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Shrnutí
V návaznosti na odchod Spojeného království z Evropské unie byla mezi oběma stranami dne
24. prosince 2020 uzavřena Dohoda o obchodu a spolupráci („Dohoda“). Této dohodě předcházel
téměř rok vyjednávání, sestávající z devíti oficiálních kol a další komunikace stran. Zásadní body
Dohody byly do posledního kola mezi stranami nedojednané, ale nakonec došlo ke shodě. Dohoda
byla podepsána 30. prosince 2020 a po ratifikaci obou stran vstoupila v platnost 1. května 2021.
Dohoda mezi EU a Spojeným královstvím patří do tzv. „nové generace“ obchodních dohod EU.
Tyto dohody jsou charakteristické svou komplexností a jejich působnost je nad rámec obchodu se
zbožím a snižování cel. Dohoda se skládá jak z dohody o volném obchodu, tak úzkého partnerství
v oblasti bezpečnosti občanů a zastřešujícího právního rámce. I přes svou komplexnost ovšem
nezahrnuje např. zahraniční politiku, spolupráci v oblasti vnější bezpečnosti a obrany či rozhodnutí
o rovnocennosti v oblasti finančních služeb. Oproti výhodám členství v EU v Dohodě není dále
upravené konkrétně např. zrušení hraničních kontrol, bezvízový styk nad 90 dnů, přístup
k programu Erasmus či zrušení poplatků za roaming.
Dohoda obsahuje sedm částí, přílohy a tři protokoly. Je založena na sdílených hodnotách
Spojeného království a EU, jako demokracie, právní stát a lidská práva, boji proti změně klimatu
nebo boji proti terorismu. Dohoda ustanovuje nový orgán, Radu partnerství, různé specializované
výbory a pracovní skupiny a dává prostor pro vytvoření Parlamentního shromáždění
pro partnerství. Dále je v ní upraveno i případné řešení sporů mezi stranami týkající se výkladu a
uplatňování Dohody.
Nejrozsáhlejší část Dohody pokrývá oblasti obchodu – obchod se zbožím, služby a investice,
digitální obchod, duševní vlastnictví, energetika ad. – letectví, silniční dopravy, koordinace
sociálního zabezpečení a rybolovu. Dohoda plně nenahrazuje výhody vnitřního trhu, ale upravuje
mnoho oblastí budoucí spolupráce. Další část Dohody se věnuje spolupráci v oblasti prosazování
práva a justiční spolupráce v trestních věcech. Do této oblasti spadá jak výměna informací a
materiálů, tak vzájemná pomoc a spolupráce. Zvláštní pozornost je v této části věnována i
předávání a zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících v letecké dopravě. V Dohodě jsou
také ustanoveny podmínky pro účast Spojeného království na programech EU a vyloučení
Spojeného království z účasti na programech soudržnosti a programech podobného zaměření.
Dohoda také pokrývá dvě tematické spolupráce v oblasti zdravotní a kybernetické bezpečnosti.
Dohoda vytváří základ pro spolupráci v těchto oblastech, spoluúčast Spojeného království
na relevantních jednáních členských států EU a jednotné vystupování v otázkách zdravotní a
kybernetické bezpečnosti v příslušných mezinárodních orgánech a fórech.
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Úvod
Dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou
energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé
(dále jen „Dohoda“) vznikla jako jedna z dohod1, které upravují vztah mezi Evropskou unií a
Spojeným královstvím po vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Spojené království se
rozhodlo pro vystoupení z EU (Brexit) v roce 2017 na základě výsledků referenda z roku 2016.
Ke dni 31. ledna 2020 Spojené království opustilo EU a do konce roku bylo stanoveno přechodné
období, během něhož byla vyjednána i obchodní dohoda mezi oběma stranami.2
V souladu s dohodou o vystoupení, pozbylo Spojené království dnem 1. 1. 2021 svých práv a
povinností, které mu ustanovovalo členství v EU. Taktéž mu tímto dnem zanikl přístup na jednotný
trh, členství v celní unii a přestaly se na něj vztahovat další unijní politiky a dohody, které
upravovaly volný obchod s členskými a třetími státy. Hlavním cílem Dohody je proto zaručit práva
občanů EU a Spojeného království tak, aby byly zajištěny rovné podmínky a dodržování základních
práv. Ačkoliv Dohoda neodpovídá úrovni spolupráce, která existovala v době členství Spojeného
království v EU, obsahuje ustanovení nad rámec tradičních dohod o volném obchodu a poskytuje
„pevný základ pro pokračování dlouhodobého přátelství a spolupráce obou stran“.3
Dohoda mezi EU a Spojeným královstvím upravuje oblasti týkající se jak volného obchodu, tak
bezpečnosti občanů a zastřešujícího právního rámce. Na přání Spojeného království se Dohoda
nevztahuje na zahraniční politiku ani na spolupráci v oblasti vnější bezpečnosti a obrany. Dále také
neupravuje další rozhodnutí, která jsou jednostrannými rozhodnutími EU. Do této kategorie
spadají rozhodnutí o rovnocennosti v oblasti finančních služeb, o odpovídajícím režimu Spojeného
království pro ochranu údajů a o posouzení sanitárního a fytosanitárního režimu Spojeného
království za účelem jeho zařazení na seznam třetích zemí, které mohou do EU vyvážet
potravinářské výrobky.4

