pokračovat 

ve svém vyšetřování.

V případě, že orgán z členského státu EU obdrží před 

koncem přechodného období od Spojeného království 

žádost o konfiskaci výnosů z trestné činnosti nebo 

žádost o informace, bude tato žádost vyřízena podle 

platných pravidel EU.

Osoba zadržená ve Spojeném království na základě 

evropského zatýkacího rozkazu* bude předána 

členskému státu, který tuto osobu hledá.

* Evropský zatýkací rozkaz viz pravidla 

platná během přechodného období 
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ČÁST TŘETÍ: USTANOVENÍ O ROZLUCE

PROBÍHAJÍCÍ JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V OBČANSKÝCH A OBCHODNÍCH VĚCECH

Soudní řízení, která započala před uplynutím přechodného 

období, se v přeshraničních občanských sporech budou i nadále 

řídit právem EU. 

V těchto případech bude i nadále platit právo EU o uznávání a 

výkonu soudních rozhodnutí.

Jak budou probíhající soudní řízení 

mezi podniky řešena 

po uplynutí přechodného období?

Na konci přechodného období zůstává u soudu 

ve Spojeném království nedořešený spor mezi 

nizozemským podnikem a podnikem ze 

Spojeného království:

Soud Spojeného království je nadále příslušný k 

projednání uvedené věci na základě práva EU.

21

Na konci přechodného období je podnik v 

soudním řízení proti podniku Spojeného království 

před francouzským soudem:

Na rozsudek vydaný francouzským soudem se ve 

Spojeném království nadále vztahuje právo EU o 

uznávání a výkonu soudních rozhodnutí.



ČÁST TŘETÍ: USTANOVENÍ O ROZLUCE

ÚDAJE A INFORMACE VYMĚŇOVANÉ PŘED UPLYNUTÍM PŘECHODNÉHO OBDOBÍ

Po uplynutí přechodného období bude Spojené 

království na stávající „soubor osobních údajů“ 

nadále uplatňovat pravidla EU o ochraně údajů,

dokud EU prostřednictvím rozhodnutí o 

odpovídající ochraně nestanoví, že pravidla 

ochrany osobních údajů ve Spojeném království 

poskytují záruky, které jsou v zásadě rovnocenné 

zárukám v EU.
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Pravidla ochrany údajů EU

do rozhodnutí o 

odpovídající ochraně



ČÁST TŘETÍ: USTANOVENÍ O ROZLUCE

Zadávací řízení probíhající před uplynutím 

přechodného období budou dokončena na 

základě stejných procesních a 

hmotněprávních pravidel v souladu s právem 

EU.

PROBÍHAJÍCÍ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
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ČÁST TŘETÍ: USTANOVENÍ O ROZLUCE

EURATOM

Spojené království je plně 

odpovědné za své jaderné 

záruky a zavázalo se k 

budoucímu režimu, který 

bude zajišťovat pokrytí a 

účinnost rovnocennou 

stávajícím ujednáním 

Euratomu.

Převod vlastnictví zařízení 

a jiného majetku ve 

Spojeném království, který 

se vztahuje k zárukám, 

Euratomem na Spojené 

království.

EU obdrží náhradu

v účetní hodnotě.

Právo subjektů Spojeného 

království na vlastnictví 

zvláštního štěpného materiálu 

nacházejícího se ve Spojeném 

království bude z Euratomu 

převedeno na Spojené království. 

Euratom si zachová právo 

schvalovat budoucí prodej nebo 

převod materiálu ve Spojeném 

království, který patří podnikům 

EU-27. 

Mezinárodní dohody 

Euratomu se již na Spojené 

království nebudou 

vztahovat.

V této souvislosti musí 

Spojené království 

spolupracovat s 

mezinárodními partnery.

Konečnou odpovědnost za 

vyhořelé palivo a radioaktivní 

odpad má stát, v němž byly 

vyprodukovány, a to v souladu s 

mezinárodními úmluvami a 

právními předpisy Evropského 

společenství pro atomovou 

energii.
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ČÁST TŘETÍ: USTANOVENÍ O ROZLUCE

PROBÍHAJÍCÍ SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) zůstane příslušný 

pro všechna soudní řízení registrovaná před uplynutím přechodného období. Tato řízení 

by měla pokračovat až do vydání konečného závazného rozhodnutí v souladu s pravidly 

Unie, včetně odvolání nebo vrácení věci.

Tím se umožní řádné ukončení dosud neuzavřených případů.

Příslušnost SDEU pro tyto nové případy je v 

souladu se zásadou, že ukončením Smlouvy 

není dotčeno žádné právo, závazek nebo 

právní postavení stran vzniklé před jejím 

ukončením.

To přináší právní jistotu a rovné podmínky

mezi členskými státy EU a Spojeným královstvím, 

pokud jde o situace vzniklé v době, kdy se na 

Spojené království vztahovalo právo EU.

4 ROKY

Nové případy nesplnění povinnosti Spojeného 

království týkající se porušení práva Unie mohou být 

předkládány SDEU do čtyř let od uplynutí přechodného 

období. Tyto případy se mohou týkat porušení práva EU 

nebo nedodržení správního rozhodnutí EU před uplynutím 

přechodného období, nebo v některých případech i po 

uplynutí přechodného období.
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ČÁST TŘETÍ: USTANOVENÍ O ROZLUCE

PROBÍHAJÍCÍ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Všechna správní řízení probíhající 

na konci přechodného období 

budou i nadále projednávána v 

souladu s pravidly EU. 

Týká se to postupů v otázkách, jako 

jsou např. hospodářská soutěž a státní 

podpora, které byly zahájeny před 

koncem přechodného období orgány, 

institucemi a jinými subjekty EU a 

které se týkají Spojeného království 

nebo fyzických či právnických osob 

Spojeného království.

