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Vývoj po britském referendu

• 51,9 % leave x 48,1 % remain 

• Den poté - D. Cameron oznámil, že odstoupí

• 3. července – premiérských ambic se vzdává 
zastánce Brexitu Boris Johnson

• 4. července – rezignuje šéf protievropské UKIP 
Nigel Farage

• Přes 4 miliony Britů podepsaly petici za nové 
referendum – vláda UK petici odmítla

• 13. července – jmenovaná nová premiérka 
Theresa May – „Brexit means Brexit“



Dopady britského referenda

• Chaos v londýnské City

• Okamžité pády trhů v celé Evropě a historický 
propad libry na 1,3112 USD, nejníže od září 
1985

• Skotská premiérka volá po novém referendu 
o samostatnosti (Skotsko – 62 % remain)

• Evropa se připravuje na diskusi o reformě EU



Co bude dál?

• Vnitrostátní situace ve Velké Británii je nejistá: 
Skotsko a Severní Irsko volily výrazněji pro setrvání, 
obě hlavní politické strany v krizi 

• Pozitivní zpráva – rychlé jmenování nové premiérky

• ČR očekává, že k žádosti o vystoupení (notifikaci dle 
čl. 50) dojde nejpozději do říjnové Evropské rady

• Platí dohoda EU27 z červnové Evropské rady: 
No negotiation without notification

• Evropská rada dává mandát pro jednání, má 
politickou kontrolu nad průběhem procesu



Průběh vyjednávání EU a UK

• Po žádosti o vystoupení běží 2letá lhůta pro 
vyjednání dohody o vystoupení 

• Pokud k dohodě nedojde po 2 letech, UK přestává 
být okamžitě členem EU – pokud tato lhůta nebude 
jednomyslně prodloužena členskými státy

• Nedosažení dohody by pro Británii znamenalo 
právní chaos

• Pro nastavení nových vztahů EU – UK neexistuje 
žádná povinná lhůta



Pracovní skupina pro Brexit a reformu EU

• 27. června – vláda ustavila pracovní skupinu složenou 
ze zástupců resortů a hospodářských a sociálních 
partnerů

• Úkolem je definovat klíčové zájmy ČR, připravovat 

analýzy a koordinovat jednání na různých fórech

• Cíle pracovní skupiny: 

o projednávat otázky spojené s vystoupením UK z EU

o projednávat nové nastavení vztahů s UK

o řešit otázky související s budoucím směřováním EU



Podskupiny pro Brexit a reformu EU

1. K právním aspektům (jednotlivé kroky procesu 
vystoupení Velké Británie z EU podle primárního práva; 
dopad na sekundární právo, mezinárodní smlouvy 
uzavřené mezi EU a třetími státy)

2. K makroekonomickým dopadům (dopady na rozpočet 
EU, na rozpočet ČR, na HDP, zaměstnanost atd.) 

3. K mikroekonomickým dopadům (dopady na podniky, 
postavení českých firem ve Velké Británii, postavení 
britských firem v ČR) 

4. K politickým dopadům (institucionální změny, změna 
rovnováhy uvnitř EU, vnímání EU ve světě)



Podskupiny pro Brexit a reformu EU

5. K ekonomickým příležitostem (přesun sídel 
nadnárodních firem a finančních institucí)

6. K institucionálním příležitostem (přesídlení evropských 
agentur EBA, EMA, část GSA, část patentového soudu + 
personální otázky v institucích EU) 

7. K novému uspořádání vzájemných vztahů mezi EU a 
Velkou Británií

8. K budoucímu směřování EU

9. Ke komunikaci (sladění a zajištění jednotné komunikace 
dovnitř a navenek)



Reforma: akceschopná a důvěryhodná EU

• Vedle procesu vystoupení UK z EU bude pracovní 
skupina řešit také otázku budoucího směřování EU

• Unie se musí občanům více přiblížit, lidé musí jasně 
vidět přínosy evropské spolupráce 

• Co musí zajistit „nová EU“: 

1) hospodářský růst a zaměstnanost; 

2) bezpečnost před vnitřními i vnějšími hrozbami 

• Nutná je také debata o fungování ústředních 
evropských institucí – musí být akceschopnější a 
lépe vnímat potřeby členských států 



Klíčem úspěchu je konvergence

• Podmínkou důvěry lidí v Evropskou unii je, že 
uvidí její každodenní praktický přínos 

• Základem všech našich aktivit musí být snaha 
o obnovení konvergence

• Nástrojů máme dostatek: 
o kohezní politiku na podporu chudších regionů,

o prostředky na investice a podporu inovací, 

o jednotný trh, volný obchod a pohyb,

o dokončení digitálního trhu a energetické unie,

o posílení trhu práce 



Výzva ke spolupráci politických stran

• Premiér vyzval na začátku července předsedy všech 
parlamentních politických stran k zapojení do 
diskuse

• Výstupy pracovní skupiny budou sloužit jako základ 
této debaty napříč politických spektrem

• Předsedové parlamentních stran mají své zástupce 
nominovat do konce července
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