1

Spolu s Dohodou o spolupráci v oblasti bezpečného a mírového využití jaderné energie a Dohodou o bezpečnosti
informací.
2
Brexit. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/content/news/Brexit-UK-withdrawal-from-the-eu.html?locale=cs.
3
Dohoda mezi EU a Spojeným královstvím o obchodu a spolupráci [online]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_cs.
4
Tamtéž.
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Obchodní dohody EU obecně
Evropská unie je největším obchodním blokem na světě. Zastává první místo v globálním obchodu
se zbožím s 14,7 % celosvětového objemu obchodu a první místo v globálním obchodu se
službami, s 21,8 %.5 Obchodní vztahy Evropské unie se třetími zeměmi se řídí obchodními
dohodami, které jsou vyjednávány v rámci obchodní politiky, která je výlučnou pravomocí
Evropské unie. Vyjednávání obchodních dohod probíhá v souladu s článkem 218 Smlouvy
o fungování Evropské unie, ustanovenou Lisabonskou smlouvou. Evropská unie má v současné
době 45 obchodních dohod s třetími zeměmi nebo jinými obchodními oblastmi.6
Obchodní dohody se dělí dle svého obsahu na:


dohody o hospodářském partnerství, podporující rozvoj ve vztahu k obchodním partnerům
z afrických, karibských a tichomořských zemí;



dohody o volném obchodu, umožňující liberalizaci trhu s rozvinutými a rozvíjejícími se
ekonomikami;



dohody o přidružení, posilující širší politické dohody.

Evropská unie také uzavírá nepreferenční7 obchodní dohody v rámci širších úmluv jako dohody
o partnerství a spolupráci.8
V roce 2006 byla v komunikaci „Global Europe: Competing in the World“ Evropskou unií
definována nová podoba dohod o volném obchodu v rámci obnovené Lisabonské strategie EU
pro růst a zaměstnanost. Tyto obchodní dohody „nové generace“ jsou komplexní dohody volného
obchodu, sjednané s vybranými třetími zeměmi. Jdou nad rámec obchodu se zbožím a snižování
cel a zahrnují také další oblasti jako např. služby či veřejné zakázky.
Mezi tyto dohody patří například Dohoda o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou,
Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA), Dohoda o přidružení mezi
EU a Střední Amerikou (EU-CAAA), Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií/Ekvádorem/Peru, Dohoda
o volném obchodu mezi EU a Singapurem (EUSFTA) či nedojednané Transatlantické obchodní a
investiční partnerství (TTIP). Tyto dohody nové generace do sebe mají včleněná navíc ustanovení
týkající se například oblasti investic, regulační spolupráce, udržitelného rozvoje či problematiky
práce a mezinárodního obchodu.
Nová Dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím je jedinečná
v tom, že pokrývá bezprecedentní škálu oblastí v oblasti volného obchodu a navíc pokrývá i jiné
oblasti spolupráce.