NOVÉ PŘÍPADY, které lze předkládat po 

dobu 4 let po uplynutí přechodného 

období, se týkají:

státní podpory udělené před uplynutím 

přechodného období a

vyšetřování Evropského úřadu pro boj 

proti podvodům (OLAF) týkajícího se 

skutečností, které nastaly před uplynutím 

přechodného období, nebo celního dluhu, 

který vznikl po uplynutí přechodného 

období. 

Během přechodného období zůstane Spojené 

království plně vázáno právem EU. Z toho důvodu by 

mělo být zajištěno dodržování práva EU a rovné 

podmínky ve vztahu k ostatním členským státům.
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ČÁST TŘETÍ: USTANOVENÍ O ROZLUCE

FUNGOVÁNÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ UNIE

Stávající výsady a 

imunity EU zůstanou 

zachovány pro činnosti, 

které se uskutečnily před 

uplynutím přechodného 

období. 
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Obě strany budou i nadále zajišťovat 

dodržování povinností služebního 

tajemství. U utajovaných informací a 

dalších dokumentů získaných v době, 

kdy bylo Spojené království členským 

státem, by měla být zachována stejná 

úroveň ochrany jako před uplynutím 

přechodného období.



ČÁST ČTVRTÁ: PŘECHODNÉ OBDOBÍ

Během přechodného období se na Spojené 

království a v něm i nadále uplatňuje právo 

EU.

EU bude se Spojeným královstvím 

zacházet, jako by bylo členským státem, 

s výjimkou 

účasti v orgánech a správních 

strukturách EU. 

Přechodné období poskytne správám, 

podnikům a občanům čas přizpůsobit 

se.

Rovněž poskytne EU a Spojenému 

království čas k jednání o budoucích 

vztazích.

Tato doba zohledňuje žádost Spojeného 

království (kolem dvou let) a shoduje se se 

stávajícím rozpočtovým obdobím EU 

(víceletý finanční rámec 2014–2020).

Doba trvání:

od 30. března 2019
do 31. prosince 2020
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ČÁST ČTVRTÁ: PŘECHODNÉ OBDOBÍ

Právo EU se uplatňuje i nadále 
na Spojené království a v něm, jako by bylo členským státem.

Spojené království zůstává součástí celní unie a jednotného trhu EU
se všemi čtyřmi svobodami a všemi politikami EU.

Spojené království je nadále vázáno povinnostmi

vyplývajícími ze všech mezinárodních dohod EU
V oblasti obchodu to znamená, že třetí země mají stejnou úroveň přístupu na trh Spojeného království. 

Spojené království nemůže uplatňovat nové dohody v oblastech výlučné pravomoci EU, ledaže by mu k 

tomu Unie udělila svolení.

Spojené království již není zastoupeno v orgánech EU,

institucích a jiných subjektech EU

Co bude platit během přechodného období?
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Během případného prodloužení 

přechodného období 

se Spojené království od ledna 2021 již 

nebude účastnit 

víceletého finančního rámce: 

bude se pouze moci účastnit 

programů EU jako třetí země

může být prodlouženo pouze jednou

musí o něm být rozhodnuto před 1. červencem 2020

na základě vzájemné dohody mezi EU a Spojeným královstvím 

Prodloužení přechodného období 

bude vyžadovat přiměřený 

finanční příspěvek 

Spojeného království do rozpočtu 

EU, 

o kterém rozhodne smíšený výbor.

Případné prodloužení přechodného období

ČÁST ČTVRTÁ: PŘECHODNÉ OBDOBÍ

nejvýše o jeden nebo dva roky
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Účast Spojeného království na zahraniční a obranné politice EU

během přechodného období

ČÁST ČTVRTÁ: PŘECHODNÉ OBDOBÍ

Během přechodného období 

se na Spojené království bude 

vztahovat společná 

zahraniční a bezpečnostní 

politika. 

Spojené království se může účastnit vojenských 

operací a civilních misí EU vedených v rámci 

společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), 

nebude se však moci podílet na vedení. 

Spojené království bude mít možnost účastnit se 

projektů agentur společné bezpečnostní a obranné 

politiky, včetně Evropské obranné agentury, avšak 

nebude se účastnit rozhodování.
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Spojené království bude muset zejména 

provádět sankční režimy EU a podporovat 

prohlášení a postoje EU ve třetích zemích a 

mezinárodních organizacích.

Například velitelství 

vojenské operace EU 

zaměřené na boj proti 

pirátství EU NAVFOR 

Somalia (operace Atalanta)

se přesunulo z Northwoodu 

ve Spojeném království 

do Rota ve Španělsku.



Účast Spojeného království v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí 

během přechodného období

ČÁST ČTVRTÁ: PŘECHODNÉ OBDOBÍ

Během přechodného období se na 

Spojené království bude nadále 

uplatňovat politika EU v oblasti 

spravedlnosti a vnitřních věcí.

Právo Spojeného království 

na ÚČAST a NEÚČAST

Během přechodného období nebude 

mít Spojené království právo 

rozhodnout se pro účast na zcela 

nových opatřeních.

EU může nicméně přizvat Spojené 

království ke spolupráci v 

souvislosti s těmito novými 

opatřeními, a to za podmínek 

stanovených pro spolupráci s 

třetími zeměmi.

Spojené království může uplatnit své 

právo účasti či neúčasti, pokud jde 

o opatření, kterými se mění či 

nahrazují akty EU, jimiž bylo Spojené 

království vázáno během členství, 

nebo která z těchto aktů vycházejí.

