
   

 

UNIVERZITA KARLOVA 
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut ekonomických studií 

 

 

 

 

Bakalářská práce  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019     Jakub Vosmanský 

  



   

UNIVERZITA KARLOVA 
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut ekonomických studií 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jakub Vosmanský 
 
 
 
 
 
 

Dopad brexitu na vzájemný obchod 
České republiky a Velké Británie 

 
 

Bakalářská práce 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Praha 2019 
 

  



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor práce: Jakub Vosmanský 

Vedoucí práce: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. 

 
 
Rok obhajoby: 2019 
 
 

  



Bibliografický záznam 

VOSMANSKÝ, Jakub. Dopad brexitu na vzájemný obchod České republiky a Velké 

Británie. Praha, 2019. 58 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních 

věd, Institut ekonomických studií. Vedoucí práce prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.  

Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou odchodu Spojeného království 

Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, posuzuje možný vliv brexitu na 

vzájemný obchod mezi ČR a Spojeným královstvím a vyhodnocuje jeho případný vliv na 

českou ekonomiku. Po krátkém přehledu historie členství Spojeného království v EU 

následuje popis komplikovaných jednání EU s UK o vystoupení. Další kapitola se zabývá 

některými studiemi a analýzami vyhodnocujícími dopady brexitu na britskou ekonomiku. 

Pak následuje diskuse sjednané dohody o vystoupení a některých možných modelů 

vzájemných vztahů EU-UK po ukončení přechodného období – členství v Evropském 

hospodářském prostoru (norský model), sjednání dohody o volném obchodu (švýcarský 

model, kanadský model), vystoupení bez dohody (tvrdý brexit). UK je jedním 

z nejvýznamnějších exportních partnerů ČR, což vyplývá z vyhodnocení dat o vzájemné 

obchodní výměně. V závěrečné části tato práce zkoumá input-output analýzou možný 

vliv poklesu domácí spotřeby britské ekonomiky na HDP ČR a vyhodnocuje potenciální 

dopad brexitu na vzájemný obchod ČR-UK v odvětví automobilového průmyslu. V době 

odevzdání této práce se stále neví, zda Spojené království vystoupí z EU s dohodou, nebo 

bez dohody. O modelu příští spolupráce, který bude teprve sjednáván v budoucnosti, se 

aktuálně může pouze spekulovat. Pro brexit neexistuje precedens – to vše jsou fakta 

ovlivňující míru spolehlivosti predikovaných dopadů brexitu. 

Abstract 
This bachelor thesis deals with the current issue of leaving the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland from the European Union, assesses the possible impact of 

Brexit on mutual trade between the Czech Republic and the United Kingdom and 



evaluates its possible impact on the Czech economy. After a brief overview of the history 

of the UK membership in the EU, a description of the complicated EU and UK 

negotiations follows. Another chapter deals with some studies and analyzes evaluating 

the impact of Brexit on the British economy. The following discussion concerns 

negotiated Withdrawal Agreement and some possible EU-UK mutual relation models 

after finishing the transition period - membership in the European Economic Area 

(Norwegian model), negotiation of a free trade agreement (Swiss model, Canadian 

model), withdrawal without agreement (hard Brexit). The UK is one of the most important 

export partners of the Czech Republic, which results from the evaluation of mutual trade 

exchange data. In the final part, this thesis examines the possible influence of the decline 

of the British economy consumption on GDP of the Czech Republic using the Input-

Output analysis and evaluates the potential impact of Brexit on the mutual trade between 

the Czech Republic and the UK in the automotive industry. At the time of submitting this 

work, it is still unclear whether the United Kingdom will leave the EU with or without an 

agreement. The model of future cooperation that will only be negotiated in the future can 

only be speculated at the moment. For Brexit there is no precedent - all of these are facts 

influencing the degree of reliability of the predicted impacts of Brexit.  
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Úvod 

Brexit je jednou ze zásadních výzev, kterým Evropská unie dosud čelila. Je těžké 

nalézt nějaká pozitiva procesu odchodu Spojeného království Velké Británie a Severního 

Irska (UK) z unijního společenství. Je to „lose-lose“ situace jak pro UK, ČR, tak i pro EU 

jako celek. Spojené království patří mezi nejvýznamnější světové velmoci, tudíž lze 

očekávat výrazné ovlivnění procesu sjednocování Evropy a vytváření projektu 

společného trhu. Z ekonomického hlediska brexit pravděpodobně posílí klesající význam 

globálního postavení EU – menší trh v důsledku snížení podílu EU na celosvětovém 

obyvatelstvu. Negativně může například ovlivnit i rozhodnutí nadnárodních společností 

o umístění v rámci EU a snížit celkovou přitažlivost EU v oblasti přímých zahraničních 

investic. 

 

Spojené království je svým liberálním pojetím spojencem ČR v agendě 

jednotného trhu a důležitým partnerem v mnoha oblastech. Patří k nejvýznamnějším 

exportním trhům ČR a brexit může výrazně zkomplikovat aktivity českých podniků 

obchodujících se společnostmi v UK. Obě země sdílí společný pohled na celou řadu 

otázek.    

 

Cílem této bakalářské práce je posoudit možný vliv brexitu na vzájemný obchod 

mezi ČR a UK a pokus o vyhodnocení jeho vlivu na českou ekonomiku. Práce je 

rozdělena do šesti kapitol. První kapitola popisuje historii členství UK v EU až po 

vyhlášení referenda o setrvání země v EU premiérem Davidem Cameronem. V další části 

je popisován složitý průběh jednání mezi EU a UK o vystoupení, která ani po téměř dvou 

letech náročných jednání nevyústila ve zcela jednoznačný scénář rozchodu. Dopady 

brexitu na ostrovní ekonomiku se zabývá celá řada analýz a studií, které vznikaly dokonce 

již před referendem – některým z nich je věnována pozornost ve třetí kapitole. Vzhledem 

k tomu, že pro brexit neexistuje precedens a ani v současnosti není znám jednoznačný 

model budoucí spolupráce UK s EU, nelze zatím přesně odhadnout ani případný vliv na 

britské hospodářství. Ne zcela shodná kvantifikace těchto dopadů z rozdílných studií 

naznačuje limity takových analýz a do jisté míry spekulativnost těchto závěrů. Některé 

faktory, jako například vliv na celkovou ekonomickou náladu obyvatel zúčastněných 

zemí, nelze předem exaktně vyhodnotit. 
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Čtvrtá kapitola popisuje sjednanou dohodu o vystoupení, která v případě schválení 

UK zajistí, že si po dobu přechodného období zachová, s jistými omezeními, statut 

členského státu EU. Aktuálně nelze s jistotou říci, zda UK opustí EU na základě této 

dohody a po vzájemné shodě, s přechodným obdobím, které umožní dále vyjednat 

nastavení budoucích obchodních vztahů mezi EU a UK, anebo její odchod bude bez 

dohody. Významná pozornost je věnována některým možným scénářům vzájemných 

vztahů UK-EU po ukončení přechodného období. 

 

V další části jsou diskutovány vzájemné obchodní vztahy mezi ČR a UK, spolu 

s konkretizací příležitostí pro české exportéry na britském trhu. Šestá kapitola se zaměřuje 

na vyhodnocení potenciálního dopadu brexitu na vzájemný obchod ČR-UK v sektoru 

automobilového průmyslu a vlivu poklesu domácí spotřeby v UK na HDP ČR testovaném 

input-output analýzou. 
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1. Spojené království a historie jeho členství v Evropské unii 

 Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen UK) je vyspělá 

světová velmoc – podle odhadu Mezinárodního měnového fondu pro rok 2017 je pátou 

největší světovou ekonomikou z pohledu hrubého domácího produktu (za Spojenými 

státy americkými, Čínou, Japonskem a Německem) a druhou největší ekonomikou 

Evropy [1]. V procesu sjednocování Evropy a vytváření projektu společného trhu 

nepatřilo k zakládajícím státům Evropského hospodářského společenství, ale spíše 

uvažovalo o jiných modelech ekonomické spolupráce zemí západní Evropy. Vedla je 

k tomu snaha o zachování britské identity, neochota vzdát se podstatných částí státní 

suverenity a nedůvěra k vyšším formám regionální ekonomické integrace. Převažující 

orientace obchodních vazeb do zemí Společenství národů (Commonwealth), snaha 

udržovat specifické vztahy s USA, a relativně otevřený hospodářský model znamenaly 

pro UK nevýhodnost projektu vytvoření celní unie. 

 

 Proto bylo významným iniciátorem úvah o takové formě spolupráce, která by 

vedla ke zřízení oblasti volného obchodu a postupnému odstranění cel, dovozních kvót, 

a dalších ochranných opatření mezi členskými státy. Ovšem celní tarify vůči nečlenským 

zemím by zůstaly v pravomoci jednotlivých členských států. Jednání o tomto modelu 

spolupráce pokračovala i po podpisu Římských smluv [2] (založení Evropského 

hospodářského společenství (EHS) a Evropského společenství pro atomovou energii 

(Euratom) 25. března 1957 státy Šestky – Francií, Belgií, Lucemburskem, Itálií, 

Nizozemskem a Spolkovou republikou Německo). Na jejich základě vznikl společný trh, 

který umožnil volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu.  

 

 4. ledna 1960 byla podepsána Dánskem, Norskem, Portugalskem, Rakouskem, 

Spojeným královstvím, Švédskem a Švýcarskem Stockholmská úmluva [3] zakládající 

Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) [4]. Pro zakladatelské státy tohoto nižšího 

stupně integrace (prostřednictvím mezivládního přístupu) nebyl v tomto časovém období 

přijatelný vstup do EHS, které se koncipovalo jako integrační seskupení nadnárodního 

charakteru. Cílem zakladatelů ESVO byla podpora vzájemného obchodu a vytvoření zóny 

volného obchodu, ovšem při zachování suverenity jednotlivých členských států. 
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 V dalším historickém vývoji se členská základna ESVO měnila a mnohé ze států 

svůj skeptický postoj k EHS přehodnotily. V současné době jsou v ESVO sdruženy čtyři 

evropské státy – Norsko, Island, Švýcarsko a Lichtenštejnsko, které spolu s EU tvoří 

Evropský hospodářský prostor (EHP), s výjimkou Švýcarska, které smlouvu o EHP 

odmítlo v referendu. Spojené království podalo přihlášku pro vstup do EHS 8. srpna 1961 

a 11. května 1967 – v obou případech byla vetována tehdejším francouzským prezidentem 

De Gaullem. Do Evropských společenství (ES – EHS, ESUO (Evropské společenství uhlí 

a oceli) a Euratom) pak vstoupilo až po téměř 16 letech od jejich založení, 1. ledna 1973 

(v rámci prvního rozšíření, společně s Dánskem a Irskem) a stalo se jedním z největších 

čistých plátců do evropského rozpočtu. 

 

 Nejen tím zůstalo poznamenáno vzájemné soužití, ve kterém není UK považováno 

za silného zastánce evropské integrace a postupně sjednalo řadu trvalých výjimek z práva 

EU, tzv. opt-outy: 

- neúčast v projektu společné měny: spolu s Dánskem nemusí přijmout euro, 

nepatří mezi členské státy eurozóny a může mít tudíž vyšší rozpočtový deficit, 

o tématech týkajících se eura nemá ovšem v Evropské radě hlasovací právo. 

Nepodepsalo Fiskální pakt neboli Smlouvu o stabilitě, koordinaci a řízení 

v hospodářské a měnové unii – dohodu členských zemí z roku 2012, že 

nebudou zbytečně utrácet a budou snižovat své deficity (reakce na dluhovou 

krizi v roce 2008). Závazky se týkají primárně zemí eurozóny, ale mohly k nim 

dobrovolně přistoupit i země mimo tuto zónu. Jeho přijetí je podmínkou účasti 

na summitech eurozóny. 

- není plnohodnotným členem Schengenského prostoru: společně s Irskem 

Schengenskou dohodu podepsalo, ale účastní se jen na bázi policejní a justiční 

spolupráce, zatímco hraniční a celní kontroly si tyto státy ponechaly.  

- výjimky ze společné vízové, azylové a přistěhovalecké politiky 

- podepsalo Revidovanou Evropskou sociální chartu (7. listopadu 1997), ale 

dosud ji neratifikovalo. 

Tyto trvalé výjimky z práva EU vyjednalo UK při schvalování Maastrichtské smlouvy 

v roce 1993 a Lisabonské smlouvy v roce 2008. 
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 UK nikdy nezaujalo v systému institucí EU stejný postoj jako s ní srovnatelné 

země (např. Německo a Francie) a vždy zásadně odporovalo federalizačním tendencím 

v procesu evropské integrace. Jeho členství je charakteristické velmi efektivním 

pragmatickým přístupem (např. velmi dobré výsledky Britů při čerpání evropských dotací 

z fondů EU). Iniciativní bylo v otázce fungování evropského vnitřního trhu, kdy často 

zastínilo ostatní členy unie, včetně „tahounů“ integračního projektu Německa a Francie. 

Iniciativní bylo i v implementaci směrnic EU v oblasti vnitřního trhu (bez výraznějších 

problémů implementovalo např. důležitou směrnici Evropského parlamentu a Rady 

z prosince 2006 o službách na vnitřním trhu, o volném pohybu služeb). Jako 

nezapomenutelný přístup lze uvést i otevření pracovního trhu v roce 2004, kdy UK spolu 

se Švédskem a Irskem byly jedinými zeměmi ze starých členských států unie (tzv. EU15), 

které takto postupovaly.   

 

 Debata o vystoupení z ES provázela britskou společnost od samotného počátku 

členství a již v roce 1975 se k tomuto tématu konalo referendum, kdy voliči hlasovali pro 

setrvání. Hlavní diskuse se vedly zejména nad britským příspěvkem do evropského 

rozpočtu. Jeho snížení (tzv. britský rabat) dokázala vyjednat v roce 1984 britská 

premiérka Tchatcherová. 

 

 Na postupně sílící tlak euroskeptiků ve vlastní konzervativní straně a stále 

populárnější protievropské strany nezávislosti (UKIP) reagoval premiér Cameron 

v kampani před parlamentními volbami v roce 2015 slibem vyjednat pro UK zpět některé 

pravomoci z Bruselu a uskutečnit referendum o setrvání v EU do konce roku 2017. To 

v případě, že konzervativní strana tyto volby vyhraje. Ve volbách v květnu 2015 

konzervativci zvítězili a v listopadu 2015 zveřejnil Cameron britské požadavky na 

reformu EU, např. vrácení některých pravomocí zpět na národní úroveň – posílení 

pravomoci národních parlamentů, omezení volného pohybu osob z nových členských 

zemí, snížení sociálních dávek pro přistěhovalce z EU pracující v UK, ochranu zájmů 

nečlenských zemí eurozóny a větší konkurenceschopnost EU omezením regulací a další 

liberalizací jednotného trhu, o kterých se jednalo na unijním summitu v Bruselu v únoru 

2016. 
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 Všechny členské státy se shodly v potřebě zachování členství UK v EU. Reforma 

EU byla dojednána v těchto oblastech: 

- volný pohyb osob: snížení sociálních a pracovních benefitů pro nově příchozí 

evropské občany pracující v UK 

- nezávislost: vyvázání UK z procesu „stále těsnější unie" a dalšího 

prohlubování integrace 

- snížení dopadů neúčasti v projektu společné měny: stejná práva pro 

všechny členské země bez ohledu na jejich členství v eurozóně, možnost 

prozkoumávat na Evropské radě legislativní návrhy eurozóny 

- konkurenceschopnost: omezení regulace, snížení administrativní zátěže 

a aktivnější obchodní politika. 

Reforma měla platit v případě, že UK zůstane členem EU. 

