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Anotace 

• Co znamená scénář „NO-DEAL“ pro obchod se 
Spojeným královstvím a kdy může nastat?

• Jaké povinnosti bude v případě scénáře „NO-
-DEAL“ nutné plnit pří vývozu do Spojeného krá-
lovství nebo dovozu z něj?

• Koho se změny dotknou?

• Kde hledat aktuální informace o dalším vývoji?
Odkazy na info o Brexitu

Na portálu BussinessInfo.cz
www.businessinfo.cz/BREXIT

Na stránkách EK
ec.europa.eu/info/brexit_en



Co obecně znamená scénář „NO-DEAL“ v celní 
oblasti: 
• přeřazení Spojeného království do kategorie „tře-

tích zemí“, jejíž vztahy s EU se řídí mezinárodním 
veřejným právem, včetně pravidel Světové ob-
chodní organizace

• konec volného pohybu zboží mezi EU a Spojeným 
královstvím a začátek uplatňování celního dohle-
du nad zbožím přepravovaným mezi Spojeným 
královstvím a zeměmi EU

Co lze konkrétně očekávat v případě scénáře „NO-
-DEAL“ :
• zboží dovážené do EU ze Spojeného království 

a zboží vyvážené z EU do Spojeného království 
může být podrobeno celním kontrolám

• zboží dovážené do EU ze Spojeného království 
a zboží vyvážené z EU do Spojeného království 
bude podléhat celní sazbě pro třetí země dle 
Společného celního sazebníku EU, resp. případ-
ného zvláštního sazebníku Spojeného království

31. prosinec 2022
Nejzažší možný termín pro ukončení přechod-
ného období, pokud bude prodlouženo o ma-
ximální možnou dobu. Obchod se Spojeným 
královstvím se přestane řídit pravidly vnitřního 
trhu EU.

Pokud se podaří sjednat dohodu o volném ob-
chodu mezi Spojeným královstvím a Evropskou 
unií, bude se vzájemný obchod řídit podle ní. 
V opačném případě opět dojde na scénář No-
-Deal.

Jak to bude dál?

25. listopad 2018 
Evropská rada odsouhlasila dohodu o vystoupe-
ní Spojeného království z Evropské unie i dopro-
vodné politické prohlášení, které stanoví rámec 
pro budoucí vztahy mezi Spojeným králov-
stvím a Evropskou unií.

29. březen 2019
Ukončení členství Spojeného království 
v Evropské unii. 
Pokud se podaří schválit výstupovou dohodu, 
začne od následujícího dne platit přechodné 
období, během kterého by se na Spojené krá-
lovství  i  nadále vztahovalo veškeré právo EU 
a vzájemný obchod by ještě dočasně probíhal 
na základě pravidel vnitřního trhu EU.

Pokud nebude sjednána výstupová dohoda, 
dojde k ukončení členství Spojeného království 
v  Evropské unii bez dohody (tzv. scénář No-
-Deal) a obchod se Spojeným královstvím se 
k  tomuto datu přestane řídit pravidly vnitřního 
trhu EU.

Duben 2019
Začátek vyjednávání o podobě budoucích vzta-
hů mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií.

1. červenec 2020
Do tohoto data lze rozhodnout o prodloužení 
přechodného období. Prodloužit jej bude možné 
pouze jedenkrát, a to maximálně do 31. prosin-
ce 2022.

31. prosinec 2020
Poslední den platnosti přechodného období, po-
kud nebude prodlouženo.

• celní orgány EU i Spojeného království budou vy-
žadovat podání vstupního souhrnného prohlášení 
pro dovážené zboží ještě před jeho příchodem 
na celní území Unie nebo celní území Spojeného 
království

• celní orgány EU i Spojeného království budou 
vyžadovat plnění celních formalit (podání celního 
prohlášení, zajištění celního dluhu)

• celní orgány EU i Spojeného království mohou vy-
žadovat předložení dalších dokladů pro dovoz či 
vývoz zboží (licence apod.) 

• celní orgány EU i Spojeného království budou vy-
žadovat dodržování dalších povinností spojených 
s dovozem a vývozem zboží (dodržování sanitár-
ních a fytosanitárních norem a ověřování souladu 
s příslušnými předpisy) 

Koho se změny dotknou: 
• výrobců, obchodníků a veřejnosti dovážející zbo-

ží do EU ze Spojeného království

• výrobců, obchodníků a veřejnosti vyvážející zboží 
z EU do Spojeného království

• přepravních společností, včetně expresních a poš-
tovních

• celních zástupců a celních agentů (provozovatelů 
celních služeb)

Brexit – časová osa


