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Otázky a odpovede 

 

Čo sa dnes dohodlo? 

 

Európska komisia a vyjednávači Spojeného kráľovstva dosiahli dohodu o celkovej Dohode 

o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a 

Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ako sa ustanovuje v článku 50 Zmluvy o 

Európskej únii. 

Dohoda o vystúpení stanovuje podmienky vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. 

Zabezpečuje, aby vystúpenie prebehlo usporiadaným spôsobom a poskytuje právnu istotu, 

akonáhle sa zmluvy a právo EÚ prestanú uplatňovať v Spojenom kráľovstve. 

Dohoda o vystúpení pokrýva tieto oblasti: 

- Spoločné ustanovenia, ktoré stanovujú štandardné ustanovenia na správne 

pochopenie a fungovanie Dohody o vystúpení. 

- Práva občanov, ochraňujúce životné rozhodnutia viac ako 3 miliónov občanov EÚ 

v Spojenom kráľovstve a viac ako 1 milión občanov Spojeného kráľovstva v 

krajinách EÚ, zabezpečujúce ich právo na pobyt a zabezpečujúce to, aby mohli 

naďalej prispievať do svojich komunít. 

- Otázky oddelenia, umožňujúce plynulé ukončenie súčasných opatrení a 

zabezpečujúce usporiadané vystúpenie (napríklad umožnenie pokračovania na 

miesto určenia tovaru umiestneného na trh pred koncom prechodu, ochrana 

existujúceho práva duševného vlastníctva vrátane zemepisných označení, 

redukovanie prebiehajúcej policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach a 

iných administratívnych a súdnych postupov, používanie údajov a informácií 

vymenených pred koncom prechodného obdobia, otázky týkajúce sa Euratomu a 

iné záležitosti). 

- Prechodné obdobie, počas ktorého bude EÚ považovať Spojené kráľovstvo za 

členský štát, s výnimkou účasti v inštitúciách EÚ a riadiacich štruktúrach. 

Prechodné obdobie pomôže najmä správam, podnikom a občanom prispôsobiť sa 

vystúpeniu Spojeného kráľovstva z EÚ. 

- Finančné vyrovnanie, ktoré zabezpečí, že Spojené kráľovstvo a EÚ budú 

dodržiavať všetky finančné záväzky, ktoré Spojené kráľovstvo prijalo v čase, keď 

bolo členom Únie. 

- Celková riadiaca štruktúra Dohody o vystúpení, ktorá zabezpečí účinné riadenie, 

implementáciu a presadzovanie dohody vrátane vhodných mechanizmov na 

urovnanie sporov. 

- Podmienky právne vykonateľného „backstop-u“, aby sa zabezpečilo, že medzi 

Írskom a Severným Írskom nebude žiadna tvrdá hranica. Protokol o Írsku a 

Severnom Írsku obsahuje aj záväzky Spojeného kráľovstva nenarúšať práva 

stanovené vo Veľkopiatkovej dohode (Belfastskej dohode) z roku 1998 a chrániť 



spoluprácu medzi severom a juhom. Poskytuje možnosť pokračovať v nastaveniach 

o spoločnom cestovnom priestore medzi Írskom a Spojeným kráľovstvom a 

zachovať jednotný trh s elektrickou energiou na Írskom ostrove. 

- Protokol o Suverénnych základňových územiach (SBA) na Cypre, ktorý chráni 

záujmy cyperských obyvateľov žijúcich a pracujúcich v Suverénnych základňových 

územiach po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie. 

- Protokol o Gibraltári, ktorý stanovuje úzku spoluprácu v otázkach Gibraltáru 

medzi Španielskom a Spojeným kráľovstvom pri uplatňovaní ustanovení o právach 

občanov Dohody o vystúpení a týka sa administratívnej spolupráce medzi 

príslušnými orgánmi v niekoľkých oblastiach politiky. 

 

Časový harmonogram udalostí vedúcich k dnešnej dohode 

Dňa 29. marca 2017 oznámila premiérka Theresa Mayová Európskej rade zámer Spojeného 

kráľovstva vystúpiť z Európskej únie (čl. 50 Zmluvy o Európskej únii). Jej list adresovaný 

Donaldovi Tuskovi, predsedovi Európskej rady, formálne odštartoval proces vystúpenia 

Spojeného kráľovstva z EÚ. 

Podľa čl. 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii Únia vyrukuje a uzavrie so Spojeným 

kráľovstvom dohodu stanovujúcu podmienky jeho vystúpenia, berúc do úvahy rámec pre 

jeho budúce vzťahy s Úniou. 

Rokovania o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva začali 19. júna 2017, krátko 

po všeobecných voľbách v Spojenom kráľovstve. Dohodlo sa, že rokovania sa budú najskôr 

venovať najdôležitejším oblastiam neistoty vyplývajúcim z vystúpenia Spojeného 

kráľovstva z EÚ: ochrana práv občanov po brexite, finančné vyrovnanie a otázka vyhnutia 

sa tvrdej hranici na Írskom ostrove. Ako sa uvádza v usmerneniach Európskej rady (čl. 50) 

z 29. apríla 2017, „dostatočný pokrok“ bol potrebný v týchto otázkach týkajúcich sa 

vystúpenia predtým, ako sa mohlo diskutovať o rámci budúcich vzťahov medzi EÚ a 

Spojeným kráľovstvom. 

Dňa 8. decembra 2017 vydali EÚ a Spojené kráľovstvo Spoločnú správu, v ktorej stanovili 

oblasti dohody medzi obidvomi stranami o týchto troch problémoch týkajúcich sa 

vystúpenia z EÚ a niektorých ďalších otázkach oddelenia. Tento krok bol sprevádzaný 

oznámením Európskej komisie, ktoré poskytlo hodnotenie stavu pokroku rokovaní. 

Dňa 28. Februára 2018 Európska komisia uverejnila návrh Dohody o vystúpení medzi 

Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom, čím právne upravila decembrovú Spoločnú 

správu. Dňa 19. marca 2018 Európska komisia a Spojené kráľovstvo uverejnili pozmenenú 

verziu návrhu Dohody o vystúpení, v ktorej boli zdôraznené oblasti dohody a nesúhlasu s 

použitím zeleného, žltého a bieleho farebného označenia. 

Taktiež 19. marca 2018 zopakovala premiérka Mayová v liste adresovanom prezidentovi 

Tuskovi svoj záväzok mať v Dohode o vystúpení legálne operatívny „backstop“, aby sa 

predišlo tvrdej hranici medzi Írskom a Severným Írskom. Európska rada (čl. 50) sa v marci 

zhodla s návrhom Spojeného kráľovstva na prechodnom období a prijala usmernenia pre 

rámec budúcich vzťahov. 

Dňa 19. júna 2018 bolo uverejnené Spoločné vyhlásenie, v ktorom sa uviedol ďalší pokrok 

v rokovaniach o Dohode o vystúpení. 

Dňa 14. novembra 2018 sa vyjednávači Európskej komisie a Spojeného kráľovstva dohodli 

na celkovej Dohode o vystúpení a na hlavných častiach politického vyhlásenia o budúcich 

vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. 

Ako sa uskutočnili rokovania? 

Dohoda bola prerokovaná na základe usmernení Európskej rady a v súlade s rokovacími 

smernicami Rady. 



V priebehu rokovaní zabezpečila Európska komisia inkluzívny proces s pravidelnými 

stretnutiami s 27 členskými štátmi EÚ na rôznych úrovniach. Európska komisia bola takisto 

v úzkom a pravidelnom kontakte s Európskym parlamentom, aby zabezpečila, že jeho 

názory a stanoviská budú náležite zohľadnené. Dodatočné príspevky konzultačných 

orgánov EÚ a zainteresovaných strán pomohli Európskej komisii získať dôkazy o 

celoeurópskom vplyve vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. 

Rokovania sa uskutočnili s bezprecedentnou transparentnosťou. Európska komisia 

uverejnila rokovacie dokumenty, ktoré boli zdieľané s členskými štátmi EÚ, Radou 

Európskej únie, Európskym parlamentom a Spojeným kráľovstvom, ako aj usmernenia 

Európskej rady, dokumenty základných zásad vymedzujúce rokovacie pozície EÚ a všetky 

ostatné relevantné dokumenty. Tieto dokumenty sú k dispozícii na internetovej stránke 

Európskej komisie o rokovaniach. 

 

I. Čo je súčasťou spoločných ustanovení Dohody o vystúpení? 

V tejto časti sú uvedené potrebné ustanovenia na zabezpečenie správneho pochopenia, 

fungovania a interpretácie Dohody o vystúpení. Poskytujú základ pre správne uplatňovanie 

dohody. Od začiatku rokovaní pripisovala EÚ veľkú dôležitosť tomu, aby ustanovenia 

Dohody o vystúpení mali jednoznačne rovnaké právne účinky ako v Spojenom 

kráľovstve,  tak aj v EÚ a jej členských štátoch. 

Dohoda výslovne obsahuje takúto požiadavku, čo znamená, že obe strany by mali vo 

svojich príslušných právnych poriadkoch zabezpečiť prednosť a priamy účinok, ako aj 

jednotný výklad judikatúry Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) vydaného až do konca 

prechodného obdobia. Priamy účinok sa výslovne uvádza vo vzťahu ku všetkým 

ustanoveniam Dohody o vystúpení, ktoré spĺňajú podmienky priameho účinku podľa práva 

EÚ. V zásade to znamená, že dotknuté strany môžu uplatniť Dohodu o vystúpení priamo 

pred súdmi v Spojenom kráľovstve, ako aj v členských štátoch EÚ. 