5

Pro rok 2019. DIRECTORATE-GENERAL TRADE. DG Trade Statistical Guide.
WTO. RTAs in force, including accessions to RTAs, by country/territory.
7
Nepreferenční dohody neupravují výši cel – na dovezené zboží nelze používat preferenční sazební opatření jako např.
snížení celních sazeb.
8
Obchodní dohody EU. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/trade-policy/trade-agreements/.
6
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Dohoda o obchodu a spolupráci Evropské unie a Spojeného království
Průběh vyjednávání
Spojené království se 29. března 2017 rozhodlo pro vystoupení z Evropské unie a Euratomu
na základě výsledků referenda z června roku 2016. Vyjednávání probíhalo v souladu s článkem 50
Smlouvy o Evropské unii9. Spojené království vystoupilo z Evropské unie dne 31. ledna 2020 a
následující den začala platit dohoda o vystoupení.10 Dne 1. února 2020 začalo jedenáctiměsíční
přechodné období po Brexitu, kdy se na Spojené království nadále vztahovala pravidla EU.
Dne 3. února 2020 vydala Komise doporučení Radě zahájit jednání o novém partnerství
se Spojeným královstvím. Toto doporučení bylo založeno na stávajících pokynech a závěrech
Evropské rady a na politickém prohlášení dohodnutém mezi EU a Spojeným královstvím v říjnu
předchozího roku. Rada toto doporučení na konci měsíce přijala a nominovala Komisi jako
vyjednavače EU.11 Dne 28. února 2020 se strany dohodly na mandátu pro jednání o budoucích
vztazích mezi Spojeným Královstvím a EU (respektive o obchodní dohodě mezi nimi).
Vyjednávání Dohody probíhalo v devíti kolech uskutečněných během roku 2020 a až do poslední
chvíle panovaly mezi oběma stranami neshody. Vyjednávání bylo vedeno hlavními
vyjednavači – Michelem Barnierem na straně Komise a Davidem Frostem na straně Spojeného
království – a vyjednávacími týmy stran. První kolo vyjednávání začalo 2. 3. 2020. Druhé kolo
vyjednávání bylo odsunuto z důvodu krize covid-19, ale strany si alespoň vyměnily návrhy dohod
týkajících se budoucího partnerství mezi EU a Spojeným královstvím. Následovaly neformální
rozhovory mezi hlavními vyjednavači obou stran. Druhé kolo vyjednávání se ve formě videohovoru
konalo mezi 20. a 24. 4. 2020. Během tohoto formálního kola mezi Evropskou unií a Spojeným
královstvím přetrvávaly rozdílné postoje v mnoha hlavních oblastech budoucí spolupráce, jako
v hospodářské soutěži, bezpečnostní oblasti či rybářství.12 Třetí kolo vyjednávání následovalo
11. - 15. 5. 2020. Při tomto jednání se podařilo objasnit mnoho nejasností v oblastech jako obchod
se zbožím, doprava nebo budoucí účast Spojeného království na programech EU. Také se začalo
projednávat rybářství.13 Ve dnech 2. až 5. 6. 2020 proběhlo čtvrté kolo vyjednávání, které
nepřineslo žádný pokrok.14 V následujících dnech se přes videokonferenci setkali představitelé
obou stran a hovořili o nutnosti zrychlení vyjednávání, premiér Spojeného království Boris Johnson
též oznámil, že neplánuje prodlužovat přechodné období, které končí 31. prosince 2020.15 Páté
kolo vyjednávání proběhlo ve dnech 29. 6. – 2. 7. 2020 a nepřineslo žádný průlom. V červnu a
červenci proběhla intenzivní jednání, která ovšem nevyústila v očekávaný pokrok.16 Šesté kolo
vyjednávání ve dnech 21. až 23. 7. 2020 přineslo postup v některých oblastech koordinace
sociálního zabezpečení, institucionálního rámce dohody a policejní a soudní spolupráce. Dále byly
9

Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016M/TXT-20200301&from=EN.
10
Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského
společenství pro atomovou energii. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12019W/TXT(02)&from=EN.
11
EU-UK negotiations on the future relationship. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-uknegotiations-on-the-future-relationship/.
12
Press statement by Michel Barnier following the second round of future relationship negotiations with the United
Kingdom. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_739.
13
Remarks by Michel Barnier following Round 3 of negotiations for a new partnership between the European Union
and the United Kingdom. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_895.
14
Statement by Michel Barnier following Round 4 of negotiations for a new partnership between the European Union
and the United Kingdom. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_1017.
15
EUROPEAN COUNCIL. EU-UK Statement following the High Level Meeting on 15 June 2020.
16
ARES, Elena a kol. UK-EU future relationship negotiations update.
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vedeny intenzivní diskuze ohledně dopravy a energie, avšak Spojené království stále požadovalo
výhody podobné jednotnému trhu. Nebylo dosaženo žádného pokroku v oblasti záruk pro rovné
podmínky a v oblasti rybolovu.17 V sedmém kole vyjednávání ve dnech 18. – 21. 8. 2020 byly
konečně dořešeny některé technické záležitosti týkající se budoucího partnerství jako oblast
energetiky a účast Spojeného království v unijních programech, ale důležitější otázky stále zůstaly
nedořešené.18 Tak tomu zůstalo i během osmého kola vyjednávání mezi dny 8. a 10. 9. 2020.19
Poslední, deváté kolo vyjednávání se uskutečnilo 29. 9. – 2. 10. 2020. Po tomto kole stále
přetrvávaly neshody nad některými zásadními otázkami.
V posledních fázích vyjednávání byla situace tvorby Dohody zkomplikována porušením dohody
o vystoupení ze strany Spojeného království. Na dodržování, provádění a implementaci této
dohody dohlížel Společný výbor EU-UK, v čele s místopředsedou Komise Marošem Šefčovičem a
členem britského kabinetu Michaelem Govem. Předmětem komplikace bylo předložení
kontroverzního návrhu zákona o vnitřním trhu Spojeného království dne 9. 9. 2020, který porušoval
Protokol o Irsku/Severním Irsku. Spojené království bylo prvně vyzváno k upuštění od tohoto
návrhu20 a po nesplnění tohoto požadavku bylo zahájeno formální řízení o nesplnění
povinností dohody o vystoupení.21 Britská vláda nakonec v prosinci 2020 od kontroverzních částí
návrhu zákona o vnitřním trhu ustoupila.22
Podpis, ratifikace a prozatímní provádění
Dne 24. prosince 2020 dosáhli vyjednavači EU a Spojeného království v Bruselu konečné podoby
Dohody. O pět dní později přijala Rada prozatímní provádění Dohody od 1. ledna 2021 až
do souhlasu Evropského parlamentu a závěrečného rozhodnutí Rady v následujícím roce.
30. prosince 2020 byla Dohoda podepsána předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a
předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen v Bruselu a posléze, ten samý den,
premiérem Spojeného království, Borisem Johnsonem v Londýně. Zveřejněna byla o den později.23
V souladu s dohodou o vystoupení pozbylo Spojené království dnem 1. 1. 2021 svých práv a
povinností, které mu ustanovovalo členství v EU. Taktéž mu tímto dnem zanikl přístup na jednotný
trh, členství v celní unii a přestaly se na něj vztahovat další unijní politiky a dohody, které
upravovaly volný obchod s členskými a třetími státy.24

17

Press statement by Michel Barnier following Round 6 of the negotiations for a new partnership between the
European Union and the United Kingdom. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_1400.
18
Remarques de Michel Barnier suite au septième round de négociations sur un futur partenariat entre l'Union
européenne et le Royaume-Uni. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_1511.
19
Statement by Michel Barnier following Round 8 of negotiations for a new partnership between the European
Union and the United Kingdom. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_1612.
20
Statement by the European Commission following the extraordinary meeting of the EU-UK Joint Committee.
Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1607.
21
Withdrawal Agreement. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1798.
22
Parliamentary briefing. Dostupné z: https://www.lawsociety.org.uk/topics/brexit/parliamentary-briefing-internalmarket-bill-hoc-second-reading.
23
EU-UK negotiations on the future relationship. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-uknegotiations-on-the-future-relationship/.
24
Questions & Answers: EU-UK Trade and Cooperation Agreement. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2532.
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Dohoda byla ratifikována 31. prosince 2020 Spojeným královstvím25 a 29. dubna 2021 Evropskou
unií. Od 1. ledna do 30. dubna 2021 byla Dohoda prozatímně prováděna a oficiálně vstoupila
v platnost 1. května 2021.26
Upravené oblasti dohody
Dohoda je komplexní a extenzivní27, obsahuje sedm částí, přílohy a tři protokoly. Dohoda se netýká
jen volného obchodu, který tvoří značnou část celé dohody, ale také úzkého partnerství v oblasti
bezpečnosti občanů a zastřešujícího právního rámce.
Ačkoliv je Dohoda velmi komplexní, nezahrnuje zahraniční politiku, spolupráci v oblasti vnější
bezpečnosti a obrany, rozhodnutí o rovnocennosti v oblasti finančních služeb, rozhodnutí
o odpovídajícím režimu Spojeného království pro ochranu údajů a rozhodnutí o posouzení
sanitárního a fytosanitárního režimu Spojeného království.28
Společná a institucionální ustanovení
První částí Dohody jsou společná a institucionální ustanovení. Dohodou vzniká Rada partnerství,
která se skládá ze zástupců obou smluvních stran a schází se v otázce různých záležitostí,
minimálně jednou ročně, na žádost Unie nebo Spojeného království. Dále byl zřízen výbor
pro obchodní partnerství a další specializované výbory v oblastech obchodu, energetiky, dopravy,
koordinace sociálního zabezpečení, rybolovu, práva a justiční spolupráce a účasti na programech
Unie. Výbory se skládají ze zástupců obou stran a schází se minimálně jednou ročně. Tyto výbory
se zabývají různými úkoly od dohledu nad prováděním Dohody, přes projednávání technických
otázek, po poskytování fóra pro výměnu informací a konzultace. Dále jsou Dohodou zřízené
pracovní skupiny a Dohoda dává prostor i pro vytvoření Parlamentního shromáždění
pro partnerství, složeného z poslanců Evropského parlamentu a Parlamentu Spojeného království.
Obchod, rybolov a další ustanovení
Druhá část Dohody se věnuje obchodu, rybolovu a dalším ustanovením s cílem „usnadnit obchod se
zbožím mezi stranami a zachovat liberalizovaný obchod se zbožím“.29 Tato část Dohody je
nejobsáhlejší. V této oblasti Dohoda pokrývá obchod, letectví, silniční dopravu, koordinaci
sociálního zabezpečení a víza pro krátkodobé návštěvy, rybolov a další ustanovení.
Obchod
V rámci obchodu se Dohoda věnuje mimo obchodu se zbožím a službami také dalším oblastím
zájmu EU a Spojeného království.
V souvislosti s obchodem se zbožím Dohoda ustanovuje volný tranzit přes území v souladu s GATT
1994, zakazuje cla a jiné poplatky znevýhodňující vývozní zboží nad domácím30 a zakazuje dovozní
a vývozní omezení. Stanovuje také opatření v případě porušení nebo obcházení celních předpisů.
Dalšími upravenými oblastmi je například spravedlivé licenční řízení; výměna dovozních statistik;

