
V tomto týdnu byl oběma komorami britského parlamentu definitivně schválen prováděcí zákon 
k dohodě o vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Britská královna Alžběta II. ve čtvrtek 23. ledna 
uvedený zákon podepsala a tento předpis o odchodu Spojeného království z EU tím oficiálně vstoupil v platnost. 
Schválení zákona bylo podmínkou ratifikace výstupové dohody, kterou vyjednal premiér Boris Johnson s EU. Tento 

krok definitivně vydláždil cestu k vystoupení Spojeného království z Evropské unie, k němuž tedy dojde 31. ledna 
2020. Dle prováděcího zákona tedy bude od 1. února do konce letošního roku platit přechodné období bez možnosti 
jeho dalšího prodloužení. Evropský parlament bude o dohodě hlasovat příští středu 29. ledna. Rada poté tento 
proces na straně EU ukončí hlasováním kvalifikovanou většinou, které je naplánováno na 30. ledna. Od 1. února 
tak velmi pravděpodobně Spojené království definitivně přestává být členem EU. Pro běžné fungování a 
obchod se však nic nemění a firmy mohou s britskými partnery i nadále obchodovat až do konce 

letošního roku bez jakýchkoli změn. Pro vyjednavače na obou stranách však práce nekončí, naopak zásadní 

jednání o budoucí podobě vzájemných vztahů se rozběhnou poté, co si každá ze stran schválí mandát k jednání. 
Evropská komise by měla návrh mandátu předložit v prvním únorovém týdnu s výhledem dokončit jeho schválení do 
konce února. Snahou EU je zahájit rozhovory s Velkou Británií co nejdříve.  

 

Dopadům brexitu nejen na české podnikatele a budoucí podobě vzájemných vztahů je věnován průběžně doplňovaný 
a rozšiřovaný speciál portálu BusinessInfo.cz. Podrobnosti jsou k dispozici zde: https://www.businessinfo.cz/navody/
special-brexit-ocima-exporteru/ 

 

Ve dnech 20. a 21. ledna 2020 se v Bruselu konalo první zasedání ministrů financí a hospodářství zemí 
EU v Rade ECOFIN pod vedením chorvatského předsednictví. Mezi hlavní témata jednání patřilo zdanění 
digitální ekonomiky, hospodářské a finanční aspekty klimatické politiky a koordinace hospodářských politik na úrovni 

EU. Ministři se věnovali řešení výzev, které přináší digitalizace ekonomiky pro oblast zdanění. Rozprava potvrdila, 
že mezinárodní řešení ohledně  digitálního zdanění je v tomto případě nejlepší cestou a chorvatské 
předsednictví se bude i nadále účastnit diskuse na mezinárodní úrovni. Rada rovněž zahájila každoroční 
cyklus Evropského semestru pro sledování hospodářských politik, politik zaměstnanosti a fiskálních politik 

členských států. Ten vyvrcholí vydáním doporučení pro jednotlivé členské státy v červenci. Více informací naleznete 
zde.  

 

Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na tradiční Meeting Point agentury CzechTrade v pražském hotelu 
Ambassador Zlatá husa na Václavském náměstí, který se bude konat ve dnech 11. a 12. února. Každoroční 

setkání s řediteli zahraničních kanceláří agentury CzechTrade z 59 zemí pomáhá českým podnikatelům najít nové 
obchodní partneři a prosadit se se svým zbožím či službami za hranicemi České republiky. Konzultace budou 
poskytovat také specialisté Klientského centra pro export, které je společnou aktivitou MPO, MZV a agentury 
CzechTrade. Firmám poskytuje služby Jednotné zahraniční sítě ve více než devadesáti zemích světa. Účast na akci je 
zdarma, registrovat se můžete na stránkách agentury CzechTrade zde.  
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