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V pátek 31. ledna 2020 definitivně skončilo členství Spojeného království (UK) v Evropské unii 

(EU). Přestože je Británie ještě vázána tzv. přechodným obdobím, vydává se na svou vlastní, 

zatím poněkud osamocenou cestu.  

Ohlédnutí za brexitem 

Proces vystupování UK byl bezprecedentní. Unie se historicky pouze rozšiřovala a žádný 

členský stát dosud z Unie neodešel. Pro obě strany byly výsledky britského referenda 

o vystoupení nemilým překvapením a stály křeslo tehdejšího premiéra Davida Camerona.   

Od referenda zažívá Spojené království nebývale velké politické turbulence nejen ve vztahu 

ke zbytku Evropy, ale i na domácím poli. V podstatě nikdy nenašlo konsenzuální postoj 

k opuštění EU. Významnou roli sehrála také vnitrostranická politika a ambice lídrů politických 

stran, v nich střetávajících se názorové proudy, instituce (komory britského parlamentu, 

kabinet i soudy), marketing nebo vlastní charakter politiků.  

Boj probíhal na několika rovinách. Za prvé, chyběla širší shoda Britů na tom, jak by odchod 

země a zejména její budoucí vztahy s Unií měly vypadat. Británie zcela postrádala jasný 

vnitrostátní konsenzus, co se týče cílů, priorit, o čem je možné vyjednávat a v čem je případně 

možné ustoupit.1 Za druhé, každá z politických stran měla jiné požadavky a volila různou 

strategii pro jejich prosazení. Za třetí, zásadní problém tkvěl také v tom, že postoje se zásadně 

rozcházely i uvnitř samotných stran, což bylo nejpatrnější právě v případě vládnoucích 

konzervativců. Za čtvrté, do brexitové politiky se promítaly i politické a osobní ambice 

související s čistě národními záležitostmi. Brexit se tak stal hřištěm pro „zástupné války“, 

které de facto neměly se samotným vystoupením Británie z Unie příliš společného. Británie 

zažila kvůli brexitu i boj mezi svými ústavními institucemi, zejména mezi vládou 

a parlamentem. Do brexitové politiky bylo také vtahováno Její Veličenstvo královna 

Alžběta II., což je na britské poměry velmi nestandardní.2  

Po dvou letech vyjednávání se v polovině listopadu 2018 Evropská unie a britská vláda Theresy 

May dohodly na podmínkách vystoupení Spojeného království z Unie. Vyjednavači mezi sebou 

schválili návrh tzv. rozvodové dohody3 téměř o šesti stech stranách.4 O týden později, 

 

1 O zmapování se např. v roce 2017 pokusil The Policy Institute at King’s College London: 

https://www.kcl.ac.uk/policy-institute/assets/what-sort-of-brexit-do-the-british-people-want.pdf. 
2 Srov. https://www.thetimes.co.uk/article/queen-our-politicians-cant-govern-twjmp657f 

nebo https://www.theguardian.com/politics/2019/sep/12/absolutely-not-true-i-misled-queen-says-

boris-johnson. 
3 Oficiálně The draft Agreement on the Withdrawal of the United Kingdom from the European Union 

ze 14. listopadu 2018. Dostupné na: https://www.gov.uk/government/publications/progress-on-the-

uks-exit-from-and-future-relationship-with-the-european-union.  
4 S návrhem dohody však nesouhlasilo několik ministrů v tehdejší vládě Theresy May. 

Ještě před podepsáním dohody rezignoval Jo Johnson, toho času ministr dopravy. Kvůli nesouhlasu 

s podepsáním dohody vládou rezignovali tehdejší ministr pro brexit Dominik Raab, ministryně práce 

a důchodů Esther McVey, ministr pro Severní Irsko Shailesh Vara, ministr pro univerzity, vědu, výzkum 

a inovace Sam Gyimah a několik dalších členů kabinetu. 
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22. listopadu 2018, byla k návrhu dohody připojena právně nezávazná politická deklarace 

o budoucích vztazích EU a UK.5 Přijetí dohody, včetně politické deklarace, však vyžadovalo 

ratifikaci parlamentem, které se Mayové opakovaně nepodařilo dosáhnout.  

Poprvé Dolní sněmovna odmítla rozvodovou dohodu 15. ledna 2019 (po taktickém vyčkávání 

Theresy May, která se tři měsíce snažila nalézt v parlamentu většinu), a to 432 hlasů proti 

ku 202 hlasům pro.6 Podruhé Dolní sněmovna smlouvu odmítla 391 ku 242 hlasům 12. března 

2019. Tehdejší premiérka May chtěla nechat parlament hlasovat znovu o týden později, 

to však zamítl toho času předseda Dolní sněmovny (Speaker) John Bercow s tím, že nelze 

hlasovat o téže věci dvakrát.7 Zapotřebí bylo podstatných změn, aby se mohlo znovu hlasovat. 