Pre účely výkladu Dohody o vystúpení je tiež povinné používať metódy a všeobecné zásady 

výkladu platné v rámci EÚ. Zahŕňa to napríklad povinnosť interpretovať pojmy alebo 

ustanovenia práva EÚ uvedené v Dohode o vystúpení spôsobom, ktorý je v súlade s 

Chartou základných práv. 

Okrem toho musia súdy Spojeného kráľovstva dodržiavať zásadu jednotného výkladu 

judikatúry Súdneho dvora EÚ vydanej do konca prechodného obdobia a venovať náležitú 

pozornosť judikatúre Súdneho dvora EÚ vydanej po konci tohto obdobia. 

Dohoda konkrétne požaduje, aby Spojené kráľovstvo zabezpečilo dodržiavanie vyššie 

uvedených predpisov prostredníctvom primárnych vnútroštátnych právnych predpisov, 

konkrétne umožňujúc justičným a správnym orgánom Spojeného kráľovstva neuplatňovať 

nekonzistentné alebo nezlučiteľné vnútroštátne právne predpisy. 

V tejto časti sa tiež uvádza, že odkazy na právo EÚ v Dohode o vystúpení sa budú chápať 

tak, že zahŕňajú zmeny a doplnenia vykonané až do posledného dňa prechodného obdobia. 

Predpokladá sa len málo výnimiek, najmä pokiaľ ide o osobitné ustanovenia o finančnom 

urovnaní, s cieľom vyhnúť sa uloženiu dodatočných povinností Spojenému kráľovstvu a na 

prechodné obdobie, počas ktorého sa bude právo EÚ naďalej dynamicky uplatňovať na 

Spojené kráľovstvo a v rámci Spojeného kráľovstva. Budú brané tak, že zahŕňajú akty, 

ktoré dopĺňajú alebo uplatňujú uvedené ustanovenia. 

Dohoda nakoniec stanovuje, že Spojené kráľovstvo bude na konci prechodného obdobia 

odpojené od všetkých databáz a sietí EÚ, pokiaľ nebude výslovne uvedené inak. 

 

II. Čo sa dohodlo o právach občanov? 

Právo každého občana EÚ a jeho rodinných príslušníkov žiť, pracovať alebo študovať v 

ktoromkoľvek členskom štáte EÚ je jedným zo základov Európskej únie. Mnohí občania EÚ 

a Spojeného kráľovstva uskutočnili životné rozhodnutia založené na právach súvisiacich s 



voľným pohybom podľa práva EÚ. Ochrana životných rozhodnutí týchto občanov a 

ich rodinných príslušníkov bola prvou prioritou od začiatku rokovaní. 

Dohoda o vystúpení chráni právo na pobyt a pokračovanie v súčasnej činnosti pre viac ako 

3 milióny občanov EÚ v Spojenom kráľovstve a viac ako 1 milión občanov Spojeného 

kráľovstva v krajinách EÚ. 

Kto je chránený Dohodou o vystúpení? 

Dohoda o vystúpení chráni tých občanov EÚ, ktorí mali bydlisko v Spojenom kráľovstve a 

štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ktorí mali bydlisko v jednom z 27 členských 

štátov EÚ na konci prechodného obdobia, ak takéto bydlisko je v súlade s právom EÚ o 

voľnom pohybe. 

Dohoda o vystúpení tiež chráni rodinných príslušníkov, ktorým boli priznané práva podľa 

právnych predpisov EÚ (súčasní manželia a registrovaní partneri, rodičia, starí 

rodičia, deti, vnúčatá a osoby v existujúcom trvalom vzťahu), ktorí ešte nežijú v tom 

istom hostiteľskom štáte ako občan Únie alebo štátny príslušník Spojeného kráľovstva, aby 

sa k nim pripojili v budúcnosti. 

Deti budú chránené Dohodou o vystúpení bez ohľadu na to, kde sa narodili pred alebo po 

vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, alebo či sa narodili v hostiteľskom štáte alebo mimo 

neho, v ktorom má občan EÚ alebo štátny príslušník Spojeného kráľovstva bydlisko. Jediná 

výnimka, ktorá sa predpokladá, sa týka detí narodených po vystúpení Spojeného 

kráľovstva z EÚ a o ktorých rodič, na ktorého sa nevzťahuje Dohoda o vystúpení, má 

výhradnú starostlivosť podľa platného rodinného práva. 

Ktoré práva sú chránené? 

Dohoda o vystúpení umožňuje občanom EÚ a štátnym príslušníkom Spojeného kráľovstva, 

ako aj ich príslušným rodinným príslušníkom, aby až do konca svojho života uplatňovali 

svoje práva plynúce z práva EÚ navzájom na svojich územiach, kde sú tieto práva založené 

na životných rozhodnutiach uskutočnených pred uplynutím prechodného obdobia. 

Občania Únie a občania Spojeného kráľovstva, ako aj ich príslušní rodinní príslušníci, môžu 

naďalej žiť, pracovať alebo študovať tak, ako v súčasnosti, za rovnakých 

hmotnoprávnych podmienok ako v práve EÚ, s možnosťou v plnej miere využívať 

uplatňovanie zákazu akejkoľvek diskriminácie na základe štátnej príslušnosti a práva na 

rovnaké zaobchádzanie v porovnaní s občanmi hostiteľského štátu. Jediné obmedzenia, 

ktoré sa uplatňujú, sú tie, ktoré vyplývajú z právnych predpisov Únie alebo podľa 

ustanovení tejto Dohody o vstúpení. Dohoda o vystúpení nebráni tomu, aby Spojené 

kráľovstvo alebo členské štáty rozhodli o udelení štedrejších práv. 

Práva týkajúce sa pobytu 

Podstatné podmienky týkajúce sa pobytu sú a zostanú rovnaké ako podmienky podľa 

súčasného práva EÚ o voľnom pohybe. V prípade, kedy sa hostiteľské štáty rozhodli pre 

systém povinnej registrácie, rozhodnutia o udelení nového štatútu pobytu podľa Dohody 

o vystúpení sa budú uskutočňovať na základe objektívnych kritérií (t. j. bez diskrečnej 

právomoci) a na základe presne tých istých podmienok stanovených v Smernici o voľnom 

pohybe (Smernica 2004/38/ES): čl. 6 a 7 udeľujú právo na pobyt až na päť rokov osobám, 

ktoré pracujú alebo majú dostatočné finančné zdroje a nemocenské poistenie, čl. 16 až 18 

udeľujú právo na trvalý pobyt tým, ktorí sa zdržiavali legálne po dobu piatich rokov. 

V zásade občania EÚ a štátni príslušníci Spojeného kráľovstva spĺňajú tieto podmienky, ak 

sú: zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby; alebo majú dostatočné zdroje 

a nemocenské poistenie; alebo sú rodinnými príslušníkmi inej osoby, ktorá spĺňa tieto 

podmienky; alebo už získali právo na trvalý pobyt, a preto už nepodliehajú žiadnym 

podmienkam. 

Dohoda o vystúpení nevyžaduje fyzickú prítomnosť v hostiteľskom štáte na konci 

prechodného obdobia – akceptované sú dočasné neprítomnosti, ktoré neovplyvňujú právo 

na pobyt a dlhšie neprítomnosti, ktoré neovplyvňujú právo na trvalý pobyt. 



Tí, ktorí sú chránení v Dohode o vystúpení, ktorí ešte nezískali právo na trvalý pobyt – ak 

nežili v hostiteľskom štáte najmenej po dobu piatich rokov – budú plne chránení v Dohode 

o vystúpení a budú môcť naďalej pobývať v hostiteľskom štáte a získať právo na trvalý 

pobyt aj po vystúpení Spojeného kráľovstva. 

Občania EÚ a občania Spojeného kráľovstva, ktorí prídu do hostiteľského štátu počas 

prechodného obdobia, budú mať podľa Dohody o vystúpení rovnaké práva a povinnosti ako 

tí, ktorí prídu do hostiteľského štátu pred 30. marcom 2019. Ich práva budú takisto 

podliehať rovnakým obmedzeniam. Dotknuté osoby už nebudú mať nárok využívať výhody 

plynúce z Dohody o vystúpení, ak sa zdržiavali mimo hostiteľského štátu po dobu viac ako 

päť rokov. 

Práva pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb a uznávanie odborných 

kvalifikácií 

Osoby, na ktoré sa vzťahuje Dohoda o vystúpení, budú mať právo nastúpiť do 

zamestnania alebo vykonávať hospodársku činnosť ako samostatne zárobkovo činná 

osoba. Rovnako si ponechajú všetky práva pracovníkov založené na práve EÚ. Zachovajú 

si napríklad právo nebyť diskriminovaní na základe štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o 

zamestnanie, odmeňovanie a iné pracovné a zamestnanecké podmienky; právo začať a 

vykonávať činnosť v súlade s pravidlami platnými pre štátnych príslušníkov hostiteľského 

štátu, právo na pomoc pri zamestnávaní za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci 

hostiteľského štátu, právo na rovnaké zaobchádzanie v súvislosti so zamestnávateľskými 

a pracovnými podmienkami, právo na sociálne a daňové výhody, kolektívne práva a právo 

na prístup ich detí k vzdelaniu. 