 

 Referendum o setrvání v EU vyhlásil britský premiér na 23. červen 2016, a vyzval 

občany, aby hlasovali pro členství. Poměrně těsně (51,9 % odevzdaných hlasů, při 

celkové účasti 72,2 % voličů [5]  – nejvyšší účast v britských národních volbách od roku 

1992) zvítězil názor pro odchod z EU (brexit). Hlavní hesla, proč hlasovat pro odchod 

byla: „přistěhovalectví, suverenita, náklady na členství v EU…“ Lidové hlasování je 

politicky zásadním, nicméně formálně nezávazným iniciačním krokem. Výsledek není 

sice pro vládu závazný, očekává se ovšem, že bude respektován. Ke spuštění vlastní 

procedury je podle pravidel Lisabonské smlouvy nutné oficiální oznámení britské vlády. 

Po referendu nabyly na intenzitě separatistické tendence v některých částech UK, kde 

byla většina pro setrvání v EU (Skotsko – odtržení, Severní Irsko – sjednocení Irska). 

 

 V průběhu psaní této práce probíhala jednání mezi UK a EU o vystoupení, 

s doposud ovšem ne zcela jednoznačným scénářem rozchodu, o jejich průběhu pojednává 

následující kapitola. 
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2. Brexit 

 Při zpracování této kapitoly byly využity informace publikované průběžně na 

internetu. A to zejména na webových stránkách Evropské rady (ER) [6] a Evropské 

komise (EK) [7], [8], [9], britské vlády [10], Úřadu vlády ČR [11],  Ministerstva 

zahraničních věcí ČR [12],  Ministerstva průmyslu a obchodu ČR [13], České tiskové 

kanceláře [14], Britské rozhlasové a televizní společnosti BBC [15], a dal. 

 

 Postup, který umožňuje členskému státu vystoupit z EU, stanovuje článek 50 

novelizované Smlouvy o EU (SEU) – Lisabonské smlouvy z roku 2007 [16]. Členský stát 

v tomto případě vyrozumí o svém záměru Evropskou radu a následně po dvou letech 

přestane být členem, pokud nedojde k dohodě o dřívějším nebo pozdějším termínu. 

Během této dohodnuté doby EU sjedná a uzavře s tímto státem dle pokynů ER dohodu    

o podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s EU. 

Dohoda se sjednává podle článku 218 odst. 3 Smlouvy o fungování EU [17]. Jménem EU 

ji uzavře Rada, která rozhoduje kvalifikovanou většinou po obdržení souhlasu 

Evropského parlamentu (EP). Unijní smlouvy přestávají být pro dotyčný stát použitelné 

dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo nedojde-li k tomu, dva roky po 

oznámení svého záměru ER, nerozhodne-li Rada jednomyslně po dohodě s dotyčným 

členským státem o prodloužení této lhůty. Pokud stát, který z EU vystoupil, požádá 

o nové přistoupení, podléhá tato žádost postupu podle článku 49 SEU [16]. 

 

 V lednu 2017 rozhodl britský Nejvyšší soud, že vláda premiérky Mayové musí 

pro spuštění odchodu UK z EU získat souhlas parlamentu. V únoru 2017 schválila Dolní 

sněmovna zákon o aktivaci článku 50 SEU, na jehož základě je spuštění brexitu legální. 

 

 Svůj záměr vystoupit z EU oficiálně oznámilo UK Evropské radě po necelém roce 

od referenda (29. března 2017). Tímto dnem tak mohla být zahájena dvouletá lhůta pro 

vypořádání dosavadních závazků obou stran a jednání o podmínkách vystoupení, jejichž 

cílem je sjednání dohody o budoucích vztazích mezi EU a UK. Dohoda o vystoupení by 

měla vstoupit v platnost nejpozději 30. března 2019 – k prodloužení této dvouleté lhůty 

může dojít pouze na základě jednomyslného rozhodnutí Rady a dohody s UK. V kontextu 

voleb do Europarlamentu v termínu 23. - 26. května 2019 to ovšem není příliš 
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pravděpodobné. Nedojde-li ke vstupu dohody o vystoupení v platnost během uvedeného 

období dvou let, či k prodloužení této lhůty, pozbývá členský stát své členství dnem 

uplynutí lhůty. 

 

 Klíčovým principem, na němž byl založen celý proces vyjednávání s UK o jeho 

vystoupení, je fázový přístup. To znamená, že nejprve byly mezi EU a UK dojednány 

principy pro vypořádání závazků souvisejících s odchodem a teprve potom, co ER 

zhodnotila pokrok v první fázi za dostatečný, došlo k přesunu do fáze druhé, tedy jednání 

o budoucích vztazích UK s EU. Jednání bylo vedeno s důrazem na jednotu EU27, 

nedělitelnost čtyř svobod vnitřního trhu, princip, že nic není dojednáno, dokud není 

dojednáno vše. 

 

 Na straně EU je za uzavření dohody o vystoupení primárně odpovědná Evropská 

rada a jednáním jménem EU byla pověřena Evropská komise. Samotná jednání vede 

hlavní vyjednavač Michel Barnier (bývalý francouzský premiér a v letech 2010 - 2014 

komisař pro vnitřní trh) ve spolupráci s Generálním sekretariátem Rady a EK. Jejich 

průběh je pod politickým dohledem všech členských států EU27 (PS 50 – Pracovní 

skupina podle článku 50), jejichž představitelé jsou pravidelně informováni a dle potřeby 

mohou vstupovat do pokynů a upravovat je. Za britskou stranu vedl jednání ministr pro 

odchod UK z EU David Davis, kterého nahradil v červenci 2018 Dominic Raab. Po jeho 

rezignaci v listopadu 2018 se novým ministrem pro odchod UK z EU stal Stephen 

Barclay. S hospodářskými a sociálními partnery jsou klíčové poziční dokumenty  

diskutovány ve formátu pracovních skupin jednotlivých členských států.  

 

 Pro samotné zahájení jednání bylo nejprve nutné přijmout mandát zmocňující EK 

jednat. Roli mandátu plní dvojice dokumentů – pokyny Evropské rady a vyjednávací 

směrnice pro první fázi jednání. Pokyny byly schváleny ER ve formátu EU27 v dubnu 

2017 a směrnice, které poskytují EK podrobný mandát pro jednání s UK v jednotlivých 

prioritních oblastech, byly přijaty ER v květnu 2017. Jednání se soustředila na tyto hlavní 

kapitoly: zajištění práv občanů (a to jak práv občanů EU žijících, studujících či 

pracujících v UK, tak analogicky práv občanů UK v EU), finanční vyrovnání britských 

závazků, otázky spojené s režimem na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou, 
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zajištění právní kontinuity a další záležitosti, které mohou být v důsledku vystoupení UK 

ohroženy právní nejistotou. 

 

 První schůzka vyjednavačů se uskutečnila 19. června 2017 a po řadě kol jednání 

rozhodla dne 15. prosince 2017 ER v souladu s doporučením EK, že bylo dosaženo 

dostatečného pokroku, a že vyjednávání s UK se mohou přesunout do druhé fáze, to 

znamená k rozhovorům o budoucích vztazích a přechodném období (mezi odchodem UK 

z EU a vstupem v platnost nové dohody mezi UK a EU). Práva občanů EU žijících v UK 

by podle dosažené dohody měla zůstat taková, jaká jsou nyní. Dohlížet na to budou britské 

soudy, po dobu osmi let od brexitu však bude mít poslední slovo Soudní dvůr EU. 

Podobně na tom budou i Britové v EU, na jejichž práva by brexit neměl mít žádný dopad. 

UK nezpřísní kontroly na hranicích s Irskou republikou a bude ctít Belfastskou 

(Velkopáteční) dohodu z roku 1998 [18], díky které zavládl mír mezi oběma zeměmi 

a hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem fakticky zmizela z mapy. Londýn se 

také zavázal k tomu, že nadále bude platit své závazky vyplývající z členství v EU. 

 

 Byly přijaty nové pokyny ER doplňující již ty výše zmíněné z dubna 2017 a nové 

vyjednávací směrnice pro druhou fázi jednání se zaměřením na přechodné období 

(v lednu 2018). 

 

 Na přechodném období po brexitu se členské státy EU27 dohodly 29. ledna 2018 

v délce 21 měsíců, tedy od 00:00 hod. dne 30. března 2019, kdy má UK oficiálně 

vystoupit, až do 31. prosince 2020. Jeho cílem je vyhnout se prudké změně pravidel pro 

občany i podniky po brexitu a připravit dohodu o budoucích obchodních vztazích. Během 

přechodného období má v UK podle představ Bruselu platit unijní právo, včetně nově 

přijatých pravidel a jurisdikce Soudního dvora EU. UK ale jako stát mimo EU již nebude 

mít své zastoupení v unijních institucích a nebude se rovněž účastnit rozhodovacího 

procesu. UK bude nadále součástí celní unie i jednotného trhu (nadále bude trvat princip 

nedělitelnosti čtyř svobod souvisejících s jednotným trhem EU). Přitom právě možnost 

kontrolovat pohyb na britských hranicích byl jedním z klíčových požadavků těch, kdo 

v referendu v roce 2016 rozhodli o odchodu UK z EU. V rámci přechodného období 

zůstane UK vázána povinnostmi plynoucími ze všech mezinárodních dohod EU. Toto 

období usnadní implementaci potenciálních regulatorních změn i fyzických opatření na 
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hranicích UK. Přechodné období je důležité pro podnikatele i ostatní občany, aby se 

zmírnily následky vystoupení, je vhodným krokem k jejich právní jistotě. 

 

 Dne 28. února 2018 zveřejnila EK návrh textu smlouvy o vystoupení UK z EU, 

připravený na základě společných jednání, včetně bodů, na kterých zatím nebyla mezi 

oběma stranami shoda. Návrh dohody o vystoupení (Withdrawal Agreement, WA [19]) 

měl 168 článků a skládal se ze šesti částí, dále obsahoval dva Protokoly a několik příloh. 

Po úvodních ustanoveních byly v návrhu odstavce týkající se otázky zachování práv 

občanů EU v UK po brexitu, dalších bodů souvisejících s rozlukou či také finančního 

vyrovnání britských závazků. Dohoda se týkala i následného přechodného období. 

 

 Brity tento návrh dohody pohoršil zejména v části o Severním Irsku. EU ve snaze 

vyhnout se vzniku standardní kontrolované hranice a při chybějících návrzích jiného 

řešení z Londýna v zásadě navrhla, aby na obou stranách hranice dál platily unijní 

regulace. Na situaci by pak dohlížel společný výbor EU a UK, jurisdikci by měl i unijní 

soud. To britská strana odmítla jako oslabení ústavní celistvosti UK, neboť by v podstatě 

vznikla hranice mezi Severním Irskem a zbytkem země. UK byla tudíž vybídnuta 

nabídnout variantu podoby vzájemných vztahů mezi EU a UK jako zemí mimo evropský 

blok. 

 

 Další spor se týkal práv občanů EU, kteří by v přechodném období přijížděli do 

UK. EU trvala na tom, že se jim zachovají stejná práva, jako měli ti, co přijeli v době, 

kdy byla země součástí unie. Dalším třecím bodem byla touha Londýna oponovat nově 

zaváděným zákonům a nařízením Bruselu. Postoj EU k roli Evropského soudního dvora 

se nezměnil a měl by hrát klíčovou roli v oblastech, kde se dohoda o brexitu vztahuje 

k unijnímu právu. 

 

 V období od března 2018 proběhla řada dalších kol jednání EK s UK ohledně 

předané dohody o vystoupení. Postupně byla dosažena shoda na občanských právech, 

finančním vyrovnání, přechodném období, veřejných zakázkách, clech, Euratomu, 

policejní a justiční spolupráci v trestních a civilních věcech, u zboží na trhu a dal. UK 

například garantuje občanům EU, kteří přijdou do UK během přechodného období, stejná 

práva jako budou mít ti, kdo do UK přijdou do doby vystoupení. Hlavní sporné otázky 
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přetrvávaly v části o Severním Irsku (které je součástí UK) a sousedním Irsku (které je 

členem EU), nicméně i zde UK postupně ustupovalo ze svých původních představ. 

 

            U irské hranice se obě strany shodly na potřebě zamezení fyzické hranice, ale 

lišily se co do proveditelnosti a funkčnosti potenciálních řešení. Vyjednavač Barnier 

navrhl vypracovat i plně funkční záložní řešení (backstop) budoucího pohraničního 

režimu pro případ nevyjednání režimu budoucího vztahu v požadovaném termínu, takový 

návrh, který by v praxi udržel Severní Irsko v rámci volného unijního trhu. Britská strana 

takový návrh odmítala a trvala na tom, že jakékoliv řešení musí brát v potaz UK jako 

celek. Předložený návrh UK záložního řešení sporné hranice nebyl pro vyhnutí se tvrdé 

hranici dostatečný a byl v rozporu s principem nedělitelnosti čtyř svobod vnitřního trhu 

(týkal by se celého UK, nikoliv pouze Severního Irska – UK by se tak fakticky dostalo na 

trh EU se zbožím).  

 

Ze strany některých britských ministrů (ministra pro zahraniční obchod Liama 

Foxe, ministra zahraničí Jeremy Hunta) byl akcentován scénář ukončení vyjednávání bez 

dohody (tzv. „no deal“ scénář, tvrdý brexit). Britská vláda současně testovala jednotu 

EU27 prostřednictvím nabídek bilaterálních dohod v jednotlivých oblastech v případě „no 

deal“ scénáře. Pracovala rovněž s termínem „no deal deals“ – tedy případných dohod, 

které by nahradily jednotnou dohodu o vystoupení. EU naopak trvale zdůrazňovala, že 

jejím hlavním cílem je dojednání dohody o vystoupení dle článku 50 SEU. 

 

 Pokyny k budoucímu vztahu, které jsou poměrně obecné a nechávají dostatečný 

prostor pro sjednání ambiciózní dohody o volném obchodu (FTA), přijala Evropská rada 

dne 23. března 2018. Tyto pokyny současně obsahovaly i ustanovení, že v případě změny 

pozice UK je EU27 ochotna přijmout pokyny nové, za účelem sjednání hlubšího vztahu. 

 

            Budoucí obchodní spolupráce s EU ve formátu „pouhé“ dohody o volném 

obchodu navíc doprovázené striktním rámcem pro zachování rovných podmínek na trhu 

se UK nelíbila. Vláda UK představila dne 12. července 2018 Bílou knihu [20] (souhrn  

v české verzi [21]), shrnující postoje britské strany v otázkách budoucích vztahů mezi EU 

a UK (po skončení přechodného období). 
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            Z hlediska obchodu uvažovaný režim předpokládal zajištění volného obchodu 

mezi EU a UK v oblasti zboží (včetně zemědělských a potravinářských produktů), 

založený na předpokladu nulových cel. Dále by došlo k postupnému zavedení nového 

ujednání pro usnadnění celních formalit, které by odstranilo nutnost celních kontrol a 

prověrek mezi UK a EU. Na jeho dodržování by však dohlížely britské soudy (nikoli 

Evropský soudní dvůr). Představený přístup by alespoň teoreticky mohl zajistit hladké 

pokračování vzájemného obchodu zbožím, které je pro ČR ekonomickou prioritou. 

Závažné pochyby nicméně zůstávaly v otázce jeho praktického fungování a také v otázce 

dohledu a vymahatelnosti uvažovaného uspořádání. 

 

            Pokud jde o obchod službami, dokument předpokládal v zásadě standardní úpravu 

vzájemného vztahu v podobě obchodní dohody (nijak zvláštní režim oproti jiným třetím 

zemím), s výjimkou finančních služeb, kde UK předpokládalo rovněž jejich volný pohyb 

a zavedení úzké spolupráce. Naopak počítal s ukončením volného pohybu osob mezi EU 

a UK, jež je např. pro ČR důležitým zájmem. Principiálním problémem pro EU zůstala 

nevyváženost uvažovaného přístupu, který byl zaměřený na faktické zachování pouze 

jedné ze čtyř svobod vnitřního trhu EU.                                

 

             Ani u textu této Bílé knihy nepanovala napříč britskou vládou naprostá jednota. 