May tak předložila parlamentu dohodu bez politické deklarace a Bercow svolil k dalšímu, 

už třetímu, hlasování o dohodě.  Dolní sněmovna potřetí hlasovala v původní „den D“, 

29. března 2019, a znovu dohodu odmítla 344 hlasy ku 286. Premiérka se pak pokusila 

o nadstranické rozhovory, zejména s lídrem opozice Jeremym Corbynem.8 Politici se ale 

nedohodli. Při svém posledním (čtvrtém) pokusu získat dostatečnou podporu pro dohodu 

slíbila May výměnou svou rezignaci v čele Konzervativní strany, a tedy i britské vlády. Ani tak 

se ale žádný ze scénářů9 nepodařilo prosadit a premiérka k 7. červnu 2019 rezignovala. 

Evropská unie mezitím postupně prodloužila lhůtu pro odchod Britů z bloku do 31. října 2019. 

Podle politických komentátorů právě tato neprůchodná situace přispěla k vítězství Borise 

Johnsona ve stranických volbách. Ten s jasnou převahou porazil svého protikandidáta, 

tehdejšího ministra zahraničí Jeremyho Hunta. Johnson zvolil nekompromisní rétoriku nejen 

vůči Unii, ale i vůči samotnému britskému parlamentu, jmenoval svůj pro-brexitový 

„válečný kabinet“10 a od začátku deklaroval, že brexit prosadí za každou cenu, a to i bez dohody. 

Johnsonovi se nakonec přes velké vnitrostátní peripetie od přerušení zasedání britského 

parlamentu po další předčasné volby (viz níže Brexit v datech) podařilo rozvodovou smlouvu 

(s menšími změnami) parlamentem protlačit a Spojené království nakonec Unii opustilo 

31. ledna 2020. 

V Evropské unii lze až s překvapením pozorovat jev opačný. Státy EU se byly i ve srovnání 

s jinými vyjednáváními (např. o TTIP s USA) schopné sjednotit, přestože každý z nich měl své 

priority a své vlastní zájmy v brexitových vyjednáváních. Evropská rada ve složení EU27 byla 

schopna přijmout několik dokumentů ukládajících Komisi, jak má se Spojeným královstvím 

 

5 Oficiálně Political declaration setting out the framework for the future relationship between the 

European Union and the United Kingdom. Dostupné na: 

https://www.gov.uk/government/publications/progress-on-the-uks-exit-from-and-future-

relationship-with-the-european-union. 
6 Jednalo se o největší porážku (230 hlasů) vlády v historii britského parlamentu.  
7 Speaker Bercow se stal velmi významným hráčem ve formování odchodu Spojeného království 

z Evropské unie. 
8 Srov. BBC. Labour-Tory Brexit talks end without deal. [online]. 17. 5. 2019. Dostupné na: 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-48304867.  
9 Např. pro tzv. „10-point New Deal” z 21. května 2019 nebo hlasování o zákonu pro implementaci 

rozvodové smlouvy (tzv. EU Withdrawal Agreement Bill).  
10 Kabinet se nazýval Exit Strategy – or XS – Committee. Kabinet byl složený ze seniorních ministrů: 

premiér Boris Johnson, Stephen Barclay – ministr pro brexit, Dominic Raab – ministr zahraničí, Sajid 

Javid – ministr financí, Michael Gove – vedoucí úřadu vlády, Geoffrey Cox – nejvyšší státní zástupce. 

Cílem „válečného kabinetu“ bylo dosáhnout odchodu Spojeného království k 31. říjnu 2019, 

a to „jakýmikoliv prostředky“ a „za jakoukoliv cenu“ a připravit zemi na pravděpodobný tvrdý brexit. 

https://www.gov.uk/government/publications/progress-on-the-uks-exit-from-and-future-relationship-with-the-european-union
https://www.gov.uk/government/publications/progress-on-the-uks-exit-from-and-future-relationship-with-the-european-union
https://www.bbc.com/news/uk-politics-48304867
https://twitter.com/hashtag/WithdrawalAgreement?src=hash
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vyjednávat jak o vystoupení, tak o budoucích vztazích. Členské země dokázaly respektovat 

partikulární zájmy jiných členských států, a zároveň nesklouznout do vlastních bilaterálních 

jednání s UK, o které měli Britové zájem, a nevystupovat jinak než v souladu s pozicí přijatou 

na úrovni EU.11  

Zajímavý je také pohled na Českou republiku a její postoj k britskému odcházení. 

Česká republika dlouhodobě vnímá Spojené království jako svého významného spojence v řadě 

evropských politik a přirozeně podporovala jeho setrvání v Unii. Podle výzkumu Moniky 

Brusenbauch Meislové z FSS MU12 byl brexit v české politice relativně nekontroverzní téma 

a ČR se drží (ne však absolutně) společné pozice EU. Neznamená to však, že by se státy 

nesnažily prosazovat své zájmy, ale spíše upřednostnily důraz na stabilitu, solidaritu a integritu 

Unie. ČR pro brexit a nastavení budoucích vztahů EU s UK neměla zvláštní národní priority 

a odchod Britů z Unie až překvapivě nezpůsobil politizaci tématu na české politické scéně. 