25

European Union (Future Relationship) Act 2020. Dostupné z: https://bills.parliament.uk/bills/2817.
EU-UK negotiations on the future relationship. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-uknegotiations-on-the-future-relationship/.
27
Česká verze smlouvy má 2 530 stran.
28
EU-UK negotiations on the future relationship. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-uknegotiations-on-the-future-relationship/.
29
Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016M/TXT-20200301&from=EN. Str. 37.
30
V tomto ohledu existují výjimky, kdy lze poplatek vymáhat, pokud jsou poskytovány zvláštní služby jako např.
požadovaná přítomnost zaměstnanců celních správ mimo jejich stanovené úřední hodiny, analýza a znalecké
posudky zboží, kontrola zboží a odběr vzorků za účelem ověření, zničení zboží nebo výjimečná kontrolní opatření.
26
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původ zboží; sanitární a fytosanitární opatření, která musí být oběma stranami splňována31 – sem
spadá například i oblast dobrých životních podmínek zvířat a udržitelné potravinové systémy;
odstraňování technických překážek obchodu a usnadnění obchodu.
Dále jsou smluvně upraveny služby a investice. Dohoda se nevztahuje na některé letecké služby,
audiovizuální služby, vnitrostátní námořní kabotáž, vnitrozemskou vodní dopravu, veřejné zakázky
a subvence nebo granty poskytované stranami. V Dohodě je upravená liberalizace investic, včetně
zrušení a zákazu jejich omezení; přeshraniční obchod se službami; podmínky pro vstup a dočasný
pobyt fyzických osob za účelem podnikání; telekomunikační služby; finanční služby zahrnující
služby pojišťovací, bankovní a další; služby v mezinárodní námořní dopravě a právní služby.
Všechny výše zmíněné oblasti by měly být dle Dohody spravedlivé pro obě strany, neomezující a
co nejvíce transparentní.
V části věnující se obchodu je dále upraven digitální obchod. Dohoda se v této oblasti zabývá
usnadněním digitálního obchodu, neoprávněnými překážkami a zajištěním otevřeného,
bezpečného a důvěryhodného prostředí pro podniky a spotřebitele. Další ustanovení upravují
pohyb kapitálu, platby, převody a dočasná ochranná opatření, pohyb kapitálu by měl být volný,
transakce liberalizované.
Dále je upraveno duševní vlastnictví, Dohoda pouze doplňuje a upřesňuje práva a povinnosti stran
podle Dohody TRIPS a dalších mezinárodních smluv, týkajících se duševního vlastnictví, kterých
jsou strany Dohody smluvními stranami. Dohoda upravuje normy týkající se práv duševního
vlastnictví – autorské právo a související práva, díky nimž se autoři, výkonní umělci, výrobci
zvukových záznamů a vysílatelé mohou rozhodnout, jak se bude s jejich díly nakládat; stanovená
doba ochrany autorských děl a ochrana technologických prostředků. Dále dohoda upravuje oblasti
ochranných známek, průmyslových vzorů, patentů, ochrany obchodních tajemství, odrůd rostlin a
oblast prosazování práv duševního vlastnictví, včetně soudních řízení a prostředků nápravy.
V oblasti energetiky se upravují oblasti hospodářské soutěže na trzích s elektřinou a plynem tak,
aby nedocházelo k diskriminaci a zneužívání; efektivní obchodování prostřednictvím propojování
vedení; rozvoj sítě a bezpečnost dodávek energie. Dohoda se také věnuje obnovitelným zdrojům
energie a nezvýhodňování vývozního zboží nad tím určeným pro domácí trh.
V oblasti pracovních a sociálních norem se ustanovuje ochrana základního práva v práci, norem
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, spravedlivých pracovních podmínek, práv na informace a
konzultace a restrukturalizace podniků. V oblasti životního prostředí a klimatu upravuje Dohoda
oblasti za účelem ochrany životního prostředí včetně prevence ohrožení lidského života nebo
zdraví kvůli dopadům životního prostředí. Těmito oblastmi jsou průmyslové emise, emise
do ovzduší a kvalita ovzduší, příroda a zachování biologické rozmanitosti, nakládání s odpady,
ochrana a zachování vodního a mořského prostředí a dopady chemických látek, zemědělské
produkce a produkce potravin na životní prostředí. V dalších nástrojích se pak obě strany zavazují
k účinnému provádění rámcové úmluvy o ochraně klimatu a Pařížské dohody.
Upraveno je v této části dále také zadávání veřejných zakázek, podporující např. používání
elektronických prostředků či ověřování zakázek s mimořádně nízkou cenovou nabídkou. Pozornost
je věnována i malým a středním podnikům, s důrazem na sdílení informací a kontaktní místa;
státním podnikům, podnikům, kterým byla přiznána zvláštní práva či výsady a určeným monopolům,
z jejichž stran je Dohodou zajištěno nediskriminační zacházení; transparentnosti; řádným
regulačním postupům a spolupráci v oblasti regulace; rovným podmínkám pro otevřenou a