Dohoda o vystúpení bude takisto chrániť práva cezhraničných pracovníkov alebo osôb s 

cezhraničnou samostatnou zárobkovou činnosťou v krajinách, v ktorých pracujú. 

Okrem toho, ak osoba, na ktorú sa vzťahuje Dohoda o vystúpení, ktorá má uznanú 

odbornú kvalifikáciu v krajine (v členskom štáte EÚ alebo Spojenom kráľovstve), v ktorej 

má v súčasnosti bydlisko, alebo v prípade cezhraničných pracovníkov v krajine, v ktorej 

pracuje, sa bude môcť naďalej opierať o rozhodnutie o uznaní na účel vykonávania 

odborných činností spojených s používaním týchto odborných kvalifikácií. Ak už osoba 

požiadala o uznanie svojej odbornej kvalifikácie pred uplynutím prechodného obdobia, 

bude jej žiadosť spracovaná na domácom trhu v súlade s pravidlami EÚ platnými v čase 

podania žiadosti. 

Sociálne zabezpečenie 

Dohoda o vystúpení stanovuje pravidlá týkajúce sa koordinácie sociálneho zabezpečenia 

vo vzťahu k tým, ktorých sa týkajú výhody plynúce z časti Dohody o občanoch a ďalším 

osobám, ktoré sa na konci prechodného obdobia budú nachádzať v situácii zahŕňajúcej 

Spojené kráľovstvo a členský štát z hľadiska spolupráce v oblasti sociálneho zabezpečenia. 

Tieto osoby si zachovajú svoje právo na zdravotnú starostlivosť, dôchodok a iné 

dávky sociálneho zabezpečenia a ak majú nárok na peňažnú dávku z jednej krajiny, 

budú ju môcť získať aj v prípade, že sa rozhodnú žiť v inej krajine. 

Ustanovenia sociálneho zabezpečenia Dohody o vystúpení sa budú týkať občanov EÚ a 

štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva v cezhraničných situáciách sociálneho 

zabezpečenia, ktoré zahŕňajú Spojené kráľovstvo a (aspoň) jeden členský štát na konci 

prechodného obdobia. 

Tieto ustanovenia možno rozšíriť na „trojstranné“ situácie v oblasti sociálneho 

zabezpečenia zahrňujúce členský štát (alebo niekoľko členských štátov), Spojené 

kráľovstvo a krajinu EZVO (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko). To umožní 

chrániť práva občanov EÚ, občanov Spojeného kráľovstva, ako aj občanov krajín EZVO, 

ktorí sa nachádzajú v takomto type „trojuholníka“. 

Pre fungovanie spomenutého je potrebné uplatniť tri rôzne dohody: článok v Dohode 

o vystúpení chrániaci štátnych príslušníkov krajín EZVO, ustanovenia chrániace občanov 

EÚ v príslušných dohodách medzi Spojeným kráľovstvom a krajinami EZVO a ustanovenia 



chrániace štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva v príslušných dohodách medzi EÚ a 

krajinami EZVO. 

Článok v Dohode o vystúpení týkajúci sa ochrany štátnych príslušníkov krajín EZVO bude 

uplatniteľný len vtedy, ak budú posledné dve ustanovenia uzavreté a uplatniteľné. 

Rozhodnutie o uplatniteľnosti tohto článku prijme Spoločný výbor vytvorený na základe 

Dohody o vystúpení. 

 

--------------------------------------------------- 

Niektoré špecifické prípady, na ktoré sa vzťahuje Dohoda o vystúpení 

Prípad 1: Pracovníci. Ste občanom EÚ, ktorý prišiel do Spojeného kráľovstva pred dvoma 

rokmi a pracujete v miestnej nemocnici. Budete môcť zostať v Spojenom kráľovstve po 

tom, čo Spojené kráľovstvo opustí EÚ. Právo EÚ o voľnom pohybe sa bude naďalej 

uplatňovať až do konca prechodného obdobia. Dohoda o vystúpení potom stanovuje, že ak 

máte pobyt na území Spojeného kráľovstva na konci prechodného obdobia, budete môcť 

zostať v Spojenom kráľovstve v podstate za rovnakých hmotnoprávnych podmienok 

požadovaných právom EÚ o voľnom pohybe: naďalej budete mať právo pobytu ak budete 

pokračovať v práci (alebo ak nedobrovoľne prestanete pracovať v súlade s čl. 7 ods. 3 

Smernice o voľnom pohybe), ak sa stanete samostatne zárobkovo činnou osobou alebo sa 

stanete sebestačnou osobou (t. j. máte dostatočné finančné zdroje a nemocenské 

poistenie). 

Za týmto účelom avšak budete musieť požiadať orgány Spojeného kráľovstva o nový štatút 

pobytu v Spojenom kráľovstve. Po tom, ako dosiahnete hranicu piatich rokov legálneho 

pobytu v Spojenom kráľovstve, budete môcť požiadať o to, aby bol váš štatút pobytu v 

Spojenom kráľovstve rozšírený na trvalý pobyt, ktorý ponúka viac práv a lepšiu ochranu. 

Prípad 2: Cezhraniční pracovníci, ktorí sa spoliehajú na odbornú kvalifikáciu. Ste 

britský fyzioterapeut, ktorý žije v Belgicku a pracuje ako fyzioterapeut v Holandsku, kde 

ste mali uznanú britskú odbornú kvalifikáciu pred koncom prechodného obdobia. Právo EÚ 

o voľnom pohybe sa bude naďalej uplatňovať až do konca prechodného obdobia. Ak sa po 

vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ budete stále nachádzať v rovnakej situácii, Dohoda 

o vystúpení zabezpečí, že budete môcť naďalej bývať v Belgicku a vykonávať svoju 

profesionálnu činnosť v Holandsku ako cezhraničný pracovník alebo, ak je to možné, 

cezhraničná samostatne zárobkovo činná osoba. Budete sa môcť naďalej spoliehať na 

rozhodnutie holandských orgánov uznať vašu odbornú kvalifikáciu na účely vykonávania 

vašich profesionálnych činností. 

Prípad 3: Študenti. Ste občan členského štátu EÚ a práve študujete v Spojenom 

kráľovstve. Právo EÚ o voľnom pohybe sa bude naďalej uplatňovať až do konca 

prechodného obdobia. Ak na konci prechodného obdobia budete stále študovať v Spojenom 

kráľovstve, budete tam môcť zostať – budete avšak musieť požiadať o nový štatút pobytu 

v Spojenom kráľovstve. Po piatich rokoch pobytu budete môcť požiadať o nový štatút 

trvalého pobytu v Spojenom kráľovstve. Okrem toho budete mať možnosť naďalej meniť 

svoj štatút: budete môcť začať pracovať alebo sa stať samostatne zárobkovo činnou 

osobou. 

--------------------------------------------------- 

 

Použiteľné postupy 

Dohoda o vystúpení ponecháva voľbu hostiteľskému štátu, či zavedie systém povinnej 

registrácie ako podmienku pre využívanie práv vyplývajúcich z Dohody o vystúpení. 

Spojené kráľovstvo už vyjadrilo úmysel uplatňovať systém povinnej registrácie pre tých, 

ktorí by chceli čerpať výhody plynúce z Dohody o vystúpení. Tí, ktorí budú spĺňať 

podmienky, dostanú doklad o pobyte (ktorý môže byť v elektronickej podobe). 

Niektoré členské štáty EÚ uviedli, že aj oni budú uplatňovať povinný systém registrácie 

(tzv. „konštitutívny systém“). V ostatných členských štátoch sa však na štátnych 



príslušníkov Spojeného kráľovstva, ktorí budú spĺňať podmienky stanovené v Dohode o 

vystúpení, budú automaticky vzťahovať výhody plynúce z Dohody o vystúpení (tzv. 

„deklaratórny systém“). V druhom prípade budú štátni príslušníci Spojeného kráľovstva 

oprávnení požiadať hostiteľský štát, aby im vydal doklad o pobyte, ktorý bude potvrdzovať, 

že sa na nich vzťahuje Dohoda o vystúpení. 

EÚ pripisuje mimoriadny význam existencii hladkých a jednoduchých 

administratívnych postupov pre občanov, na ktorých sa vzťahuje Dohoda o vystúpení, 

aby mohli uplatňovať svoje práva. Len to, čo je striktne nevyhnutné a primerané na 

určenie, či boli kritériá pre zákonné bydlisko splnené, sa môže vyžadovať a akejkoľvek 

zbytočnej administratívnej záťaži sa zabráni. Tieto požiadavky sú osobitne dôležité, ak sa 

hostiteľský štát rozhodne pre povinný systém registrácie. Náklady na takéto žiadosti nesmú 

prekročiť tie, ktoré sú uložené štátnym príslušníkom na vydávanie podobných dokumentov. 

Tí, ktorí už majú dokument o trvalom pobyte, si ho budú môcť bezplatne vymeniť za 

„osobitný štatút“. 