Podle hodnocení Meislové, se kterým nelze než souhlasit, dosáhla ČR až unikátního politického 

konsensu napříč českým politickým spektrem (i v případě tzv. Lex Brexit), který byl během 

celého procesu vystupování Británie z Unie stabilní. Parlamentní politické strany rovněž 

nevyužívaly téma brexitu pro své vlastní politiky (výjimkou byla SPD). Důvodem nízké 

politizace byla také povaha vztahů mezi ČR a Británií, které lze charakterizovat jako stabilní 

a spíše široké než hluboké s nízkým polarizačním potenciálem. Zajímavé je, že i vztahy ČR a UK 

v Evropské unii jsou spíše nadhodnocované.13 Bilaterálně mají ČR a UK dobré vztahy v oblasti 

obrany a exportní ekonomiky. ČR nicméně primárně závisí na eurozóně a zejm. na Německu. 

Potenciální dopady brexitu na ČR jsou průměrné. ČR si dlouhodobě přeje co nejlepší vztahy 

s UK, prosazuje pragmatický a konstruktivní dialog a nechce „politiku pomsty“. Nejdůležitější 

je pro ni zajištění práv jejích občanů žijících v UK, minimalizace ekonomické disrupce 

a zachování ekonomických vazeb, finanční vypořádání a spolupráce v oblasti bezpečnosti 

a obrany.   

 

11 Srov. PATEL, Oliver. The EU and the Brexit Negotiations:  Institutions, Strategies and Objectives. 

UCL, October 2018. Dostupné na: https://www.ucl.ac.uk/european-institute/sites/european-

institute/files/eu_and_the_brexit_negotiations.pdf.  
12 BRUSENBAUCH MEISLOVA, M. Full of surprises, or surprisingly not? The peculiar case of Czech 

Brexit policy. European Politics and Society, 10.května 2019. ISSN: 2374-5118. 
13 Podle britské datové studie hlasování v Radě v letech 2009–2015 byla ČR pro Brity až 19. 

nejdůležitějším koaličním partnerem. Srov. Hix, S., Hagemann, S., & Frantescu, D. (2016). Would Brexit 

matter? The UK’s voting record in the council and the European Parliament. Brussels, Belgium: 

VoteWatch Europe. 

https://www.ucl.ac.uk/european-institute/sites/european-institute/files/eu_and_the_brexit_negotiations.pdf
https://www.ucl.ac.uk/european-institute/sites/european-institute/files/eu_and_the_brexit_negotiations.pdf
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Brexit v datech 

▪ 23. června 2016 – Britové si v referendu odhlasovali vystoupení z EU, 51,9 % voličů 

hlasovalo pro vystoupení. Den poté tehdejší premiér David Cameron rezignoval. Theresa 

May se stala premiérkou 13. července 2016. 

▪ 7. prosince 2016 – Dolní sněmovna 461 ku 89 hlasům schválila, aby premiérka Theresa 

May aktivovala článek 50 o vystoupení země z EU.  

▪ 29. března 2017 – Spojené království aktivovalo článek 50 Smlouvy o EU. Podle něj 

by mělo opustit Unii do dvou let od tohoto data, tj. do 29. března 2019. 

▪ 8. června 2017 – se uskutečnily volby do Dolní sněmovny. Konzervativní strana Theresy 

May ztratila v parlamentu většinu. Premiérka May proto musela sestavit menšinovou vládu 

s podporou Demokratické unionistické strany (DUP).  

▪ 19. června 2017 – začala brexitová vyjednávání mezi UK a EU.  

▪ 6. července 2018 – Konzervativní vláda odsouhlasila tzv. dohodu z Chequers, plán UK 

o budoucích vztazích UK a EU. Následně jej EU odmítla s tím, že plán podrývá unijní vnitřní 

trh (tzv. cherry-picking ze 4 svobod), o čemž není možné vyjednávat.  

▪ 14. listopadu 2018 – vyjednavači Bruselu a britská vláda Theresy May se dohodli 

na rozvodové smlouvě. 

▪ 15. ledna 2019 – Dolní sněmovna poprvé odmítla brexitovou dohodu Theresy May, 

a to 432 ku 202 hlasům. Jednalo se o historicky největší porážku vládnoucího kabinetu 

v Dolní sněmovně.  

▪ 12. března 2019 – Dolní sněmovna odmítla brexitovou dohodu Theresy May podruhé, 

a to poměrem 391 ku 202 hlasům. 

▪ 20. března 2019 – Theresa May žádá EU o odklad brexitu do 30. června 2019. O den 

později Evropská rada navrhuje prodloužení do 22. května 2019, pokud Dolní sněmovna 

rozvodovou smlouvu do 29. března 2019 schválí. Pokud ale nikoliv, musí Spojené království 

do 12. dubna navrhnout, jak si přeje postupovat dál.   