31

S výjimkou rozhodnutí o posouzení sanitárního a fytosanitárního režimu Spojeného království.
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spravedlivou hospodářskou soutěž a udržitelný rozvoj, v rámci kterých je vymezena i kontrola a
omezení subvencí; a daním, hlavně jejich řádné správě, dodržování norem a řešení sporů.
Horizontální a institucionální ustanovení v oblasti obchodu pak upravují možnost vzájemných
konzultací a svolání tříčlenného panelu odborníků pro projednání relevantních záležitostí.
Letectví
V této oblasti je upraven seznam tras pro leteckou dopravu v následujícím znění: místa na území
Spojeného království – mezilehlá místa – místa na území Unie – místa za, a vice versa. Ustanovení
ovšem neudělují Spojenému království pro jeho letecké dopravce právo přepravovat za úhradu
cestující, zavazadla, náklad nebo poštu mezi jednotlivými místy na území Unie. Obdobně neudělují
Unii práva provádět přepravu mezi jednotlivými místy ve Spojeném království. Dále jsou v této
oblasti ustanovena přepravní práva jako právo přelétat nad územím bez přistání, přistávat
na území pro neobchodní účely a přistávat na území druhé strany za účelem poskytování
pravidelných a nepravidelných leteckých služeb. Zmíněna je také možná liberalizace letecké
dopravy, nediskriminace, ochrana spotřebitele či osvobození od daní a dalších poplatků
využívaných k provozu letů. Zvláštní pozornost je věnována také bezpečnosti letectví.
Silniční doprava
Tato část Dohody upravuje silniční přepravu jak zboží, tak cestujících. Upravuje přepravu zboží
mezi územími stran, na nich a přes ně, požadavky na provozovatele silniční nákladní dopravy.
Stejně jako u letecké dopravy jsou vozidla vykonávající přepravu zboží osvobozena od daní a
poplatků vybíraných z provozu nebo vlastnictví vozidel na území druhé strany, tato omezení se
nevztahují na poplatky ze spotřeby paliva nebo použití konkrétní infrastruktury. Dohoda dále
upravuje náležitosti spojené se silniční přepravou cestujících, včetně náležitostí k příslušným
povolením.
Koordinace sociálního zabezpečení a víza pro krátkodobé návštěvy
Dohoda vymezuje oprávněně pobývající osoby a ustanovuje bezvízový styk pro krátkodobé
návštěvy svých státních příslušníků v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.
Rybolov
Obě strany Dohodou potvrzují, že svrchovaná práva pobřežních států vykonávaná stranami by
měla být uplatňována v souladu se zásadami mezinárodního práva. Upravena je oblast zachování
a udržitelného využívání rybolovu; přístup do vod a ke zdrojům, včetně kompenzačních opatření
v případě odepření tohoto přístupu a zvláštního ustanovení o přístupu do vod v oblastech
Rychtářství Guernsey, Rychtářství Jersey a ostrovu Man.
Spolupráce v oblasti prosazování práva a justiční spolupráce v trestních věcech
Třetí část Dohody upravuje spolupráci v oblasti prosazování práva a justiční spolupráce mezi
členskými státy a orgány, institucemi a dalšími subjekty smluvních stran. Tato část je platná
pro situace probíhající výlučně mezi Spojeným královstvím na jedné straně a Unií a členskými státy
na straně druhé. Všechny upravené oblasti v této části jsou v souladu s ochranou lidských práv a
základních svobod a ochrany osobních údajů. Také je vymezen rozsah spolupráce v případě, že se
členský stát přestane účastnit obdobných opatření podle právních předpisů Unie, Spojené
království se může v tomto případě rozhodnout pro ukončení uplatňování příslušných ustanovení
Dohody. Dále je stanoven mechanismus pro předcházení sporů v této oblasti.
V této části je upravena oblast výměny DNA, otisků prstů a údajů o registraci vozidel, která by měla
posloužit k navázání vzájemné spolupráce mezi příslušnými donucovacími orgány. Dále jsou zde
