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Brexit – co bylo
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23. června 2016 
Referendum ohledně
vystoupení Británie

z EU; 51,9 % hlasů pro 
odchod z EU

Oznámila Británie záměr
vystoupit z EU

29. března 2017

29. března 2017
29. března 2019 dvouletá

lhůta pro nalezení dohody
o podmínkách odchodu
Británie a vypořádání
vzájemných vztahů

15. ledna 2019
Britský parlament
dohodu odmítl

Schválení dohody
Evropskou unií

(součástí dohody sjednání
přechodného období
od 30. března 2019 
– 31. prosince 2020)

25. listopadu 2018

Hlasování o nedůvěře
vlády

16. ledna 2019

březen 2019



Brexit – aktuální vývoj
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21. ledna 2019
Mayová přednesla v Dolní
sněmovně návrh plánu B

Lex brexit – schválen
zákon o právech Britů

žijících v České republice
(pouze v případě tvrdého

brexitu)

23. ledna 2019

29. ledna 2019
Přijetí návrhu, který má

zabránit tvrdému brexitu

22. února 2019
Irský balíček

opatření pro zmírnění
dopadu v případě

tvrdého brexitu

3 konzervativní poslankyně
opustily stranu Mayové

20. února 2019

Posunutí hlasování o 
brexitu na 12. března

24. února 2019

březen 2019



Brexit – co bude dál?
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25. února 2019
Tusk připusil odložení

brexitu

Labouristé podpoří druhé
referendum o brexitu

Mayová poprvé připustila, 
že může dojít k odkladu

brexitu

26. února 2019

12. března 2019
Hlasování o brexitové

dohodě
Hlasování o odkladu brexitu

(cca 2 měsíce)

30. března
2019

???

Vystoupení Británie z EU

29. března 2019

březen 2019



Brexit – co bude dál?
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29.3.2019

30.3.2019

31.12.2020

březen 2019



Brexit s dohodou ?

Bude-li dohoda schválena, na Británii se nadále 
bude v oblasti volného pohybu osob, přístupu 
na pracovní trh, sociálního a zdravotního 
pojištění pohlížet jako na člena EU

• Přechodné období 30. 3. 2019 – 31. 12. 2020
• Možnost prodloužení do 31. 12. 2022
• Nadále aplikace Nařízení EU
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Brexit bez dohody
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Riziko aplikování pravidel, které platí 
pro třetí země a jejich státní příslušníky 
od 30.3.2019



Hlavní rizika „tvrdého / neřízeného“ Brexitu
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Neexistence smlouvy
o sociálním zabezpečení

Nemožnost uplatnění 
daňových odpočtů 
Vliv na „superhrubou 
mzdu“

Zvýšení administrativy
spojené s imigračními
povinnostmi

Hrazení povinných příspěvků 
na sociální a zdravotní pojištění 
do obou systémů?

Podle ČR zákona daňové 
odpočty a slevy na dani vázané 
na EU/EHP

Zajištění víz, povolení k 
zaměstnání, zaměstnanecké
karty, modré karty?

březen 2019



PwC Proprietary and confidential. Do not distribute.30 dnů do Brexitu

Úhrn příjmů ze zaměstnání
+ Hypotetické příspěvky 
zaměstnavatele na sociální a 
zdravotní pojištění (34 %; strop na 
sociální pojištění)
= Základ daně („superhrubá mzda“)

Do 31.12.2018 1.1.2019 – 29.3.2019 Od 30.3.2019

Vliv na superhrubou mzdu

Úhrn příjmů ze zaměstnání
+ Skutečné příspěvky 
zaměstnavatele na sociální a 
zdravotní pojištění v Británii
= Základ daně („superhrubá mzda“)

Úhrn příjmů ze zaměstnání
+ Hypotetické příspěvky 
zaměstnavatele na sociální a 
zdravotní pojištění (34%; 33,8%; 
strop na sociální pojištění)
= Základ daně („superhrubá mzda“)
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U občana v britském systému sociálního a zdravotního pojištění



„Lex Brexit“ zákon
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Změkčení dopadů tvrdého Brexitu. ČR chce podpořit UK občany a jejich rodinné 
příslušníky, kteří u nás již pobývají / pracují.

Doporučení pro UK občany:

Požádat o povolení k přechodnému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu nejpozději 
do 29. března 2019

8 000 Britů

30. 3. 2019 31. 12. 2020

Pobyt ke dni Brexitu Přístup na trh práce 
ke dni Brexitu

Podpora v nezaměstnanosti
Výplata rodičovského 

příspěvku, aj.

březen 2019



Děkujeme na pozornost
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Jaroslava Špinarová
+420 724 326 103
jaroslava.spinarova@pwc.com

Jana Zelová
+420 731 635 030
jana.zelova@pwc.com
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