▪ 29. března 2019 – původní datum brexitu. Dolní sněmovna potřetí hlasuje o rozvodové 

smlouvě, tentokrát bez k ní připojené politické deklarace o budoucích vztazích mezi EU 

a UK. Britská vláda je opět poražena, Sněmovna dohodu odmítne 344 hlasy ku 286.  

▪ 5. dubna 2019 – Theresa May žádá EU o odklad brexitu, tentokrát EU nabídne a následně 

vyhoví prodloužení až do 31. října 2019 (nebo v případě schválení dohody Dolní sněmovnou 

první den následujícího měsíce). Pokud UK neuspořádá volby do Evropského parlamentu, 

musí Unii opustit do 1. července 2019. 

▪ 23. – 26. května 2019 – se v Unii konají volby do Evropského parlamentu. Spojené 

království se jich nakonec účastní. Evropské volby v zemi vyhrává pravicová strana Nigela 

Farage ‘Brexit Party’, která získává 31,6 % hlasů. Polepší si i britští liberální demokraté, 

zato labouristé i konzervativci utrpí velké ztráty.14 

 

14 Srov. BBC: European Election 2019: UK results in maps and charts. © BBC, [online]. 27. května 2019. 

Dostupné na: https://www.bbc.com/news/uk-politics-48403131. 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-48403131
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▪ 24. května 2019 – premiérka Theresa May oznámila kvůli opakované porážce v Dolní 

sněmovně svou rezignaci na pozici předsedkyně Konzervativní strany s tím, že zůstane 

premiérkou, dokud si strana nezvolí nového lídra (který se tak stane novým premiérem 

země). Z funkce odstoupila k 7. červnu.   

▪ 23. července 2019 – Boris Johnson vyhrává stranické volby a získává post předsedy 

Konzervativní strany.  O den později se stává premiérem země a královna jej pověřuje 

sestavením vlády. Johnson ustanovuje tzv. válečný výbor. Cílem tohoto šestičlenného 

výboru je dotáhnout brexit za každou cenu, tedy i bez dohody s Evropskou unií, a připravit 

se na tzv. tvrdý brexit. 

▪ 25. července 2019 – oběma komorám britského parlamentu začíná letní přestávka. 

Má trvat až do 3. září.  

▪ 28. srpna 2019 – premiér Johnson oznamuje svůj záměr v září přerušit zasedání 

parlamentu, a to až do 14. října 2019 (tzv. prorogation). 

▪ 4. září 2019 – Dolní sněmovna přijala zákon, který ukládá vládě požádat o další 

prodloužení lhůty pro odchod UK z Unie v případě, že nebude do 19. října 2019 schválena 

dohoda o vystoupení.  10. září 2019 byl britský parlament rozpuštěn. 

▪ 24. září 2019 – Nejvyšší soud UK rozhodl, že přerušení zasedání britského parlamentu 

bylo protiprávní.15 Parlament znovu zasedl následující den. 

▪ 17. října 2019 – se UK dohodlo s EU na změnách v rozvodové smlouvě.16 

▪ 19. října 2019 – žádá britská vláda na tlak Dolní sněmovny o prodloužení lhůty 

pro odchod Británie z Unie do 31. ledna 2020. 

▪ 31. října 2019 – byl další původní termín odchodu Spojeného království z Unie.  

▪ 12. prosince 2019 – se konají další předčasné volby v UK. Britští konzervativci 

pod Johnsonovým vedením získávají potřebnou většinu v Dolní sněmovně.17 

▪ 20. prosince 2019 – Britský parlament schválil zákon o rozvodové smlouvě (Withdrawal 

Agreement Bill) a tím de facto rozvodovou smlouvu. Spolu s ním přijal zákon zamezující 

vládě žádat o prodloužení přechodného období. To má tak trvat jen do 31 prosince 2020.18 

▪ 30. ledna 2020 – podepisuje dohodu o vystoupení UK z Unie Evropský parlament. 

 

15 Srov.  Johnson's suspension of parliament unlawful, supreme court rules. The Guardian 24. 9. 2019. 

Dostupné na:  https://www.theguardian.com/law/2019/sep/24/boris-johnsons-suspension-of-

parliament-unlawful-supreme-court-rules-prorogue. 
16 Srov. https://foreignpolicy.com/2019/10/18/boris-johnson-uk-brexit-deal-parliament-northern-

ireland/.  

Srov. https://www.cnbc.com/2019/10/17/uk-and-eu-agree-on-new-brexit-deal-boris-johnson-

says.html.  
17 Srov.  Election results 2019: Boris Johnson returned as PM with all constituencies declared. 

