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Ve čtvrtek 22. listopadu byl představen návrh politické deklarace o budoucích vztazích mezi EU a Spojeným 
královstvím po brexitu. Na podobě textu se shodly vyjednávací týmy obou stran a shoda panuje i na politické úrovni. 
Deklarace není právně závazná a vyjadřuje, co by obě strany chtěly dojednat do budoucna ohledně své spolupráce 
v řadě oblastí, zejména v hospodářství a bezpečnosti. Deklarace ještě musí být schválena, společně s dohodou o 
vystoupení, na mimořádném zasedání Evropské rady ve formátu dle článku 50 v neděli 25. listopadu. Současně bylo 
také předloženo upravené znění článku 132 dohody o vystoupení, který je věnován přechodnému období. To by dle 
nového znění mohlo být prodlouženo o další jeden až dva roky, tedy až do roku 2022.  Více informací včetně textu 
samotné deklarace naleznete zde. 
 
Ve čtvrtek Evropská komise zveřejnila sdělení Jednotný trh v měnícím se světě, které je první reakcí Komise na 
výzvu Evropské rady z března tohoto roku ke zhodnocení aktuálního stavu vnitřního trhu a vyhodnocení zbývajících 
překážek a nevyužitých příležitostí pro plně funkční vnitřní trh. Komise tímto sdělením rovněž vyzývá Radu, aby 
vedoucí představitelé na svém zasedání důkladně prodiskutovali všechny aspekty jednotného trhu, aby bylo možné 
určit společné priority pro opatření a vhodné mechanismy, které umožní sladit tolik potřebný nový politický závazek 
k vnitřnímu trhu s konkrétní realizací cílů na všech úrovních správy.  Tiskovou zprávu včetně samotného sdělení 
naleznete zde. 
 
Ve stejný den také Komise představila akční plán pro oblast standardizace, jehož cílem je zvýšit účinnost, 
transparentnost a právní jistotu při vytváření norem pro plně fungující vnitřní trh EU. Komise usiluje o rychlé přijetí 
nevyřízených harmonizovaných norem, které ještě nebyly zveřejněny v Úředním věstníku EU, zefektivnění vnitřních 
rozhodovacích procesů, vypracování pokynů k provádění nařízení o normalizaci a rozšíření počtu poradců, kteří 
pomáhají s rychlým a důkladným posouzením harmonizovaných norem a s jejich včasným zveřejněním v Úředním 
věstníku.  Více informací naleznete v tiskové zprávě. 
 
Dne 3. prosince 2018 nabývá účinnosti nařízení o zákazu geoblockingu. V souvislosti s tím připravilo Ministerstvo 
průmyslu a obchodu přehled nejčastějších dotazů a souvisejících odpovědí k tomuto nařízení. Cílem tohoto nařízení, 
jež posílí práva spotřebitelů i podnikatelů jakožto koncových uživatelů zboží či služeb, je zajistit, aby zákazníci, kteří 
chtějí nakupovat zboží a služby v jiné zemi EU, ať už on-line nebo osobně, nebyli diskriminováni, pokud jde o přístup 
ke zboží či službám, cenu, podmínky prodeje či platební podmínky, s výjimkou případů, kdy je to objektivně 
opodstatněno z důvodů, jako je odvod DPH nebo ochrana určitého veřejného zájmu. Odpovědi na nejčastější otázky 
naleznete na webu MPO. 
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