V návaznosti na její projednávání na venkovském sídle britských premiérů Chequers 

rezignoval o dva dny později, dne 8. července 2018 David Davis na svou funkci hlavního 

vyjednavače UK a téměř obratem byl jmenován nový vyjednavač Dominic Raab. 

Následující den odstoupil také ministr zahraničí Boris Johnson. Oba ministři byli zastánci 

tzv. „tvrdého“ brexitu (UK bez přístupu na jednotný trh a neúčastnící se celní unie s EU).   

 

            Od července probíhala jednání mezi EU a UK s cílem vyjasnit si obsah Bílé knihy               

a návrhů UK. Představený návrh nebyl v některých aspektech pro EU akceptovatelný 

(volný pohyb pouze u zboží a finančních služeb, tedy dělení svobod vnitřního trhu, 

nerealistické celní uspořádání, zásadní narušení rovných podmínek na trhu v neprospěch 

podniků EU atd.). 

 

Jednání o sporných bodech pokračovalo, ale dostalo se do značného časového 

skluzu a snahou EK bylo nalézt shodu s UK tak, aby byl text dohody stabilizován do 
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listopadu 2018 a následně byla zahájena ratifikace. Konec roku 2018 byl vnímaný jako 

poslední možný termín dohody z hlediska její včasné ratifikace. 

 

K zásadnímu posunu ve vyjednávání došlo dne 14. listopadu 2018, kdy britská 

vláda odsouhlasila upravenou verzi návrhu textu dohody o vystoupení (WA) [22]. Návrh 

textu této dohody má ve srovnání s původní verzí z února tohoto roku [19] téměř 600 

stran textu, skládá se z šesti částí a 185 článků, dále obsahuje tři protokoly a několik 

příloh, z nichž ty citlivé jsou k celní unii, rovným podmínkám na trhu a irské otázce. 

Finálního návrhu textu bylo dosaženo po více než 19 měsících od zahájení dvouletého 

období stanoveného pro vyjednání podmínek odchodu. 

 

WA je klíčovou podmínkou pro spořádaný odchod UK z EU, neboť upravuje 

proces ukončení členství Spojeného království v EU a současně umožňuje zahájit jednání 

o budoucím vztahu. Zahrnuje i citlivé oblasti, jako jsou práva občanů EU žijících v UK a 

naopak, finanční závazky, další otázky související s vystoupením či tzv. přechodné 

období až do konce roku 2020, přičemž toto období může být v případě potřeby 

prodlouženo o další jeden až dva roky, tedy až do roku 2022 (o případném prodloužení 

bude rozhodnuto do 1. července 2020). Tím by byl poskytnut další čas na vyjednání 

dohody o budoucích ekonomických a bezpečnostních vztazích a dořešení irské otázky.  

 

           Nový rámec budoucích vztahů nebude s UK sjednán (ani v oblasti obchodu) do 

doby vystoupení UK z EU. Dohodu o vystoupení doprovází pouze právně nezávazná 

politická deklarace o rámci budoucích vztahů [23], která vyjadřuje, co by obě strany 

chtěly dojednat do budoucna ohledně své spolupráce v řadě oblastí, zejména 

v hospodářství, obraně a bezpečnosti. 

 

Konečná dohoda mezi EU a UK byla schválena spolu s politickou deklarací na 

mimořádném summitu Evropské rady ve formátu dle čl. 50 dne 25. listopadu 2018. Nyní 

ji musí ratifikovat EP, odsouhlasit Rada EU výraznou kvalifikovanou většinou (nejméně 

dvacet unijních zemí, které zastupují více než 65 procent unijní populace) a Dolní 

sněmovna britského parlamentu. UK nicméně EU opustí i v případě, že dohoda schválena 

nebude, což by znamenalo nežádoucí scénář vystoupení bez dohody. Již 20. června 2018 

totiž schválil britský parlament zákon o odchodu z EU v dohodnutém termínu. Tento 
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zákon zajistí UK po vystoupení z unijního bloku právní kontinuitu. Parlament ještě bude 

muset nahradit zákon o ES z roku 1972, jenž UK umožnil přístup do ES, novým 

ujednáním. Evropský parlament pak musí zrušit Smlouvu o přistoupení k ES z roku 1972, 

kterou vedle UK podepsaly ještě Dánsko, Irsko a Norsko, a nahradit ji novou. Pokud by 

se UK v budoucnu znovu chtělo připojit k EU, muselo by podat novou žádost a čekala by 

je stejná procedura jako ostatní státy.  

Na britské straně se dohoda o vystoupení dostala pod obrovskou palbu kritiky, a 

přestože ji schválila britská vláda, spor o podobu budoucích vztahů s EU rozděluje nejen 

britskou společnost, ale i samotnou britskou vládu a parlament. Britská domácí politická 

scéna je v současnosti extrémně rozpolcena, a to jak mezi stranami, tak zejména v rámci 

Konzervativní strany, čehož je důkazem i rezignace ministra pro brexit a ministryně 

práce, kteří nesouhlasili s vyjednaným návrhem WA. Novým ministrem pro odchod UK 

z EU se stal hned 16. listopadu Stephen Barclay. 

 

 Protože hrozilo, že britští poslanci WA odmítnou velkou většinou hlasů, rozhodla 

se vláda odložit hlasování Dolní sněmovny, což oznámila premiérka Mayová 10. prosince 

2018 – pouhý den před hlasováním. Zásadní překážkou pro odmítnutí je takzvaná pojistka 

pro budoucí podobu pohybu osob a zboží mezi Irskou republikou a Severním Irskem, 

která by měla zabránit vzniku ostře střežené hranice po brexitu (viz kapitola 4), což má 

klíčový význam pro tamní mírový proces. Analýza dohody totiž ukázala, že v případě, že 

se UK s EU nedohodne do července 2020 na budoucích vztazích, mohla by tato záložní 

varianta trvat neomezeně dlouho, což vyvolalo na britské straně vážné obavy.  

 

              Unijní strana usiluje o spořádaný odchod UK dle dojednané WA, což výrazně 

minimalizuje dopady a umožní přípravu obou stran na nastavení nových budoucích 

vztahů. Odmítá ovšem znovu otevírat již dojednaný text smlouvy, neboť pro nové 

vyjednávání již neexistuje žádný prostor. Připouští pouze možnost vyjasnit, upřesnit a 

interpretovat sporné body textu WA. Vyloučeny nejsou ani určité záruky ve formě 

deklarace, které by EU ve snaze pomoci Mayové prosadit dohodu mohla dát.  Dále 

poskytla ujištění, že problematická tzv. irská pojistka (hlavní terč kritiky dohody) je 

myšlena pouze jako krajní řešení, které by bylo použito jen dočasně v případě nedohody 

na lepším řešení režimu na irské hranici do 31. prosince 2020. Toto ujištění by mělo 

napomoci rozptýlit pochyby britských poslanců před ratifikací smlouvy, o které by měli 
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hlasovat před 21. lednem 2019 (zákonem stanovený nejzazší termín, po němž vláda musí 

předložit poslancům plán, pokud by hrozil neřízený brexit). 

 

             V souvislosti s růstem nejistoty ohledně podoby brexitu zintenzívnila britská 

vláda přípravy na situaci vystoupení bez dohody, nicméně jejím hlavním cílem je stále 

brexit řízený. EK následně zveřejnila 19. prosince plán přípravy na tvrdý brexit.    

 

              Pro úplnost je třeba uvést, že rovněž 10. prosince 2018 potvrdil Soudní dvůr EU, 

že UK může proces brexitu jednostranně zastavit a zrušit své rozhodnutí opustit EU (vzít 

zpět aktivaci článku 50 Lisabonské smlouvy). Na nejvyšší soud EU v Lucemburku se 

s tímto dotazem obrátil soud ve skotském Edinburghu. Rozhodnutí by se muselo 

uskutečnit v souladu s britskou ústavou a britská vláda by je následně musela oznámit 

písemně Evropské radě předtím, než nabyde účinnosti dohoda o vystoupení, resp. 

v případě absence této dohody nejpozději do uplynutí dvou let od oznámení o odchodu, 

tedy do 29. března 2019 (resp. v případě prodloužení této lhůty do dne, kdy by vypršela). 

UK by pak zůstala členem EU za stejných podmínek jako dosud. Právo na odvolání 

záměru vystoupit nemůže být podmíněno jednomyslným souhlasem Evropské rady. 
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3. Vybrané analýzy ekonomických aspektů brexitu 

 Vzhledem ke značné nejistotě spojené s procesem odchodu UK z EU a současné 

neexistenci jednoznačného modelu budoucí spolupráce nelze zatím přesněji odhadnout 

ani případné dopady brexitu na ekonomiky zainteresovaných států. Pro brexit neexistuje 

precedens a nejsou-li známy podmínky budoucích obchodních vztahů mezi EU a UK, je 

vyhodnocení konkrétních dopadů poněkud spekulativního rázu. 

  

             Faktem je, že např. Britská obchodní komora (BCC) očekává v roce 2018 kvůli 

nejistotám spojeným s odchodem UK z EU, vyšším cenám ropy a obavám z obchodní 

války, nejpomalejší růst britské ekonomiky od roku 2009, kdy se potýkala s globální 

finanční krizí [24]. BCC předpovídá zvýšení hrubého domácího produktu (HDP) v roce 

2018 na 1,3 %, v roce 2019 pak na 1,4 %, přitom již na konci roku 2017 patřila britská 

ekonomika v rámci skupiny sedmi předních ekonomik G7 k nejpomalejším. 

 

             Dopady brexitu na britské hospodářství se zabývá celá řada studií a analýz. V této 

kapitole je věnována pozornost třem takovým studiím – připraveným britským 

ministerstvem financí, Britskou obchodní komorou a Asociací britských výrobců.  

 

3.1 Analýza britského ministerstva financí o dlouhodobých dopadech 

odchodu UK z EU 

 Ještě před samotným referendem (v dubnu 2016) vydalo britské ministerstvo 

financí (HMT) pro veřejnost rozsáhlou analýzu možných dlouhodobých dopadů odchodu 

UK z EU „HM Treasury analysis: the long-term economic impact of EU membership and 

the alternatives” [25]. Studie pojednává o dlouhodobých dopadech tří různých modelů 

dalšího vývoje vzájemných vztahů mezi UK a EU na britský zahraniční obchod a přímé 

zahraniční investice, v porovnání se setrváním v EU.  

 

 HMT zkoumá dlouhodobé dopady brexitu pomocí třístupňového procesu: 

- krok 1: jak brexit ovlivní obchod a přímé zahraniční investice (PZI) 

- krok 2: jak ovlivní snížení obchodu a PZI produktivitu 
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- krok 3: výsledky kroků 1 a 2 jsou kombinovány s globálním makroekonomickým

modelem predikce, jak ovlivní brexit celkové příjmy UK.

Pokračující členství UK v EU je hodnoceno ve srovnání s těmito možnými 

alternativními modely UK po vystoupení z EU: 

- členství v Evropském hospodářském prostoru (EHP), stejně jako Norsko,

Island, resp. Lichtenštejnsko

- dohodnutí dvoustranné dohody o volném obchodu (FTA), jako je dohoda mezi

EU a Švýcarskem, Tureckem nebo v roce 2017 sjednaná dohoda s Kanadou

- jako třetí možnost je zvoleno vystoupení UK z EU bez sjednání jakékoliv

konkrétní dohody s EU (hard brexit). Vzájemné vztahy by se pak řídily

členstvím ve Světové obchodní organizaci (WTO), podobně jako např. vztahy

s Ruskem nebo Brazílií.

Analýza ukazuje, že ani jedna z uvedených alternativ neznamená dosažení lepších 

podmínek – pokud UK opustí EU a přijme některý z těchto modelů, bude trvale chudší. 

Náklady vyvolané brexitem by výrazně převažovaly nad jakýmkoliv potenciálním 

přínosem a produktivita a HDP na osobu by byla ve všech uvažovaných scénářích nižší. 

Roční ztráta HDP na domácnost a dlouhodobý pokles HDP UK by po 15 letech byl 

vyčíslen takto: 

- 2 600 GBP a pokles HDP o 3,8 % v případě členství v EHP

- 4 300 GBP a pokles HDP o 6,2 % v případě sjednání dvoustranné dohody

- 5 200 GBP a pokles HDP o 7,5 % pro alternativu, že by žádná konkrétní výstupní

dohoda nebyla sjednána.

Britské hospodářství bude tedy po 15 letech od brexitu, bez ohledu na jakoukoliv 

neočekávanou světovou událost, pravděpodobně v horší kondici (HDP cca o 3,8 až 7,5 % 

menší), než kdyby zůstalo v rámci EU. Publikované závěry, i když zveřejněné v období 

před referendem, jsou jednoznačně alarmující. 

Pokles HDP by rovněž způsobil podstatně nižší daňový příjem. Tento negativní 

dopad výrazně převýší potenciální přínos ze snížení finančních příspěvků UK do EU. I při 
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zahrnutí těchto úspor ze snížených příspěvků do rozpočtu EU by byly příjmy britského 

rozpočtu po uplynutí 15 let nižší každoročně o: 

 

- 20 miliard GBP v případě členství v EHP  

- 36 miliard GBP v případě sjednaní dvoustranné dohody 

- 45 miliard GBP pro alternativu hard brexitu. 

 

 Varianta vystoupení z EU s členstvím v EHP by UK dala největší přístup na 

jednotný trh, ale zároveň by pro obchod znamenala vyšší náklady v důsledku zavedení 

celních kontrol; kromě znovuzavedení cel a kvót na zemědělské produkty a ryby, které 

dohoda o EHP nezahrnuje. I v tomto případě by UK ovšem ztratilo veškerou vyjednávací 

sílu v EU a stalo by se tzv. „rule-takerem“. Je pochopitelné, že postupem času by se 

podmínky pro britský obchod vyvíjely ve prospěch členských států. 

 

 Dvoustranná dohoda o volném obchodu by dala omezující přístup na jednotný trh, 

především co se týká sektoru služeb, přičemž jeho podíl na britském HDP představuje 

téměř 80 %. Vystoupení UK bez sjednání jakékoliv konkrétní dohody s EU by znamenalo 

obnovení tarifních i netarifních překážek v obchodu. Jedině poslední varianta oprošťuje 

od všech závazků vycházejících z členství v jednotném trhu, nicméně všechny alternativy 

mají společné, že UK přijde o všechny dohody o volném obchodu se třetími zeměmi, 

které vycházejí z členství v EU. Stejně jako přijde o výsledky právě probíhajících jednání 

mezi EU a třetími zeměmi. V tuto chvíli je již známo, že náročná a dlouhodobá 

vyjednávání budou probíhat i se samotnou EU. Dohodnutá nulová cla se zeměmi EU by 

musela být poskytnuta i všem dalším členům WTO, se kterými by nebyly sjednány 

preferenční vztahy. 

 

Některé aspekty členství UK v EU uvedené v analýze: 

- výhodnější podmínky pro obchod, nejen výrazně menší cla, ale také netarifní 

překážky (zpravidla mívají větší váhu – zejména u vyspělých zemí; v obchodu 

mezi EU a USA jsou netarifní náklady až třikrát větší než cla; v případě importů 

do EU jsou náklady na netarifní bariéry v průměru 2.5krát vyšší než celní náklady) 

 

- pozice vybraných sektorů britského hospodářství: 
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• farmaceutický (43 % exportů jde do EU; UK je základnou pro všech 20 

top světových farmaceutických společností) 

• letecký (47 % exportů jde do EU; letecký průmysl UK je největší v EU          

a druhý největší celosvětově, a je závislý na komplexním dodavatelském 

řetězci napříč Evropou) 

• automobilový (43 % exportů jde do EU; jedná se o čtvrtý největší 

automobilový průmysl v Evropě, skoro 4/5 vyrobených aut jsou vyvezeny 

do zámoří) 

• ocelářský (EU je pro UK klíčovým partnerem v ocelářském průmyslu a 

díky aktivnímu členství mělo UK možnost podílet se na utváření 

podmínek vhodných pro britské podniky) 

• finanční (UK je považováno za světové finanční centrum, díky členství 

v EU mohou instituce s pobočkou v jakémkoliv členském státu nabízet své 

služby také v ostatních členských státech) 

• zemědělství (61 % exportu zemědělských produktů jde do EU; zavedení 

cel na import by mohlo způsobit výrazné zdražení potravin v UK). 

