Aktuality z Evropské unie 7.—11. ledna

Na začátku ledna se Rumunsko ujalo předsednictví v Radě EU a představilo své priority pro nadcházejících
šest měsíců. V rámci agend spadajících do působnosti MPO se Rumunsko zaměří na posilování vnitřního trhu. Jedním
z prioritních návrhů je pro předsednictví nařízení o Programu pro jednotný trh. Pozornost bude také věnovat tématu
umělé inteligence. V oblasti obchodní politiky pak bude pokračovat v dalším posilování EU jako globálního aktéra, ať
už prostřednictvím sjednávání moderních obchodních a investičních dohod, nebo prostřednictvím mnohostranných
jednání v rámci Světové obchodní organizace. V oblasti energetiky se hodlá Rumunsko zaměřit na dokončení
vyjednávání dosud neuzavřených legislativních návrhů nařízení o štítkování pneumatik a směrnice o vnitřním trhu s
plynem. Více informací k prioritám naleznete na webu MPO a v angličtině na oficiálních stránkách předsednictví.
V pondělí 7. ledna schválila vláda návrh zákona, kterým by byly upraveny některé vztahy mezi Českou
republikou a Spojeným královstvím v případě, že by Spojené království opustilo Evropskou unii bez
výstupové dohody. Hlavním cílem návrhu je zajistit legální pobyt britských občanů a jejich rodinných příslušníků
na území ČR a jejich související přístup na pracovní trh ČR. Kromě výše uvedeného by měl zákon také řešit i další
související otázky, jako je zajištění přístupu britských občanů k veřejnému zdravotnímu pojištění či dávkám
sociálního zabezpečení, pokud jim na ně vznikl nárok již v rámci stávající unijní úpravy. O samotné výstupové
dohodě by měl britský parlament hlasovat 15. ledna a následně by měl vyjádřit svůj souhlas s dohodou i
Evropský parlament. Hlasování v Radě bylo nahrazeno schvalováním písemnou procedurou.
Vystoupení Spojeného království z EU dne 29. března 2019 bude mít drobné dopady i na zahraniční fyzické
osoby s bydlištěm ve Velké Británii a na zahraniční právnické osoby se sídlem ve Velké Británii, které podnikají na
území ČR, a to co do rozsahu údajů povinně zapisovaných do obchodního rejstříku. Po brexitu bude na tyto
osoby pohlíženo jako na osoby mající bydliště nebo sídlo mimo EU, které musí být povinně zapsány do obchodního
rejstříku, podnikají-li na území ČR (srov. § 44 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a
fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVR)). Změní se i rozsah
povinně zapisovaných údajů do obchodního rejstříku — oproti údajům zapisovaným o závodu nebo odštěpném
závodu zahraniční osoby se sídlem v EU nebo v EHP (na něž dopadá § 50 ZVR) musí být v případě zahraničních osob
se sídlem nebo bydlištěm mimo území ČR zaspán i údaj o výši upsaného základního kapitálu v příslušné měně, je-li
vyžadován, a informace o právu státu, kterým se zahraniční osoba řídí (srov. § 49 ZVR).
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