Aktuality z Evropské unie 22. — 26. července
V pondělí 22. července zveřejnila Evropská komise pokyny týkající se nepřiměřených smluvních podmínek,
které by měly sloužit především spotřebitelským asociacím a právním zástupcům při hájení práv spotřebitelů.
Pokyny vychází z řady případů posuzovaných Soudním dvorem Evropské unie, které se zaměřily na nepřiměřené
podmínky ve smlouvách o hypotékách a půjčkách. Společně s pokyny připravila Komise také doporučení, jak
přívětivěji komunikovat o této problematice se spotřebiteli. Pokyny i doporučení naleznete na webu Evropské
komise.
Ve středu 24. července se stal novým britským premiérem bývalý starosta Londýna a ministr zahraničí
v letech 2016 – 2018 Boris Johnson. Funkce se ujal den poté, co jej členové Konzervativní strany zvolili za svého
lídra. Johnson hned ve svém úvodním projevu zopakoval slib, že Spojené království opustí EU 31. října ať už
s dohodou nebo bez ní. Učinil také razantní změny v personálním složení vládního kabinetu, které britská média
označují za největší vládní čistku v moderních britských dějinách. Všechny klíčové pozice nyní obsadili zastánci
tvrdého brexitu. V úřadu musel skončit dosavadní ministr zahraničí Jeremy Hunt, který se rovněž ucházel o post
předsedy Konzervativní strany a předsedy vlády. Nahradí jej někdejší ministr pro brexit Dominic Raab. Philipa
Hammonda, který rezignoval na post ministra financí pro nesouhlas s novým premiérem, nahradí dosavadní ministr
vnitra Sajid Javid. Liama Foxe ve funkci ministra mezinárodního obchodu vystřídá Liz Trussová. Svou funkci si udržel
ministr pro brexit Stephen Barclay. Boris Johnson je znám svými kontroverzními výroky a je obtížné odhadovat do
jaké míry je jeho odhodlání opustit EU 31. října skutečné či jde pouze o politický kalkul. Současné složení vlády
nicméně napovídá tomu, že pravděpodobnost tvrdého brexitu na konci října se zvýšila. Informace k brexitu
naleznete na webu MPO na portálu BusinessInfo.cz a také na stánkách brexitinfo.cz.
Vzhledem k začínající letní dovolené v unijních institucích Vás o aktualitách v Evropské unii budeme informovat opět
od září. Přeji Vám klidné léto!
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