
V úterý 15. ledna V úterý 22. ledna proběhla ve Výboru Evropského parlamentu pro ústavní záležitosti (AFCO) 
výměna názorů o stavu jednání o brexitu za účasti koordinátora Parlamentu pro brexit Guy Verhofstadta a 
členky řídící skupiny Parlamentu pro brexit Danuty Marie Hübner. Dle Verhofstadta nebude bez trvalé a funkční 
pojistky pro celní režim na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem Evropský parlament s výstupovou 

dohodou souhlasit. Reagoval tak na vyjádření některých britských poslanců, dle kterých je právě takzvaná irská 
pojistka nepřijatelná. Další hlasování o výstupové dohodě se v britském parlamentu uskuteční 29. ledna. 
V souvislosti s přetrvávající nejistotou ohledně ratifikace dohody o vystoupení Spojeného království z EU představila 
Komise další dva legislativní návrhy, které mají pomoci zmírnit dopady brexitu, tentokrát se týkají rybolovu. Všechny 
aktivity EK související s přípravami na brexit naleznete zde. MPO rovněž intenzivně pracuje na tom, aby měli čeští 
podnikatelé dostatek informací a mohli se na brexit připravit. K tomu mohou využít například online průvodce, 

který je seznámí s možnými dopady brexitu na jejich podnikání a opatřeními, jež by bylo vhodné učinit. Od svého 

spuštění se průvodce těší velkému zájmu ze strany veřejnosti, nicméně uvítáme jeho šíření, tak aby se dostal k co 
největšímu počtu zainteresovaných aktérů. Ve středu 23. ledna pak Poslanecká sněmovna parlamentu ČR už 
v prvním čtení schválila návrh zákona, kterým by byly upraveny některé vztahy mezi Českou republikou a 
Spojeným královstvím v případě, že by Spojené království opustilo Evropskou unii bez výstupové dohody. Hlavním 
cílem návrhu je zajistit legální pobyt britských občanů a jejich rodinných příslušníků na území ČR a jejich související 
přístup na pracovní trh ČR. V pátek 1. února navštíví Prahu zástupci Evropské komise v rámci svých cest po 

jednotlivých členských státech souvisejících s přípravami na brexit a možný scénář vystoupení bez dohody. 
V souvislosti s touto návštěvou připravuje MPO setkání EK se zástupci podnikatelské sféry. O podrobnostech 
budeme informovat na začátku příštího týdne. 

Ve středu 23. ledna přijala Evropská komise návrh rozhodnutí o tom, že Japonsko poskytuje odpovídající 
ochranu osobních údajů přenášených z EU. Souhlas s tímto rozhodnutím již 15. ledna 2019 na základě zvážení 
příslušných japonských předpisů i stanoviska dozorových orgánů vyjádřily členské státy EU včetně ČR. Vznikla tím 
tak největší zóna pro bezpečné předávání osobních údajů na světě. Více naleznete na webu MPO či v tiskové zprávě 
Komise. 

Zástupci EU a členských států předali minulý týden Komisi OSN pro mezinárodní obchodní právo UNCITRAL svůj 

návrh na reformu systému řešení sporů mezi investorem a státem (ISDS). Pracovní skupina OSN bude o 
návrhu jednat 1. – 5. dubna 2019. EU navrhuje založení stálého multilaterálního investičního soudu s odvolacím 

mechanismem a stálými rozhodci. Toto opatření by mělo zvýšit předvídatelnost, konzistentnost a správnost 
rozhodnutí. EU návrh doplnila o pracovní program, který by měl zajistit implementaci tohoto systému. Návrhy EU a 
členských států naleznete zde a zde. 
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