Evropský zatýkací rozkaz 

Evropský zatýkací rozkaz bude platit, avšak 

členský stát může s ohledem na základní 

zásady svého vnitrostátního práva odmítnout 

předání svých státních příslušníků Spojenému 

království 

(článek 185 dohody o vystoupení).
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Jaké jsou důsledky pro rybolov?

ČÁST ČTVRTÁ: PŘECHODNÉ OBDOBÍ

Rozšířením působnosti společné rybářské politiky na Spojené království (a 

podmínek příslušných mezinárodních dohod) zajišťuje přechodné období 

srozumitelnost a předvídatelnost. 
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Na vyzvání EU a v rozsahu povoleném příslušným 

fórem se Spojené království jako člen delegace 

EU může účastnit mezinárodních konzultací a 

jednání, aby se mohlo připravit na své budoucí 

členství v příslušných mezinárodních fórech.

Spojené království zůstane vázáno 

rozhodnutími o rybolovných právech až do 

konce přechodného období. 

Bude konzultováno v různých fázích 

každoročního procesu rozhodování, pokud jde 

o jeho rybolovná práva. 



Část pátá: FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Ustanovení dohody o vystoupení 

týkající se finančního vypořádání 

zajistí, aby Spojené království a 

EU splnily veškeré finanční 

závazky přijaté v době, kdy 

Spojené království bylo členem 

EU.

Pokyny Evropské rady

29. dubna 2017:

Pokyny Evropské rady vyžadují jednorázové 

finanční vypořádání zahrnující rozpočet EU, 

ukončení členství Spojeného království ve všech 

orgánech nebo institucích zřízených Smlouvami a 

účast Spojeného království ve zvláštních fondech 

a nástrojích souvisejících s politikami Unie. 

Finanční vypořádání zahrnuje všechny tyto body 

a vyrovnává účty.
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Zásady, z nichž vychází dohodnutá metodika

ČÁST PÁTÁ: FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Spojené království by 

mělo uhradit svůj podíl 

závazků přijatých v době 

jeho členství. 

Žádný členský stát by 

neměl kvůli odchodu 

Spojeného království z 

Unie zaplatit více nebo 

obdržet méně.

Spojené království by nemělo 

platit ani více, ani dříve, než 

kdyby zůstalo členským 

státem. 

1. 3.2.

POZNÁMKA: V dohodě nejde o výši finančních 

závazků Spojeného království, ale o to, jak ji 

vypočítat.



Co bylo dohodnuto?

ČÁST PÁTÁ: FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Dohodnutá metodika umožní dostát všem společným závazkům vůči rozpočtu EU 

(2014–2020), včetně zbývajících závazků na konci roku 2020 a závazků, které nemají 

odpovídající aktiva.

Spojené království bude rovněž dále ručit za úvěry učiněné ze strany EU před jeho vystoupením a získá zpět svůj 

podíl nevyčerpaných záruk a následných inkas po uplatnění záruk pro tyto úvěry.

Spojené království 

splní všechny 

zbývající závazky 

svěřenských fondů 

EU a nástroje pro 

uprchlíky v Turecku. 

Spojené království 

zůstane stranou 

Evropského 

rozvojového fondu a 

bude nadále přispívat k 

platbám nezbytným ke 

splnění všech závazků 

ve vztahu k stávajícímu 

11. ERF, jakož i 

předchozím fondům.

Splacený kapitál 

Spojeného království 

v Evropské centrální 

bance bude vrácen 

britské centrální 

bance. 

Splacený kapitál 

Spojeného království 

v Evropské investiční 

bance bude vrácen 

mezi roky 2019 a 2030, 

ale bude nahrazen 

dodatečnou disponibilní 

zárukou. Spojené 

království si zachová 

záruku nad souborem 

nedokončených 

operací EIB od data 

vystoupení do konce 

jejich amortizace.

Svěřenské fondy EU a 

nástroj pro uprchlíky 

v Turecku

Evropský rozvojový 

fond

Evropská 

centrální banka

Evropská

investiční banka



ČÁST PÁTÁ: FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Jak se vypočítá podíl Spojeného království?

Spojené království bude přispívat do rozpočtu na roky 2019 a 2020, přičemž při výpočtu jeho procentního 

podílu se vychází ze stavu, jako by bylo nadále členským státem. U závazků po roce 2020 se podíl Spojeného 

království stanoví jako poměr mezi vlastními zdroji poskytnutými Spojeným královstvím v období 2014–

2020 a vlastními zdroji poskytnutými ve stejném období všemi členskými státy (včetně Spojeného království). 

To znamená, že do podílu Spojeného království je zahrnut i britský rabat.

Jaký je podíl Spojeného království na majetku EU (aktiva - budovy a peněžní 

hotovost)?

Aktiva EU patří EU, neboť EU má vlastní právní subjektivitu a žádný členský stát nemá práva k aktivům EU. 

Avšak část závazků EU náležející Spojenému království bude snížena o odpovídající aktiva, protože není 

třeba financovat závazky, které jsou kryty aktivy, a Spojené království je tedy nemusí financovat.

Jak dlouho bude Spojené království platit?

Spojené království bude platit až do uhrazení posledního dlouhodobého závazku. 

Spojené království nebude nuceno platit dříve, než kdyby zůstalo členským státem EU. 

Obě strany se mohou dohodnout na určitém zjednodušení.

Bude Spojené království vyplácet důchodové závazky zaměstnancům institucí nebo 

orgánů EU?

Spojené království bude hradit svůj podíl na financování důchodů a dalších 

zaměstnaneckých výhod, které vzniknou do konce roku 2020. Tyto platby budou 

prováděny v okamžiku splatnosti, jako v případě ostatních členských států.



