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1. ES BREXIT HUB + EÚ
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ES BREXIT HUB
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https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/what/publications/brexit/index.page

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/what/publications/brexit/index.page
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EÚ
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https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-
partnership_sk



2. Harmonogram BREXIT-u
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Harmonogram BREXIT-u (stručný prehľad)

─ 23.6.2016: Referendum o Brexit-e

─ 29.3.2017: Spojené kráľovstvo informuje EÚ – začína dvojročná lehota

─ 19.10.2019: Rada EÚ schválila tretie predĺženie

─ 9.1.2020: Dolná snemovňa schválila Dohodu o vystúpení z EÚ

─ 31.1.2020: EÚ schválila Dohodu o vystúpení z EÚ – „BREXIT day“

─ 1.2.2020-31.12.2020: „Transition Period“

─ 25.2.2020: Rokovaciemu tímu EÚ bol udelený mandát na vyjednávanie

─ 1.7.2020: Spojené kráľovstvo mohlo požiadať o predĺženie 1x 2 roky, ale
zrieklo sa toho.

─ 15.10.2020 Summit EÚ bez výsledku

─ 21.10.2020 do polovice novembra: Rokovania ako „posledná šanca“ pre
„Deal“
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3. Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ
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Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ

─ Prechodné obdobie do 31.12.2020
• Spojené kráľovstvo zostáva viazané právom EÚ,

• Spojené kráľovstvo platí príspevok členských krajín do rozpočtu EÚ,

• Jurisdikcia Súdneho dvora EÚ,

• Spojené kráľovstvo už nie je zastúpené v inštitúciách,

• Dohoda o voľnom obchode má nasledovať po prechodnom období, „no deal Brexit“
v prípade, že nedôjde k dohode.

─ „Politické vyhlásenie“ má stanoviť zásady pre dohodu o voľnom obchode –
sporný právny účinok:
• Spojené kráľovstvo by malo v budúcnosti právny stav „zosúladiť“ s právom EÚ

(„align“ – „level playing field“),

• t.j. žiadne záväzné prispôsobenie zamestnaneckej a sociálnej politiky, práva
hospodárskej súťaže, ochrany spotrebiteľa.
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4. Možné scenáre po prechodnom období



Eversheds Sutherland

Scenáre po prechodnom období (1.1.2021)

─ Dohoda o voľnom obchode (má byť prerokovaná do polovice novembra)

─ Sektorové dohody (o voľnom obchode) - (tovary, služby, financie, doprava
atď.)

─ No deal Brexit

─ Predĺženie prechodného obdobia (bola by to zmena dohody o odchode z EÚ –
možné len ak by súhlasila EÚ a všetky krajiny – aktuálne sa odmieta)
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5. Dohoda o voľnom obchode
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Dohoda o voľnom obchode (podľa „Politického vyhlásenia“)

─ Žiadna colná únia - „írske riešenie“

─ Právo na pobyt pre občanov EÚ, nových prisťahovalcov a štátnych
príslušníkov tretích krajín

─ Tovar nebude automaticky uznaný - vyžaduje sa schválenie

─ Služby - cieľom je všeobecné uznanie

─ Hospodárska súťaž a pomoc: spolupráca

─ Spojené kráľovstvo môže uzatvárať dohody s tretími krajinami
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6. „No Deal“ - WTO
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„No Deal“ - WTO

─ Vzťah medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom podľa WTO (Svetová obchodná organizácia)

─ Systém colných taríf a kvót („tariffs and quotas“)

─ Priemerná colná sadzba aktuálne 2,8%, ale autá 10%, mliekarenské výrobky 35%

─ WTO upravuje iba prepravu tovaru, nie služby

─ Hraničné kontroly a víza

─ Žiadna koordinácia v sociálnom a pracovnom práve (napr. „preukaz poistenca EÚ“
neplatí, dôchodkové nároky atď.)

─ Potrebný je medzinárodný vodičský preukaz

─ Neuznávanie doložiek o príslušnosti súdu, neuznávanie/nevykonávanie rozsudkov =>
upraviť zmluvy a všeobecné obchodné podmienky!

─ GDPR – nejasná výmena údajov
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7. Brexit planning and strategy: Čo sa zmení v roku 2021
v každom prípade – aj v prípade „Deal-u“ (Dohoda o
voľnom obchode)
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Voľný pohyb tovaru

─ Do 1.1.2021: Tovar uvedený na trh v krajine EÚ môže voľne obiehať v EÚ
(vrátane Spojeného kráľovstva) bez obmedzení a bez ciel.

─ Od 1.1.2021:
• Colné formality

• Cieľom „Deal-u“ je zabrániť colným sadzbám, inak sadzba WTO.

• Potreba čísel EORI – britské čísla EORI sa stanú neplatnými

• Spoločnosti zo Spojeného kráľovstva musia menovať colného zástupcu EÚ

• Tovar a vstupy zo Spojeného kráľovstva stratia „štatút pôvodu“

• Tovar je potrebné v EÚ a v Spojenom kráľovstve osobitne schvaľovať a certifikovať.