 

 Dle prohlášení Mezinárodního měnového fondu z dubna 2016 by vystoupení UK 

z EU mohlo také způsobit významné regionální i globální škody v návaznosti na narušení 

EU sjednaných obchodních vztahů s nečlenskými státy. UK již nebude moci automaticky 

využívat výhod plynoucích z obchodních dohod sjednaných EU. V obchodních jednáních 

bude mít méně vyjednávací síly než EU (jednotný trh zahrnující aktuálně více než 510 

milionů spotřebitelů). UK bude muset obnovit svou schopnost vést obchodní jednání, 

která mohou trvat desetiletí a k tomuto účelu např. i převzít náklady potřebné na přijímání 

vhodných státních zaměstnanců. 

 

 Důležitou výhodou členství v EU je zvýšení otevřenosti a propojenosti ekonomik 

členských států s pozitivním dopadem na vzájemný obchod a investice. Žádné zemi se 

nepovedlo vyjednat si široký přístup na jednotný trh EU, aniž by nepřevzala princip čtyř 

základních svobod vnitřního trhu EU – volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, systém 

regulací EU a finančních příspěvků do EU. Významným faktorem k budoucím jednáním 

je rovněž teritoriální struktura zahraničního obchodu UK. Zatímco v roce 2015 směřovalo 

44 % exportů z UK do EU, méně než 8 % unijního exportu jde do UK (údaj HMT). 
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3.2 Priority Britské obchodní komory pro jednání o odchodu UK z EU 

 Britská obchodní komora (sdružující 52 regionálních komor, které reprezentují 

75 000 firem s 5 mil. pracovníků) představila v úvodu své výroční konference v únoru 

2017 své priority pro jednání o vystoupení z EU „Business Brexit priorities” [26]. Na 

základě diskuse s podniky shrnuje jejich obavy a podněty k co nejméně bolestnému 

vystoupení z EU. Více než třetina britských firem plánuje během následujících pěti let 

další růst exportu na trh EU, další třetina neočekává změny v prodeji do EU a jen 4 % 

podniků vynaloží méně zdrojů na prodej do tohoto regionu. Evropský trh je pro britský 

byznys klíčovým partnerem. Požadavky jsou rozděleny do sedmi kategorií: 

 

Obchod: 

 Největšími obavami britských podniků je vznik nových obchodních bariér. Při 

sjednávání budoucích obchodních dohod prioritně požadují co nejlepší podmínky 

v obchodu s EU (pokračování obchodu bez bariér) a zachování již existujících (v rámci 

společné obchodní politiky EU) FTAs s třetími stranami. Přestože plánují zvýšení exportů 

do zámořských destinací, pro většinu britských SMEs (malých a středních podniků) mají 

samotné budoucí dohody se vzdálenými zeměmi menší význam, než bezcelní 

a bezbariérový obchod s EU. Klíčové aspekty: 

- udržení cel a kvót s EU na minimu 

- spolupráce vlády s byznysem za účelem identifikování netarifních překážek a 

jejich zmírnění, nejen s EU, ale i se zbytkem světa 

- zabezpečení schopnosti podniků udržet si prospěch z dosavadních FTAs i po 

brexitu 

- prohloubení informovanosti podniků, rozšíření podpory podniků, obchodních 

misí a zdokonalení programu veletrhů 

- zamezení náhlým změnám v obchodních vztazích s EU; pokud by se 

nepodařilo sjednat zároveň dohodu o vystoupení a novou obchodní dohodu 

s EU, tak raději prodloužit vyjednávání než sjednat nějakou přechodnou 

dohodu; je také nutné včas firmy informovat a předejít značným nebo 

opakovaným nákladům. 
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Celní procedury: 

 Na základě dosavadních vládních úvah nebude UK po brexitu plnohodnotným 

členem celní unie. To s největší pravděpodobností bude znamenat znovuzavedení 

hraničních kontrol a způsobí firmám další náklady (zpomalí dodavatelské řetězce). 

Členové komory apelují na uvědomění si důležitosti UK jako distribuční centrály pro EU. 

Mezi priority BCC patří: 

- úzká spolupráce s podniky při hledání řešení ohledně celních procedur, které 

by minimálně zatížily obchod; zamezit zdlouhavým zpožděním na 

překladištích a vzrůstu nákladů spojených s obnovením celních deklarací 

- vývoj nových pravidel původu zboží, aby si britské výrobky zachovaly značku 

„Made in Britain“ 

- zachování funkce distribučního centra pro Evropu, jedním z řešení by se 

mohlo jevit zavedení zón volného obchodu 

- podpora podnikům, aby se mohly lépe připravit na nadcházející změny, 

zdokonalením informačních systémů a zajištěním kvalifikované pracovní síly. 

 

Daně: 

 Největším problémem pro britské firmy je nejistota ohledně vývoje systému daní 

– zda bude britská legislativa podobná unijní, nebo bude transformována. BCC apeluje 

na ujasnění dalšího vývoje a zajištění dostatečného přechodného období se zásadními 

změnami až ke konci. 

 

Regulace: 

 Stabilita a předvídatelnost regulačního prostředí. V návaznosti na požadavky BCC 

na stabilitu legislativního rámce oznámila premiérka Mayová plány pro tzv. „Great 

Repeal Bill“ (velký zrušovací zákon, jehož účelem je plynulá transformace práva unijního 

do britského). V tomto ohledu je hlavní prioritou britského byznysu vyhnout se 

nákladným změnám legislativy a zachovat vzájemné uznávání standardů výrobků EU, 

aby britské zboží zůstalo konkurenceschopné na vnitřním trhu EU. 

 

Pracovní trh: 

 Nezaměstnanost je na historických minimech a podniky hlásí problémy 

s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Nejistota z budoucích právních rámců 
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způsobuje, že velká část zahraniční pracovní síly začíná hledat uplatnění jinde, nejvíce 

ohroženy se zdají být podniky fungující sezónně (sběr ovoce). Sektory jako zemědělství 

a zdravotnictví se obávají dopadů restrikcí na nekvalifikovanou pracovní sílu. BCC 

považuje za důležité: 

- dát okamžitou jistotu podnikům, že její stávající pracovní síle z EU zůstanou 

práva k pobytu; objasnit otázky spojené s přijímáním občanů EU během 

přechodného období 

- zajistit budoucí imigrační legislativu tak, aby potřební kvalifikovaní 

pracovníci mohli být čerpáni ze zahraničí bez zásadních omezení (např. také 

volnější podmínky pro studenty); současně zlepšit systém zvyšování 

kvalifikace pracovní síly v UK. 

 

Evropské financování: 

 UK aktivně čerpalo dotace od Evropské investiční banky (EIB) – např. v roce 

2016 bylo na pátém místě (s 5,5 mld. liber). Hlavní prioritou by mělo být zachování 

přístupu do EIB (její půjčky jsou pro UK důležité) a kontinuita projektů 

spolufinancovaných z evropských zdrojů. Další prioritou je nastavit nový systém 

regionálního financování hospodářského rozvoje, který bude jednodušší a efektivnější 

než ten stávající. (UK s podílem 16 % ve výši 39,2 mld. EUR patří spolu s Německem, 

Francií a Itálií k hlavním akcionářům EIB.) 

 

Severní Irsko a Irská republika: 

Na této hranici je nutné zachovat volný pohyb osob a zboží bez jakékoliv přidané 

byrokracie. Speciálním případem je zdejší pracovní síla, která hranice překračuje každý 

den při cestě do práce. Zavedení „tvrdých“ hranic by bylo, spolu s dalšími aspekty, nejen 

pro zdejší podniky fatální. BCC apeluje na prohloubení spolupráce mezi irskou a britskou 

vládou.  

 

3.3 Materiál Asociace britských výrobců k obchodním aspektům brexitu 

 Asociace britských výrobců (Engineering Employers‘ Federation, dále jen EEF) 

přijala na svém jednání o obchodních dopadech brexitu v březnu 2017 svá doporučení 

pro britskou vládu o budoucích obchodních vztazích s EU „UK trade with the EU: A New 



   
 

 

 

27 

  

Trading Order for the Manufacturing Industry” [27]. Ve svém stanovisku zdůrazňuje 

závislost výrobních společností na dosavadním obchodním prostředí bez bariér. Pro co 

nejplynulejší vystoupení z EU považuje za důležité následující body: 

 

- 45 % produkce britského průmyslu je určeno pro export, z toho 52 % podle 

hodnoty směřuje na trh EU (období duben 2015 – duben 2016); i po vystoupení 

z EU zůstane unijní trh pro britský výrobní průmysl největším obchodním 

partnerem; je tedy nezbytně nutné sjednání dohody o obchodních vztazích s EU 

bez bariér, paralelně s výstupní dohodou 

 

- opuštění jednotného trhu EU a celní unie bude pro britský průmysl příliš  

nákladné; EEF vyzývá k udržení nulových celních sazeb 

 

- v případě vystoupení UK z celní unie a jednotného trhu se jeví jako 

nejvýznamnější alternativa komplexní FTA (podle modelu CETA); EEF požaduje 

po vládě zachování co nejvíce aspektů dosavadního jednotného trhu a celní unie; 

britský průmysl podporuje ambice vlády o zachování co nejhladšího obchodu 

s EU a zároveň umožnění nezávislého obchodu se zeměmi mimo EU, plně si 

ovšem uvědomuje, že tyto dva cíle by se mohly vzájemně vylučovat a dojde ke 

změně postavení UK vůči třetím zemím, s nimiž má EU sjednaný preferenční 

obchodní režim 

 

- EEF se obává nedostatku času na sjednání nových obchodních podmínek spolu 

s dohodou o odchodu UK z EU; je velmi znepokojena stanoviskem premiérky 

Mayové „žádná dohoda je lepší než špatná dohoda“, které odmítá jako naprosto 

nepřijatelné (lose-lose scénář); takový přístup by znamenal zavedení nových 

bariér (ztráta nulových celních sazeb, výrazná cla zejména na zboží 

automobilového průmyslu, redukce tarifů by musely být nabídnuty i ostatním 

zemím podle pravidel WTO (doložka nejvyšších výhod – MFN), vznik netarifních 

překážek, uplatnění nepreferenčních pravidel původu, vyšší náklady v souvislosti 

se změnou standardů, ztráta preferenčních dohod s třetími stranami atd.) 
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- brzké a plnoprávné členství UK ve WTO; sjednání obchodních dohod na bázi 

WTO způsobí ovšem okamžité zvýšení tarifů pro vývoz do EU (u průmyslových 

výrobků v průměru cca o 5,3 % a výrazně více u zboží automobilového 

průmyslu); již malé zvýšení bude mít pro většinu členů EEF značný ekonomický 

dopad (např. podle odhadů v sektoru chemického průmyslu průměrná cla ve výši 

4 – 6 % zvýší obchodní náklady o více než 50 milionů liber pro každou firmu)  

 
- pokračující participace britského průmyslu na stanovování harmonizovaných 

standardů výrobků; přijetí principu vzájemného uznávání (výrobek legálně 

prodávaný v jedné zemi EU lze prodávat i ve všech ostatních členských zemích) 

 
- mezi další významné body patří dohody o preferenčních pravidlech původu, 

vzájemné akceptování hraničních kontrol, předcházení netarifním a technickým 

překážkám v obchodu a zajištění schopnosti sjednání vlastních obchodních dohod 

s klíčovými světovými trhy 

 
- další důraz je kladen na správné nastavení přechodného období; nejen co se týká 

délky, aby se sektor stihl přizpůsobit, ale také správného načasování a rozfázování 

 
- EEF závěrem vyzývá vládu UK k užší spolupráci s průmyslem, jak je tomu 

v jiných anglofonních teritoriích; probíhající konzultace priorit, pozic a dopadů 

mají zatím ad-hoc charakter a vedou k nežádoucím pocitům nejistoty. 
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4. Možné scénáře dalšího vývoje vztahů Spojeného království

k Evropské unii 

UK je zatím součástí vnitřního trhu EU, kterou hodlá opustit v 00.00 hod. dne 30. 

března 2019. Na následující období v délce 21 měsíců, s možností prodloužení o další 

jeden až dva roky, by rádo sjednalo přechodné období se stejnými podmínkami obchodu 

jako dosud a na období po jeho ukončení „speciální“ dohodu o volném obchodu s EU, 

s cílem nezavádět ideálně žádné obchodní překážky jako cla či technické překážky. 

Britská premiérka Theresa Mayová uvedla ve svém projevu dne 2. března 2018 

věnovaném představám o vzájemných budoucích vztazích Londýna a EU [28], že UK 

bude po brexitu usilovat o co „nejhlubší a nejširší“ partnerství s EU, které by co nejlépe 

vyhovovalo zájmům a potřebám obou stran tak, aby připravovaná obchodní dohoda byla 

komplexnější než kterákoliv jiná, kterou má EU s nečleny. „Speciální partnerství“ má 

chránit zájmy obou stran. U obchodu se zbožím a celní problematiky je UK pro vzájemné 

uznávání vedoucí k zamezení vzniku tarifních i netarifních překážek obchodu. Na druhou 

stranu UK hodlá opustit jednotný trh EU a celní unii, stejně jako přímé pravomoci 

Evropského soudního dvora. Jako nepřijatelný označila jak vznik standardní hranice mezi 

Irskou republikou a Severním Irskem, tak i narušení jednoty vnitřního britského trhu a 

vzniku celní hranice v rámci UK (v Irském moři). 

Ve svém závěrečném projevu na sjezdu Konzervativní strany dne 3. října 2018 

premiérka Mayová uvedla, že nikdo nechce v probíhajícím jednání dosáhnout vzájemné 

dohody více, než právě ona [29]. Současně ovšem doplnila, že pokud to bude nezbytné, 

UK z EU odejde i bez dohody. 

Dle sjednané dohody o vystoupení (WA) [22] zůstane UK po dobu přechodného 

období fakticky součástí vnitřního trhu a celní unie – jednotné celní území UK bude 

spojené s celním územím EU a bude zajištěn bezcelní a beztarifní obchod. Zachová 

stávající legislativu EU a bude přijímat i nově vytvořené právní akty, které ovšem již 

nebude spoluvytvářet. UK odejde z politických institucí EU a nebude se podílet na 

rozhodování o budoucnosti bloku. Zachována zůstává i rozhodují role Evropského 

soudního dvoru. Spojené království už nebude členem unie, prakticky se ale pro firmy a 
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občany nic nezmění. Po dobu přechodného období bude EU na UK „nahlížet“ jako na 

členský stát EU. 

UK může během přechodného období sjednávat své nové smlouvy se třetími 

zeměmi, resp. mezinárodními organizacemi, ale tyto nemohou vstoupit v platnost po dobu 

trvání přechodného období bez svolení EU. Kromě toho bude muset EU také UK povolit, 

aby UK vůbec některá jednání zahájilo. 

WA umožní vyhnout se tvrdé hranici na irském ostrově a přitom zachovat 

integritu vnitřního trhu. Pokud nebude do 1. července 2020 sjednána nová ambicióznější 

návazná dohoda o budoucím vztahu, která zajistí vyhnutí se hranici, bude oběma stranami 

společně rozhodnuto o případném prodloužení přechodného období. Třetí možností je, že 

koncem přechodného období začne platit stávající záložní varianta budoucího 

pohraničního režimu ve formě jednotného celního území (tedy celní unie zahrnující EU 

a celé území UK) a specifických opatření pro Severní Irsko (pro Severní Irsko by platila 

některá pravidla jednotného trhu EU). V případě platnosti záložní varianty se britská 

strana ovšem obává, že UK uvázne ve vleklých a opakovaných kolech jednání s EU, 

neboť k jejímu zrušení by UK potřebovala souhlas všech unijních zemí. Obě strany ovšem 

předpokládají, že tato varianta nikdy platit nebude, protože ji nahradí zatím neexistující a 

nedojednané trvalé řešení. 