The Guardian 13. 12. 2019. Dostupné na:  https://www.theguardian.com/politics/ng-

interactive/2019/dec/12/uk-general-election-2019-full-results-live-labour-conservatives-tories. 
18 Srov. Brexit: MPs pass withdrawal agreement bill by 124 majority. The Guardian 20. 12. 2019. 

Dostupné na:  https://www.theguardian.com/politics/2019/dec/20/brexit-pm-asks-britons-to-move-

on-as-mps-debate-withdrawal-bill.  

https://www.theguardian.com/law/2019/sep/24/boris-johnsons-suspension-of-parliament-unlawful-supreme-court-rules-prorogue
https://www.theguardian.com/law/2019/sep/24/boris-johnsons-suspension-of-parliament-unlawful-supreme-court-rules-prorogue
https://foreignpolicy.com/2019/10/18/boris-johnson-uk-brexit-deal-parliament-northern-ireland/
https://foreignpolicy.com/2019/10/18/boris-johnson-uk-brexit-deal-parliament-northern-ireland/
https://www.cnbc.com/2019/10/17/uk-and-eu-agree-on-new-brexit-deal-boris-johnson-says.html
https://www.cnbc.com/2019/10/17/uk-and-eu-agree-on-new-brexit-deal-boris-johnson-says.html
https://www.theguardian.com/politics/ng-interactive/2019/dec/12/uk-general-election-2019-full-results-live-labour-conservatives-tories
https://www.theguardian.com/politics/ng-interactive/2019/dec/12/uk-general-election-2019-full-results-live-labour-conservatives-tories
https://www.theguardian.com/politics/2019/dec/20/brexit-pm-asks-britons-to-move-on-as-mps-debate-withdrawal-bill
https://www.theguardian.com/politics/2019/dec/20/brexit-pm-asks-britons-to-move-on-as-mps-debate-withdrawal-bill
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▪ 31. ledna 2020 – Spojené království definitivně opouští Unii a 1. února 2020 začíná 

tzv. přechodné období, které je ustanoveno na dobu 11 měsíců, do 31. prosince 2020.   

Budoucí vztahy EU s UK 

Spojené království oficiálně opustilo Unii o půlnoci středoevropského času (tj. v 23:00 

londýnského času) v pátek 31. ledna 2020. Tímto okamžikem se spustilo tzv. přechodné 

období, jehož ukončení je stanoveno na 31. prosince 2020. Zatímco Unie zůstává otevřena jeho 

případnému prodloužení, Londýn takovou možnost striktně vylučuje. Unijním vyjednavačem 

pro budoucí vztahy EU s UK je Francouz Michel Barnier, který byl od roku 2016 hlavním 

vyjednavačem Unie pro jednání s britskou vládou o vystoupení Spojeného království z EU. 

Ten představil 3. února 2020 mandát Unie pro vyjednávání dalších vztahů mezi Unií 

a Británií.19  Předpokládané partnerství by mělo být dle EU vyjednáno v rámci jediného 

balíčku, který by měl obsahovat tři hlavní složky: 1) obecná ujednání (včetně ustanovení 

o základních hodnotách, zásadách a správě); 2) hospodářská opatření (včetně ustanovení 

o obchodu a zárukách rovných podmínek); 3) bezpečnostní opatření (včetně ustanovení 

o vymáhání práva a soudní spolupráci v trestních věcech, a dále o zahraniční politice, 

bezpečnosti a obraně). Mandát výslovně předpokládá rozhodovací a právní autonomii EU i UK. 

Naopak záměr premiéra Johnsona je uzavřít řadu dohod včetně sektorových. Britská vláda 

by chtěla s Unií uzavřít obchodní dohodu podobnou, jako má s Unií Kanada (tzv. CETA).20 

Británie však odmítá harmonizovat britskou národní legislativu s evropskou, což bude celé 

vyjednávání komplikovat.  

 

19 European Commission. Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening 

of negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 

Brussels, 3.2.2020 COM(2020) 35 final. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-negotiating-directives.pdf.  
20 GOV.UK. The Future Relationship between the UK and the EU. Dostupné na: 

https://www.gov.uk/government/speeches/the-future-relationship-between-the-uk-and-the-eu.  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-negotiating-directives.pdf
https://www.gov.uk/government/speeches/the-future-relationship-between-the-uk-and-the-eu
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Obrázek 1: Architektura partnerství mezi EU a UK dle Evropské komise21 

Zdroj: Evropská komise, 2020  

 

21 European Commission. Press Conference Slides. Dostupné na: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/press-conference-slides.pdf. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/press-conference-slides.pdf
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Tabulka 1: Pozice EU a UK pro jednotlivé oblasti 

Téma Pozice EU Pozice UK 

Dohoda 
o volném 
obchodu 
(FTA) včetně 
sektorové 
spolupráce 

Co možná nejužší spolupráce s UK. Bez kvót, 
bez cel a s co největším objemem zboží 
a služeb. UK nemůže mít stejná práva 
a povinnosti jako člen EU. Zachování 
integrity vnitřního trhu a čtyř svobod. 
Dohoda by měla pokrýt služby a sektorové 
oblasti (od obchodních služeb 
až po telekomunikace nebo životní prostředí). 
EU by také chtěla zahrnout digitální obchod, 
duševní vlastnictví, vzájemný přístup 
k veřejným zakázkám.22  

Co možná nejužší 
spolupráce s EU. 
Bez kvót, bez cel 
a s co největším počtem 
zboží a služeb. Dle UK 
by dohoda měla pokrýt 
i finanční služby. 