Co to znamená pro projekty a programy EU?

ČÁST PÁTÁ: FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Všechny projekty a programy EU budou financovány tak, jak to předpokládá stávající 

víceletý finanční rámec (na období 2014–2020). 

To poskytuje jistotu všem příjemcům programů EU, včetně příjemců ze Spojeného 

království, kteří budou moci nadále využívat programy EU až do jejich uzavření –

to se však netýká finančních nástrojů schválených po vystoupení.



Část šestá: Struktura správy dohody

Dohoda o vystoupení zahrnuje institucionální ujednání k zajištění účinné

správy, provádění a vymáhání dohody, včetně vhodného mechanismu pro

řešení sporů.

Pokud i přesto nedojde k obnovení 

souladu, dohoda umožňuje stranám 

přiměřeně pozastavit uplatňování 

samotné dohody o vystoupení – s 

výjimkou práv občanů – nebo částí 

jiných dohod mezi Unií a Spojeným 

královstvím. Toto pozastavení podléhá 

přezkumu rozhodčího tribunálu.

V případě sporu o výklad dohody se první 

politická konzultace uskuteční v rámci 

smíšeného výboru. Pokud nebude 

nalezeno žádné řešení, může kterákoli 

strana postoupit spor k závazné arbitráži. 

Rozhodnutí rozhodčího tribunálu bude 

pro Unii a pro Spojené království 

závazné. V případě nedodržení 

rozhodnutí může rozhodčí tribunál uložit 

penále, které se uhradí poškozené straně. 

Pokud se však jedná o otázku týkající se 

práva Unie, musí ji rozhodčí tribunál 

postoupit SDEU. 
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ČÁST ŠESTÁ: STRUKTURA SPRÁVY DOHODY

Vzniká spor
Konzultace ve smíšeném výboru

Rozhodčí tribunál urovnává spor

Dohoda Spor vyřešen

Dohody nebylo dosaženo

Rozhodčí tribunál: Otázka týkající 

se práva Unie? Ano – soulad
Ne – vysvětlení

Rozhodčí tribunál postoupí otázku SDEU k 

závaznému rozhodnutí

SDEU vydá o otázce rozhodnutí

Kterákoli strana: Žádost 

o přezkum?

Ne

Kterákoli strana může požádat o:

• ustavení rozhodčího tribunálu

• postoupení otázky rozhodčím tribunálem SDEU

Rozhodčí tribunál: Otázka týkající 

se práva Unie?

Ano

Ne Ano

Rozhodčí tribunál vydá 

odůvodněné posouzení

Rozhodčí tribunál vydá 

odůvodněné posouzení



ČÁST ŠESTÁ: STRUKTURA SPRÁVY DOHODY

Porušitel musí v přiměřené lhůtě 

dosáhnout souladu

Na konci přiměřené lhůty může stěžovatel požádat tribunál o 

vydání rozhodnutí o souladu

Spor o souladu nebo přiměřenosti 

pozastavení: rozhodne tribunál

Tribunál může uložit paušální částku nebo penále

Spor vyřešen

Spor o délku přiměřené lhůty: stanoví ji tribunál

Tribunál zjišťuje 

porušení 

povinnosti

Tribunál 

potvrzuje 

soulad

Pokud porušitel nezaplatí do 1 měsíce, nebo zaplatí, ale nedosáhne 

souladu ani po 6 měsících, stěžovatel může pozastavit:

- kterékoli ustanovení dohody o vystoupení kromě části druhé 

- části kterékoli dohody mezi EU a Spojeným královstvím

Tribunál 

potvrzuje 

soulad

Nesoulad



Protokol o Irsku/Severním Irsku

Cíle protokolu

Zajistit, aby mezi Irskem a Severním Irskem 

nevznikla tvrdá hranice.

Stanovit závazek Spojeného království neomezovat 

práva stanovená ve Velkopáteční (Belfastské) 

dohodě z roku 1998 a chránit spolupráci mezi 

severem a jihem.

Stanovit možnost pokračovat v režimu pro společný 

prostor cestování mezi Irskem a Spojeným 

královstvím a zachovat jednotný trh s elektřinou na 

irském ostrově.

Dohoda je pojistkou, která zaručuje, že bez ohledu na okolnosti nebude mezi Irskem a Severním

Irskem existovat tvrdá hranice, a ochrání Velkopáteční (Belfastskou) dohodu z roku 1998 ve všech

jejích aspektech, jakož i spolupráci mezi severem a jihem a celoostrovní hospodářství.

Vyjednavači EU a Spojeného království dosáhli dohody

o tom, jak předejít pevné hranici mezi Irskem

a Severním Irskem.

Obě strany se vynasnaží, aby budoucí dohodu

uzavřely do konce přechodného období.

Pokud se to nepodaří, EU a Spojené království by

mohly přechodné období společně prodloužit.

Další možností je použít od ledna 2021 pro Irsko a

Severní Irsko tzv. pojistku neboli záložní řešení

(„backstop solution“), které by podléhalo společnému

mechanismu přezkumu.
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PROTOKOL O IRSKU A SEVERNÍM IRSKU
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TŘI MOŽNOSTI, JAK SE PO UPLYNUTÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ 

VYHNOUT TVRDÉ HRANICI

Budoucí dohoda, která eliminuje 

nezbytnost tvrdé hranice
a

Prodloužení přechodného období, 

které zajistí, aby existovalo a) (pouze 

jednou a na omezené období)

b

Záložní řešení, pokud 

a dokud nebude 

existovat a)

c

Společný mechanismus přezkumu,

který může dospět k závěru, že 

záložní řešení již není nutné

+



Co je jednotné celní území?