• Osvedčenia/povolenia zo Spojeného kráľovstva nebudú platiť v EÚ (a naopak)

• Výrobky zo Spojeného kráľovstva už nebudú v databázach (napríklad REACH alebo
zdravotnícke výrobky)

• príp. potrebný „registrujúci“ v EÚ a v Spojenom kráľovstve
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Voľný pohyb tovaru – príprava

─ Preverenie existujúcich zmlúv, či:
• ich ukončiť alebo

• upraviť

─ Otvorené otázky:
• Colné formality, príp. sadzby - kto platí?

• Potrebujem nové číslo EORI?

• Hraničné a colné kontroly: Sú dodacie lehoty ešte reálne?

• Certifikáty, povolenia, osvedčenia: Môžem tovar ešte dodávať/prijímať?

• Nemožnosť plnenia

• Označovanie: Odlišné nariadenia pre EÚ a pre Spojené kráľovstvo?

• Potrebujem registrujúcich, splnomocnených zástupcov alebo inú osobu?

• Miesto a výber súdu
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Služby

─ Do 1.1.2021: Služby môžu byť poskytované medzi Spojeným kráľovstvom a
EÚ,

─ Od 1.1.2021:
• Žiadny právny základ pre uznávanie kvalifikácií – Divorce Bill plánuje „koordináciu“

• Poskytovatelia služieb z EÚ musia spĺňať kvalifikácie a kritériá Spojeného
kráľovstva (a naopak)

• Nedoriešené, či a ako možno využívať personál na poskytovanie služieb (otázky:
sociálne zabezpečenie, poistenie, zdaňovanie miezd, odvody atď.)

• Finančné služby: bankové a finančné povolenia už neplatia

• Doprava: Modrá licencia EÚ už v Spojenom kráľovstve neplatí. Neuznávanie
vodičských preukazov

• Letecká doprava: Spoločnosť musí mať svoje hlavné sídlo podnikania a väčšinové
vlastníctvo v EÚ

• Energetika: Spojené kráľovstvo už viac nie je súčasťou trhu EÚ
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Služby - príprava

─ Môžem po 31. decembri 2020 naďalej poskytovať služby v Spojenom
kráľovstve, resp. môže môj poskytovateľ služieb potom ešte poskytovať
služby v EÚ:
• Osvedčenia (živnostenský list)

• Certifikáty: napr. platí môj certifikát pre testovanie zariadení?

• Možno využívať personál (povolenia na pobyt, sociálne poistenie, dane a odvody.

• Budú môcť byť dodržiavané lehoty (zdržania pri colných a hraničných kontrolách,
schvaľovacích konaniach, testoch atď.)

• Ochrana údajov: napr. pri riešeniach IT: možno si vymieňať údaje

• Výber súdu a práva
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Voľný pohyb zamestnancov a personálu

─ Hraničné kontroly osôb

─ Pobyt 90 za 180 dní, ale žiadne pracovné povolenie

─ Pracovné povolenie podľa krajiny, v ktorej sa práca vykonáva -> žiadny voľný
pohyb pracovníkov v rámci EÚ resp. medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

─ Žiadna koordinácia zdravotného a sociálneho poistenia -> riziko, že odvody
budú musieť byť zaplatené dvakrát, resp. že nebude možné si uplatňovať
nároky (žiadne spájanie dôchodkov)

─ Právo na pobyt:
• Kontinuita: tí, ktorí majú legálny pobyt, môžu zostať,

• Zákaz diskriminácie,

• Právo na vycestovanie a pricestovanie,

• Strata pobytu v prípade neprítomnosti po dobu 5 rokov

• Právo na pobyt – Povinnosť požiadať o dokumenty.
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Otvorené témy

─ Zákon o hospodárskej súťaži – kontrola fúzií: EÚ chce koordináciu („level
playing field“), Spojené kráľovstvo chce ísť vlastnou cestou

─ Štátna pomoc: EÚ chce dodržiavanie zásad EÚ, Spojené kráľovstvo chce
slobodu pri podpore spoločností zo Spojeného kráľovstva

─ Ochrana údajov: Výmena údajov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom nie je
jasná, platí „Schrems II“

─ Zákon o obstarávaní: Štandardy WTO

─ Dane: férová daňová konkurencia vs. „Singapore of Europe“
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Brexit planning and strategy
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11. Príprava Slovenskej republiky na Brexit
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- účinnosť nadobudne ku dňu, kedy Spojené kráľovstvo prestane byť zmluvnou 
stranou ZEÚ a ZFEÚ, avšak len za podmienky, že v tento deň nebude 
uzatvorená dohoda medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ o podmienkach 
vystúpenia podľa čl. 50 ZEÚ

- vzhľadom na dátum prijatia nebola zohľadnená celková dĺžka trvania 
rokovaní, niektoré ustanovenia obmedzujú svoju platnosť do 31.12.2020

- v jednotlivých článkoch upravuje otázky práva štátnych príslušníkov 
Spojeného kráľovstva po jeho vystúpení z EÚ, a to napríklad:

• poskytovanie daňového poradenstva

• práva v oblasti sociálnych vecí a rodiny

• poskytovanie právnych služieb advokátmi, ktorí sú občanmi Spojeného kráľovstva

• pobyt cudzincov

• uznávanie dokladov o vzdelávaní a odborných kvalifikácií

• vodičské preukazy

Zákon č. 83/2019 Z. z. z 27.3.2019
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