
 
 
 
 
 
 

 
 
Aktuality z Evropské unie 17. – 21. prosince 20188 

 
V pondělí 17. prosince se uskutečnil seminář na téma Praktické dopady brexitu, který pořádalo Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel a Zastoupením Evropské komise v České republice. 
Cílem semináře bylo informovat českou podnikatelskou veřejnost o stavu vyjednávání mezi EU a Spojeným 
královstvím a připravit české podnikatelské subjekty i na situaci, kdyby došlo k brexitu bez sjednání výstupové 
dohody. Na semináři vystoupili odborníci na celní problematiku z Evropské komise a Generálního ředitelství cel ČR. 
Představili aktuální situaci, přiblížili změny v přístupu na trh, které lze po tzv. tvrdém brexitu očekávat, a shrnuli 
povinnosti, které podnikatelským subjektům z takové situace vyplynou. Videozáznam ze semináře a prezentace 
účastníků jsou k dispozici zde. 

Ve středu 19. prosince Evropská komise zveřejnila balíček legislativních návrhů souvisejících s přípravou na 
odchod Spojeného království z Evropské unie bez výstupové dohody. V návaznosti na přetrvávající nejistotu 
ohledně ratifikace výstupové dohody připravila EK dalších 14 opatření pro oblasti, v nichž by scénář „bez dohody“ 
znamenal pro občany a podniky v EU-27 výrazné komplikace. Samotná opatření jsou věnována finančním službám, 
letecké dopravě, celním systémům a politice v oblasti změny klimatu. Více informací k jednotlivým návrhům 
naleznete zde. 

V souvislosti s přípravami na brexit spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu přehledného průvodce pro 
podnikatele, který je formou interaktivního dotazníku seznámí s možnými dopady brexitu na jejich podnikání a 
opatřeními, která by bylo vhodné učinit. Průvodce rozšiřuje portfolio služeb, které MPO poskytuje podnikatelům 
v souvislosti s přípravami na brexit. Podnikatelé se také mohou obracet i na tzv. Zelenou linku pro export. Pracovníci 
Zelené linky jsou připraveni odpovídat i na dotazy týkající se brexitu. Důležité informace o brexitu včetně řady 
užitečných odkazů naleznou podnikatelé také na speciálních stránkách věnovaných brexitu v rámci portálu 
BusinessInfo.cz. 

Ve středu se také uskutečnilo jednání Rady EU pro telekomunikace, dopravu a energetiku ve formátu ministrů 
zodpovědných za oblast energetiky. Delegaci České republiky vedl náměstek ministryně René Neděla. Hlavní 
diskuse byla věnována nově zveřejněné strategii Evropské komise k dlouhodobému snižování emisí skleníkových 
plynů v EU „Čistá planeta pro všechny“. Členské státy se shodly na přínosu této strategie. Rakouské předsednictví 
také informovalo o aktuálním stavu legislativních návrhů balíčku Čistá energie pro všechny Evropany. Hlavní zprávou 
v této části jednání byla informace o dosažení kompromisu mezi s Evropským parlamentem o podobě návrhů 
nařízení a směrnice o trhu s elektřinou. Během pracovního oběda pak ministři diskutovali o energetické bezpečnosti 
v době dekarbonizace a vnějším rozměru energetické politiky. Podrobnosti k jednání Rady naleznete zde.  

Dovolujeme si Vás také pozvat na seminář Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podnikatelů, který se 
uskuteční 15. ledna 2019. Seminář se zaměří na možná řešení aktuálních nejpalčivějších problémů na vnitřním trhu 
EU z pohledu českých podnikatelů, která budou doplněna řadou praktických příkladů. Informace o registraci 
naleznete zde.  
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