
17. října 2013 

Brexit znamená …. Brexit 
Co to ale ve skutečnosti znamená??? 

     Barbora Dubanská 
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„Brexit means Brexit“ 

 
Ø  23. června 2016 referendum o EU  
Ø  Čl. 50 – minimum 2 roky a lze prodloužit 
 
Ø  Ústavní krize 

Ø  Rozhodnutí High Court (Vrchní soud) 
Ø  „Suverenita Parlamentu vyžaduje, aby Parlament hlasoval o zahájení 

mechanismu čl. 50 SFEU“ 
Ø  Odvolání k Nejvyššímu soudu 
Ø  Stanovisko House of Lords 
Ø  Suverenita v. demokracie 
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„Brexit means Brexit“ 

 
•  “There will be no attempts to remain inside the EU, no attempts to 

re-join it by the back door, and no second referendum” (Theresa 
May) 
 

•  “More than two months after their vote to leave the European 
Union, the British are no closer to understanding what they have 
done. Theresa May, the sensible prime minister, assures the public 
firmly that “Brexit means Brexit,” much as parents tell their children 
that bedtime means bedtime. But May stoutly refuses to specify 
what she means by this.” (Washington Post)        
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Členství v EU pro business 

Ø  Vysoký stupeň integrace 
Ø  Volný pohyb zboží a služeb 

Ø  Jednotný trh garantuje svobodný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob 
Ø  Celní unie (vnitřní a jednotné tarify vůči třetím zemím) 
Ø  Celoevropská regulace bank, IP, soutežního práva, spojování 

podniků, sektorové regulace,… 
Ø  Hlasování o EU legislativě 
Ø  Justice and Home Affairs 

Ø  Evropský zatykač 
Ø  Europol 

Ø  Eurozóna 
Ø  Schengen 

 
  4 
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Vystoupení z EU - modely 

(A) Norský model 
Člen EEA, plný přístup k jednotnému trhu  
Povinnost finančních příspěvků a přijetí většiny EU legislativy 
Volný pohyb zboží, ale bez spolurozhodování 
 
(B) Švýcarský model 
člen EFTA ale ne EEA (bilaterální smlouvy s EU) 
Přístup na EU trh, ale ne ve všech (bez práv pasportizace) 
Bez obecné povinnosti přijetí většiny legislativy EU (až 50% legislativy dle EU) 
Volná pohyb zboží (ale viz nedávné referendum „jobs for locals“) 
 
(C) Turecký model 
Není člen EEA ani EFTA, ale celní unie s EU 
Nejsou cla na obchodní zboží 
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Vystoupení z EU – model WTO 

(D) Kanadský model 
CETA - ‘Comprehensive Economic and Trade Agreement’  
Preferenční přístup na EU trh, EU standardy 
Bez finančních povinností Norska či Švýcarska 
 
(E) WTO model 
Minimální model spolupráce 
Bez preferenčního přístupu na EU trh 
Bez spolupráce v oblasti terorismu, trestných činů 
Stejný přístup na trh jako ostatní členové WTO 

Privilegovaný vstup na trh dalších 53 zemí mimo rámec EU by byl ukončen   

- Žádný model nenahradí ten stávající  
- Norsko a Švýcarsko nepovolí lepší pozici pro VB 
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Vystoupení z EU – modely 
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Reálný dopad – výroba aut 
Ø  Přístup k jednotnému trhu je důležitý pro výrobní sektor Velké Británie 
Ø  Export 1,23 millionu automobilů za rok 2015 

Ø  z toho 50% do EU 
Ø  £ 10,2 miliard do EU 

Ø  147,000 pracovních míst (+ dalších 300,000 míst)  
Ø  Výstup z EU může znamenat celní tarify ve výši 10% 
Ø  Zvýšení cen součástek dovážených z EU (40% součástek je dováženo) 

Ø  Zhoršení obchodních pozic? 
Ø  Dopad na spotřebitele? Kdo nese náklady v konečném důsledku? 
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Příklady z praxe - Ryanair 
Ø  „Ryanair cuts UK growth plan in protest at Brexit negotiations“ (Daily 

Telegraph) 
 
Ø  Nesouhlas s vládou VB ohledně vyjednávání Brexitu 
 
Ø  Ztráta £ 67 mil po pádu libry 
Ø  Volný pohyb osob a služeb zásadní pro Open Skies dohodu 
Ø  Snížení počtu linek 
Ø  Snížení investice ve Velké Británii (Stansted) 
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Důsledky pro VB 
Ø  Skotsko 

Ø  Nezávislost? 
Ø  Jaká bude forma spolupráce na vyjednání Brexitu? 
Ø  Dopad na ústavní a ekonomické úrovni 

Ø  Severní Irsko 
Ø  Uzavření hranic? 
Ø  Speciální status? 
Ø  Ukončení mírového procesu? 
Ø  Hard Brexit znamená ránu pro tamější ekonomiku (vysoká cla pro 

zemědělství) 
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Jaká je Vaše zkušenost?? 
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Děkuji za pozornost! 

JUDr. Barbora Dubanská, LL.M., Ph.D. 

Seniorní advokátka 