To znamená, že v případě uplatnění „záložního řešení“:

1. Spojené království sladí cla a pravidla platná na jeho celním území s 

vnějšími cly a pravidly o původu zboží EU;

PROTOKOL O IRSKU A SEVERNÍM IRSKU

Sestává z celního území EU 

a z celního území Spojeného království.

Ujednání o rybolovu budou 

projednávána jako součást celkových 

budoucích vztahů. 

EU i Spojené království vynaloží veškeré 

úsilí, aby do 1. července 2020 vyjednaly 

dohodu o rybolovu a akvakultuře. 

Nezbytnou podmínkou pro to, aby se 

toto jednotné celní území vztahovalo na 

produkty rybolovu a akvakultury, je 

dohoda o přístupu do teritoriálních vod 

a k rybolovným právům. 

2. s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury nebudou mezi 

EU a Spojeným královstvím platit žádná cla, kvóty ani kontroly 

pravidel původu;

3. EU a Spojené království se zavázaly k rovným podmínkám

a dohodly se na vhodných mechanismech vymáhání, aby byla

mezi EU-27 a Spojeným královstvím zajištěna spravedlivá

hospodářská soutěž.

4. Unie bude v obou částech jednotného celního území

uplatňovat svůj režim na ochranu obchodu a všeobecný 

systém preferencí; bude se Spojeným královstvím konzultovat 

veškerá opatření nebo kroky, které hodlá přijmout či podniknout.



Kontroly bezpečnosti a 
zabezpečení

NA HRANICI

• bezpečnostní kontroly předvstupních 
prohlášení („bomb in the box“)

• živá zvířata

• produkty živočišného původu

• vedlejší produkty živočišného 
původu, které nejsou určeny k lidské 
spotřebě

• zásilky produktů živočišného původu 
pro osobní spotřebu

• plastové kuchyňské nádobí z Číny a 
Hongkongu

• čerstvé ovoce a zelenina

• vysoce rizikové potraviny a krmivo 
jiného než živočišného původu

• okra a listy curry z Indie

• nepovolená geneticky modifikovaná 
rýže v produktech rýže z Číny

• potraviny a krmivo z Fukušimy

• guarová guma z Indie 

• zdraví rostlin 

• kožešiny z určitých živočichů 
pocházející ze zemí, které používají 
nášlapné pasti

• invazní nepůvodní druhy

Finanční kontroly

NA CELNÍM ÚŘADĚ 
DOVOZU 

• kontroly vycházející z posouzení 
rizika na základě celních prohlášení 
pro veškeré zboží propuštěné do 
celního režimu (celní kodex Unie)

• zařazení zboží

• původ/důkaz o statusu - volný oběh

• celní hodnota

• cla

• DPH

• spotřební daň

Dozor nad trhem

NA CELNÍM ÚŘADĚ 
DOVOZU

• pro průmyslové výrobky 

• kontroly založené na posouzení 
rizika, pozastavení propuštění do 
volného oběhu, rozhodnutí orgánů 
dozoru nad trhem, zamítnutí nebo 
povolení propuštění

• zajišťují, aby na trh Unie byly 
uváděny pouze vyhovující výrobky 
(nařízení (ES) č. 765/2008)

• 68 právních nástrojů, které 
harmonizují pravidla EU pro 
nepotravinářské výrobky (např. 
schválení typu motorových vozidel, 
bezpečnost hraček, látky poškozující 
ozonovou vrstvu, označení CE, 
ekoznačka EU, pyrotechnické 
předměty, výbušniny pro civilní 
použití, osobní ochranné prostředky)

• zvláštní pravidla pro humánní 
a veterinární léčivé přípravky
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Celní spolupráce 

• Veterinární/fytosanitární
orgány (sanitární a 
fytosanitární opatření -
stanoviště hraniční kontroly)

• Bezpečnostní orgány

Orgány dozoru nad trhem

Celní unie



Zůstanou právní předpisy Severního Irska sladěny s právními 

předpisy EU?

Aby se zamezilo vzniku tvrdé hranice na irském ostrově a zajistilo, že severoirské podniky budou 

moci uvádět své výrobky na jednotný trh EU bez omezení, zůstanou právní předpisy Severního Irska 

sladěny s omezeným souborem předpisů EU, které jsou nezbytné k zamezení vzniku tvrdé hranice, 

zejména:

PROTOKOL O IRSKU A SEVERNÍM IRSKU

V případě uplatnění „záložního řešení“ zachová Spojené království s ohledem na 

Severní Irsko zvláštní regulační soulad s EU.

Celní kodex EU bude v Severním 

Irsku rovněž nadále platit v 

celkovém kontextu jednotného 

celního území mezi EU a Spojeným 

královstvím.

právní předpisy o DPH a spotřebních daních v souvislosti se zbožím

právní předpisy o požadavcích na výrobky

sanitární předpisy pro veterinární kontroly („předpisy o sanitárních a 

fytosanitárních opatřeních“)

předpisy týkající se zemědělské produkce/marketingu

pravidla státní podpory
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PROTOKOL O IRSKU A SEVERNÍM IRSKU

Jak bude záložní řešení 

fungovat mezi Velkou Británií 

a Severním Irskem?

Aby severoirské podniky mohly 

uvádět výrobky na jednotný trh 

EU bez omezení a bez kontrol na 

hranicích mezi Irskem a 

Severním Irskem, budou 

nezbytné kontroly zboží 

přepravovaného z ostatních částí 

Spojeného království 

do Severního Irska. 

Bude nutné provádět některé 

kontroly souladu s normami EU, 

které budou zohledňovat riziko, 

ochraňovat spotřebitele, 

hospodářské subjekty a podniky 

na jednotném trhu.