Dohoda řeší rovněž praktické otázky související s okamžikem, kdy země z EU 

odejde – např. zajišťuje pokračování bezproblémového převozu zboží, takže by nemělo 

dojít k narušení dodavatelských vztahů.   

V přijaté politické deklaraci o rámci budoucích vztahů [23] se obě strany shodují, 

že mají zájem o ambiciózní, široké a vyvážené hospodářské partnerství. Cílem má být 

vznik zóny volného obchodu za účelem usnadnění vzájemného obchodu a investic, 

s těsnou celní a regulační spoluprací a pravidly, která zajistí rovné podmínky a férovou 

hospodářskou soutěž. Zóna volného obchodu zajistí nulová cla, poplatky a kvantitativní 

omezení ve všech sektorech, aby nebylo nutné kontrolovat pravidla původu. U 

technických překážek obchodu, sanitárních a fytosanitárních opatření se obě strany 

zavázaly k užší kooperaci, než stanovují pravidla WTO.  
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ČR hodnotí aktuální text dohody o vystoupení pozitivně, jako dostatečně 

reflektující priority ČR, a za úspěch jednání považuje zejména shodu v otázce občanských 

práv a finančním vyrovnání. Stejně tak hodnotí shodu na přechodném období a související 

politickou deklaraci. Přechodné období umožní (pokud bude WA jako celek oběma 

stranami schválena) vyhnout se negativním dopadům „no deal“ scénáře ke konci března 

roku 2019 a poskytnout čas na vyjednání budoucích vzájemných vztahů. Politická 

deklarace pak představuje vhodný a široký základ pro tato jednání, ke kterým dojde 

bezprostředně po vystoupení UK z EU.  

Prezidenti a premiéři 27 členských států EU hodnotí dohodu o vystoupení jako 

nejlepší kompromis, kterého bylo možné za dobu poskytnutou na vyjednávání dosáhnout. 

Současně upozornili britskou stranu (parlament), že s dojednáním jiné „výhodnější“ verze 

dohody nelze počítat. Premiérka Mayová zhodnotila jednání mezi EU a UK jako složitá 

dle očekávání, nicméně sjednané závěry jsou dobré a představují základ jak pro spořádané 

vystoupení UK z EU, tak i pro vzájemné budoucí vztahy. Budoucí spolupráce by pak 

měla být co nejužší, zejména v oblasti zahraniční politiky, obranné spolupráce, a dalších 

oblastech. Dohoda podle ní splní požadavky Britů, kteří v referendu hlasovali pro brexit: 

„konec volného pohybu osob (zastavení migrace z členských států EU), konec 

každoročních plateb do rozpočtu EU a plný návrat suverenity (přijímání vlastních zákonů, 

uzavírání nových dohod s dalšími zeměmi atd.)“. 

Brexit bude mít ovšem i dopady, které budou nejen v rámci vzájemných vztahů 

mezi EU a UK, ale budou se týkat členství ve Světové obchodní organizaci (WTO).     

Dále jsou stručně charakterizovány některé možné alternativy dalšího vývoje 

vzájemných vztahů UK-EU po ukončení přechodného období [30]. V analýze britského 

ministerstva financí [25] byly vyhodnoceny dlouhodobé dopady na britský zahraniční 

obchod a přímé zahraniční investice pro následující tři různé scénáře: 
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4.1 Členství v Evropském hospodářském prostoru (EHP) 

Norsko (stejně jako Island a Lichtenštejnsko) je členem EHP a v důsledku toho 

má téměř úplný přístup na jednotný vnitřní trh EU a čtyřem unijním svobodám (volnému 

pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu). Pro členy EHP platí: 

- obchod bez kvót a tarifů s EU (nevztahuje se na zemědělství a rybolov)

- žádná celní unie, bez přístupu na EU vyjednané FTA

- přijímání většiny pravidel EU (např. standardy pro zboží, veškeré

legislativy EU týkající se vnitřního trhu) bez možnosti jejich ovlivnění

v rozhodovacím procesu

- 4 svobody jednotného trhu (zboží, služby, osoby, kapitál), pravidla pro

hospodářskou soutěž a státní pomoc, vybrané politiky (životní prostředí,

ochrana spotřebitele, sociální politika, firemní právo, statistika)

- nevztahuje se na daně, hospodářskou a měnovou unii, regionální rozvoj a

zahraniční a obrannou politiku

- finanční příspěvky na vyrovnávání sociálních nerovností v rámci EU

(Finanční mechanismus Norska a EHP).

Tento model možných budoucích vztahů by tedy pro UK znamenal stejný rozsah 

přístupu na jednotný unijní trh jako má Norsko a britský export do EU by byl 

zkomplikován nejméně. 

Model „Norsko plus“ by znamenal, že by UK byla členem unijního jednotného 

trhu, a zůstala by také v celní unii (jejím členem Norsko není). 

4.2 Dvoustranná dohoda o volném obchodu (FTA) 

Např. jako je dohoda mezi EU a Švýcarskem, Tureckem nebo od roku 2017 

předběžně platná dohoda s Kanadou. Míra přístupu na trh EU je u jednotlivých dohod 

značně rozdílná. Sjednávání bilaterální dohody by tomto případě mohlo být ještě složitější 

a zdlouhavější, než tomu bylo v případě Kanady (jednání trvala sedm let), či Švýcarska 

(soubor více než 120 dohod byl sjednáván déle než 20 let). Žádná z těchto dohod není 
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zcela bez cel a množstevních kvót, přičemž zemědělství a rybolov jsou z dohod zpravidla 

vyloučeny. 

- Švýcarsko je členem ESVO, není členem EHP, reguluje své hospodářské 

vztahy s EU na základě dohody o volném obchodu pro zboží, ne však pro 

služby; v případě UK ale právě služby představují zhruba 80 % 

hospodářství; mimořádný význam mají zejména služby ve finančním 

sektoru 

- dohoda s Tureckem je ve formátu celní unie (odstranění vzájemných celních 

bariér, jednotný celní sazebník a obchodní politika vůči třetím zemím), 

který ovšem UK odmítá 

- dohoda s Kanadou je nejkomplexnější, odstranění cel však není úplné, 

netýká se některých vybraných zemědělských produktů a jejich přístup na 

trh omezují i tarifní kvóty; výjimky (které jsou sjednány na více než 

polovině textu dohody) se týkají i přístupu na trh se službami.              

 
            Z uvedených dohod se právě Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi 

Kanadou a zeměmi EU (CETA – Comprehensive Economic and Trade Agreement) [31] 

nabízí jako možná alternativa budoucích obchodních vztahů. Britské straně se ovšem jeví 

nedostatečně ambiciózní v sektoru služeb. UK se nelíbí, že by budoucí obchodní 

spolupráce byla „pouze“ ve formátu FTA. Další příčinou neshody je problematika 

rybolovu. UK má problém i s nedostatkem ambicí EU týkajících se spolupráce v oblasti 

bezpečnosti (UK jako jakákoliv jiná třetí země), v agendě ochrany dat a z důvodu absence 

finančních služeb. 

 

 Podle UK bude budoucí dohoda o volném obchodu s EU odlišná od těch 

s ostatními třetími zeměmi, kde je cílem vybudovat dodavatelské řetězce; v případě UK 

půjde o to, aby se vazby již vytvořené v průběhu členství v EU zachovaly.  V oblasti 

obchodu zbožím hodlá zachovat současný stav mezi EU a UK a chce najít možnosti pro 

vysokou úroveň přístupu na unijní trh. 
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4.3 Vystoupení UK z EU bez sjednání jakékoliv konkrétní dohody s EU 

(hard brexit) 

Cesta tzv. „no deal“ scénáře je v posledním období stále více diskutována.  UK 

by se v tomto případě zcela vyvázala z práv i povinností souvisejících s členstvím 

v jednotném vnitřním trhu EU a zcela svrchovaně by mohla rozhodovat o sjednávání 

nových obchodních dohod. Režim obchodních vztahů po vystoupení by se řídil pravidly 

Světové obchodní organizace (WTO), která jsou používána mezi členskými státy WTO, 

které nesjednaly individuální obchodní dohody: 

- tarifní i netarifní překážky nečlenského státu EU - výrazné navýšení cel

a cen pro konečné spotřebitele, zpřísnění hraničních kontrol, rozdíly

mezi administrativními a technickými požadavky, rozdílná certifikace a

národní standardy, uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření a

jiné

- žádná celní unie

- bez přístupu na EU vyjednané FTAs

- obchod UK s členskými státy WTO by podléhal režimu nejvyšších

výhod (MFN) – pro všechny členy WTO je poskytnuto stejné zacházení,

tzn. například nižší celní sazba vůči jedné zemi musí být poskytnuta

všem ostatním členům WTO

- princip národního zacházení – v přístupu na trh není činěn rozdíl mezi

domácími a zahraničními dodavateli

- bez finančních příspěvků souvisejících s přístupem na jednotný unijní

trh.

Po vystoupení UK z EU by nastal stejný obchodní režim, jaký platí např. ve 

vztazích mezi EU a Ruskem, a to do doby sjednání nové dohody o obchodních vztazích, 

což zpravidla znamená několik let. Vzájemné obchodní vztahy mezi UK a EU by se staly 

podstatně komplikovanějšími než při existenci dohody o volném obchodu v důsledku 

nárůstu rozdílných norem a předpisů. Unijní cla na britské zboží a britská cla na zboží 

z EU by znamenala zvýšení cen tohoto zboží, případně až jeho nedostatek z důvodu 

zdržení kamionové dopravy na hranicích v důsledku zpřísněné celní kontroly. Zdržení 
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kamionů by mohlo vést k narušení dodavatelských řetězců, případně až zastavení výroby 

v důsledku nedostatku subdodávek. Někteří výrobci se budou snažit přesunout své firmy 

z UK do zemí EU, aby se vyhnuly právě těmto problémům s převozem zboží přes hranice. 

Ztrátou přístupu UK na trhy zemí, se kterými má EU vyjednané FTAs, by byly ohroženy 

i české podniky, které jsou s firmami na britském teritoriu propojeny v rámci globálních 

hodnotových řetězců a následně exportují do třetích zemí. 

ČR má zájem na zachování co nejužšího možného vztahu mezi EU a UK ve všech 

oblastech, ve kterých mezi oběma stranami již dnes probíhá spolupráce, 

bezproblémového přístupu na trh UK, a co nejvyšší kvality vzájemných vztahů jak v době 

před odchodem, tak i po ukončení členství UK v EU, s minimalizací případných 

negativních dopadů brexitu na českou ekonomiku. ČR podporuje návrh UK k obchodu se 

zbožím a celní problematice (vzájemné uznávání vedoucí k zamezení vzniku netarifních 

překážek obchodu a udržení nulových celních sazeb), zároveň je nutné zajistit kontrolu 

nad dodržováním standardů a vymahatelnost závazků. Základním východiskem 

stanoviska ČR je i nadále nedělitelnost svobod vnitřního trhu, ochrana zájmů českých 

občanů a českých firem. 

ČR chce posilovat budoucí partnerství v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní 

politiky a také obrannou, hospodářskou a obchodní spolupráci, včetně vědy, výzkumu, 

vzdělávání atd.  Pochopitelně ale s vědomím toho, že vztahy mezi EU a UK (jako třetí 

zemí) nemohou poskytovat stejné výhody jako členství v EU, a pod podmínkou 

zachování integrity vnitřního trhu, jednoty EU27 a rozhodovací suverenity EU. 

I po brexitu a následném přechodném období by UK mohla zůstat v některých 

unijních agenturách, včetně převzetí odpovídajících finančních závazků – např. v oblasti 

léčiv, chemického, či leteckého průmyslu. Obě strany musí mít zájem na udržení úzkých 

vazeb mezi občany – tedy např. i vzájemné uznávání profesních kvalifikací, co nejtěsnější 

budoucí spolupráci v energetice a dopravě, významnou roli v jednáních budou mít 

finanční služby. Plán tzv. „řízené divergence“ od předpisů EU, tedy „vyzobávání“ účasti 

z evropských pravidel o celní unii a jednotném trhu jen v tom, co se britské straně líbí bez 

současného převzetí ostatních závazků, je ovšem pro EU nepřijatelný. 
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Britská vize ambiciózního partnerství mezi UK a EU, která půjde svým rozsahem 

dále než všechny dosavadní unijní dohody se třetími zeměmi, vzájemný obchod 

neusnadní, ba právě naopak – bude to první dohoda o volném obchodu v dějinách, která 

ekonomické vztahy rozvolní, místo aby je upevnila. 
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5. Vzájemné obchodní vztahy mezi Spojeným královstvím 

a Českou republikou 

 UK je pro ČR významným partnerem v mnoha oblastech, kde bude ČR usilovat                  

o zachování úzkých vztahů i po jejím odchodu z EU. Jedná se např. o hospodářské vztahy, 

neboť UK je jedním z nejvýznamnějších exportních trhů ČR. Podle databáze 

zahraničního obchodu (v přeshraničním pojetí) [32], [33] vedené Českým statistickým 

úřadem (ČSÚ) je obchod se zbožím s UK třetí nejefektivnější relací českého 

zahraničního obchodu, a to po Německu a Slovensku. Z databází ČSÚ a statistik 

zahraničního obchodu vedených Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR [32], [34] bylo 

dále čerpáno při přípravě níže uvedených tabulek a grafů.  