stanovena pravidla pro předávání a zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících, tato pravidla
se vztahují na letecké dopravce. Tyto evidence jsou určené výhradně pro účely prevence,
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vyšetřování a stíhání terorismu nebo jiných závažných zločinů a můžou být zpracovány příslušnými
orgány Spojeného království ve výjimečných případech, pokud hrozí riziko úmrtí, těžké újmy
na zdraví nebo významné riziko pro veřejné zdraví. Samozřejmostí je informování cestujících.
V Dohodě je dále zakotvena spolupráce týkající se operativních informací pro účely prevence,
vyšetřování, odhalování či trestání trestných činů, výkonu trestů, ochrany před hrozbami
pro veřejnou bezpečnost a předcházení praní peněz a financování terorismu; spolupráce
s Europolem a spolupráce s Eurojustem. Ve všech případech je dbáno na zabezpečené předání a
uchování informací.
Dohoda také upravuje podmínky, výjimky a další okolnosti týkající se předávání osob, na které je
vydán zatýkací rozkaz. Také v kontextu vzájemné pomoci doplňuje ustanovení Evropské úmluvy
o vzájemné pomoci ve věcech trestních a jejích dodatkových protokolů, za účelem usnadnění jejich
uplatňování mezi členskými státy EU a Spojeným královstvím. Těmito dokumenty jsou Evropská
úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních a její dodatkové protokoly.
Další upravené oblasti jsou výměna informací z rejstříků trestů; boj proti praní peněz a proti
financování terorismu a zajištění majetku a konfiskace v rámci stíhání trestných činů.
Tematická spolupráce
Ve čtvrté části Dohoda ustanovuje i dvě tematické spolupráce – v oblasti zdravotní a kybernetické
bezpečnosti.
V rámci spolupráce v oblasti zdravotní bezpečnosti se strany včas vzájemně informují o vážné
přeshraniční zdravotní hrozbě, která má dopad na druhou stranu. V případě přítomnosti této
hrozby může EU poskytnout Spojenému království přístup ad hoc do jejího systému včasného
varování a reakce. Spojené království může být také přizváno k účasti ve výboru zřízeném v EU
za účelem výměny informací a koordinace v souvislosti s přeshraniční zdravotní hrozbou. Dále
Dohoda ustanovuje spolupráci na mezinárodních fórech a spolupráci mezi Evropským střediskem
pro prevenci a kontrolu nemocí a příslušným orgánem ve Spojeném království, odpovědným
za dozor, zpravodajství o epidemiích a vědecké poradenství v oblasti infekčních chorob.
Další spolupráce, která je zakotvená v Dohodě, je v oblasti kybernetické bezpečnosti. Obě strany
usilují o „zahájení pravidelného dialogu za účelem výměny informací o relevantním politickém
vývoji, včetně v souvislosti s mezinárodní bezpečností, bezpečností vznikajících technologií, správou
internetu, kybernetickou bezpečností, kybernetickou obranou a kybernetickou kriminalitou“32 a
pokud je to ve společném zájmu, spolupracují v oblasti kybernetických otázek. Strany také usilují
o spolupráci v příslušných mezinárodních orgánech a fórech a o posílení kybernetické odolnosti
v celém světě, včetně třetích zemí. Dohoda také ustanovuje spolupráci skupiny pro reakci
na počítačové hrozby v Evropské unii (CERT-EU) a vnitrostátní skupiny Spojeného království
ve stejné oblasti, na základě dobrovolnosti, včasnosti a vzájemnosti. Příslušné vnitrostátní orgány
Spojeného království se také mohou účastnit skupiny pro spolupráci zřízené podle směrnice (EU)
2016/114833, na pozvání předsedy skupiny, a Agentury Evropské unie pro kybernetickou
bezpečnost (ENISA), na pozvání správní rady.
Účast na programech Unie, řádné finanční řízení a finanční ustanovení
Pátá část Dohody se týká účasti Spojeného království v programech a na činnostech EU a
na službách v rámci těchto programů a činností. Nevztahuje se na účast Spojeného království
32

Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016M/TXT-20200301&from=EN. Str. 870.
33
Skupina byla ustavena směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) pro případ kybernetické krize a sestává ze
zástupců členských států.
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v programech soudržnosti v rámci cíle Evropská územní spolupráce a v programech podobného
zaměření. Programy a činnosti EU, kterých se Spojené království účastní, jsou určeny Protokolem I.
Spojené království musí jednat v souladu s pravidly programu a jeho účast je podmíněna tím, že
finančně přispívá na příslušné financování v rámci rozpočtu EU. Dohoda dále upravuje i případné
pozastavení a ukončení účasti na programech Unie a přezkum výkonnosti; navýšení finančních
prostředků; řádné finanční řízení, stejně jako ochranu finančních zájmů a zpětné získávání
prostředků.
Řešení sporů a horizontální ustanovení
Další, šestá, část Dohody ustanovuje mechanismus pro předcházení a řešení sporů mezi stranami
ohledně výkladu a uplatňování Dohody. Strany se také zavazují, že vzájemný spor nebudou
předkládat jinému mechanismu, než je určen touto dohodou. Tato část také ustanovuje základy
spolupráce, kterými jsou demokracie, právní stát a lidská práva; boj proti změně klimatu; boj proti
šíření zbraní hromadného ničení; boj proti terorismu; ochrana osobních údajů; celosvětová
spolupráce v otázkách společného hospodářského, environmentálního a sociálního zájmu a další.
Poslední část Dohody obsahuje závěrečná ustanovení. Tato ustavení pokrývají, mimo jiné,
i například budoucí přistoupení Spojeného království k Unii.
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Anotace/Annotation
Dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím
Po odstoupení Spojeného království od Evropské unie začalo mezi stranami vyjednávání ohledně
podoby budoucí spolupráce. Výsledkem téměř ročního vyjednávání byla Dohoda o obchodu a
spolupráci, která byla podepsána na konci roku 2020 a vstoupila v platnost 1. května 2021.
Obchodní dohoda se řadí mezi tzv. „novou generaci“ obchodních dohod Evropské unie, jelikož
mimo volný obchod se zbožím upravuje také další oblasti obchodu, stejně jako další prioritní
témata Evropské unie např. justiční spolupráci či bezpečnost. Tento text shrnuje upravené oblasti
Dohody.
Klíčová slova: TCA; spolupráce; EU; Spojené království; volný obchod; bezpečnost; justiční
spolupráce
The EU-UK Trade and Cooperation Agreement
Following the United Kingdom’s withdrawal from the European Union, negotiations had begun
between the parties on the form of future cooperation. The result of almost a year of negotiations
was the Trade and Cooperation Agreement, which was signed at the end of 2020 and entered into
force on 1 May 2021. The TCA belongs among the EU’s “new generation” trade agreements due to
its inclusion of areas different from free trade with goods. The TCA also covers other areas of trade
as well as other priority topics of the EU, such as judicial cooperation or security. This text
summarizes the areas covered in the TCA.
Key words: TCA; cooperation; EU; UK; free trade; security; judicial cooperation
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