Rybolov 
(rybolovné 
kvóty)  
 

V celkovém kontextu dohody o volném 
obchodu by mělo být dohodnuto zachování 
vzájemného přístupu k rybolovným vodám 
a zdrojům. Cílem je uzavřít dohodu 
do 1. července 2020 tak, aby EU-27 mohla 
rozhodnout o rybolovných kvótách EU 
na konci roku. Bez dohody o rybolovu 
do konce roku 2020 nebude dohoda 
o zbývající části hospodářského partnerství 
uzavřena. Některé členské státy EU chtějí 
vyjednat dohodu o rybolovných kvótách vždy 
na několik let.23 

Dle prohlášení britské 
vlády se UK znovu 
stane suverénním 
pobřežním státem 
1. ledna 2021. UK 
chce o rybolovných 
kvótách vyjednávat 
každoročně. 

Energetika 
Nové mechanismy mezi EU a UK ve vybraných 
oblastech, přičemž budou zohledněny 
parametry dohody o volném obchodu.24 

 

Vnitřní 
bezpečnost 
a justiční 
spolupráce 

Komplexní, úzká spolupráce v rovnováze 
se statusem UK jako třetí země mimo 
schengenský prostor bez volného pohybu 
osob. Nutnost záruk pro budoucí spolupráci, 
včetně ECHR, ochrany údajů, účinného 
vymáhání a řešení sporů. Omezený přístup UK 
do Eurojustu, nepřímý přístup k informačním 
databázím Europolu (s tím, že by mělo 
docházet k výměně informací), možnost účasti 
UK na projektech, pokud budou členské státy 
souhlasit a pokud se to týká UK. Justiční 

UK si chce zachovat 
přístup k Europolu 
a do Schengenského 
informačního systému. 

 

22 European Commission. Internal EU27 preparatory discussions on the future relationship: "Free 

trade agreement". UKTF (2020) 2, 13 January 2020. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/seminar-20200113-fta_en_0.pdf.  
23 European Commission. Internal EU27 preparatory discussions on the future relationship: 

"Fisheries". Published on the UKTF website on 14 January 2020. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/seminar-20200114-fisheries.pdf.  
24 European Commission. Internal EU27 preparatory discussions on the future relationship: "Energy". 

UKTF (2020) 5, 15 January 2020. Dostupné na: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/seminar-20200115-energy_en.pdf. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/seminar-20200113-fta_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/seminar-20200114-fisheries.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/seminar-20200115-energy_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/seminar-20200115-energy_en.pdf
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spolupráce do té míry, kde je společný zájem 
a kde je to právně a technicky proveditelné.25 

Zahraniční, 
bezpečnostní 
a obranná 
politika 

Silná spolupráce mezi EU a UK v oblasti 
zahraničních věcí, bezpečnostní a obranné 
politiky. Autonomní rozhodování Unie. 
Je třeba brát v úvahu, že UK je třetí zemí 
a budou se tak na něj vztahovat pravidla 
třetích zemí, která se ucházejí o účast 
v Programech Unie a o spolupráci s EU. 

Autonomní sankční politiky, konzultace 
a spolupráce v oblasti sankcí. Tam, kde jsou 
cíle zahraniční politiky EU a UK v souladu, 
je možnost přijmout vzájemně posilující se 
sankce. Možnost účasti UK na misích 
a operacích případ od případu. Interakce 
a výměna informací v případě potřeby 
v relevantních etapách plánování úměrné 
úrovni zapojení UK. Možnost, aby UK vyslalo 
sekundovaného pracovníka do EU 
ustanoveného velitelství vojenských operací 
úměrně výši zapojení UK. Výměna 
zpravodajských informací 
na dobrovolném základě. Spolupráce 
mezi satelitním střediskem EU a UK. Úzká 
spolupráce s UK v oblasti 
kyberbezpečnosti.26 

 

Ochrana 
údajů 

Ochrana osobních údajů by se měla řídit 
pravidly Unie o přiměřenosti s výhledem 
zajistit úroveň ochrany údajů v zásadě 
rovnocennou s úrovní ochrany Unie. 
Spolupráce mezi regulátory, navázání 
na mezinárodní spolupráci v rámci GDPR. 
V oblasti prosazování práva a soudní 
spolupráce v trestních věcech lze spolupráci 
na ochranně osobních údajů suspendovat 
v případě, že nebude adekvátní ochrana údajů 
zajištěna.27 

 

 

25 European Commission. Internal EU27 preparatory discussions on the future relationship: "Law 

enforcement and judicial cooperation in criminal matters". UKTF (2020) 7, 16 January 2020. 

