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Brexit – právní i politické výzvy

Referendum 23. června 2016: pro Brexit 51,9 % (17.410.742 hlasů) při 72%
účasti

Článek 50 Smlouvy o Evropské unii:
− Oznámení Evropské radě
− Dvouletá lhůta pro dojednání podmínek odchodu
− Dohodu o podmínkách vystoupení musí podepsat Evropská rada po
obdržení souhlasu Evropského parlamentu
− Pokud nedojde k dohodě během dvou let (a nedojde k prodloužení lhůty),
Británie opustí EU a Smlouvy o EU a jejím fungování pro ni přestanou platit
bez jakéhokoliv náhradního režimu

− Prodloužení lhůty musí jednohlasně schválit Rada po dohodě s Velkou
Británií
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Soudní proces
– 3. listopadu 2016 rozhodl britský High Court, že Brexit
musí schválit anglický Parlament
– 24. ledna 2017 potvrdil tento rozsudek Nejvyšší soud
– Odůvodnění:
– zákonodárná pravomoc náleží výhradně
Parlamentu
– vláda může jménem britské Koruny řídit
mezinárodní vztahy, ale pouze pokud to nemá
dopad na domácí legislativu
– Brexit domácí právní řád nepochybně ovlivní
a britská vláda tedy nemá pravomoc aktivovat
článek 50 bez schvální Parlamentem
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Brexit Bill
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29. března 2017 – Oficiální zahájení Brexitu

Premiérka T. May podala notifikaci podle článku 50 a oficiálně zahájila proces
odchodu Británie z EU.
D. Tusk slíbil do 48 hodin vydat předběžné doporučení pro vyjednávání pro
EU 27.
29. dubna 2017 – summit členů EU, který potvrdí finální pokyny pro jednání
a začnou vyjednávací rozhovory.
Evropští představitelé by rádi uzavřeli dohodu do 18 měsíců, aby byl dostatek
času pro ratifikaci.
Na konci března 2019 Británie opustí EU (pokud nedojde k prodloužení lhůty
k vyjednávání).
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Alternativy k členství v EU

Norský model

Švýcarský model

– Člen EEA

– Člen EFTA

– Vázáno pravidly
jednotného trhu, ale
omezené
rozhodovací
pravomoci

– Komplexní rámec
dohod s EU, ale
nezvládají držet krok
s právem EU

– Platí 90 % per capita
částky placené VB
– Netřeba vyjednávat
obchodní smlouvy
s členy EU
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– Vyjednání trvalo
16 let
– Částečně přispívá do
evropského rozpočtu

Turecký model

Kanadský model

WTO model

– Přístup k trhu zboží
– Celní unie s EU

– Dohoda o volném
trhu

– Bez přístupu
na jednotný trh

– Přístup k trhu
zboží a některých
služeb
– Vyjednání trvalo
7 let, není
ratifikovaná
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Jaký typ Brexitu „vyhraje“?
Theresa May, červenec 2016:
“Brexit znamená Brexit, a my
z něj uděláme úspěch”

Hard Brexit

Soft Brexit

Opuštění EU ať to stojí, co chce,
včetně odchodu z jednotného trhu,
pokud to bude nutné.

Setrvání v jednotném trhu, přijetí
některých aspektů EU práva
a regulace.

„Great Repeal Bill“
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„Brexit znamená Brexit“: čeho chce Británie dosáhnout
„Volný obchod s evropskými
trhy“
• Nová celní smlouva výhodná
pro obě strany
• „Cílíme na nejsvobodnější
obchodování v sektoru
finančních služeb“
• Opuštění EEA / celní unie?

„Nové smlouvy se
zeměmi mimo EU“

White Paper: The United Kingdom’s
exit from and new partnership with
the European Union
02/02/17
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„Spolupráce v boji
proti zločinu
a terorismu“

Principy, kterými se
bude řídit britská vláda
při vyjednávání

„Převzetí kontroly nad naším
právem“
• Konec jurisdikce Soudního dvora
EU
• Bude potřeba sudiště, které
rozhodne případné spory
ohledně odchodu z EU? (Soud
pro Brexit?)

„Ochrana vazeb
s Irskem a zachování
Common Travel Area“

„Kontrola imigrace“
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Následky pro business po Brexitu

− Import and export

− Finanční sektor

− Zaměstnanci

− Veřejné zakázky

− Daně

− Právo duševního
vlastnictví

− Smlouvy

− Ochrana osobních údajů

− Bezpečnost výrobků

− Věda a výzkum a další
financování
podporované EU
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− Skupiny společností
se zastoupením ve VB

− Pojištění
− Životní prostředí
a změny klimatu
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Možné negativní dopady tvrdého Brexitu (1)

Netarifní překážky:
− Větší byrokracie
− Dražší a pomalejší doprava zboží
− Zpřísnění hraničních kontrol
− Ztížené vysílání pracovníků do zahraničí
− Zavedení pravidla o určení původu zboží
− Rozchod tržní regulace Británie a EU

Růst celních tarifů, kvóty

Negativní dopad na export (automobilový průmysl, strojírenství, elektronika,
výroba plastových a pryžových výrobků)
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Možné negativní dopady tvrdého Brexitu (2)

1/3 evropských firem očekává, že kvůli odchodu Británie z EU sníží své investiční
výdaje. 10% z těch, které mají operace v Británii, se chce stáhnout ze země.
Ministr financí George Osborne prohlásil, že plánuje snížení sazby
daně ze zisků společností na 15 %.
Země eurozóny jsou preferovanou novou destinací pro přesun aktivit
u téměř poloviny respondentů. Země střední a východní Evropy jsou
preferovanou destinací pro 30 procent z nich.

Výpadek zdrojů, kterými Británie přispívá do evropského rozpočtu.
ČR ztratí vlivného spojence v otázkách vnitřního trhu a sníží se vliv zemí mimo
eurozónu.
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Brexit – vliv na použití anglického práva

Brexit nebude mít dopad na nynější smlouvy dle anglického práva.

Nové smlouvy zatím nebudou vyžadovat žádné ustanovení týkající
se Brexitu.

Anglické smluvní právo zůstane oblíbenou volbou v mezinárodním
obchodě i po Brexitu.
Volba anglických soudů pro řešení potenciálních sporů a uznání
a vymáhání anglických rozsudků bude záležet na dojednaných
smlouvách.
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Děkuji za pozornost

Jana Maršálková
Advokátka
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Tato prezentace neobsahuje vyčerpávající přehled právní úpravy v daných oblastech. Klientům doporučujeme, aby vyhledali
právní radu v souvislosti s konkrétní plánovanou transakcí.
Veškeré odkazy na „Allen & Overy“ znamenají firmu Allen & Overy LLP a/nebo její přidružené kanceláře. Jakýkoli odkaz na
partnera v souvislosti s Allen & Overy LLP znamená společníka, konzultanta či zaměstnance Allen & Overy LLP s příslušným
postavením a kvalifikací nebo osobu s odpovídajícím statusem v některé z přidružených kanceláří Allen & Overy LLP.
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