Administratívne postupy pre žiadosti o „osobitný štatút“, ktorý Spojené kráľovstvo alebo 

členské štáty vytvoria na základe Dohody o vystúpení, musia tiež rešpektovať vyššie 

uvedené požiadavky. Chyby, neúmyselné vynechania alebo nedodržanie termínu na 

predloženie žiadosti sa musia riešiť primeraným prístupom. Celkovým cieľom je zabezpečiť, 

aby bol proces pre občanov čo najjasnejší, najjednoduchší a čo najmenej byrokratický. 

Vykonávanie a monitorovanie časti Dohody o vystúpení o právach občanov 

Text Dohody o vystúpení o právach občanov je veľmi exaktný, takže sa naň môžu občania 

EÚ priamo odvolávať pred súdmi Spojeného kráľovstva, ako aj štátni príslušníci Spojeného 

kráľovstva pred súdmi členských štátov. Akékoľvek vnútroštátne právne predpisy, ktoré 

nie sú v súlade s ustanoveniami Dohody o vystúpení, budú musieť byť zrušené. 

Súdy Spojeného kráľovstva budú môcť požiadať Súdny dvor  EÚ o predbežné rozhodnutia 

týkajúce sa výkladu časti Dohody o vystúpení o právach občanov počas obdobia ôsmich 

rokov po ukončení prechodného obdobia. V súvislosti s otázkami v prípade postavenia 

Spojeného kráľovstva začne toto osemročné obdobie plynúť od 30. marca 2019. 

Vykonávanie a uplatňovanie práv občanov v EÚ bude monitorovať Komisia v súlade so 

zmluvami Únie. V Spojenom kráľovstve bude túto úlohu plniť nezávislý vnútroštátny orgán. 

Tomuto orgánu budú udelené rovnocenné právomoci aké bude mať Európska komisia, aby 

mohol prijímať a vyšetrovať sťažnosti občanov Únie a ich rodinných príslušníkov, vykonávať 

vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy a dostávať právne prípady pred súdy Spojeného 

kráľovstva, týkajúce sa údajných porušení zo strany správnych orgánov Spojeného 

kráľovstva vo vzťahu k ich záväzkom plynúcim z časti Dohody o vystúpení týkajúcej sa 

práv občanov. 

Dozorný orgán a Európska komisia sa každoročne budú informovať, prostredníctvom 

Spoločného výboru zriadeného na základe Dohody o vystúpení, o opatreniach prijatých na 

uplatňovanie a presadzovanie práv občanov podľa Dohody o vystúpení. Tieto informácie 

by mali zahŕňať najmä počet a povahu posudzovaných sťažností a akékoľvek následné 

právne kroky. 

Prezentácia práv občanov 

Nasledujúci graf stručne vysvetľuje kľúčové podmienky Dohody o vystúpení. Použité údaje 

o 3,2 miliónoch občanov EÚ v Spojenom kráľovstve a 1,2 milióne občanov Spojeného 

kráľovstva v EÚ sú odhady založené na číslach OSN a Spojeného kráľovstva z roku 2015. 

Skutočné hodnoty sa môžu líšiť. 

 



 
 

III. Čo sa dohodlo v súvislosti s otázkami oddelenia? 

V súlade s usmerneniami Európskej rady (čl. 50) sa v prípadoch, v ktorých to je potrebné, 

usiluje Dohoda o vystúpení zabezpečiť riadne vystúpenie a stanovuje podrobné 

ustanovenia, ktoré sú potrebné na ukončenie prebiehajúcich procesov a dojednaní v 

niekoľkých oblastiach politiky. 

Tovar umiestnený na trh 

Dohoda o vystúpení stanovuje, že tovar uvedený na trh v EÚ alebo v Spojenom kráľovstve 

v súlade s právnymi predpismi pred koncom prechodného obdobia môže naďalej slobodne 

obiehať na týchto trhoch a medzi nimi, až kým sa nedostane ku koncovým používateľom, 

bez potreby úprav tovaru, či jeho opätovného označovania. 

To znamená, že tovar, ktorý bude na konci prechodného obdobia stále v distribučnom 

reťazci, sa môže dostať ku koncovým používateľom v EÚ alebo v Spojenom kráľovstve bez 

toho, aby musel spĺňať ďalšie požiadavky na produkt. Takýto tovar môže byť tiež uvedený 

do prevádzky (ak je tak stanovené v príslušných ustanoveniach práva EÚ) a bude podliehať 

nepretržitému dohľadu zo strany orgánov dohľadu nad trhom členských štátov a Spojeného 

kráľovstva. 

Výnimkou je pohyb živých zvierat a živočíšnych výrobkov medzi trhom Únie a trhom 

Spojeného kráľovstva, ktorý sa od konca prechodného obdobia bude riadiť príslušnými 

pravidlami zmluvných strán o dovoze a sanitárnych kontrolách na hraniciach, bez ohľadu 

na to, či boli uvedené na trh pred koncom prechodného obdobia. 

Vyššie uvedené je potrebné vzhľadom na vysoké hygienické riziká spojené s takýmito 

výrobkami a potrebu účinných veterinárnych kontrol, keď tieto výrobky, ako aj živé 

zvieratá, vstupujú na trh Únie alebo na trh Spojeného kráľovstva. 

 

--------------------------------------------------- 

Minimalizácia narušenia distribučných reťazcov na konci prechodného obdobia 



Dohoda o vystúpení zabezpečuje, že tovar, ktorý už bol uvedený na trh, môže byť naďalej 

dostupný na trhu Spojeného kráľovstva a Jednotnom trhu EÚ po skončení prechodného 

obdobia. Vzťahuje sa to na všetok tovar, ktorý spadá pod voľný pohyb tovaru stanovený v 

Zmluve o fungovaní Európskej únie, konkrétne: poľnohospodárske výrobky, spotrebné 

výrobky (ako sú hračky, textil, kozmetika), zdravotnícke výrobky (farmaceutické výrobky, 

zdravotnícke pomôcky) a priemyselné výrobky ako sú motorové vozidlá, námorné 

zariadenia, stroje, výťahy, elektrické zariadenia, stavebné výrobky a chemikálie. 

Avšak živé zvieratá a živočíšne produkty, ako napríklad potraviny zo zvierat, budú musieť 

byť od konca prechodného obdobia v súlade s pravidlami EÚ alebo Spojeného kráľovstva o 

dovoze z tretích krajín. 

Dohoda stanovuje napríklad, že: 

Röntgenový stroj označený CE, predaný nemocnici v Spojenom kráľovstve výrobcom z 

EÚ-27, ktorý ešte nebol odoslaný alebo fyzicky dodaný pred koncom prechodného obdobia, 

sa dá po tomto termíne odoslať a dodať do nemocnice na základe jeho súladu s 

uplatniteľnými požiadavkami v čase jeho uvedenia na trh. Preto nie je potrebné opätovne 

certifikovať alebo pripevňovať nové označenia o zhode produktu špecifické pre Spojené 

kráľovstvo, či prispôsobovať výrobok nejakým novým požiadavkám na výrobky, vrátane 

označení, ktoré sa majú pripevniť na výrobok, alebo informácií, ktoré sa k nemu majú 

pribaliť (manuál výrobku, pokyny na použitie a podobne). 

V podobnom duchu, auto dodané výrobcom v Spojenom kráľovstve na základe 

typového schválenia udeleného orgánmi Spojeného kráľovstva a predaného distribútorovi 

v EÚ-27 pred koncom prechodného obdobia môže byť odoslané distribútorovi, ďalej 

predávané konečnému zákazníkovi, zaregistrované a uvedené do prevádzky v 

ktoromkoľvek členskom štáte na základe jeho súladu s uplatniteľnými požiadavkami v čase 

jeho uvedenia na trh. 

---------------------------------------------------- 

 

Prebiehajúce pohyby tovaru z colnej perspektívy 

Pre colné účely, DPH a spotrebné dane sa v Dohode o vystúpení zabezpečuje, že pohyb 

tovaru, ktorý začal pred odchodom Spojeného kráľovstva z Colnej únie EÚ, môže byť 

dokončený podľa pravidiel Únie, ktoré boli platné v čase začatia prepravy. Po uplynutí 

prechodného obdobia sa pravidlá EÚ budú naďalej uplatňovať na cezhraničné transakcie 

začaté pred koncom prechodného obdobia, pokiaľ ide o práva a povinnosti platiteľov dane, 

týkajúce sa povinnosti poskytovať informácie, platieb a vrátenia DPH. Rovnaký prístup sa 

vzťahuje aj na prebiehajúcu administratívnu spoluprácu, ktorá by mala byť spolu s 

výmenou informácií začatou pred vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ ukončená podľa 

platných pravidiel EÚ. 

Ochrana práv duševného vlastníctva 

Podľa Dohody o vystúpení bude na území Spojeného kráľovstva zachovaná ochrana 

poskytovaná jednotným právam duševného vlastníctva EÚ (ochranné známky, práva 

týkajúce sa registrovaného dizajnu, práva pre rozmanitosť rastlín, atď.). Všetky takéto 

chránené práva budú musieť byť chránené Spojeným kráľovstvom ako národné práva 

duševného vlastníctva. Premena práva EÚ na právo Spojeného kráľovstva na účely ochrany 

v Spojenom kráľovstve bude automatická, bez potreby akéhokoľvek opätovného 

preskúmania a bude bez nákladov. Tým sa zabezpečí rešpektovanie existujúcich 

majetkových práv v Spojenom kráľovstve a zabezpečí sa potrebná istota voči používateľom 

a držiteľom práv. 