Dostupné na: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/seminar-20200115-

energy_en.pdf. 
26 European Commission. Internal EU27 preparatory discussions on the future relationship: "Foreign 

policy, security and defence". UKTF (2020) 8, 17 January 2020. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/seminar-20200117-_forpolsecdef_en.pdf.  
27 European Commission. Internal EU27 preparatory discussions on the future relationship: "Personal 

data protection (adequacy decisions); Cooperation and equivalence in financial services". UKTF 

(2020) 1, 10 January 2020. Dostupné na: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/seminar_20200110_-_data_protection_adequacy_-_financial_services_en.pdf. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/seminar-20200115-energy_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/seminar-20200115-energy_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/seminar-20200117-_forpolsecdef_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/seminar_20200110_-_data_protection_adequacy_-_financial_services_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/seminar_20200110_-_data_protection_adequacy_-_financial_services_en.pdf
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Finanční 
služby 

Mimo dohodu o volném obchodu. Co nejužší 
spolupráce s UK. Spolupráce v oblasti dohledu 
a regulace a ekvivalence finančních služeb 
by měly pokrývat obchodní a hospodářskou 
spolupráci a další oblasti. Udržení autonomie 
a flexibility, spolupráce by měla být 
dobrovolná a vhodně strukturovaná, výměna 
informací neformální.28  

Součástí obchodní 
dohody. 

Správa 
budoucí 
dohody 

Jurisdikce Soudního dvora EU v případě týká-
li se spor unijního práva. 

Odmítá jakoukoliv 
jurisdikci Soudního 
dvora EU. 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Dvoustranná jednání by měla být zahájena začátkem března. Obě strany na tlak Británie 

počítají s ukončením přechodného období ke 31. prosinci 2020. Přestože směřují k vyjednání 

ambiciózní vzájemné dohody před koncem tohoto roku, podle znalců není jedenáctiměsíční 

lhůta reálná, zejména pokud UK bude klást zvláštní požadavky. Dále je třeba mít na paměti, 

že pokud se bude jednat o komplexní dohodu, půjde o dohodu smíšenou, kterou budou muset 

na straně Unie ratifikovat národní parlamenty všech 27 členských států.29 Vyjednávání Unie 

s Brity bude také pod vlivem toho, jak bude Spojené království vyjednávat své další dohody 

(např. s USA). Unie vstupuje do jednání s tím, že by chtěla vyjednat pouze jednu celkovou 

dohodu s nejméně třemi pilíři (obecný, ekonomický a bezpečnostní) s možností doplňujících 

dohod.30 Rozvodová smlouva i unijní mandát umožňují případné prodloužení přechodného 

období o jeden až dva roky, prodloužení by však musel schválit společný výbor EU a UK 

do 1. července 2020.31 Takovou možnost ale britská strana vylučuje a pro-brexitová vláda 

Borise Johnsona protlačila parlamentem zákon vylučující možnost o prodloužení požádat. 

Unie dosud vycházela Britům v prodlužování lhůt vstříc a je nanejvýš pravděpodobné, 

že by případnému britskému požadavku vyhověla i tentokrát, přestože se nyní pro Unii 

Británie stala tzv. třetí zemí.  

  

 

28 European Commission. Internal EU27 preparatory discussions on the future relationship: "Personal 

data protection (adequacy decisions); Cooperation and equivalence in financial services". UKTF 

(2020) 1, 10 January 2020. Dostupné na: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/seminar_20200110_-_data_protection_adequacy_-_financial_services_en.pdf. 
29 Existuje možnost předběžného provádění před ukončením ratifikačního procesu. 
30 European Commission. Internal EU27 preparatory discussions on the future relationship: 

"Architecture and legal nature of the partnership". UKTF (2020) 12, 21 January 2020. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/seminar-20200121-legnat_en.pdf.  
31 European Commission. Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of 

negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.  

Brussels, 3.2.2020 COM(2020) 35 final. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-negotiating-directives.pdf. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/seminar_20200110_-_data_protection_adequacy_-_financial_services_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/seminar_20200110_-_data_protection_adequacy_-_financial_services_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/seminar-20200121-legnat_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-negotiating-directives.pdf
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Obrázek 2: Plánovaný harmonogram vyjednávání dle Evropské komise32 

 

Zdroj: Evropská komise, 2020 

V současnosti také dochází nebo již došlo k institucionální a personální tranzici, 

která reflektuje přechod od procesu vystoupení UK z EU k nastavování budoucích vztahů 

mezi EU a UK. Ke 31. lednu 2020 bylo oficiálně ukončeno angažmá Stephena Barclayho v roli 

ministra pro brexit. Nově byla v Londýně ustanovena tzv. Taskforce Europe, 

která nahradila dosavadní Department for Exiting the European Union a do jejíhož čela byl 

jmenován ke 31. lednu 2020 dosavadní poradce premiéra Borise Johnsona pro evropské otázky 