 

           Přeshraniční pojetí statistiky zahraničního obchodu vypovídá výhradně o 

fyzickém pohybu zboží přes hranice ČR, bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi 

českými a zahraničními subjekty. Toto pojetí je v souladu s požadavky poskytování dat  o 

pohybu zboží pro potřeby Eurostatu. Vzhledem k tomu, že jsou údaje o vývozu a dovozu v 

tomto pojetí založeny na fyzickém přesunu zboží z a na území ČR, jsou údaje mezinárodně 

srovnatelné a mohou sloužit jako ukazatel vývoje hodnoty obchodu.  
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Tabulka 1: Obchodní výměna se zbožím ČR – Spojené království 

Obchodní výměna se zbožím ČR – Spojené království (tis. Kč) 

Vývoz Dovoz Obrat Bilance 

Kč poř
. Index Kč poř. Index Kč poř

. Index Kč 

1993 14 810 546 6. - 13 288 321 7. - 28 098 867 6. - 1 522 225 
1994 15 355 403 7. 103,7 17 731 804 7. 133,4 33 087 207 6. 117,8 -2 376 401
1995 18 115 693 6. 118,0 25 196 575 7. 142,1 43 312 268 7. 130,9 -7 080 882
1996 15 030 835 8. 83,0 29 815 317 7. 118,3 44 846 152 8. 103,5 -14 784 482
1997 21 862 485 7. 145,5 33 523 919 7. 112,4 55 386 404 8. 123,5 -11 661 434
1998 28 551 176 6. 130,6 35 203 619 7. 105,0 63 754 795 8. 115,1 -6 652 443
1999 30 492 600 7. 106,8 37 741 589 8. 107,2 68 234 189 7. 107,0 -7 248 989
2000 48 096 186 5. 157,7 51 338 966 8. 136,0 99 435 152 7. 145,7 -3 242 780
2001 69 358 550 4. 144,2 55 387 667 7. 107,9 124 746 217 4. 125,5 13 970 883 
2002 72 791 437 3. 104,9 41 606 027 10. 75,1 114 397 464 6. 91,7 31 185 410 
2003 73 907 244 4. 101,5 39 082 011 10. 93,9 112 989 255 7. 98,8 34 825 233 
2004 81 244 014 5. 109,9 50 733 462 11. 129,8 131 977 476 7. 116,8 30 510 552 
2005 86 464 414 6. 106,4 44 907 166 12. 88,5 131 371 580 9. 99,5 41 557 248 
2006 102 599 172 6. 118,7 54 924 993 11. 122,3 157 524 165 9. 119,9 47 674 179 
2007 126 371 065 5. 123,2 65 225 500 12. 118,8 191 596 565 8. 121,6 61 145 565 
2008 118 965 053 5. 94,1 57 852 764 12. 88,7 176 817 817 9. 92,3 61 112 289 
2009 105 875 202 5. 89,0 42 936 190 12. 74,2 148 811 392 10. 84,2 62 939 012 
2010 124 923 430 5. 118,0 49 151 569 13. 114,5 174 074 999 9. 117,0 75 771 861 
2011 130 175 941 6. 104,2 50 796 746 13. 103,3 180 972 687 10. 104,0 79 379 195 
2012 147 084 135 5. 113,0 52 185 536 14. 102,7 199 269 671 9. 110,1 94 898 599 
2013 153 359 558 5. 104,3 53 408 347 13. 102,3 206 767 905 9. 103,8 99 951 211 
2014 184 039 741 4. 120,0 68 124 915 12. 127,6 252 164 656 8. 122,0 115 914 826 
2015 206 151 444 4. 112,0 74 491 979 13. 109,3 280 643 423 7. 111,3 131 659 465 
2016 208 166 531 4. 101,0 93 238 859 9. 125,2 301 405 390 7. 107,4 114 927 672 
2017 210 774 462 5. 101,3 98 937 096 10. 106,1 309 711 558 7. 102,8 111 837 366 

1-X/2017 179 855 282 5. - 80 821 967 11. - 260 677 249 7. - 99 033 315 
1-X/2018 173 220 841 5. 96,3 70 868 892 13. 87,7 244 089 733 8. 93,6 102 351 949 

Zdroj: [32], [34]
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Obrázek 1: Graf obchodní výměny se zbožím ČR – Spojené království 

Zdroj: [32], [34]

Vzájemný obchodní obrat se od vzniku samostatného českého státu v roce 1993 

v korunové hodnotě více než zdesateronásobil. Hodnota exportu zboží je za stejné období 

více než 14x vyšší. ČR má s UK od roku 2001 kladnou obchodní bilanci, která v roce 

2017 dosáhla 111,8 mld. Kč (meziroční pokles o 2,7 %). 

V roce 2017 byla UK pátým nejvýznamnějším vývozním teritoriem pro ČR (po 

Německu, Slovensku, Polsku a Francii), když celkový vývoz dosáhl 210,8 mld. Kč 

(meziroční nárůst o 1,3 %) a desátým největším dovozním teritoriem (dovoz ve výši 

98,9 mld. Kč; meziroční nárůst o 6,1 %). Velikostí obratu obchodu byla UK objemem 

309,7 mld. Kč (nárůst o 2,8 % ve srovnání s rokem 2016) tak jako v roce 2016 na 7. místě 

(za SRN, Polskem, Čínou, Slovenskem, Francií a Itálií). V období 2014 - 2016 byla UK 

4. hlavním exportním partnerem pro ČR - před dosud vedoucí Francií. UK trvale patří do

první desítky hlavních obchodních partnerů ČR. V roce 2017 to bylo s podílem 3,8 % na 

celkovém obratu zahraničního obchodu ČR a 5,0 % na českém vývozu Error! Reference 

source not found.. 
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Pozice Spojeného království v zahraničním obchodu se zbožím České republiky 
Rok 2017, přeshraniční pojetí (v mld. Kč) 

Vývoz 
Tabulka 2: Pozice Spojeného království v zahraničním obchodu se zbožím České republiky 

Pořadí Kód země Název země Podíl na celkovém 
vývozu (%) 

Hodnota (mld. Kč) 

Celkem 100 4 244,6 
1 DE Německo 32,6 1 383,9 
2 SK Slovensko 7,6 323,8 
3 PL Polsko 6,0 254,1 
4 FR Francie 5,1 216,4 
6 UK Spojené království 5,0 210,8 
6 AT Rakousko 4,4 186,6 
7 IT Itálie 4,1 172,8 
8 NL Nizozemsko 3,5 147,3 
9 HU Maďarsko 3,0 126,6 
10 ES Španělsko 2,9 121,9 

Dovoz 
Pořadí Kód země Název země Podíl na celkovém 

dovozu (%) 
Hodnota (mld. Kč) 

Celkem 100 3 801,4 
1 DE Německo 25,8 981,5 
2 CN Čína 12,5 475,6 
3 PL Polsko 7,7 293,8 
4 SK Slovensko 4,8 183,7 
5 IT Itálie 4,2 160,0 
6 AT Rakousko 3,1 119,6 
7 FR Francie 3,1 119,2 
8 RU Ruská federace 3,1 116,2 
9 NL Nizozemsko 2,7 103,2 
10 UK Spojené království 2,6 98,9 

Bilance 
Pořadí Kód země Název země Podíl na celkové 

bilanci (%) 
Hodnota (mld. Kč) 

Celkem 100 443,2 
1 DE Německo 90,8 402,4 
2 SK Slovensko 31,6 140,1 
3 UK Spojené království 25,2 111,8 
4 FR Francie 21,9 97,2 
5 AT Rakousko 15,1 67,0 
6 ES Španělsko 12,3 54,6 
7 NL Nizozemsko 9,9 44,1 
8 BE Belgie 8,4 37,3 
9 HU Maďarsko 8,2 36,4 
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10 SE Švédsko 8,0 35,7 

Obrat 
Pořadí Kód země Název země Podíl na celkovém 

obratu (%) 
Hodnota (mld. Kč) 

Celkem 100 8 046,0 
1 DE Německo 29,4 2 365,4 
2 PL Polsko 6,8 547,8 
3 CN Čína 6,6 531,9 
4 SK Slovensko 6,3 507,5 
5 FR Francie 4,2 335,6 
6 IT Itálie 4,1 332,8 
7 UK Spojené království 3,8 309,7 
8 AT Rakousko 3,8 306,2 
9 NL Nizozemsko 3,1 250,5 
10 HU Maďarsko 2,7 216,7 

Zdroj: ČSÚ, MPO 

Za období leden-říjen 2018 došlo poprvé po devíti letech meziročně k poklesu 

vzájemné obchodní výměny se zbožím o 6,4 %, přičemž vývoz z ČR poklesl o 3,7 % a 

dovoz o 12,3 %. Bilance vzájemné obchodní výměny vykázala za uvedené období 

aktivum ve výši 102,4 mld. Kč. Jedná se ovšem o předběžné údaje, které budou ČSÚ dále 

zpřesňovány. Do budoucna může být problémem pro kamionové dopravce zdržení na 

hranicích v důsledku celního odbavování, a tím i prodloužení doby a ceny přepravy. 

V roce 2018 začal růst britské ekonomiky zpomalovat, a to jak v důsledku poklesu 

světové poptávky, tak především obav domácích i zahraničních investorů a firem 

z výsledné podoby brexitu. Samotná otázka brexitu znamenala určité ochlazení 

vzájemných obchodních vztahů a na výrazném poklesu obchodní výměny se zcela jistě 

podílí nejistota spojená s vystoupením UK z Evropské unie. Rostoucí obavy 

z nepříznivého scénáře odchodu nutí podnikatele k opatrnosti a přehodnocování 

kontraktů a odkládání investic, ačkoliv vzájemná obchodní výměna nadále probíhá podle 

stávajících pravidel. Za zpomalením růstu britské ekonomiky stojí zejména slabší prodej 

aut a odstávky výroby v továrnách, což jsou podle podnikatelských sdružení důsledky 

nejistoty ohledně brexitu. 
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5.1 Komoditní struktura vzájemného obchodu se zbožím 

Českému exportu do UK, podle Standardní mezinárodní obchodní klasifikace 

(SITC) [33], [36] dlouhodobě dominují stroje a dopravní prostředky (na celkovém 

vývozu v roce 2017 dosáhly podílu 68,4 %), průmyslové spotřební zboží (14,2 %)  a tržní 

výrobky tříděné hlavně podle druhu materiálu (11,2%). SITC je tvořena pětiúrovňovou 

numericky kódovanou hierarchickou strukturou a byla publikována OSN. Jednotlivé 

úrovně jsou označovány SITC1 až SITC 5. 

Tabulka 3: Komoditní struktura vzájemného obchodu se zbožím (SITC1) 

Třída 
SITC 

  Název Vývoz 

(podíl v %) 

Dovoz 
(podíl v %) 

0 Potraviny a živá zvířata 2,1 3,2 
1 Nápoje a tabák 0,2 0,8 
2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 0,5 0,6 
3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 0,2 0,6 
4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 0,0 0,2 
5 Chemikálie a příbuzné výrobky 3,0 16,0 
6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle druhu materiálu 11,2 12,0 
7 Stroje a dopravní prostředky 68,4 56,9 
8 Průmyslové spotřební zboží 14,2  9,4 
9 Nespecifikováno   0,1  0,2 

Zdroj: ČSÚ, MPO 

Hlavními položkami českého dovozu z UK jsou rovněž stroje a dopravní 

prostředky (56,9 %), chemikálie a příbuzné výrobky (16,0 %) a opět tržní výrobky 

tříděné hlavně podle druhu materiálu (12,0 %). 

Ve dvoumístné nomenklatuře (SITC2), je pořadí hlavních zbožových skupin 

podle jejich podílu na vývozu/dovozu do/z UK: 

Český vývoz: 

Tabulka 4: Komoditní struktura vzájemného obchodu se zbožím (SITC2) - český vývoz 

Pořadí Zbožová skupina Podíl v % 
1. silniční vozidla (SITC 78) 31,1 
2. kancelářské stroje a zařízení k automatizovanému zpracování dat (75) 9,7 
3. elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (77) 8,0 
4. různé výrobky (89) 7,6 
5. zařízení k telekomunikaci, záznamu a reprodukci zvuku (76) 7,3 
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6. stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu (74) 5,7 
7. stroje a zařízení k výrobě energie (71) 4,0 
8. kovové výrobky (69) 3,6 
9. výrobky z pryže (62) 2,1 
10. železo a ocel (67) 2,0 

Zdroj: ČSÚ, MPO 
Český dovoz: 

Tabulka 5: Komoditní struktura vzájemného obchodu se zbožím (SITC2) - český dovoz 

Pořadí Zbožová skupina Podíl v % 
1. elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (77) 26,5 
2. kancelářské stroje a zařízení k automatizovanému zpracování dat (75) 10,3 
3. silniční vozidla (78) 8,8 
4. léčiva a farmaceutické výrobky (54) 5,8 
5. různé výrobky (89) 5,5 
6. stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu (74) 5,4 
7. kovové výrobky (69) 3,9 
8. strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu (72) 2,9 
9. chemické prostředky a výrobky (59) 2,6 
10. silice a vonné látky, lešticí a čisticí přípravky (55) 2,6 

Zdroj: ČSÚ, MPO 
 

 V exportu zboží ČR do UK je prioritní automobilový průmysl (automobily, nebo 

jejich součásti – motory, pneumatiky, sedadla, baterie, aj.). Vývoz osobních automobilů, 

podle Harmonizovaného systému [33] (HS 8703 – osobní automobily a jiná motorová 

vozidla) do UK v roce 2017 dosáhl 49,8 mld. Kč, export součástek pro tamní automobilky 

dosáhl hodnoty 15,4 mld. Kč (HS 8708 – části, součásti a příslušenství motorových 

vozidel). Tento segment průmyslu tvořil celkem přibližně 31 % českého exportu do UK.  

 

Harmonizovaný systém je široce používaná mezinárodní klasifikace zboží. Dělí se 

na 96 kapitol označovaných HS2 (2 místný numerický kód), které se dále dělí na čísla 

označovaná jako HS4 (4 místný numerický kód), resp. HS6 (6 místný numerický kód). 

 

Informace o vývozu automobilů do UK z českého teritoria – firem Škoda Auto 

a.s., Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. a Hyundai Motor Manufacturing 

Czech, s.r.o. – v období let 2016, 2017 a plánech roku 2018 v kontextu brexitu jsou 

uvedeny a diskutovány v následující kapitole.  

 

 Pro ČR jsou v obchodu se zbožím s UK důležitá zejména tato odvětví: především 

průmyslové výrobky (automobilový průmysl, strojírenství, elektronika, telekomunikační 
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zařízení) – zhruba třetinu českého exportu do UK tvoří automobily, nebo jejich součásti. 

UK je ale také významným partnerem v oblasti zemědělství a mezi nejvýznamnější 

položky pro ČR patří dlouhodobě cukrovinky, cigarety, pekařské zboží, výtažky a 

koncentráty z kávy, čokoláda, řepkový olej a slad. 

Obchod se službami představuje v česko-britské relaci zhruba pětinu celkového 

objemu obchodu (vývoz cca 38 mld. Kč v roce 2017; v národním pojetí [33]). Údaje za 

mezinárodní obchod se službami jsou dostupné na stránkách České národní banky jako 

součást statistiky platební bilance [37]. 

Národní pojetí statistiky zahraničního obchodu vypovídá o změně vlastnictví, 

sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, 

tedy obchod, kdy dochází ke změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. 

ČR dosahuje v bilanci obchodu se službami s UK dlouhodobě přebytku. Podle 

aktuálních údajů ČNB bylo v roce 2017 dosaženo aktivního salda cca 10 mld. Kč. 

Podobný trend vývoje uvádí i předběžná data ČNB za 1. pololetí 2018 [38], kdy bylo 

dosaženo pozitivního salda ve výši cca 3,8 mld. Kč. 

Pro ČR jsou v obchodu se službami s UK důležité zejména tyto sektory: vývoz 

ostatních podnikatelských služeb (v roce 2017 v objemu cca 10 mld. Kč; dominují 

odborné služby a poradenské služby v oblasti řízení – přes 7 mld. Kč; technické služby, 

služby související s obchodem a ostatní podnikatelské služby – téměř 1,5 mld. Kč; vývoz 

služeb v oblasti výzkumu a vývoje – přes 1 mld. Kč), dopravní služby (téměř 

9,5 mld. Kč, zejména jiné druhy dopravy mimo letecké a námořní), služby cestovního 

ruchu (téměř 7,5 mld. Kč), služby informačních a komunikačních technologií (přes 

6,5 mld. Kč), atd. Vývoz finančních služeb pro ČR není aktuálně tak důležitý jako pro 

některé ostatní členské státy – nicméně ČR podporuje co nejširší možný přístup na trhy 

finančních služeb na obou stranách. 
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5.2 Příležitosti pro české exportéry na britském trhu 

 Perspektivní položky pro český export do UK a dalších zemí uvádí Mapa 

globálních oborových příležitostí [39], na jejímž zpracování se podílelo Ministerstvo 

zahraničních věcí, zastupitelské úřady ČR v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu 

a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Správnost seznamů pro jednotlivé země 

byla ověřena podnikatelskými asociacemi.   

             

Mapa je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti 

uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům 

přehled o konkrétních příležitostech vývozu do jednotlivých teritorií. Data je možné 

zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle kódů 

Harmonizovaného systému [33]. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na 

cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní 

potenciál ČR. 

 

Mezi vytipované perspektivní obory pro český export do UK patří: 

 

automobilový průmysl 

Rok 2017 znamenal pro britské automobilky první pokles objemu vyrobených aut 

od roku 2009, především v důsledku výrazného poklesu domácí poptávky. Tento pokles 

je zdůvodňován obavami spotřebitelů z vývoje hospodářství po brexitu a nejistotou 

ohledně budoucnosti dieselových aut. I po referendu o vystoupení z EU některé 

automobilky (např. Nissan/Infinity, Aston Martin, Toyota, a Jaguar Land Rover) 

v Británii staví nové a rozšiřují a modernizují stávající továrny. Britská vláda podporuje 

využití nových technologií v automobilovém průmyslu. Tyto trendy znamenají příležitost 

pro výrobce komponent automobilového průmyslu, kteří dokáží včas přijít s inovativním 

řešením. 