EÚ a Spojené kráľovstvo sa tiež dohodli, že existujúce zemepisné označenia schválené 

Úniou budú právne chránené v rámci Dohody o vystúpení, kým sa neuzavrie nová dohoda 

o zemepisných označeniach v kontexte budúcich vzťahov. Takéto zemepisné označenia sú 

v súčasnosti práva duševného vlastníctva v Spojenom kráľovstve a EÚ. 



Spojené kráľovstvo zaručí aspoň takú úroveň ochrany pre existujúce zemepisné označenia, 

aká sa v súčasnosti uplatňuje v rámci EÚ. Táto ochrana bude presadzovaná 

prostredníctvom domácej legislatívy Spojeného kráľovstva. 

Geografické označenia schválené EÚ, ktoré nesú názvy pôvodu v Spojenom kráľovstve 

(napr. Welsh Lamb), zostávajú v EÚ nezmenené, a preto sú naďalej chránené v EÚ. 

 

--------------------------------------------------- 

Viac ako 3 000 zemepisných označení zostane chránených v Spojenom kráľovstve 

Viac ako 3 000 zemepisných označení ako Parmská šunka, Champagne, Bayerisches bier, 

syr Feta, Tokajské víno, Pastel de Tentúgal a Vinagre de Jerez sú dnes chránené podľa 

práva EÚ ako sui generis práva duševného vlastníctva v celej EÚ vrátane Spojeného 

kráľovstva. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie nebude mať za následok 

stratu týchto práv duševného vlastníctva. Dohoda o zemepisných označeniach zahŕňa 

chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenia, zaručené tradičné špeciality 

a tradičné výrazy pre víno. Táto dohoda bude tiež prínosom pre zemepisné označenia s 

názvom pôvodu v Spojenom kráľovstve (napríklad Welsh lamb): získajú tiež ochranu podľa 

práva Spojeného kráľovstva v Spojenom kráľovstve a zachovajú si existujúcu ochranu 

podľa práva EÚ v EÚ. 

Zemepisné označenia majú dôležitú hodnotu pre miestne komunity, či už z ekonomického 

alebo kultúrneho hľadiska. Každé označenie chránené v EÚ predstavuje poľnohospodársky, 

potravinový alebo nápojový výrobok s hlbokými miestnymi koreňmi, ktorého ochrana podľa 

práva EÚ priniesla značnú hodnotu pre svojich výrobcov a miestnu komunitu. Kvalita, 

povesť a charakteristiky výrobkov možno pripísať ich zemepisnému pôvodu. Ich ochrana 

pomáha zachovávať pravosť týchto výrobkov, podporuje rozvoj vidieka a podporuje 

pracovné príležitosti vo výrobe, spracovaní a iných súvisiacich službách. 

--------------------------------------------------- 

 

Prebiehajúca policajná a justičná spolupráca v trestných záležitostiach 

Dohoda o vystúpení stanovuje pravidlá postupného redukovania prebiehajúcich policajných 

a súdnych konaní v trestných veciach týkajúcich sa Spojeného kráľovstva. Akékoľvek 

takéto konanie by sa malo dokončiť podľa rovnakých pravidiel EÚ. 

Príklady: ako bude fungovať policajná a justičná spolupráca v praxi? 

Zločinec zatknutý Spojeným kráľovstvom na základe európskeho zatýkacieho rozkazu by 

mal byť odovzdaný členskému štátu, ktorý po tejto osobe pátral. 

Spoločný vyšetrovací tím zriadený Spojeným kráľovstvom a inými členskými štátmi by mal 

v podobnom duchu pokračovať vo svojich vyšetrovaniach. 

V prípade, kedy orgán členského štátu EÚ dostane žiadosť Spojeného kráľovstva o 

zabavenie výnosov z trestnej činnosti pred koncom prechodného obdobia, by sa malo 

postupovať podľa platných pravidiel EÚ. 

Prebiehajúca súdna spolupráca v občianskych a obchodných záležitostiach 

Dohoda o vystúpení stanovuje, že právne predpisy EÚ týkajúce sa medzinárodnej 

jurisdikcie v cezhraničných občianskoprávnych sporoch by sa mali naďalej uplatňovať na 

konania začaté pred koncom prechodného obdobia a príslušné právne predpisy EÚ o 

uznávaní a výkone rozsudkov majú platiť aj naďalej, pokiaľ ide o rozsudky vynesené pred 

koncom prechodného obdobia. 

Ako sa budú riešiť prebiehajúce súdne konania medzi spoločnosťami po skončení 

prechodného obdobia? 



Ako príklad sa môže uviesť situácia, kedy na konci prechodného obdobia prebieha súdny 

spor medzi holandskou spoločnosťou a spoločnosťou v Spojenom kráľovstve pred súdom 

Spojeného kráľovstva. 

Zodpovednosť súdu Spojeného kráľovstva za vypočutie prípadu vyplýva z práva EÚ. Podľa 

Dohody o vystúpení je aj po ukončení prechodného obdobia súd Spojeného kráľovstva 

naďalej príslušný na vypočúvanie tohto prípadu na základe právnych predpisov EÚ. 

Podľa ďalšieho príkladu sa na konci prechodného obdobia môže spoločnosť nachádzať v 

súdnom konaní proti spoločnosti v Spojenom kráľovstve pred francúzskym súdom. 

Podľa Dohody o vystúpení sa v rámci Spojeného kráľovstva aj po skončení prechodného 

obdobia naďalej uplatňuje právo EÚ týkajúce sa uznávania a výkonu rozsudkov na uznanie 

a výkon rozsudku vydaného francúzskym súdom. 

Používanie údajov a informácií vymenených pred koncom prechodného obdobia 

Počas členstva Spojeného kráľovstva v EÚ získali súkromné a verejné orgány v Spojenom 

kráľovstve od spoločností a správnych orgánov v iných členských štátoch osobné údaje. 

Dohoda o vystúpení stanovuje, že po skončení prechodného obdobia musí Spojené 

kráľovstvo naďalej uplatňovať pravidlá EÚ týkajúce sa ochrany údajov na tieto osobné 

údaje, až kým EÚ nestanoví prostredníctvom formálneho, tzv. rozhodnutia o 

primeranosti, že režim ochrany osobných údajov v Spojenom kráľovstve poskytuje 

záruky ochrany údajov, ktoré sú „v zásade rovnocenné“ s ochrannými opatreniami v EÚ. 

Formálnemu rozhodnutiu o primeranosti zo strany EÚ musí predchádzať hodnotenie režimu 

ochrany údajov platného v Spojenom kráľovstve. V prípade, že rozhodnutie o primeranosti 

bude zrušené, získané údaje budú naďalej podliehať rovnakej „v zásade rovnocennej“ 

úrovni ochrany priamo podľa Dohody o vystúpení. 

Prebiehajúce verejné obstarávanie 

Dohoda o vystúpení poskytuje právnu istotu v súvislosti s verejným obstarávaním 

prebiehajúcim pred koncom prechodného obdobia, ktoré by sa malo ukončiť v súlade s 

právnymi predpismi EÚ, teda podľa rovnakých procesných a vecných pravidiel, podľa 

ktorých bolo začaté. 

Euratom 

Podľa Dohody o vystúpení a vzhľadom na opustenie Euratomu a záruk, ktoré Euratom 

zaručuje, prijme Spojené kráľovstvo výlučnú zodpovednosť za pokračovanie uplatňovania 

jadrových záruk a jeho medzinárodný záväzok pre budúci režim, ktorý zabezpečí krytie a 

účinnosť rovnocenné s existujúcimi opatreniami Euratomu. 

Euratom prevedie na Spojené kráľovstvo vlastníctvo zariadení a iného majetku v Spojenom 

kráľovstve týkajúceho sa zabezpečenia, za ktorý dostane kompenzáciu v tabuľkovej 

hodnote. 

Únia tiež poznamenáva, že vystúpenie z EÚ znamená, že medzinárodné dohody Euratomu 

sa už nebudú vzťahovať na Spojené kráľovstvo a že Spojené kráľovstvo sa musí v tejto 

súvislosti angažovať s medzinárodnými partnermi. 

Právo vlastníctva osobitného štiepneho materiálu, ktorý v Spojenom kráľovstve vlastnia 

subjekty Spojeného kráľovstva, sa prevedie z Euratomu na Spojené kráľovstvo. Pokiaľ ide 

o osobitný štiepny materiál, s ktorým v Spojenom kráľovstve zaobchádzali podniky EÚ-27, 

Spojené kráľovstvo akceptovalo, že práva Euratomu by sa mali naďalej vzťahovať naň 

(napríklad právo schváliť budúci predaj alebo prevod tohto materiálu). Obe strany súhlasia 

s tým, že konečná zodpovednosť za vyhoreté palivo a rádioaktívny odpad ostáva štátu, v 

ktorom boli vyprodukované, v súlade s medzinárodnými dohovormi a právnymi predpismi 

Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. 

