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Dne 10. prosince 2018 rozhodl Soudní dvůr EU, že Spojené království může stáhnout oznámení o svém záměru 
opustit EU. Podmínkou je, že stažení tohoto oznámení bude na národní úrovni učiněno demokratickým postupem 
a v souladu s ústavním pořádkem Spojeného království, bude oznámeno jednoznačně a písemně Evropské radě a 
bude učiněno předtím, než nabyde účinnosti dohoda o vystoupení z EU, resp. v případě absence takové dohody 
před uplynutím dvouleté lhůty od notifikace úmyslu opustit EU (resp. v případě prodloužení této lhůty do dne, kdy 
by vypršela i tato prodloužená lhůta). Rozhodnutí Soudního dvora EU je v souladu s dřívějším doporučením 
Generálního advokáta a bylo vydáno s předstihem jediného dne před očekávaným hlasováním o výstupové dohodě 
v dolní komoře britského parlamentu. Uvedené hlasování bylo nicméně na poslední chvíli premiérkou T. May 
odloženo na leden, přičemž do té doby má premiérka v úmyslu vyjednat další záruky k citlivé otázce irské hranice. 
T. May pak čelila tlaku na vyslovení nedůvěry vládě ze strany poslanců své vlastní strany, který nicméně ustála a po 
dobu 1 roku tento postup dle britských zvyklostí nemůže být opakován. 

S ohledem na odložení hlasování o výstupové dohodě v britském parlamentu se neplánovaně sešli i premiéři 27 
členských zemí EU na mimořádném jednání Evropské rady dle čl. 50 Smlouvy o EU ve čtvrtek 13. prosince 2018 
v Bruselu (na okraj řádného jednání Evropské rady). Ve stručných závěrech pak zdůraznili, že EU-27 stále usiluje o 
spořádané vystoupení Spojeného království dle dojednané výstupové dohody, přičemž ale odmítli další otevírání 
již dojednaného textu dohody. Poskytli nicméně ujištění, že tzv. irská pojistka je myšlena jen pouze jako krajní 
řešení, které by i v případě nedohody na lepším řešení režimu na irské hranici do 31. prosince 2020 bylo aplikováno 
jen dočasně. V rámci řádného jednání Evropské rady pak lídři EU-28 potvrdili záměr členských států dojednat 
základní parametry nového Víceletého finančního rámce EU pro období 2021-2027 do podzimu 2019. Dnes, druhý 
den jednání, se premiéři věnovali mj. otázce budoucnosti vnitřního trhu EU. ČR dlouhodobě prosazuje zejména 
jeho dobudování v sektoru služeb. Přijaté závěry jsou k dispozici zde. 

V uplynulém týdnu proběhlo i plenární jednání Evropského parlamentu ve Štrasburku, jež bylo poznamenáno 
střelbou na vánočních trzích v centru města. Poslanci vyslovili souhlas s uzavřením Dohody o hospodářském 
partnerství EU s Japonskem. Jedná se o nejrozsáhlejší smlouvu o volném obchodu, jakou kdy EU uzavřela – dohoda 
se týká ekonomických bloků, jež společně představují třetinu světového HDP. Finální schválení dohody je teď na 
Radě EU, vstup dohody v platnost se očekává v únoru 2019. Podrobnosti k dispozici zde. Poslanci dále schválili 
rozpočet EU na rok 2019 (podrobnosti zde) a Výbor EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů schválil svou zprávu 
k návrhu nařízení o vztazích mezi online platformami a jejich podnikovými uživateli, tzv. P2B nařízení (tisková 
zpráva EP zde). Toto nařízení si klade za cíl narovnat podmínky mezi online platformami provozovanými často 
silnými nadnárodními hráči a podniky, vč. malých a středních. Následovat nyní budou třístranná jednání o finální 
podobě nařízení mezi EP, Radou a EK. 

Dovolujeme si Vás také upozornit na konání semináře Praktické dopady brexitu, který se uskuteční již v pondělí 17. 
prosince. Více informací o semináři a možnost online sledování je k dispozici zde. Zároveň si Vás dovolujeme pozvat 
na seminář Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků, jenž se uskuteční dne 15. ledna 2019. 
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