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Vážení,
v současnosti platí, že Spojené království Velké Británie a Severního Irska vystoupí 31. října 2019
z Evropské unie. I přes dvakrát odložené datum brexitu, které mělo pomoci zajistit spořádaný odchod
Spojeného království z EU, nebyla dosud dohoda o vystoupení britskou stranou ratifikována. Roste tak
pravděpodobnost, že Spojené království opustí EU bez dohody (tzv. no deal brexit).
No deal brexit by znamenal pro obchodní vztahy se Spojeným královstvím zásadní změnu.
Od 1. listopadu 2019 by se Spojené království stalo třetím státem bez jakéhokoliv přechodného období
a obchodování by se již neřídilo pravidly vnitřního trhu EU. V praxi by se to projevilo ve formě zavedení cel
a povinnosti podávat celní prohlášení, změnami v regulatorní oblasti a jinými administrativními překážkami,
omezením přístupu na trh služeb či možností pracovní mobility. Pokud tedy obchodujete s britskými partnery,
ať už přímo či nepřímo, poskytujete nebo dovážíte služby, přepravujete přes britské území zboží
či se ve Spojeném království ucházíte o tendr, pak by se i Vás dotkl no deal brexit a je třeba zvážit, jak se
na tuto nepříznivou variantu přichystat.
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) se přípravám na brexit a všechny jeho možné scénáře
intenzivně věnuje a chce Vám poskytnout veškerou potřebnou podporu při Vašich přípravách. Na webových
stránkách MPO najdete Průvodce pro podnikatele k dopadům brexitu, kde formou dotazníku zjistíte, jak
přesně brexit ovlivní Vaše podnikání. Kompletní informace o brexitu najdete pak na webu
www.businessinfo.cz/BREXIT. Vaše případy můžete s námi konzultovat prostřednictvím emailu
brexit@mpo.cz, telefonicky skrze Zelenou linku pro export na tel: 800 133 331, či osobně na nadcházejících
individuálních konzultacích v Klientském centru pro export (20. září a 18. října), teritoriálním semináři na okraj
Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (8. října 2019) či na semináři pořádaném Velvyslanectvím
Spojeného království k opatřením na hranicích v případě no deal brexitu v prostorách MPO (17. října 2019).
Kalendář akcí spolu se všemi informacemi o registraci najdete v příloze a na výše uvedené webové stránce.
Čeští producenti v minulosti mnohokrát prokázali, že jsou schopni překonávat nástrahy a obchodovat
i za ztížených podmínek. Věřím, že to bude platit i v tomto případě a na případný no deal brexit a všechny
změny, které by přinesl, se společně dobře připravíme.
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