Prebiehajúce súdne a administratívne postupy Únie 



Podľa Dohody o vystúpení zostane Súdny dvor Európskej únie príslušný pre súdne 

konania týkajúce sa Spojeného kráľovstva zaregistrované v Európskom súdnom dvore 

pred skončením prechodného obdobia a tieto konania by mali pokračovať až do vydania 

konečného záväzného rozsudku v súlade s pravidlami Únie. Týka sa to všetkých štádií 

konania, teda aj odvolaní alebo postúpenia veci Všeobecnému súdu. Umožňuje to, aby 

prebiehajúce prípady boli dokončené usporiadaným spôsobom. 

Zatiaľ čo vyššie uvedené riešenie vyrieši problém prebiehajúcich prípadov, bude možné 

predložiť niektoré prípady týkajúce sa Spojeného kráľovstva na Súdny dvor EÚ na vydanie 

uznesenia podľa pravidiel Únie aj po skončení prechodného obdobia. 

Dohoda o vystúpení stanovuje, že do štyroch rokov od skončenia prechodného obdobia 

môže Európska komisia predložiť Súdnemu dvoru EÚ nové prípady proti Spojenému 

kráľovstvu týkajúce sa porušenia práva EÚ, ku ktorým došlo pred koncom prechodného 

obdobia. 

V rovnakej lehote môže byť Spojené kráľovstvo postavené pred Súdny dvor EÚ za 

nedodržanie administratívneho rozhodnutia inštitúcie alebo orgánu Únie prijatého pred 

koncom prechodného obdobia, alebo, v súvislosti s určitými konaniami výslovne 

uvedenými v Dohode o vystúpení, aj po skončení prechodného obdobia. 

Právomoc Súdneho dvora EÚ v týchto nových prípadoch je v súlade so zásadou, že zrušenie 

zmluvy EÚ nemá vplyv na žiadne právo, záväzok alebo právnu situáciu strán vytvorenú 

pred jej zrušením. Zabezpečí sa tým právna istota a rovnaké podmienky medzi členskými 

štátmi EÚ a Spojeným kráľovstvom, pokiaľ ide o situácie vzniknuté v čase, kedy bolo 

Spojené kráľovstvo viazané právom EÚ. 

Čo sa týka administratívnych postupov, Dohoda o vystúpení stanovuje, že prebiehajúce 

konania sa budú naďalej riešiť podľa pravidiel Únie. Ide o postupy týkajúce sa otázok, ako 

sú hospodárska súťaž a štátna pomoc, ktoré boli začaté pred koncom prechodného obdobia 

inštitúciami, úradmi a agentúrami Únie, a ktoré sa týkajú Spojeného kráľovstva, alebo 

fyzických, či právnických osôb v Spojenom kráľovstve. 

Pokiaľ ide o pomoc poskytnutú pred koncom prechodného obdobia, na obdobie štyroch 

rokov po ukončení prechodného obdobia má Európska komisia právomoc začať nové 

administratívne postupy týkajúce sa štátnej pomoci vo vzťahu k Spojenému 

kráľovstvu. Po skončení tohto štvorročného obdobia má Komisia právomoc pre postupy 

začaté pred koncom tohto obdobia. 

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) má právomoc začať nové 

vyšetrovania na obdobie štyroch rokov od skončenia prechodného obdobia pre 

skutočnosti, ku ktorým došlo pred koncom prechodného obdobia, alebo pre colný dlh 

vypočítaný po ukončení prechodného obdobia. Možnosť začať takéto nové administratívne 

postupy je v súlade s myšlienkou, že Spojené kráľovstvo je naďalej v plnom rozsahu 

viazané právom EÚ až do konca prechodného obdobia, a preto by sa mal počas celého 

obdobia zabezpečiť súlad a rovnaké podmienky s ostatnými členskými štátmi. 

Fungovanie inštitúcií, agentúr a orgánov Únie 

Podľa Dohody o vystúpení by sa súčasné výsady a imunity Únie mali naďalej uplatňovať 

na aktivity, ktoré sa uskutočnili pred koncom prechodného obdobia. Obe strany budú 

naďalej zabezpečovať dodržiavanie povinností mlčanlivosti. Utajované skutočnosti a iné 

dokumenty získané v čase, keď bolo Spojené kráľovstvo členským štátom EÚ, by si mali 

zachovať rovnakú úroveň ochrany akú mali pred koncom prechodného obdobia. 

 

IV. Čo bolo dohodnuté v súvislosti s prechodným obdobím? 

Dohoda o vystúpení stanovuje prechodné obdobie do konca roka 2020. Pokračujúce 

uplatňovanie práva EÚ počas tohto obdobia poskytne vnútroštátnym správnym orgánom a 

podnikom čas na prípravu na nové vzťahy. Poskytne tiež EÚ a Spojenému kráľovstvu čas 

na rokovania o budúcich vzťahoch. 



Prechodné obdobie sa skončí 31. decembra 2020, zohľadňujúc počiatočnú žiadosť 

Spojeného kráľovstva o prechodné obdobie v trvaní približne dvoch rokov a jeho prekrytie 

s koncom súčasného dlhodobého rozpočtu EÚ (Viacročný finančný rámec 2014-2020). 

Počas tohto obdobia sa celé acquis Únie bude aj naďalej uplatňovať na Spojené kráľovstvo 

a v jeho rámci, ako keby bolo členským štátom EÚ. To znamená, že Spojené kráľovstvo sa 

bude naďalej zúčastňovať na Colnej únii EÚ a Jednotnom trhu (so všetkými štyrmi 

slobodami) a na všetkých politikách Únie. Akékoľvek zmeny v acquis Únie sa automaticky 

uplatnia na Spojené kráľovstvo a v jeho rámci. Priamy účinok a prednosť práva EÚ budú 

zachované. Budú sa uplatňovať všetky existujúce regulačné, rozpočtové, dozorné, súdne 

a donucovacie nástroje a štruktúry Únie vrátane právomoci Súdneho dvora Európskej únie. 

Počas tohto prechodného obdobia bude Spojené kráľovstvo musieť dodržiavať obchodnú 

politiku EÚ a bude naďalej viazané výhradnými právomocami Únie, najmä pokiaľ ide o 

spoločnú obchodnú politiku EÚ. 

Spojené kráľovstvo bude počas prechodného obdobia viazané záväzkami vyplývajúcimi zo 

všetkých medzinárodných dohôd EÚ. V oblasti obchodu to znamená, že tretie krajiny si 

zachovajú rovnaký prístup na trh v Spojenom kráľovstve. Počas tohto obdobia sa Spojené 

kráľovstvo nemôže viazať novými dohodami ako takými v oblastiach výlučnej právomoci 

Únie, pokiaľ nebude mať povolenie od EÚ. 

Od dátumu vystúpenia z EÚ (aj počas prechodného obdobia) nebude Spojené kráľovstvo 

už súčasťou rozhodovacích procesov EÚ. V inštitúciách, agentúrach a orgánoch EÚ už 

nebude zastúpené a osoby určené, nominované alebo zastupujúce Spojené kráľovstvo a 

osoby volené v Spojenom kráľovstve už nebudú súčasťou inštitúcií, agentúr a orgánov EÚ. 

S určitými výnimkami sa Spojené kráľovstvo už nebude zúčastňovať na stretnutiach skupín 

členských štátov. Spojené kráľovstvo nemôže počas prechodného obdobia pôsobiť ako 

„spravodajca“ európskych orgánov (napríklad vyprodukovať posúdenie rizík pre Európsku 

chemickú agentúru) alebo členských štátov (napríklad posúdiť bezpečnosť a účinnosť 

lieku). 

Prechodné obdobie takisto ponúka zainteresovaným stranám vrátane medzinárodných 

partnerov jasnosť a predvídateľnosť v oblasti rybného hospodárstva, pretože rozširuje 

uplatniteľnosť spoločnej rybárskej politiky EÚ (a podmienok príslušných medzinárodných 

dohôd) na Spojené kráľovstvo počas celého prechodu. Spojené kráľovstvo bude viazané 

rozhodnutiami o možnostiach rybolovu do konca prechodného obdobia. Bude konzultované 

v rôznych fázach ročného rozhodovacieho procesu v súvislosti s jeho rybolovnými 

možnosťami. Na základe pozvania Únie a v rozsahu povolenom príslušným fórom sa 

Spojené kráľovstvo môže zúčastniť na medzinárodných konzultáciách a rokovaniach s 

cieľom pripraviť svoje budúce členstvo v príslušných medzinárodných fórach. 

Možné predĺženie prechodného obdobia 

Dohoda o vystúpení obsahuje možnosť pre Spoločný výbor predĺžiť prechodné obdobie. 

Táto možnosť sa môže použiť iba raz a Spoločný výbor tak musí rozhodnúť pred 1. júlom 

2020. 

Toto ustanovenie tiež ponúka Spojenému kráľovstvu možnosť požiadať o dodatočný čas, 

aby sa ubezpečilo, že do konca prechodného obdobia môže byť dosiahnutá budúca dohoda 

vrátane ustanovení na vyhnutie sa tvrdej hranici v Írsku. 

Predĺženie sa môže uskutočniť len na základe vzájomnej dohody medzi Úniou a Spojeným 

kráľovstvom. Všetky ostatné podmienky dohodnuté v marci v súvislosti s prechodom 

zostanú platné. Pre pripomenutie to v skratke znamená úplné uplatňovanie práva Únie v 

Spojenom kráľovstve a plné právomoci inštitúcií Únie vrátane Súdneho dvora. 