EU a Spojené království se 

dohodly, že tyto kontroly budou 

provádět co nejméně rušivým 

způsobem. Rozsah a četnost 

kontrol by se mohly díky 

budoucím dohodám mezi EU a 

Spojeným královstvím nadále 

snižovat.

DECENTRALIZOVANÉ PROCESY

Prohlášení 

online, např. 

tranzit

(předem)

KONTROLY

Z LIVERPOOLU... ...DO BELFASTU

V PŘÍSTAVECH A NA 

LETIŠTÍCH SEV. IRSKA 

POUZE SYSTEMATICKÉ 

KONTROLY

kontroly v místě určení 

založené na riziku*

kontroly souladu 

prováděné orgány 

dozoru nad trhem při 

uvedení zboží na trh

Kontroly v místě určení:

*analýza rizik založená na 

sdílení informací mezi 

příslušnými orgány za 

účelem účinnějšího zadržení 

nevyhovujícího zboží na 

hranicích

Průmyslové výrobky:

čárový kód (MRN) 

skenován v přístavu 

tranzitu nebo během 

přepravy trajektem

Živá zvířata, rostliny a 

produkty živočišného 

původu: sanitární a 

fytosanitární kontroly

Tyto procesy:

ochrání spotřebitele před nebezpečnými výrobky

zaručí veřejné zdraví a zdraví zvířat

zabrání podvodům a obchodu s nezákonným 

zbožím



PROTOKOL O IRSKU A SEVERNÍM IRSKU

Jaká opatření byla dohodnuta ohledně „rovných podmínek“?

Ekonomická provázanost 
a zeměpisná blízkost 

jsou zásadními prvky, jež je 
třeba při úpravě řádného 
fungování otevřené a 
spravedlivé hospodářské 
soutěže na jednotném 
celním území EU a 
Spojeného království 
zohlednit.

Protokol zavazuje Spojené 
království k 

hmotněprávním 
pravidlům, která vycházejí 
z unijních a mezinárodních 
norem, 

odpovídajícímu 
mechanismu provádění, 
jakož i k  

mechanismům vymáhání 
dohody a řešení sporů. 

Ustanovení týkající se 
životního prostředí, práce a 
sociální ochrany jsou 
založena na 

zásadě nesnižování 
stávající úrovně ochrany 
podle unijních a 
mezinárodních norem; 

v případě státní podpory se 
uplatní dynamické 
slaďování.



Hmotněprávní pravidla Vymáhání ve 

Spojeném království

Řešení sporů 

dynamické sladění s pravidly EU Evropská komise SDEU

dynamické sladění s pravidly EU nezávislý orgán 

Spojeného království

smíšený výbor a arbitráž

odrážejí právo EU a jsou spojena 

s jeho vývojem

nezávislý orgán 

Spojeného království
smíšený výbor a arbitráž

pro vymáhání ve 

Spojeném království

závazek k řádné správě daní

orgány Spojeného 

království

smíšený výbor

„zmrazení“ práva Spojeného 

království, které provádí 3 

směrnice* 

smíšený výbor a arbitráž

Spojené království se zaváže ke 

kodexu chování

smíšený výbor

nesnižování úrovně právní 

ochrany, 

„zmrazení“ kvantitativních cílů do 

roku 2030

nezávislý orgán 

Spojeného království

smíšený výbor a arbitráž 

pro vymáhání ve 

Spojeném království

nesnižování úrovně právní 

ochrany

orgány Spojeného 

království

smíšený výbor a arbitráž 

pro vymáhání ve 

Spojeném království

STÁTNÍ PODPORA
ovlivňující obchod EU/SI

ovlivňující obchod EU/VB

HOSPODÁŘSKÁ 

SOUTĚŽ

DANĚ

ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ

PRÁCE 
A SOCIÁLNÍ NORMY

PROTOKOL O IRSKU A SEVERNÍM IRSKU

Opatření týkající se 

rovných podmínek 



STÁTNÍ PODPORA

Dvě situace: A: podpora ovlivňuje obchod mezi EU a Severním Irskem – B: podpora ovlivňuje 

obchod mezi EU a Velkou Británií

HMOTNĚPRÁVNÍ PRAVIDLA VYMÁHÁNÍ VE SPOJENÉM 

KRÁLOVSTVÍ

ŘEŠENÍ SPORŮ

Spojené království uplatňuje pravidla 

státní podpory EU v plném rozsahu.

Dynamické slaďování.

A: není třeba: Evropská komise i 

nadále prosazuje pravidla státní 

podpory přímo jako součást 

případného záložního řešení. 

SDEU zůstává příslušný.

B: Spojené království zřídí nezávislý 

donucovací orgán se stejnými 

pravomocemi Evropské komise a pod 

dohledem vnitrostátních soudů 

Spojeného království. 

Spolupráce mezi nezávislým orgánem 

a Evropskou komisí, 

která bude rovněž mít před soudy 

Spojeného království právní 

subjektivitu.

A: není třeba vzhledem ke kontrole ze 

strany Evropské komise a SDEU.

B: mechanismus řešení sporů, včetně 

arbitráže s postoupením SDEU, a 

sankce. 

Možnost přijetí předběžných opatření. 

PROTOKOL O IRSKU A SEVERNÍM IRSKU

Opatření týkající se rovných podmínek (1/5)



HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ
(kromě státní podpory)

HMOTNĚPRÁVNÍ PRAVIDLA VYMÁHÁNÍ VE SPOJENÉM 

KRÁLOVSTVÍ

ŘEŠENÍ SPORŮ

Opakování pravidel SFEU pro:

- dohody narušující hospodářskou 

soutěž 

- zneužití dominantního postavení 

- monopoly

Rovnocenné normy pro kontrolu 

spojování podniků

Acquis EU a judikatura jako zdroje 

výkladu

Je nezbytné dodržovat mezinárodní 

normy týkající se státních podniků a 

zajistit nediskriminační právní úpravu

Je nezbytné převést pravidla SFEU do 

vnitrostátního práva a mít nezávislý 

vnitrostátní orgán pro hospodářskou 

soutěž (= dnes CMA) a systém 

soudního přezkumu.