David Frost. Frost bude zodpovědný za provádění dohody o vystoupení UK z EU a za vedení 

jednání o dohodě o volném obchodu s EU. Tým by měl být řízen přímo z Downing Street No. 10 

a kanceláře kabinetu, a to za osobního dohledu předsedy vlády.33 Frostovým bruselským 

protějškem je už zmiňovaný Michel Barnier. Barnier byl od října 2016 do 15. listopadu 2019 

hlavním vyjednavačem tzv. Task Force 50 (dle článku Smlouvy o EU, který tvoří právní základ 

pro vystoupení členského státu z EU). Tato funkce po reorganizaci následně zanikla a Barnier 

se den na to stal vedoucím tzv. Task Force for Relations with the United Kingdom 

(UK Task Force - UKFT).34  EU od 1. února zahájila provoz Delegace EU v Londýně, 

 

32 European Commission. Press Conference Slides. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/press-conference-slides.pdf. 
33 HONEYCOMBE-FOSTER, Matt. Boris Johnson to form 'Taskforce Europe' to take charge of EU trade 

talks. [online]. 2020-02-04. Dostupné na: https://www.civilserviceworld.com/articles/news/boris-

johnson-form-taskforce-europe-take-charge-eu-trade-talks. 
34 EU Commission. Task Force for Relations with the United Kingdom. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/info/departments/task-force-relations-united-kingdom_en. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/press-conference-slides.pdf
https://www.civilserviceworld.com/articles/news/boris-johnson-form-taskforce-europe-take-charge-eu-trade-talks
https://www.civilserviceworld.com/articles/news/boris-johnson-form-taskforce-europe-take-charge-eu-trade-talks
https://ec.europa.eu/info/departments/task-force-relations-united-kingdom_en
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která vystřídala klasické zastoupení Evropské komise (ty má Komise ve všech hlavních 

městech členských států). Delegace EU jsou standardní obdobou ambasád v mimounijních 

zemích, které spravuje Evropská služba pro vnější činnost (EEAS). Velvyslancem této delegace 

se stal zkušený portugalský diplomat João Vale de Almeida.35 Naopak Stálé zastoupení 

Spojeného království při EU v Bruselu (typické pro členské státy EU) se transformovalo 

do Mise UK při EU (The UK Mission to the EU – UKMis Brussels), které jsou typické 

pro mimounijní země.36 Britská mise při EU bude i nadále vedena dosavadním velvyslancem 

UK při EU Sirem Timem Barrowem, který je britským velvyslancem při EU od ledna 2017.  

Priority ČR v budoucích vztazích mezi EU a UK 

ČR stejně jako EU celkově usiluje o co nejbližší partnerství s UK, které bude nediskriminační 

a reciproční. Prioritou ČR je ekonomická a bezpečnostní spolupráce a zajištění co nejvíce práv 

a právní jistoty pro české občany pobývající na britském území, kterých se dosud registrovalo 

v tzv. EU Settlement Scheme na 33 tisíc (odhad je, že v UK žije 80–100 tisíc Čechů, registrace 

je možná do konce června 2021). ČR usiluje také o personální cirkulaci pracovníků a studentů. 

Dalším úkolem pro českou vládu bude nově se zorientovat ve vytváření koalic v rámci EU. 

Zájmem ČR je, aby celní sazba mezi unijním vnitřním trhem a britským trhem byla nulová, 

vše ale bude záviset na vzájemné dohodě o volném obchodu a vzájemném zajištění standardů.37   

  

 

35 EEAS. United Kingdom: Statement by the High Representative on the opening of the EU Delegation 

in London. Brussels, 01/02/2020. Dostupné na: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/73741/united-kingdom-

statement-high-representative-opening-eu-delegation-london_en.  

João Vale de Almeida byl v letech 2010-2014 velvyslancem EU ve Spojených státech Amerických a dále 

v letech 2015-2019 velvyslancem EU při OSN v New Yorku. 
36 GOV.UK. UK Rep becomes UK Mission as the UK leaves the EU. [online]. 2020-02-04. Dostupné na: 

https://www.gov.uk/government/news/uk-rep-becomes-uk-mission-as-the-uk-leaves-the-eu. 
37 ČRo Dvojka. Brexit a my. Český rozhlas, 5. února 2020. Dostupné na:  

https://dvojka.rozhlas.cz/brexit-a-my-8144964.  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/73741/united-kingdom-statement-high-representative-opening-eu-delegation-london_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/73741/united-kingdom-statement-high-representative-opening-eu-delegation-london_en
https://www.gov.uk/government/news/uk-rep-becomes-uk-mission-as-the-uk-leaves-the-eu
https://dvojka.rozhlas.cz/brexit-a-my-8144964
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