Počas možného predĺženia prechodného obdobia sa však Spojené kráľovstvo bude 

považovať za tretiu krajinu na účely budúceho Viacročného finančného rámca od roku 

2021. V tomto rámci sa Spojené kráľovstvo bude môcť zúčastňovať na programoch EÚ na 

základe právnych základov pre tretie krajiny, ktoré budú dohodnuté v nariadeniach EÚ. 



Predĺženie prechodného obdobia si bude vyžadovať spravodlivý finančný príspevok 

Spojeného kráľovstva do rozpočtu EÚ, o ktorom bude musieť rozhodnúť Spoločný výbor 

zriadený na základe Dohody o vystúpení. 

Účasť Spojeného kráľovstva na európskej zahraničnej a obrannej politike počas 

prechodného obdobia 

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ sa bude uplatňovať na Spojené kráľovstvo 

počas prechodného obdobia. Spojené kráľovstvo bude musieť najmä implementovať 

obmedzujúce opatrenia Únie, ktoré boli zavedené alebo dohodnuté počas prechodného 

obdobia, alebo podporovať vyhlásenia a stanoviská EÚ v tretích krajinách a 

medzinárodných organizáciách. 

Spojené kráľovstvo bude mať možnosť zúčastňovať sa na vojenských operáciách a civilných 

misiách EÚ zriadených v rámci Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ (SBOP), 

avšak bez vedúcich kapacít. Napríklad prevádzkové veliteľstvo Operácie EÚ na boj proti 

pirátstvu, Atalanta, sa premiestni z Northwoodu do mesta Rota v Španielsku. 

Spojené kráľovstvo bude mať možnosť zúčastňovať sa na projektoch agentúr Spoločnej 

zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ vrátane Európskej obrannej agentúry, ale bez 

toho, aby malo rozhodovaciu úlohu. 

Účasť Spojeného kráľovstva na spravodlivosti a vnútorných veciach počas 

prechodného obdobia 

Všetky prvky politiky spravodlivosti a vnútorných vecí sa budú počas prechodného obdobia 

naďalej uplatňovať na Spojené kráľovstvo a Spojené kráľovstvo po vystúpení z EÚ zostane 

viazané aktmi EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. Môže sa rozhodnúť uplatniť svoje právo na „opt-

in/opt-out“, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré menia, nahrádzajú alebo zakladajú na týchto 

aktoch. 

Počas prechodného obdobia však Spojené kráľovstvo nebude mať právo prijať úplne nové 

opatrenia. EÚ však môže vyzvať Spojené kráľovstvo, aby spolupracovalo v súvislosti s 

takýmito novými opatreniami za podmienok stanovených pre spoluprácu s tretími 

krajinami. 

Aké sú dôsledky pre medzinárodné zmluvy? 

Medzinárodné zmluvy EÚ tvoria časť acquis pokrytú prechodom. Sú však zvláštne tým, že 

táto časť acquis bola vytvorená rokovaním a dohodou s medzinárodnými partnermi EÚ. 

Počas prechodného obdobia bude Spojené kráľovstvo viazané záväzkami vyplývajúcimi zo 

všetkých medzinárodných zmlúv EÚ vrátane multilaterálnych zmiešaných zmlúv. To 

znamená napríklad, že tretie krajiny budú mať prístup na trh v Spojenom kráľovstve za 

podmienok stanovených v obchodných zmluvách EÚ. Zaručuje to takisto integritu a 

homogénnosť Jednotného trhu EÚ a Colnej únie. 

EÚ oznámi ostatným stranám medzinárodných zmlúv dôsledky vystúpenia Spojeného 

kráľovstva z EÚ. Toto oznámenie by sa malo uskutočniť po podpísaní Dohody o vystúpení. 

Oznámenie sa bude vzťahovať na všetky medzinárodné zmluvy. 

EÚ bude tiež informovať svojich medzinárodných partnerov, že počas prechodného obdobia 

dohodnutého v rámci Dohody o vystúpení bude Spojené kráľovstvo asimilované na členský 

štát na účely medzinárodných zmlúv vrátane tých, ktoré by sa predbežne uplatňovali alebo 

nadobudli účinnosť počas prechodného obdobia. 

 

V. Čo sa dohodlo v súvislosti s finančným vyrovnaním? 

Usmernenia Európskej rady z 29. apríla 2017 požadovali jednotné finančné vyrovnanie 

týkajúce sa rozpočtu EÚ, ukončenia členstva Spojeného kráľovstva vo všetkých orgánoch 

alebo inštitúciách zriadených zmluvami EÚ a účasti Spojeného kráľovstva na osobitných 

fondoch a zariadeniach súvisiacich s politikami Únie. Dohodnuté finančné vyrovnanie 

zahŕňa všetky tieto body a zúčtováva účty. 



Podľa Dohody o vystúpení Spojené kráľovstvo pokryje svoj podiel na financovaní 

všetkých záväzkov prijatých počas členstva v Únii vo vzťahu k rozpočtu EÚ (a najmä 

k Viacročnému finančnému rámcu na roky 2014-2020 vrátane platieb, ktoré sa uskutočnia 

po ukončení prechodného obdobia vo vzťahu k ukončeniu programov), Európskej 

investičnej banke, Európskej centrálnej banke, Nástroju pre utečencov v Turecku, 

Trustovým fondom EÚ, agentúram Rady a tiež Európskemu rozvojovému fondu. 

V tomto kontexte sa vyjednávači Európskej komisie a Spojeného kráľovstva dohodli na 

spravodlivej metodike výpočtu záväzkov Spojeného kráľovstva v súvislosti s jeho 

vystúpením. 

Zásady, na ktorých je založená dohodnutá metodika: 

- žiaden členský štát by nemal platiť viac, alebo dostávať menej, v dôsledku 

vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie; 

- Spojené kráľovstvo by malo zaplatiť svoj podiel záväzkov prijatých počas jeho 

členstva; a 

- Spojené kráľovstvo by nemalo zaplatiť viac ani skôr v porovnaní s tým, keby ostalo 

členom EÚ. Znamená to najmä to, že Spojené kráľovstvo by malo platiť na základe 

skutočného výsledku rozpočtu, t. j. upraveného pre implementáciu. 

 

Koľko zaplatí Spojené kráľovstvo? 

Cieľom rokovaní bolo vyriešiť všetky záväzky, ktoré budú existovať k dátumu odchodu 

Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Dohoda o vystúpení preto nie je o výške 

finančného záväzku Spojeného kráľovstva, ale o metodike jeho výpočtu. 

Obe strany sa dohodli na objektívnej metodike, ktorá umožní splnenie všetkých spoločných 

záväzkov vo vzťahu k rozpočtu EÚ (2014-2020) vrátane nesplatených záväzkov na konci 

roka 2020 („Reste à liquider“) a záväzkov, ktoré nie sú kryté aktívami. 

Spojené kráľovstvo bude aj naďalej zaručovať úvery poskytnuté Úniou pred jeho 

vystúpením z EÚ a dostane späť svoj podiel na všetkých nevyužitých zárukách a následných 

spätných vymáhaniach po spustení záruk na takéto úvery. 

Spojené kráľovstvo okrem toho súhlasilo s plnením všetkých nesplatených záväzkov 

Trustových fondov EÚ a Nástroja pre utečencov v Turecku. Spojené kráľovstvo zostane 

stranou Európskeho rozvojového fondu a bude naďalej prispievať k platbám potrebným na 

splnenie všetkých záväzkov týkajúcich sa súčasného 11. ERF, ako aj predchádzajúcich 

fondov. 

Kapitál Spojeného kráľovstva v Európskej centrálnej banke bude uhradený Banke 

Anglicka (Bank of England) a Spojené kráľovstvo prestane byť členom ECB. Pokiaľ ide o 

Európsku investičnú banku, kapitál Spojeného kráľovstva bude v ročných splátkach 

splatený v rokoch 2019 až 2030, ale bude nahradený (dodatočnou) zárukou splatnou na 

požiadanie. Spojené kráľovstvo si ponechá záruku na stav nesplatených operácií EIB odo 

dňa vystúpenia z EÚ až do konca ich amortizácie. 

Spojené kráľovstvo si tiež ponechá výsady a imunity EIB (protokol 5 a 7 Zmluvy) pre stav 

operácií existujúcich v deň vystúpenia. 

Čo to znamená pre projekty a programy EÚ? 

Všetky projekty a programy EÚ budú financované podľa predpokladov súčasného 

Viacročného finančného rámca (2014-2020). Poskytuje to istotu všetkým príjemcom 

programov EÚ, vrátane príjemcov zo Spojeného kráľovstva, ktorí budú naďalej využívať 

programy EÚ až do ich ukončenia, ale nie finančné nástroje schválené po vystúpení z EÚ. 

Ako sa vypočíta podiel Spojeného kráľovstva? 

Spojené kráľovstvo prispeje k rozpočtu na roky 2019 a 2020 a jeho podiel bude percento 

vypočítané, akoby zostalo členským štátom. V prípade záväzkov po roku 2020 bude tento 



podiel stanovený ako pomer medzi vlastnými zdrojmi poskytnutými Spojeným kráľovstvom 

v období rokov 2014-2020 a vlastnými zdrojmi poskytnutými všetkými členskými štátmi 

(vrátane Spojeného kráľovstva) v tom istom období. Znamená to, že „britský rabat“ je 

zahrnutý do podielu Spojeného kráľovstva. 

