
Ve čtvrtek 16. června se na Ministerstvu zahraničních věcí v budově Černínského paláce uskutečnila konference 
k výročí 15 let České republiky v Evropské unii. Celkem ve 3 panelech se diskutovalo nejenom o průběhu 
českého přistoupení k EU a naplnění našich očekávání, ale také o hospodářských výhodách a přínosech jednotného 
trhu nebo o budoucnosti a smyslu našeho členství v EU. Konferenci zahájil ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. 

Úvodní řeč pronesli také předseda vlády Andrej Babiš a eurokomisařka Věra Jourová. Jedním z vystupujících byl 
například Ramiro Cibrián, který vedl Delegaci Evropské komise v ČR v letech 1999 – 2003, tedy v období před 
referendem o vstupu ČR do EU, či politolog a historik Jacques Rupnik. Ve  druhém panelu zaměřeném na reflexi 
členství v EU o výhodách vnitřního trhu i řadě praktických aspektů důležitých pro formování společné obchodní 
politiky a prosazování českých obchodních zájmů vystupoval náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl. 
Více informací naleznete například zde. 

Ve středu 15. května britská vláda v souvislosti s brexitem zveřejnila seznam obchodních dohod, které již 
Spojené království uzavřelo se třetími státy (z důležitých zemí se prakticky jedná jen o Izrael, Švýcarsko, 
Norsko a Island), a dále dohod o vzájemném uznávání (zatím byly uzavřeny pouze s Austrálií, Novým Zélandem 

a USA). Jejich provádění je ovšem vázáno na okamžik skutečného odchodu UK z EU. Kompletní přehled naleznete 
zde. Premiérka Mayová také oznámila, že další hlasování o výstupové dohodě by se mělo uskutečnit na 
začátku června. Mayová také přislíbila předložit časový harmonogram volby nového předsedy Konzervativní strany. 
Kandidaturu na tuto pozici již oznámil bývalý ministr zahraničí a jedna z hlavních tváří kampaně za vystoupení UK 
z EU Boris Johnson.   

15. května začal také platit cenový strop pro všechny mezinárodní hovory a SMS v rámci Evropské unie. 
Zavedení těchto nových maximálních cen, které si telefonní operátoři budou moci účtovat za služby v rámci EU, 
navazuje na zrušení poplatků za roaming z června 2017 a je součástí celounijní revize předpisů o telekomunikacích. 
Tiskovou zprávu naleznete zde. 

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o předběžném seznamu výrobků z USA, vůči kterým může 
podniknout vlastní kompenzační protiopatření v kontextu sporu o americké subvence Boeingu. Záměr 

uvalit cla na dovoz zboží z EU v hodnotě 11 miliard dolarů, kterým by se měla kompenzovat újma způsobená firmě 

Boeing nedovoleným subvencováním společnosti Airbus, oznámila vláda USA dne 8. dubna 2019. Přesnou částku 
může určit pouze arbitr stanovený Světovou obchodní organizací v Ženevě, k čemuž by mělo dojít v červenci.  
Ministerstvo průmyslu a obchodu rovněž uvítá informace ze strany českých subjektů, pokud se budou do konzultace 
aktivně zapojovat. Podrobnosti naleznete na webu MPO. 
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