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Brexit
Nejvýznamnější událostí, jež ovlivní ekonomickou situaci v EU do budoucna, byla 29. března
aktivace článku 50 Smlouvy o EU vládou Spojeného království. 1 Finanční trhy na samotný akt
nereagovaly nijak významně 2, což může souviset s jeho očekáváním a také s tím, že se bude
jednat o proces trvající dva roky. Konkrétní dlouhodobé dopady ne ekonomiku zemí EU závisí
na tom, jestli a jakou dohodu o uspořádání vztahů mezi EU a Spojeným královstvím se podaří
vyjednat. 3 Jak potvrdil předseda Evropské rady Donald Tusk ve svém prohlášení, cílem zástupců
EU27 bude minimalizace nákladů spojených s Brexitem pro občany EU, podniky a členské
země. 4 V návrhu obecných zásad pro vyjednávání zdůraznil především nutnost řešení situace
občanů EU žijících ve Spojeném království (na reciproční a nediskriminační bázi), zabezpečení
právního prostředí pro evropské firmy také po Brexitu (tak, aby nedošlo k právnímu vakuu),
uhrazení všech finančních závazků Spojeného království vyplývajících z jeho členství v EU a
snahu o zamezení zavedení pevných hranic mezi Irskem a Severním Irskem. 5
Neformální summit EU v Římě a Římské prohlášení
U příležitosti 60. výročí podpisu Římských smluv se v Římě sešli k oslavám představitelé 27 zemí
EU (již bez Spojeného království), v jejichž závěru také podepsali Římskou deklaraci. Deklarace,
kladoucí důraz na potřebu nedělitelnosti a jednoty, nastínila pro nejbližších deset let vizi EU,

1

European Council: Statement by the European Council (Art. 50) on the UK notification, 29/03/2017 [cit. 30. 3.
2017], dostupné z http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/29-euco-50-statementuk-notification/
2
Herron, J., U.S. Stocks Rise With Oil, Pond Falls on Brexit: Markets Wrap, Bloomberg [online], 29. března 2017
[cit. 30. 3. 2017], dostupné z https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-28/stocks-climb-as-yenweakness-to-buoy-japan-shares-markets-wrap
Hhhhh https://www.bloomberg.com/graphics/2017-brexit-barometer/
3
Pro více informací k problematice Brexitu a možnému uspořádání vztahů mezi EU a Spojeným královstvím viz
studii parlamentního institutu: Balounová, E., Brexit a role národních parlamentů, Parlamentní institut, Vybraná
témata 10/2016, říjen 2016 [cit. 29. 3. 2017], ISSN 2533-414X, dostupné z
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=107820
4
European Council: Remarks by President Donald Tusk following the UK notification, 29/03/2017 [cit. 30. 3.
2017], dostupné z http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/29-tusk-remarks-uknotification/
5
European Council: Remarks by President Donald Tusk on the next steps following the UK notification,
31/03/2017 [cit. 31. 3. 2017], dostupné z http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/31tusk-remarks-meeting-muscat-malta/
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která má být bezpečná, prosperující, konkurenceschopná, udržitelná a sociálně odpovědná. 6
Svým podpisem přijali zástupci členských zemí EU římskou agendu, jejímž cílem je právě
naplnění vizí deklarace: posílení bezpečnosti Evropy a Unie, ekonomické prosperity, její sociální
odpovědnosti a posílení Unie jako globálního hráče.
Akční plán k retailovým finančním službám
Evropská komise představila akční plán 7 k finančním službám, který by měl jejich spotřebitelům
umožnit snazší přístup napříč EU. Cílí tak na odstranění vnitrostátních překážek při pořizování
si finančních služeb ze zahraničí, tak aby si spotřebitelé mohli zvolit nejvýhodnější službu po
celé EU a zároveň byli chráněni. Zároveň by také poskytovatelé služeb měli mít možnost
poskytovat své finanční služby po celé EU bez omezení. Akční plán proto identifikuje tři hlavní
oblasti činnosti do roku 2019:
⋅ zlepšení postavení a zvýšení důvěry spotřebitelů při nákupu služeb ze zahraničí nebo
doma;
⋅ odstranění regulatorních omezení pro podnikatele nabízející služby v zahraničí;
⋅ podpora rozvoje digitálních technologií, jež povedou k pozitivním změnám pro
spotřebitele v oblasti finančních služeb. 8
Energetická unie (Energy union)
V návaznosti na balík opatření, který byl v rámci strategie dobudování Energetické unie Komisí
představen již v únoru 2016 9, přijala Rada rozhodnutí o vytvoření mechanismu pro výměnu
informací týkajících se mezivládních smluv a nezávazných instrumentů mezi členskými zeměmi
a třetími státy v oblasti energetiky. Toto opatření se týká zabezpečení souladu těchto smluv
s právem EU. Aby mohlo dojít k zamezení nesouladu, mají být informace o takovýchto
mezivládních dohodách (se třetí zemí) sdílené ještě před jejich přijetím. Cílem je posílení již
existujícího systému výměny informací a tím zvýšení transparentnosti a vylepšení vyjednávací
pozice EU vůči třetím zemím. 10
Pravidla hospodářské soutěže
Evropská komise představila nový návrh směrnice, která umožní vnitrostátním orgánům pro
hospodářskou soutěž jednodušší vymáhání evropských pravidel. Již v současnosti jednotlivé
6