Aký je podiel Spojeného kráľovstva na bohatstve EÚ (majetok - budovy a 

hotovosť)? 

Majetok EÚ patrí Únii, pretože EÚ má svoju vlastnú právnu subjektivitu a žiaden členský 

štát nemá právo na majetok EÚ. Britská časť záväzkov EÚ sa však zníži o zodpovedajúce 

aktíva, pretože nie je potrebné financovať pasíva kryté aktívami, a teda nie je potrebné, 

aby ich Spojené kráľovstvo financovalo. 

Ako dlho bude Spojené kráľovstvo platiť? 

Spojené kráľovstvo bude platiť až do vyplatenia posledného dlhodobého záväzku. Spojené 

kráľovstvo nebude musieť zaplatiť skôr v porovnaní s tým, keby ostalo členom EÚ. Je 

predpokladaná možnosť oboch strán súhlasiť s určitým zjednodušením. 

Bude Spojené kráľovstvo prispievať na dôchodkové záväzky štátnej služby EÚ? 

Spojené kráľovstvo zaplatí svoj podiel financovania dôchodkov a ostatných 

zamestnaneckých výhod nahromadených do konca roka 2020. Táto platba sa uskutoční, 

keď dôjde k splatnosti, podobne ako to platí pre zostávajúcich členov Únie. 

Aké by boli finančné dôsledky predĺženia prechodného obdobia? 

Počas akéhokoľvek predĺženia prechodného obdobia sa Spojené kráľovstvo bude považovať 

za tretiu krajinu na účely budúceho Viacročného finančného rámca od roku 2021. 

Predĺženie prechodného obdobia však bude vyžadovať finančný príspevok Spojeného 

kráľovstva do rozpočtu EÚ, o ktorom by musel rozhodnúť Spoločný výbor zriadený na 

riadenie Dohody o vystúpení. 

 

VI. Čo sa dohodlo na riadení Dohody o vystúpení? 

Dohoda o vystúpení obsahuje inštitucionálne opatrenia na zabezpečenie účinného riadenia, 

vykonávania a presadzovania dohody vrátane vhodných mechanizmov urovnávania 

sporov. 

EÚ a Spojené kráľovstvo sa dohodli na priamom účinku a nadradenosti celej Dohody 

o vystúpení za rovnakých podmienok ako tie, ktoré sú uplatniteľné v práve EÚ, ako aj na 

skutočnosti, že Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) je konečným rozhodcom pre 

záležitosti týkajúce sa práva EÚ alebo koncepcií práva EÚ. Je to nevyhnutná záruka, aby 

sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie práva EÚ. 

Dôležité časti Dohody o vystúpení sú založené na práve EÚ, ktoré sa používa na 

zabezpečenie toho, aby sa odstúpenie uskutočnilo usporiadaným spôsobom. Preto je ešte 

dôležitejšie, aby sa uplatňovali rovnaké právne účinky, metódy a zásady výkladu ako v 

prípade práva EÚ. 

V prípade sporu o výklade Dohody o vystúpení by sa v Spoločnom výbore uskutočnila 

počiatočná politická konzultácia. Ak sa riešenie nenájde, ktorákoľvek strana môže postúpiť 

spor na záväznú arbitráž. V prípadoch, v ktorých sa spor týka otázky práva EÚ, 

rozhodcovská komisia je povinná predložiť Súdnemu dvoru EÚ danú otázku na záväzné 

rozhodnutie. Okrem toho môže každá strana požiadať komisiu, aby otázku posunula na 

Súdny dvor EÚ. V takýchto prípadoch musí rozhodcovská komisia predložiť otázku 

Súdnemu dvoru, pokiaľ sa nedomnieva, že spor sa v skutočnosti netýka práva EÚ. Musí 

uviesť dôvody svojho posúdenia a strany môžu požiadať o preskúmanie tohto posúdenia. 

Rozhodnutie rozhodcovskej komisie bude záväzné pre Úniu a Spojené kráľovstvo. V 

prípade nedodržania záväzkov môže rozhodcovská komisia uložiť paušálnu pokutu alebo 

penále, ktoré sa má vyplatiť poškodenej strane. 

 



Napokon, ak sa konanie strán, ktoré je v nesúlade s Dohodou o vystúpení, nenapraví, 

Dohoda o vystúpení umožňuje stranám primerane pozastaviť uplatňovanie samotnej 

Dohody o vystúpení s výnimkou práv občanov, alebo častí iných dohôd medzi Úniou a 

Spojeným kráľovstvom. Takéto pozastavenie podlieha preskúmaniu rozhodcovskou 

komisiou. 

 

 

 
 

VII. Protokol o Írsku a Severnom Írsku 

Pozrite si prosím samostatný dokument Otázky a odpovede o protokole o Írsku a Severnom 

Írsku. 

 

VIII. Čo bolo dohodnuté v súvislosti so Suverénnymi základňovými územiami na 

Cypre? 

Ako sa uvádza v Spoločnom vyhlásení z 19. júna 2018, tak EÚ, ako aj Spojené kráľovstvo, 

sa zaviazali vytvoriť vhodné opatrenia pre Suverénne základňové územia, „najmä s cieľom 

chrániť záujmy Cyperčanov, ktorí žijú a pracujú na týchto územiach, po vystúpení 

Spojeného kráľovstva z Únie, pri plnom rešpektovaní práv a povinností vyplývajúcich zo 

Zmluvy o založení“. 

EÚ a Spojené kráľovstvo sa dohodli na podmienkach Protokolu, ktorý to uplatní a ktorý je 

pripojený k Dohode o vystúpení. 

Cieľom Protokolu je zabezpečiť, aby sa právo EÚ v oblastiach stanovených v Protokole 3 k 

Aktu o pristúpení Cypru naďalej uplatňovalo na Suverénnych základňových územiach, bez 

narušenia alebo straty práv predovšetkým pre približne 11 000 Cyperských občanov 

žijúcich a pracujúcich na týchto územiach. Týka sa to viacerých oblastí, napríklad daní, 

tovaru, poľnohospodárstva, rybolovu a veterinárnych a fytosanitárnych pravidiel. 



Protokol priznáva Cyperskej republike zodpovednosť vykonávať a presadzovať právo EÚ vo 

vzťahu k väčšine zahrnutých oblastí s výnimkou bezpečnosti a vojenských záležitostí. 

 

IX. Čo bolo dohodnuté v súvislosti s Gibraltárom? 

Usmernenia Európskej rady z 29. apríla 2017 stanovujú, že „žiadna dohoda medzi EÚ a 

Spojeným kráľovstvom sa nesmie vzťahovať na územie Gibraltáru bez dohody medzi 

Španielskym kráľovstvom a Spojeným kráľovstvom“. 

Bilaterálne rokovania medzi Španielskom a Spojeným kráľovstvom sa skončili. Protokol 

odkazujúci na tieto dvojstranné dojednania je pripojený k Dohode o vystúpení. 

Protokol predstavuje balík s bilaterálnymi memorandami o porozumení medzi Španielskom 

a Spojeným kráľovstvom v súvislosti s Gibraltárom. Týka sa to bilaterálnej spolupráce v 

oblasti práv občanov, tabaku a iných výrobkov, životného prostredia, polície a colných 

záležitostí, ako aj dvojstrannej dohody v oblasti zdaňovania a ochrany finančných záujmov. 

Pokiaľ ide o práva občanov, Protokol vytvára základ pre administratívnu spoluprácu medzi 

príslušnými orgánmi na vykonávanie Dohody o vystúpení vo vzťahu k ľuďom žijúcim v 

oblasti Gibraltáru, najmä cezhraničným pracovníkom. 

Pokiaľ ide o práva cestujúcich v leteckej doprave, v prípade dohody medzi Španielskom a 

Spojeným kráľovstvom o využívaní letiska na Gibraltári stanovuje Protokol možnosť 

uplatniť na Gibraltár počas prechodu právne predpisy EÚ, ktoré sa tam predtým 

neuplatňovali. 

V oblasti fiškálnych záležitostí a ochrany finančných záujmov vytvára Protokol základ pre 

administratívnu spoluprácu medzi príslušnými orgánmi s cieľom dosiahnuť úplnú 

transparentnosť v daňových záležitostiach, boji proti podvodom a v problematike 

pašovania a prania špinavých peňazí. Spojené kráľovstvo sa tiež zaväzuje, že 

medzinárodné normy v tejto oblasti budú dodržiavané na Gibraltári. Pokiaľ ide o tabak, 

Spojené kráľovstvo sa zaväzuje ratifikovať určité dohovory týkajúce sa Gibraltáru a do 31. 

júna 2020 zaviesť systém sledovateľnosti a bezpečnostných opatrení na cigarety. 

V súvislosti s alkoholom a benzínom sa Spojené kráľovstvo zaväzuje zabezpečiť, aby bol 

na Gibraltári platný daňový systém, ktorého cieľom je predchádzanie podvodom. 

Pokiaľ ide o ochranu životného prostredia a rybolov a spoluprácu v policajných a colných 

záležitostiach, Protokol vytvára základ administratívnej spolupráce medzi príslušnými 

orgánmi. 

Zriadi sa tiež špecializovaný výbor na dohľad nad uplatňovaním tohto Protokolu. 
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