 

Tempo investic bylo ovšem výrazně zpomaleno v důsledku nejistoty ohledně 

dopadů brexitu – v prvním pololetí letošního roku se snížily na polovinu a očekává se 

další pokles objemu výroby aut v UK. Podle informace britského Svazu výrobců a 

prodejců automobilů (SMMT – Society of Motor Manufacturers and Traders) [40] se 

investice automobilek meziročně snížily z 647,4 mil. liber na 347,3 mil. liber za první 
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pololetí 2018. Brexitové plány premiérky Mayové týkající se obchodu Svaz označil za 

nerealistické. Konkurenceschopnost UK se postupně zhoršuje, takže je mnohem těžší 

přilákat investice, díky kterým sektor svou konkurenční schopnost získal. Automobilový 

sektor potřebuje mít jasno. Žádá také, aby UK zůstalo v celní unii. Scénář, kdy země celní 

unii opustí, aniž by měla uzavřenou preferenční obchodní dohodu, je tou horší 

z předpokládaných možností. Neuzavření dohody Svaz přirovnal ke smrti kvůli 

"tisícovkám menších kousnutí". 

 

civilní letecký průmysl 

UK nevyrábí kompletní vlastní dopravní letadla, z hlediska objemu leteckého 

průmyslu je ale druhým největším producentem na světě (po USA). Tento sektor zatím 

nepocítil žádný propad v důsledku referenda o brexitu – za rok 2016 vyrostl o 5,5 % a za 

rok 2017 o více než cca 9 %. Britský letecký sektor je především přímým dodavatelem 

komponent a dílů pro výrobce letadel, tudíž ani případný po-brexitový přechod na WTO 

standardy by na něj neměl mít skokový dopad, neboť WTO aplikuje nulový tarif na 

letecké díly (na rozdíl např. od tarifu v sektoru automobilového průmyslu). Zhruba 70 % 

exportu britského leteckého průmyslu navíc směřuje mimo EU. UK by však odchodem 

z EU mohlo ztratit přístup k financování výzkumu v letectví i satelitních technologií. 

Příležitosti pro české výrobce se nabízejí zejména v subdodávkách pro britské firmy.  

 

energetický průmysl 

Příležitostí pro české dodavatele je skutečnost, že v příštích deseti letech bude 

završena životnost 25 % aktuálně fungujících britských elektráren. V UK by mohlo 

postupně vyrůst až 6 nových jaderných elektráren a příležitosti se dají očekávat také při 

vyřazování továren a v programech na nakládání s jaderným odpadem. I po brexitu bude 

UK, s ohledem na své závazky v oblasti ochrany klimatu, výrazně investovat do nízko-

emisních a obnovitelných zdrojů energie, ale také do výroby energie z odpadu a do 

výzkumu technologií nové generace baterií, s příležitostí pro dodávky českých výrobců. 

Těžařský a petrochemický průmysl skýtá možnosti pro české firmy se zaměřením 

například na dodávky speciálních ocelových struktur, tlakových nádob a jiných nádrží, 

dodávky nákladních výtahů, velkých výkovků, převodových systémů, částí turbín a 

elektrických motorů, armatur, lodního a podmořského vybavení. Poptávka bude také po 

firmách s know-how v technologiích těžby břidlicového plynu.  
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informační a komunikační technologie 

UK zůstává i po brexitu jedním z globálních center informačních a komunikačních 

technologií (ICT). Potvrzuje to i rozhodnutí společnosti Apple (učiněné až po referendu) 

umístit do Londýna sídlo jedné ze svých největších poboček mimo USA. Také společnost 

Google oznámila v období po referendu, že rozšíří svou pobočku v Londýně a v UK 

vytvoří své druhé největší vývojové středisko. Společnost Facebook rovněž otevře své 

nové ústředí v Londýně. Pokračují také investice samotných britských společností do 

ICT. Rok 2017 byl rekordním rokem pro investice do technologií v UK (především 

v oblasti fintech). ICT sektor se úzce prolíná také se sektorem vesmírných technologií, 

především v oblastech šíření televizního a rozhlasového vysílání, telekomunikací a 

navigace. Londýn tak může i nadále sloužit jako nejbližší odrazový můstek pro české ICT 

firmy i inovativní start-upy k jejich globální expanzi. 

 

zemědělský a potravinářský průmysl 

Potravinářský sektor (zemědělství, výroba a prodej potravin a nápojů) je největším 

výrobním sektorem v UK, přesto je země závislá na importu (více než 50 % všech 

potravin), jehož nevýznamnějšími položkami jsou ovoce a zelenina, maso a nápoje. Velký 

potenciál skýtá zejména dovoz českého piva. Kromě tradičních velkých českých značek 

je na trhu řada příležitostí pro malé a střední české pivovary. Z dalších potravinářských 

oblastí je v UK prostor pro navýšení tržního podílu moravských vín, destilátů a v sektoru 

sladu (pro výrobu destilátů). Roste také poptávka po zdravých, veganských, 

bezlepkových a jiných potravinách a výrobcích z ekologického zemědělství. 

 

strojírenský průmysl 

Výrobní sektor britské ekonomiky v letech 2016-2017 výrazně rostl, tažen 

vysokou zahraniční poptávkou po britském zboží v důsledku kombinace globálního růstu 

a nízkého kurzu libry. V UK to vede ke zvýšení poptávky po strojírenském vybavení, 

včetně jeho dovozu z EU, což znamená příležitosti pro produkty českého obráběcího 

průmyslu, kovových a svařovaných konstrukcí, kontejnerů, jízdních kol, výrobků 

z hliníku, sortimentu pro těžbu ropy a další segmenty energetiky, včetně jaderné. 

Potenciál existuje i v sektoru výrobních technologií, např. vyspělá obráběcí centra, 

automatizované linky a robotizované provozy. 
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sklářský a keramický průmysl 

UK v čele s Londýnem patří ve vzrůstající míře ke světovým centrům 

architektonických, projekčních a designerských studií, která pro své zahraniční projekty 

často hledají zajímavá a inovativní řešení interiérů – vybavování projektů hotelů, 

kancelářských a rezidenčních budov a paláců po celém světě.  

 

nábytkářský průmysl 

Import nábytku do UK v posledních letech roste a příležitosti skýtají zejména 

poptávky po dílčích částech i hotových produktech. 

obranný průmysl 

Příležitosti pro český export se nacházejí zejména v oblasti subdodávek, elektro, 

optiky, radarové techniky, ale i zbraní.  

 

zdravotnický a farmaceutický průmysl 

Příležitosti představují především subdodávky substancí a materiálu, včetně 

vybavení laboratoří, ale i dodávky kompletních zdravotnických prostředků a vybavení. 

Brexit představuje pro rozsáhlý britský farmaceutický sektor potenciální riziko, jelikož 

případná regulatorní divergence mezi britským a evropským vnitřním trhem by pro 

britské společnosti znamenala nutnost realizovat extrémně nákladné certifikace léků 

a zdravotních prostředků jak v UK, tak v EU. 

 

stavebnictví 

Pro dílčí dodávky stavebních materiálů, konstrukcí, i stavebních služeb z ČR 

zůstává v UK otevřena řada příležitostí i po brexitu. Důvodem je nejen celková velikost 

britského stavebního trhu, ale zejména skutečnost, že dle analýz chybí v UK obrovské 

množství bytů. Poptávka narůstá rovněž po montovaných stavbách a další příležitostí je 

také sektor dopravní infrastruktury. Možné příležitosti pro české firmy představují 

zejména dodávky sortimentu a konstrukcí pro dopravní stavby, rezidenční bydlení, ale 

např. i výstavba či přestavba elektráren. Carillion, druhá největší stavební firma v UK a 

jeden z největších dodavatelů služeb do britského veřejného sektoru přešel v lednu 2018 

do povinné likvidace a mohl by strhnout širší lavinu krachů a restrukturalizace ve 

stavebnictví. Na druhou stranu to může znamenat i nové příležitosti pro menší firmy. 
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Další možností pro zvýšení českého exportu do UK jsou outsourcing dodávek 

zboží a služeb od britských firem a rozvoj ekonomické spolupráce mezi regiony v ČR a 

UK. 
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6. Potenciální dopad brexitu na vzájemný obchod České 

republiky a Spojeného království 

 ČR lituje odchodu UK nejen z důvodu potenciálních dopadů v bilaterálním 

obchodu, ale i z důvodu ztráty spojence v agendě jednotného trhu. ČR souhlasí s EK, že 

vzájemný obchod zcela bez překážek je možný pouze na vnitřním trhu. Pro ČR je zásadní 

zejména automobilový průmysl, kde by měly být v co nejširší míře zakotveny 

mezinárodní standardy pro motorová vozidla (UNECE – The United Nations Economic 

Commission for Europe) [41]. Dalšími důležitými oblastmi jsou elektronika, 

telekomunikační zařízení nebo strojní zařízení. Co se týká zemědělských a rybolovných 

výrobků, prioritou je zajištění vzájemného uznávání rovnocennosti sanitárních a 

fytosanitárních standardů. Další prioritou je zajistit právní kontinuitu a úzkou spolupráci 

mezi EU a UK při vytváření nové regulace, která omezí vznik netarifních překážek. 

 

Od nově nastavených obchodních podmínek se budou odvíjet i dopady brexitu na 

českou ekonomiku a vzájemný obchod ČR-UK. Vzniklé ztráty mohou být způsobeny jak 

zavedením cel, tak i novými povinnostmi, které budou muset plnit výrobky poté, co se již 

nebudou pohybovat v rámci vnitřního trhu EU. Potenciální dopady se ovšem obtížně 

kvantifikují, největší ztráty lze očekávat při nesjednání preferenční dohody. 

 

Viceguvernér ČNB Marek Mora v rozhovoru s českým Radiožurnálem dne 

4. prosince 2018 [42] formuluje tyto hlavní faktory ovlivňující celkovou výši dopadů na 

české hospodářství: 

- přímé dopady – vývoz ČR do UK 

- nepřímé dopady – přes české subdodávky německým a dalším exportérům 

do UK 

- ovlivnění celkové ekonomické nálady v EU, resp. v ČR; tento faktor 

považuje za největší neznámou, kterou „dopočítat“ nelze.  

ČNB zatím dopady na ekonomiku ČR pro různé scénáře vývoje nevyhodnotila; odhaduje 

je v rozsahu několika desetin – jednotek % HDP v případě tvrdého brexitu.  

 

Podle odhadu dlouhodobých dopadů brexitu na členské státy EU publikovaného 

pracovníky Mezinárodního měnového fondu dne 10. srpna 2018 [43] by v případě 
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neuzavření preferenční obchodní dohody mohlo dojít k poklesu HDP ČR o méně než 1 %. 

Česká republika by byla 5. nejvíce zasaženou zemí v rámci EU (za Irskem, Nizozemskem, 

Dánskem a Belgií). 

 
Obrázek 2: Odhad poklesu HDP členských států EU při vystoupení UK bez dohody 

 

Zdroj: [43] 
 

Hlavní ekonom České spořitelny (ČS) David Navrátil v rozhovoru pro web ČT24 

dne 5. prosince 2018  [44] představil analýzu ČS, podle které mohou být dopady tvrdého 

brexitu na českou ekonomiku následující: 

- snížení HDP až o 1,1 % (cca 55 mld. korun) 

https://blogs.imf.org/wp-content/uploads/2018/08/eng-august-1-brexit3-2.png


 52 

- o práci by mohlo přijít až 40 tisíc lidí

- největší dopad zaznamená automobilový průmysl, výroba elektroniky a

strojů.

Analýza vychází z předpokladu, že vývoz z ČR do UK poklesne o pětinu, přičemž 

zahrnuje i české subdodávky do UK např. přes Německo (nepřímý vývoz ČS odhaduje 

ve výši 120 mld. korun). Celkový dopad by pozitivně mohla ovlivnit schopnost najít jiné 

trhy, negativně naopak vyčkávání investorů, pokles důvěry a zhoršená ekonomická 

nálada. 

6.1 Vyhodnocení možného dopadu brexitu na vzájemný obchod 
ČR s UK v sektoru automobilového průmyslu 

Z výročních zpráv nejvýznamnějších českých automobilek byly získány údaje o 

jejich hlavních exportních trzích (viz dále uvedená data). 

Ve vývozu automobilů z ČR do UK je hlavním hráčem firma Škoda Auto a.s. Na 

britský trh výrobce v roce 2017 vyvezl 80 056 automobilů (2. nejlepší roční výsledek ve 

své historii, ale meziroční pokles o 0,3 %; v rekordním roce 2016 to bylo 80 325 vozů) 

[45], [46].  Prodej vozů Škoda v tomto teritoriu (6,7 % z celkového odbytu) je zhruba 

o pětinu menší než odbyt v ČR. UK je pro koncern Škoda Auto třetí hlavní exportní zemí

a je pro ni tedy trhem velmi důležitým. Problémy způsobené brexitem by mohly vývoz 

automobilů Škoda na britský trh zkomplikovat. Z níže uvedené tabulky lze usoudit, že 

automobilka má pevné postavení i v dalších teritoriích. 

Neméně významným dodavatelem je koncern Toyota Peugeot Citroën 

Automobile Czech, s.r.o. (TPCA) Kolín, která do UK v roce 2017 vyvezla 44 557 svých 

automobilů (meziroční pokles o 44,1 %; v roce 2016 to bylo 62 860 vozů, což znamenalo 

28,5 % její celkové produkce) [47]. Pro TPCA je UK hlavním trhem a brexit může pro 

koncern znamenat rizika. 
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Tabulka 6: Dodávky automobilů Škoda Auto a TPCA v roce 2017 

Zdroj: Výroční zpráva Škoda Auto a.s. 2017 [45], TPCA  v číslech [47] 
 
Tabulka 7: Dodávky automobilů Škoda Auto a TPCA v roce 2016 

Zdroj: Výroční zpráva Škoda Auto a.s. 2016  [46], TPCA v číslech [47] 

  

            Dalším významným dodavatelem je společnost Hyundai Motor Manufacturing 

Czech, s.r.o. (HMMC) Nošovice na severní Moravě, která do UK v roce 2017 vyvezla 

44 000 svých automobilů (meziroční pokles o 0,5 %; v roce 2016 to bylo 44 200 vozů, 

což znamenalo 12,3 % její celkové produkce) [48], [49]. 

 

 Podle údajů z Výroční zprávy HMMC 2017 [48] musí koncern reagovat na situaci 

na automobilovém trhu – zpomalování poptávky na všech evropských trzích, snížením 

Dodávky automobilů v roce 2017 

Škoda Auto a.s. TPCA, s.r.o.  

Země Dodané automobily (ks) % Země Dodané automobily (ks) % 

Čína 325 009  27,1 UK 44 557 22,4 

Německo 173 302 14,4 Francie 42 049 21,1 

ČR 95 017   7,9 Itálie 27 452 13,8 

UK 80 056                          6,7 Německo 20 809 10,5 

Polsko 66 582                                    5,5 Nizozemí 18 493   9,3 

Rusko  62 302   5,2    

Celkem 1 200 535 100,0 Celkem 199 107 100,0 

Dodávky automobilů v roce 2016 

Škoda Auto a.s. TPCA, s.r.o.  

Země Dodané automobily (ks) % Země Dodané automobily (ks) % 

Čína 317 088  28,1 UK 62 860 28,5 

Německo 165 196 14,7 Francie 38 224 17,3 

ČR 88 016   7,8 Itálie 29 134 13,2 

UK 80 325                          7,1 Německo 22 332 10,1 

Polsko 56 180                                    5,0 Nizozemí 19 096   8,7 

Rusko  55 386   4,2    

Celkem 1 126 477 100,0 Celkem 220 606 100,0 
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plánu počtu vyrobených vozů v roce 2018 o cca 20 000 vozů na 330 000 (meziroční 

pokles o 8,1 %). Nejvýraznější je znatelný pokles počtu objednávek z UK a první signály 

začaly už v roce 2017. Je to do jisté míry již odrazem nejisté situace a nejistoty zákazníků 

v souvislosti s brexitem. Automobilový koncern očekává zvýšení poptávky po ujasnění 

budoucích vztahů EU - UK. 

