
Jak se po brexitu 
změní Váš byznys?

Kontakty:

Brexit je jedním z nejvýznamnějších momentů v historii Spojeného 
království za posledních 100 let. Od 24. června 2016, kdy v referendu 
52 % britských občanů rozhodlo o odchodu země z Evropské 
unie, probíhají horečná politická jednání směřující k finálnímu datu 
vystoupení. To je dosud stanoveno na 29. březen 2019, ale může 
ještě dojít k jeho odložení. Výsledkem nekonečných jednání je zatím 
velká nejistota firem související s dopady brexitu na jejich podnikání. 
Jaký skutečný dopad bude mít brexit na daně, cla, smluvní vztahy, 
logistiku či volný pohyb osob, bude záležet na konečném scénáři 
dohody či nedohody Velké Británie s Unií. Naši odborníci Vám 
pomohou připravit Vaši firmu na brexit v jakékoliv podobě a pružně 
reagovat na změny, které nikoho z nás neminou.  
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Na co by se Vaše firma měla připravit?

Právo:
• Právní důsledky vystoupení pro české a britské firmy, zejména ve vztahu k ochraně 

investic

• Dodavatelské smlouvy / zákaznické smlouvy pro vaše podnikání v UK a ČR

• Nezbytnost posouzení dopadů na smlouvy a revize smluvních ujednání 

• Právní dopady na spory a řízení před soudem

Korporátní daně:
• Aplikace zajištění daně na vybrané platby z ČR

• Zdanění dividend vyplácených z ČR
%

Nepřímé daně a cla: 
• Zvýšení celní administrativy a souvisejících nákladů

• Plánování logistiky

• Úprava interních systémů

• Prokazování původu zboží

• Možnost využití některých celních režimů

• Změna vykazování pro účely DPH

• Omezení použití zjednodušujících DPH režimů

• Dodatečná povinnost registrovat se k DPH v Británii

Mobilita:
• Dopady na právo automaticky pobývat v druhé zemi

• Omezení v přístupu na pracovní trh

• Dopad na přístup k veřejnoprávnímu pojištění