Je nezbytné mít účinné monitorování a 

vymáhání povinností.

Hmotněprávní pravidla podléhají řešení 

sporů ve smíšeném výboru, vyloučena 

z arbitráže.

Řešení sporů s arbitráží v případě 

závazku Spojeného království k 

monitorování a vymáhání.

PROTOKOL O IRSKU A SEVERNÍM IRSKU

Opatření týkající se rovných podmínek (2/5)



DANĚ

ZÁVAZEK VYMÁHÁNÍ VE SPOJENÉM 

KRÁLOVSTVÍ

ŘEŠENÍ SPORŮ

Ustanovení o řádné správě daní a 

provádění globálních daňových norem 

/ norem BEPS OECD.

Orgány Spojeného království 

uplatňují při tvorbě politik zásady 

řádné správy daní. 

PROTOKOL O IRSKU A SEVERNÍM IRSKU

Opatření týkající se rovných podmínek (3/5)

Spojené království i nadále 

uplatňuje vnitrostátní právní 

předpisy, jimiž se provádějí 

směrnice EU o: výměně informací v 

oblasti daní, pravidlech proti 

praktikám vyhýbání se daňovým 

povinnostem podávání zpráv 

úvěrovými institucemi a 

investičními podniky podle 

jednotlivých zemí.

Spojené království znovu potvrzuje 

závazek omezit škodlivá opatření v 

oblasti daní a řídit se kodexem 

chování EU pro zdanění podniků.

Uplatňování přesně vymezených 

legislativních ustanovení je spojeno 

s obvyklým domácím 

mechanismem provádění (ze strany 

daňových orgánů Spojeného 

království).

Orgány Spojeného království 

uplatňují při tvorbě politik zásady 

kodexu chování EU.

Plné řešení sporů, včetně 

arbitráže týkající se uplatňování 

zachovaných ustanovení 

vnitrostátního práva, které provádí 

směrnice EU, ze strany 

Spojeného království (včetně 

postoupení SDEU).

Všechny záležitosti týkající se 

ustanovení o řádné správě daní a 

provádění kodexu chování budou 

projednány ve smíšeném výboru.



ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HMOTNĚPRÁVNÍ PRAVIDLA VYMÁHÁNÍ VE SPOJENÉM 

KRÁLOVSTVÍ

ŘEŠENÍ SPORŮ

PROTOKOL O IRSKU A SEVERNÍM IRSKU

Opatření týkající se rovných podmínek (4/5)

Nesnižování úrovně právní ochrany pod 

normy EU na konci přechodného 

období ve všech hlavních oblastech.

dodržování hlavních environmentálních 

zásad, včetně zásady předběžné 

opatrnosti a zásady „znečišťovatel 

platí“.

Konkrétní cíle v hlavních oblastech, jako 

jsou např. průmyslové emise a 

vnitrostátní emisní stropy, vycházejí z 

práva EU.

Závazek Spojeného království 

účinně prosazovat zákaz snižování 

úrovně právní ochrany a společné 

normy ve svých právních 

předpisech a postupech.

Závazek Spojeného království 

zachovat účinná správní a soudní 

řízení a nápravné prostředky.

Spojené království zřídí vnitrostátní 

nezávislý orgán s pravomocemi 

(rovnocennými pravomocím 

Komise) monitorovat jeho 

environmentální závazky, podávat o 

nich zprávy, dohlížet na ně a 

vymáhat je.

Hmotněprávní pravidla podléhají 

řešení sporů ve smíšeném 

výboru.

Plné řešení sporů, včetně 

arbitráže týkající se účinnosti 

donucovacího systému 

Spojeného království v oblasti 

plnění závazků nesnižovat úroveň 

právní ochrany a zřízení a 

chování nezávislého orgánu.

Nezbytná opatření ke splnění závazků 

obou stran ve vztahu k mezinárodním 

dohodám o změně klimatu, včetně 

Pařížské dohody.

Spojené království zavede systém 

stanovování cen uhlíku, který je 

přinejmenším stejně účinný jako systém 

EU pro obchodování s povolenkami na 

emise skleníkových plynů.



PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ OCHRANA

ZÁVAZEK VYMÁHÁNÍ VE SPOJENÉM 

KRÁLOVSTVÍ

ŘEŠENÍ SPORŮ

PROTOKOL O IRSKU A SEVERNÍM IRSKU

Opatření týkající se rovných podmínek (5/5)

Nesnižování úrovně právní ochrany 

pod normy EU na konci 

přechodného období v oblasti práce 

a sociální ochrany a ve vztahu k 

základním právům při práci, 

bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci, spravedlivým pracovním 

podmínkám a zaměstnaneckým 

normám, právům na informace a 

konzultace na úrovni společností a 

restrukturalizaci.

Závazek účinně provádět úmluvy 

Mezinárodní organizace práce a 

Evropskou sociální chartu Rady 

Evropy.

Závazek Spojeného království 

účinně prosazovat zákaz snižování 

úrovně právní ochrany a společné 

normy ve svých právních 

předpisech a postupech.

Závazek Spojeného království 

zachovat efektivní systém inspekcí 

práce, účinná správní a soudní 

řízení a nápravné prostředky.

Hmotněprávní pravidla podléhají 

řešení sporů ve smíšeném 

výboru.