European Council: Declaration of the leaders of 27 member states and of the European Council, the European
Parliament and the European Commission, 25/03/2017 [cit. 30. 3. 2017], dostupné z
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/
7
Akční plán je součástí strategie vybudování Unie kapitálových trhů (Capital Markets Union, CMU).
8
Evropská komise: Akční plán týkající se finančních služeb pro spotřebitele: lepší produkty a širší výběr pro
evropské spotřebitele, 23. března 2017 [cit. 30. 3. 2017], dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP17-609_cs.htm
European Commission: Vice-President Dombrovskis on the Action Plan on Consumer Financial Services, 23
March 2017 [cit. 30. 3. 2017], dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-742_en.htm
9
Pro více informací k zimnímu balíku opatření v oblasti udržitelné bezpečnosti dodávek energie viz Přehled
ekonomických událostí v EU za období od 16. 2. do 29. 2.2016, Parlamentní institut, březen 2016 [cit. 30. 3.
2017], dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=81502
10
Council of the EU: Improved transparency on international energy contracts: stronger energy security,
31/03/2017 [cit. 30. 3. 2017], dostupné z http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/21stronger-energy-security/
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vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž spolupracují v rámci Evropské sítě pro
hospodářskou soutěž, která podporuje jednotné uplatňování pravidel všemi evropskými
orgány. Při vymáhání pravidel hospodářské soutěže v EU by však nemělo vůbec záležet na místě
sídla společnosti. Cílem nového návrhu je zlepšení vymáhání současných pravidel pomocí
posílení pravomocí orgánů pro hospodářskou soutěž. 11 Vnitrostátní orgány tak tímto mají získat
dostatečné nástroje a donucovací pravomoci, aby mohly při své činnosti jednat nezávisle a
nestranně, měly k dispozici dostatek finančních a lidských zdrojů, mohly získat všechny
potřebné důkazy, při ukládání sankcí využívaly vhodné nástroje a měly k dispozici programy
shovívavosti, které budou motivovat společnosti k předkládání důkazů o kartelových
dohodách. 12
Obchodní politika
Obchodní dohoda s Filipínami
Vyjednávání obchodní dohody mezi EU a Filipínami byla oficiálně spuštěna koncem roku 2015,
přičemž první kolo jednání se uskutečnilo v květnu 2016 a druhé v únoru 2017. Již před
začátkem 2. kola si strany vyměnily návrhy v 7 (Filipíny) resp. 9 oblastech (EU). Vyjednávalo se
proto v 9 tematických okruzích: obchod zbožím, pravidla původu, sanitární a fytosanitární
opatření, cla a usnadnění obchodu, služby a investice, veřejné zakázky, duševní vlastnictví,
obchod a udržitelný rozvoj, řešení sporů. Datum dalšího kola jednání zatím nebylo stanoveno. 13
Vyjednávání jsou součástí evropské iniciativy uzavřít dohody se všemi zeměmi ASEAN 14, které
by následně sloužily jako základ pro budoucí dohodu EU s celým uskupením ASEAN. EU tak chce
s Filipínami dojednat podobnou dohodu jako již uzavřené obchodní dohody s Vietnamem
(2015) a Singapurem (2014). 15

11

European Commission: Statement by Commissioner Vestager on Commission proposal to make national
competition authorities even more enforces for the benefit of jobs and growth, 22 March 2017 [cit. 31. 3. 2017],
dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_ST ATEMENT-17-726_en.htm
12
Evropská komise: Antimonopolní politika: Návrh Komise, který vnitrostátním orgánům pro hospodářskou
soutěž umožní ještě účinněji vymáhat dodržování pravidel v zájmu pracovních příležitostí a růstu. 22. března
2017 [cit. 31. 3. 2017], dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-685_cs.htm
13
European Commission: Report from the 2nd round of negotiations for a Free Trade Agreement between the
European Union and the Philippines, 17/03/2017 [cit. 31. 3. 2017], dostupné z
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/march/tradoc_155435.pdf
14
Association of South East Asian Nations – Sdružení národů jihovýchodní Asie (členové: Brunej, Filipíny,
Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Myanmar, Singapur, Thajsko a Vietnam)
15
European Commission: EU-Philippines trade negotiations, 17 March 2017 [cit. 31. 3. 2017], dostupné z
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1637
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