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V neděli 25. listopadu Evropská rada ve formátu dle článku 50 posvětila dohodu o vystoupení Spojeného 
království z EU společně s politickou deklarací o budoucích vztazích po brexitu, o jejichž zveřejnění jsme Vás již 
informovali v minulém týdnu. Dohodu nyní musí ještě projednat Evropský parlament. Pokud ten bude 
s dojednaným textem dohody souhlasit, Rada EU ji poté schválí na některém ze svých příští zasedání výraznou 
kvalifikovanou většinou (oproti běžnějšímu hlasování kvalifikovanou většinou musí výstupovou dohodu podpořit 
minimálně 20 ze 27 členských států). Klíčové však bude schválení ze strany britského parlamentu. Dolní sněmovna 
britského parlamentu by měla o výstupové dohodě a politické deklaraci hlasovat 11. prosince 2018. Premiérka 
Mayová nyní obtížně hledá mezi poslanci podporu pro výsledný text výstupové dohody. V úterý 27. listopadu se 
pak Soudní dvůr Evropské unie začal zabývat otázkou, zda může Spojené království jednostranně stáhnout své 
rozhodnutí opustit EU. Na unijní soudní instanci se s žádostí o objasnění této otázky obrátil soud ve skotském 
Edinburghu. Ačkoliv se soud snaží celou záležitost projednat urychleně, výsledek může být znám až za několik 
měsíců. Podrobnosti k procesu naleznete zde. 
 
V pondělí 26. listopadu byl představen návrh EU a některých dalších členských zemí Světové obchodní organizace 
(WTO) na konkrétní změny k překonání současné patové situace v Odvolacím orgánu WTO. Ten je klíčovým 
orgánem pro řešení sporů v rámci organizace. Navrhovaná opatření usilují o nová pravidla pro odcházející členy 
Odvolacího orgánu, zajištění včasného ukončení odvolacích řízení v souladu s devadesátidenní lhůtou stanovenou 
v pravidlech WTO, stanovení povinnosti Odvolacího orgánu zabývat se pouze otázkami, které jsou nezbytné pro 
vyřešení sporu a zavedení každoročních schůzek členů WTO a Odvolacího orgánu. Návrh bude předložen 
na zasedání Generální rady WTO dne 12. prosince. Více informací naleznete v tiskové zprávě. 
 
Ve čtvrtek 29. listopadu se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro konkurenceschopnost ve formátu ministrů 
odpovědných za oblasti vnitřního trhu a průmyslu. Delegaci ČR vedla ministryně průmyslu a obchodu Marta 
Nováková. Prvním bodem jednání bylo schvalování obecného přístupu k návrhu nařízení o vztazích mezi online 
platformami a podniky (tzv. P2B nařízení). To má za cíl vytvořit právní rámec, který stanoví transparentní podmínky 
pro uživatele online zprostředkovatelských služeb. Podrobnosti k nařízení naleznete zde. Následovalo schvalování 
částečného obecného přístupu k nařízení o Programu pro jednotný trh a ČR také podpořila přijetí závěrů Rady k 
budoucí strategii průmyslové politiky EU, jež podtrhují roli průmyslu pro růst, zaměstnanost a inovace. V rámci 
pracovního oběda ministři diskutovali o správě a mainstreamingu průmyslové politiky EU. Hlavním diskusním 
bodem zasedání byla budoucnost vnitřního trhu. Při této příležitosti byla před jednáním Rady představena studie 
„Making EU trade in services work for all - Enhancing Innovation and Competitiveness throughout the EU 
Economy“, k jejímuž vzniku přispěla i Česká republika. Studii iniciovalo Irsko, k němuž se přidaly, kromě ČR, i Dánsko 
a Finsko. Výsledky zveřejněné ve studii především prokazují, že pokračující integrace vnitřního trhu v oblasti služeb 
podpoří snižování cen, posílí různorodost a pomůže výrobním firmám v EU zvýšit konkurenceschopnost. Tiskovou 
zprávu včetně odkazu na zmíněnou studii naleznete na webu MPO. 
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