Plné řešení sporů, včetně 

arbitráže týkající se účinnosti 

donucovacího systému 

Spojeného království v oblasti 

plnění závazků nesnižovat úroveň 

právní ochrany.



Mechanismus přezkumu

Smíšený výbor oznámení posoudí a může 

požádat o stanovisko orgány zřízené 

Velkopáteční (Belfastskou) dohodou z 

roku 1998. 

V návaznosti na jednání ve smíšeném 

výboru se EU a Spojené království mohou 

společně rozhodnout, že protokol již není 

k dosažení jeho cílů zcela nebo zčásti 

nezbytný.

PROTOKOL O IRSKU A SEVERNÍM IRSKU

Pokud bude mít EU nebo Spojené království 

kdykoli po uplynutí přechodného období za 

to, že tento protokol již není zcela nebo 

zčásti nadále nezbytný, může tuto 

skutečnost druhé straně s uvedením důvodů 

oznámit. 
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PROTOKOL O IRSKU A SEVERNÍM IRSKU

Co ještě kromě záložního řešení protokol obsahuje?

Protokol o Irsku a Severním Irsku obsahuje rovněž ustanovení, která řeší řadu 

dalších specifických okolností na irském ostrově, zejména:

SPOLEČNÝ PROSTOR 

CESTOVÁNÍ MEZI IRSKEM A 

SPOJENÝM KRÁLOVSTVÍM

ZÁVAZEK SPOJENÉHO 

KRÁLOVSTVÍ, ŽE NEDOJDE K 

OMEZENÍ PRÁV, OCHRANNÝCH 

OPATŘENÍ A ROVNOSTI 

PŘÍLEŽITOSTÍ

SPOLUPRÁCE 

MEZI SEVEREM A JIHEM

JEDNOTNÝ 

TRH S ELEKTŘINOU

a jeho související práva a 

výsady mohou nadále platit 

v souladu s právem EU, 

zejména s ohledem na 

volný pohyb občanů EU.

jak je stanoveno ve 

Velkopáteční (Belfastské) 

dohodě z roku 1998, a to i 

pokud jde o právo EU 

týkající se zákazu 

diskriminace. Tento závazek 

bude prováděn a 

monitorován prostřednictvím 

zvláštních mechanismů,

může být na irském 

ostrově zachován.

může pokračovat, a to i v 

oblasti životního prostředí, 

zdravotnictví, zemědělství, 

dopravy, vzdělávání a 

cestovního ruchu, jakož i v 

oblasti energetiky, 

telekomunikací, vysílání, 

vnitrozemského rybolovu, 

spravedlnosti a 

bezpečnosti, 

vysokoškolského 

vzdělávání a sportu. 
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Protokol o výsostných 

oblastech na Kypru

Cílem protokolu je zajistit, aby právo EU v oblastech 

stanovených v protokolu 3 k aktu o přistoupení 

Kypru k Unii platilo i nadále ve výsostných oblastech 

na Kypru bez narušení nebo ztráty práv, zejména 

pro tisíce kyperských civilistů, kteří žijí a pracují 

ve výsostných oblastech na Kypru. 

To se týká řady oblastí politiky, jako jsou cla, 

zdanění, zboží, zemědělství, rybolov a

veterinární a fytosanitární pravidla.

Území výsostných oblastí bude i nadále součástí 

celního území Unie. Zboží vyrobené ve výsostných 

oblastech bude považováno za zboží ve volném 

oběhu v EU. 

Protokol svěřuje Kyperské republice odpovědnost 

za provádění a vymáhání práva Unie ve vztahu k 

většině uvedených oblastí, s výjimkou aspektů 

týkajících se uplatňování nařízení o demarkační linii.

Protokol chrání zájmy Kypřanů, kteří žijí a 

pracují ve výsostných oblastech po 

vystoupení Spojeného království z Unie.

VÝSOSTNÁ OBLAST

AKROTIRI

VÝSOSTNÁ OBLAST

DHEKELIA
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Protokol o Gibraltaru

Protokol stanoví správní spolupráci mezi 

Španělskem a Spojeným královstvím 

ohledně Gibraltaru v řadě oblastí během 

přechodného období a v oblasti 

uplatňování části dohody o vystoupení 

týkající se práv občanů.

Pokyny Evropské rady ze dne 29. dubna 2017 stanovily, že 

se žádná dohoda mezi EU a Spojeným královstvím nesmí 

vztahovat na území Gibraltaru bez dohody mezi 

Španělským královstvím a Spojeným královstvím.

Výsledkem dvoustranných jednání mezi Španělskem a 

Spojeným královstvím je protokol o Gibraltaru, který tvoří 

balíček dvoustranných memorand o porozumění mezi 

Španělskem a Spojeným královstvím ohledně Gibraltaru. 

Sem patří dvoustranná spolupráce v oblasti práv občanů, tabáku a dalších výrobků, životního 

prostředí, policejních a celních záležitostí, stejně jako dvoustranná dohoda týkající se zdanění a 

ochrany finančních zájmů.

Zřizuje se rovněž specializovaný výbor pro dohled nad uplatňováním tohoto protokolu.
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Co uvádí dohoda o vystoupení

o jednáních o budoucích vztazích?

EU a Spojené království vynaloží veškeré úsilí, aby rychle 

vyjednaly dohody o budoucích vztazích. 

Zavazují se jednat v dobré víře.

Společným cílem je zajistit, aby se tyto dohody v co největším 

možném rozsahu uplatňovaly od konce přechodného období.

Vynaložení veškerého úsilí musí plně respektovat právní řády 

EU a Spojeného království. 

To znamená, že jednání začnou až poté, co Spojené království 

opustí EU.
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