
S Asociací za novým právem… 
bezpečně a pohodlně 

Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Pro velký 

zájem budeme průběžně realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo  

v regionech. O přesných termínech a tématech budete včas informováni. Právní zpravodaj je 

rozesílán v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 

Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz 

Odborný obsah byl připraven s advokátní kanceláří Squire Patton Boggs s.r.o. 
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Odchod Velké Británie z EU bude mimo jiné znamenat i konec jedné ze základních svobod, na 

kterých EU stojí – svobody pohybu služeb. Subjekty sídlící ve VB už nebudou moci bez dalšího 

poskytovat služby subjektům v EU a naopak. To platí i přesto, že Česká republika je na tento vývoj 

částečně připravena, prostřednictvím zákona č. 74/2019 Sb. o úpravě některých vztahů v souvislosti 

s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Ten 

stanovuje, že pro účely poskytování některých druhů služeb (daňové poradenství, právní a finanční 

služby) se občan VB považuje za občana EU. Zákon stojí na obecném principu, že v případě 

zahájeného řízení s občanem VB před odchodem VB z EU se tento až do skončení řízení považuje 

za občana EU. To se projevuje zejména v řízeních o uznání odborné kvalifikace. Velmi významný 

dopad má pak tento zákon na pracovníky z VB, jejichž výkon práce v základním pracovněprávním 

vztahu podle zákoníku práce započal před vystoupením VB z EU, neboť ti nebudou muset žádat  

o žádný typ pracovního povolení a budou i nadále účastníky systému sociálního zabezpečení.  

Na základě výše uvedeného zákona bude dále možné sčítat doby pojištění. Českým občanům tak 

budou započítány doby pojištění získané ve VB před Brexitem pro účely jejich nároku na získání 

českých dávek důchodového pojištění, peněžité pomoci v mateřství či pro účely posouzení nároku na 

českou podporu v nezaměstnanosti. Ve vztahu k pojištění si dále dovolujeme upozornit na 

skutečnost, že dnem tvrdého Brexitu přestane ve VB platit zákaz dvojího pojištění, což ve svém 

důsledku může vést k tomu, že povinné pojistné bude nutné hradit jak ve VB, tak i v členském státě 

současně. V jiných případech pak zase zaměstnanec nebude moci nadále zůstat v povinném systému 

pojištění a bude si proto nucen zajistit vlastními prostředky komerční zdravotní pojištění, popřípadě 

si sám dobrovolně spořit v systému důchodového pojištění.  

Ode dne vystoupení VB z EU bez dohody se na VB dále přestane vztahovat směrnice o vysílání 

pracovníků. Na pracovníky vyslané z EU do VB se tak bude nadále vztahovat právo VB. Britští 

zaměstnavatelé tak již nebudou povinni zajistit stejné podmínky vyslaným pracovníkům, jaké by 

měli ve vysílajícím státě. Nicméně, vzhledem k vysokým standardům práv zaměstnanců ve VB se 

vyslaní pracovníci nemají čeho obávat. Ve vztahu k českým zaměstnavatelům je situace podobná, 

pouze s tím rozdílem, že podle uvedené směrnice nesmí členské státy poskytovat lepší zacházení 

podnikům usazeným ve třetím státě než podnikům usazeným v EU. Zaměstnavatelé by si tak měli 

vždy dát pozor na dodržení rovných podmínek pro vyslané zaměstnance z VB a ze států EU. 
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