 
Tabulka 8: Dodávky automobilů Hyundai v letech 2017 a 2016 

Zdroj: Výroční zpráva HMMC, s.r.o. Nošovice 2017 [48] a 2016 [49] 

 

 Z výše uvedeného je zřejmé, že britský trh patří mezi nejdůležitější odběratele 

českých automobilek. Zřetelným problémem proto může být zavedení vysokých cel. Při 

vystoupení bez preferenční dohody by cla na automobily dosáhla 10 %, vozidla pro 

komerční využití by byla zasažena 10 – 22 %, autodíly 3 – 4 %. To by mohlo znamenat 

ztrátu ve výši cca 5 mld. Kč ročně jen u exportu osobních automobilů. V tomto kontextu 

je samozřejmě otázkou, jaký dopad na export českého automobilového průmyslu bude 

mít v blízké budoucnosti nedostatečná orientace na moderní ekologičtější, nízkoemisní a 

autonomní vozidla, nástup digitalizace a umělé inteligence. 

 

 Rizikem pro dodavatele autosoučástek je případné zavírání zahraničních závodů 

automobilek působících v UK. Dle některých britských analytiků může v případě, že by 

se UK pod vlivem brexitu dostalo do recese, dojít ke snížení prodeje automobilů až  

o 20 %. 

 

Dodávky automobilů Hyundai 

Rok 2017 Rok 2016 

Země Dodané automobily (ks) % Země Dodané automobily (ks) % 

Německo 45 200  12,7 Německo 44 800 12,5 

UK 44 000 12,3 UK 44 200 12,3 

Španělsko  31 600 8,9 Itálie 31 500 8,8 

Itálie 30 300                        8,5 Španělsko 30 100 8,4 

ČR 15 700                                  4,4 ČR 16 200 4,5 

Belgie  14 200 4,0 Belgie 15 200 4,2 

Celkem 356 700 100,0 Celkem 358 400 100,0 
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 Cla a další obchodní překážky mohou být pro britský automobilový průmysl 

vážným problémem, protože součástky v průběhu výrobního procesu běžně několikrát 

přecházejí přes hranice. Odchod z EU bude pro automobilový průmysl UK znamenat 

novou ránu v době, kdy se snaží přizpůsobit přesunu pozornosti k vozům s elektrickým 

pohonem a vládním plánům na postupné ukončování provozu benzinových a naftových 

automobilů během příštích dvou desetiletí. Náklady na montáž jednoho automobilu v UK 

by se podle odhadu společnosti PA Consulting v případě tzv. „tvrdého brexitu“ 

(zahrnujícího zavedení desetiprocentního cla) mohly zvýšit o 2 372 liber (cca 68 000 Kč). 

Uzavírání továren by pak bylo nejpravděpodobnější u japonských automobilek Toyota a 

Honda, které většinu své britské produkce vyvážejí. Nedosažení dohody, která by 

umožňovala vzájemnou výměnu zboží při nulových či minimálních clech, by mohlo být 

pro UK i EU riskantní, neboť UK je druhým největším automobilovým trhem Evropy, 

který je velmi důležitý pro firmy z EU, jako jsou němečtí výrobci luxusních vozů. 

 

6.2 Odhad potenciálního vlivu poklesu domácí spotřeby v UK 
na HDP ČR input-output analýzou 

Vliv poklesu domácí spotřeby v UK na HDP ČR byl testován input-output 

analýzou Error! Reference source not found.. Primárně byla tato metoda navržena na 

analýzu vztahů mezi výrobními a spotřebními odvětvími v rámci národní ekonomiky, lze 

ji aplikovat i na vyhodnocení hospodářských vazeb mezi jednotlivými státy. 

 

Vzájemnou hospodářskou závislost mezi jednotlivými uvažovanými státy lze 

popsat soustavou lineárních rovnic. V případě testování vlivu změny domácí spotřeby 

jednoho státu na jiný stát byly použity input-output tabulky vycházející z dat OECD [51] 

týkajících se HDP a bilance obchodu se zbožím uvažovaných zemí (předních obchodních 

partnerů ČR) – UK, Německa, Polska, Slovenska, Francie, USA, včetně ČR 

(publikovaných pro rok 2016).  

 

Byla řešena tato soustava lineárních rovnic: 

𝑋𝑛 =  ∑ 𝐸𝑛𝑖

7

𝑖=1

+ 𝐶𝑛    , 𝑖 ≠ 𝑛, 𝑛 = {1, … , 7}, ( 1 ) 
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kde Xn je HDP n-té země, Eni je obchodní bilance n-tého státu s i-tými ostatními státy a 

Cn je domácí spotřeba n-té země. Soustava rovnic byla následně převedena na tvar: 

𝑋𝑛 =  ∑(𝑎𝑛𝑖 × 𝑋𝑖)

7

𝑖=1

+ 𝐶𝑛    , 𝑖 ≠ 𝑛, 𝑛 = {1, … , 7}, 

 

kde vypočítané koeficienty ani jsou definovány jako podíl obchodní bilance a HDP 

jednotlivých zemí. Pro n = i je koeficient ann = 0. 

 

𝑎𝑛𝑖 =  
𝐸𝑛𝑖

𝑋𝑖
    . 

 

Z těchto koeficientů byla sestavena matice A, která byla následně převedena na 

Leontiefovu inverzní matici s input-output koeficienty (I – A)-1, kde I je jednotková 

matice. Tyto koeficienty vyjadřují provázanost HDP vybraných zemí, tedy vliv změny 

domácí spotřeby jedné země na HDP ostatních uvedených zemí v důsledku změny 

vzájemné obchodní výměny. 

 
Tabulka 9: Input-output koeficienty 

 
ČR FR DE PL SK UK USA 

ČR 0,999982 0,011223 0,040777 -0,006367 0,017541 0,013610 0,001319 

FR -0,001004 0,999907 -0,006234 -0,000379 -0,000604 0,004482 -0,001203 

DE -0,001316 0,009305 0,999625 0,001998 -0,000582 0,013480 0,015492 

PL 0,005837 0,003432 0,009395 0,999972 0,001075 0,008023 -0,000483 

SK 0,005975 0,014860 0,024359 0,011397 1,000075 0,019909 0,007002 

UK -0,001557 -0,003576 -0,015902 -0,002452 -0,000974 0,999712 0,001351 

USA -0,000136 -0,000860 -0,003598 -0,000142 -0,000122 -0,000048 0,999944 

Zdroj: vlastní výpočet pomocí softwaru R 

 

Z koeficientů v tabulce 9 je tedy například zřejmé, že při poklesu domácí spotřeby 

v UK o 1 mld. USD, dojde k poklesu HDP ČR o cca 0,014 mld. USD. V tabulce 10 je 

uveden vypočtený dopad snížení domácí spotřeby v UK na HDP některých vybraných 

zemí, vycházející z již uvedených dat OECD [51]. 

 

 

 

( 2 ) 

( 3 ) 
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Tabulka 10: Dopad snížení domácí spotřeby v UK o 7,5 % na HDP vybraných zemí 

Dopad na HDP země 

ČR 0,80 % 
FR 0,03 % 
DE 0,07 % 
PL 0,17 % 

Zdroj: vlastní výpočet pomocí softwaru R 

Tedy pro hodnoty z roku 2016 [51]: spotřeba v UK - 2870 mld. USD, HDP ČR - 

367 mld. USD lze predikovat, že při poklesu spotřeby UK o 7,5 % (odpovídá závěru z 

analýzy HMT pro hard brexit [25]) by mohlo dojít k poklesu HDP ČR cca o 0,8 %. 

Zjištěný závěr nezohledňuje vývoj ekonomického sentimentu obyvatelstva, a nezahrnuje 

vliv obchodu se službami (v případě obchodu ČR-UK činí obchod se službami méně než 

30 % obchodu se zbožím [37]). 

Lze konstatovat, že v rámci globálních řetězců není česká ekonomika s britskou 

zřejmě provázána způsobem, který by pro ni znamenal fatální důsledky způsobené 

brexitem. Vyšší hodnota zjištěného koeficientu pro Německo signalizuje silnější 

obchodní vazby na tento sousední stát ČR. 
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Závěr 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska opustí dne 29. března 2019   

po 46 letech evropský integrační proces. V historii Evropské unie nebudou vůbec poprvé 

sjednávané smluvní vztahy odstraňovat obchodní překážky, ale naopak zajišťovat, aby 

jich nevzniklo příliš mnoho. Z prostudované literatury vyplývá, že UK nebyla ani 

v průběhu svého unijního členství silným zastáncem evropské integrace a z práva EU 

postupně sjednala řadu trvalých výjimek.  

 

Složitá vyjednávání EU s UK dospěla až téměř po dvou letech ke sjednání dohody 

o vystoupení specifikující podmínky rozchodu, s pouze právně nezávaznou politickou 

deklarací o rámci budoucích vztahů. Jako maximum možného bylo sjednáno přechodné 

období, během něhož zůstane UK fakticky součástí vnitřního trhu EU a celní unie, a 

teprve během tohoto období by měly být vyjednány budoucí vztahy. Spojené království 

už nebude členem unie, odejde z politických institucí EU a nebude se podílet na 

rozhodování o budoucnosti bloku, prakticky se ale pro firmy a občany nic nezmění a po 

dobu přechodného období bude EU na UK „nahlížet“ jako na členský stát. V současnosti 

je ovšem stále otázkou, zda dohodu schválí Dolní sněmovna britského parlamentu za 

situace, kdy spor o podobu budoucích vztahů rozděluje celou britskou společnost a britská 

politická scéna je extrémně rozpolcena. V případě neschválení dohody bude následovat 

krok do neznáma a nežádoucí scénář vystoupení bez dohody. Změna vzájemných vztahů 

EU – UK by pak nastala okamžitě, bez několikaletého přechodného období.  

 

Zdá se, že původní obava, že brexit by mohl ve svých důsledcích znamenat konec 

EU, se nenaplnila.  Brexit je pro EU27 spíše sjednocující zkušeností, neboť dosavadní 

vývoj situace zatím neukazuje, že by opuštění EU mohlo znamenat výhodu pro 

odcházející zemi.  Je zřejmé, že brexit nemůže znamenat pro zúčastněné strany win-win 

situaci, tou by bylo pouze setrvání UK v EU. Hledáme-li v brexitu nějaká pozitiva, lze po 

dosavadních jednáních uvést zjištění, že síla EU27 vychází z jednoty členských zemí 

založené na konsenzu.    

               

Tato bakalářská práce se pokusila posoudit možný vliv brexitu na vzájemný 

obchod mezi ČR a UK a vyhodnotit jeho případný vliv na českou ekonomiku. Dopad na 
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bilaterální obchod je ilustrován na automobilovém průmyslu, který patří k prioritním 

segmentům českého exportu do UK a spolu s elektronikou a stroji je uváděn jako 

„nejzranitelnější“. Vážným problémem by mohlo být zavedení vysokých cel. Při 

vystoupení bez preferenční dohody by cla na automobily dosáhla 10 %, vozidla pro 

komerční využití by byla zasažena 10 – 22 %, autodíly 3 – 4 %. To by mohlo znamenat 

ztrátu ve výši cca 5 mld. Kč ročně jen u exportu osobních automobilů. 

 

Vliv poklesu domácí spotřeby v UK na HDP ČR byl testován input-output 

analýzou za použití dat OECD. Analýza byla zpracována za pomocí softwaru R. Bylo 

zjištěno, že pokles domácí spotřeby v UK o 1 mld. USD, sníží HDP ČR o cca 0,014 mld. 

USD. Lze tedy predikovat, že při odhadnutém poklesu spotřeby v UK o 7,5 % (odpovídá 

závěru z analýzy HMT pro hard brexit) by mohlo dojít k poklesu HDP ČR cca o 0,8 %. 

Pokles domácí spotřeby v UK by tedy mohl negativně ovlivnit HDP ČR, ale ne zásadním 

způsobem. 

 

 Dosažený výsledek koresponduje s odhady potenciálních dopadů brexitu na 

českou ekonomiku uvedenými v této práci, včetně údaje Mezinárodního měnového 

fondu. 

 

Negativní důsledky brexitu lze očekávat zejména v rámci Spojeného království. 

Z údajů britského obchodního rejstříku (Companies House, [52])  vyplývá např. výrazný 

pokles počtu francouzských, holandských a belgických firem, registrujících se v UK [53]. 

Francouzské firmy registrovaly v období 2016-17 v UK o 48 % méně podniků než 

v předchozím finančním roce, belgické o 38 % méně, holandské o 52 % méně než 

v období 2015-16. Odráží to neochotu zahraničních společností investovat do UK 

budováním nových továren, nebo nákupem britských firem. Z údajů OECD [54] vyplývá, 

že objem zahraničních investic do UK poklesl v roce 2017 o více než 90 % ve srovnání s 

rokem 2016 (z vysoké úrovně 196,0 mld. USD v roce 2016 na 15,1 mld. USD v roce 

2017). Pokles registrací společností a zahraničních investic naznačuje, že zahraniční 

investoři nemusí považovat britskou ekonomiku (v kontextu brexitu) za bezpečné místo 

pro podnikání.  
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Podmínky nových budoucích vztahů EU s UK mohou mít podobu různých 

scénářů. V každém případě dojde k zavedení velké řady nových povinností, ať už jde o 

vývoz z EU do UK anebo i dovoz z UK do EU. Tato práce se zabývá některými možnými 

modely dalšího vývoje vzájemných vztahů EU-UK a shrnuje jejich potenciální dopady. 

Ty budou tím menší, čím bližší vztahy UK s EU zachová, naopak největší budou v případě 

nesjednání dohody a přechodu na pravidla WTO. Tento závěr vyplývá i z analýz 

ekonomických aspektů brexitu, které jsou v práci diskutovány. Dosavadní neznalost 

budoucích vztahů neumožňuje tvrdit s jistotou, jaké budou konkrétní dopady brexitu na 

UK i EU27. 

                   

Pokud jde o perspektivu vzájemných obchodních vztahů mezi ČR a UK, i ty 

členství v EU značně zjednodušovalo. Je pravděpodobné, že i v případě pozitivního 

vývoje nastavení budoucích vztahů bude vzájemný obchod zasažen komplikacemi – 

zvýšenou byrokracií a zdrženími při celních procedurách na hranicích, které povedou 

k výraznému prodloužení doby dodávek spojenému s nárůstem nákladů. V zájmu 

exportérů českého zboží bude důležité zachování pozic na britském trhu, otázkou ovšem 

je, do jaké míry bude na britském trhu zájem o české výrobky, které jsou kvůli velkému 

oslabení libry stále dražší, a tedy méně konkurenceschopné. 

 

Lze nicméně předpokládat, že dobrým produktům a službám se bude za kanálem 

La Manche dařit i nadále. Obrovský trh UK (aktuálně pátá největší ekonomika světa a 

podle očekávání v budoucnu dokonce čtvrtá) a globální přesah britských firem budou i 

do budoucna pro náš zahraniční obchod velkou výzvou, se zajímavými příležitostmi. Dá 

se proto očekávat, že firmy budou usilovat o zachování vzájemného obchodu v maximální 

možné míře, a že čeští podnikatelé si svoji pozici na britském trhu udrží. Samozřejmě vše 

bude záviset na nastavení budoucích vzájemných vztahů s EU. Již dnes, tím spíše 

v budoucnu, výrazně k úspěšnému působení v tomto teritoriu napomůže fyzická 

přítomnost v regionu, vytvoření pobočky. Potenciál pro vzájemný obchod a spolupráci 

mezi ČR a UK zůstává i nadále velmi významný.  
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