
Poté co v minulém týdnu Evropská rada souhlasila s posunutím data pro vystoupení Spojeného království z EU 
(12. 4. pokud do 29. 3. UK neschválí výstupovou dohodu, 22. 5. pokud se tak ve stanoveném termínu stane), 
hlasovala britská Dolní sněmovna ve středu 27. 3. o sérii osmi alternativních scénářů brexitu. Ani jedna z možností 
nicméně neprošla. Hlasování byla sice pro vládu nezávazná, nicméně výsledek potvrdil rozložení sil v Dolní 

sněmovně, kde patrně zatím neexistuje většina pro žádný scénář dalšího postupu. Premiérka T. May ve snaze přimět 
část poslanců k souhlasu s výstupovou dohodou oznámila, že pokud bude třetí hlasování o této dohodě úspěšné, 
odstoupí ze své pozice a jednání o budoucích vztazích s EU přenechá svému nástupci. Zároveň se vláda rozhodla 
dnes (pátek 29. 3.) předložit Dolní sněmovně potřetí výstupovou dohodu ke schválení ve snaze splnit tak podmínku 
Evropské rady pro prodloužení data brexitu až do 22. 5. Výstupová dohoda bude zřejmě předložená bez doprovodné 
politické deklarace o budoucích vztazích, což by mělo umožnit třetí hlasování o této dohodě ve světle dřívějšího 

rozhodnutí předsedy Sněmovny, na základě precedentu ze 17. století, o nemožnosti hlasovat o témže materiálu na 

té samé schůzi více než dvakrát. Aktuální informace jsou k dispozici na webu MPO, portálu Businessinfo nebo na 
vládním webu Brexitinfo.cz.  

Na svém předposledním „velkém“ plenárním zasedání schválil v uplynulém týdnu Evropský parlament řadu 
zásadních legislativních návrhů. Snad největší pozornost upoutal návrh směrnice o autorském právu na 
jednotném digitálním trhu. Přes odpor části poslanců zejména k článkům 11 a 13 nakonec prošla tato směrnice 
v předloženém znění. Aby vstoupila směrnice v platnost, musí ji ještě formálně schválit Rada EU, nicméně jelikož byl 

předložený text výsledkem neformálních trialogů mezi EP, Komisí a Radou, toto schválení lze považovat za formalitu. 
Po vstupu směrnice v platnost ji budou muset členské státy transponovat do svých národních právních řádů. Více 
informací naleznete v tiskové zprávě EP. Parlament rovněž schválil výkonnostní emisní limity CO2 pro osobní 
automobily. Do roku 2030 budou muset být zredukovány o 37,5 %. Parlament se také vyjádřil k sezónním 
změnám času. Poslanci souhlasili se zrušením střídání času od roku 2021, přičemž státem bude umožněno vybrat 
si, zda si ponechají letní nebo zimní čas. Citlivý návrh pravidel pro vysílání pracovníků v rámci mezinárodní 
nákladní dopravy v EU byl naopak z jednání stažen, a to z důvodu velkého množství pozměňovacích návrhů. 

K návrhu se vrátí příslušný výbor EP a ještě v dubnu by měl být opětovně předložen na plenární zasedání. 

Ve čtvrtek 28. března rozhodl Odvolací orgán Světové obchodní organizace ve sporu mezi EU a USA o 

souladu různých podpůrných schémat pro Boeing s pravidly WTO. EU namítala, že různé vládní a federální pobídky 
pro Boeing jsou s nimi v rozporu, což má velký dopad na mezinárodní pozici Boeingu a jeho konkurentů, zejména 
evropského Airbusu. Odvolací orgán včera rozhodl ve prospěch EU. Tento spor se táhne už desítky let, EU se na 
orgány WTO obrátila v této věci poprvé již v roce 2005 a už v roce 2012 rozhodl panel v rámci mechanismu WTO pro 
řešení sporů, že podpora USA pro Boeing je v rozporu s pravidly WTO. Teď tedy toto rozhodnutí potvrdil i Odvolací 

orgán. Více informací lze nalézt v tiskové zprávě EK a na stránkách WTO. 

Dne 25. března se v Ostravě uskutečnil další ze série seminářů na téma Vnitřní trh EU z pohledu malých a 
středních podniků. Hojná účast a aktivní diskuze na semináři je důkazem toho, že tato problematika je pro 
podnikatele důležitá a podobné akce mají velký význam. Série seminářů bude dále pokračovat v Českých 
Budějovicích dne 30. května. Bližší informace o semináři a registraci budou v nejbližších dnech dostupné na webu 
MPO v kalendáři akcí. 
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