
V pondělí 14. října zveřejnila Evropská komise výroční zprávu o provádění obchodních dohod. Ze zprávy 
vyplývá, že obchodní dohody pokrývaly v roce 2018 31 % obchodní výměny EU s třetími zeměmi. Toto číslo navíc 
výrazně poroste (až na téměř 40 %) spolu s tím, jak vstupují v platnost další obchodní dohody. Obchod představuje 
celkem 35 % hrubého domácího produktu (HDP) EU. Zpráva také klade důraz na nutnost vzájemné spolupráce 

členských států a zúčastněných stran s cílem zvýšit povědomí o příležitostech, které obchodní dohody nabízejí. 
Tiskovou zprávu naleznete zde. 

Ve čtvrtek 17. října se na MPO uskutečnil seminář zaměřený na opatření na hranicích Spojeného království 
po brexitu. Seminář, který uspořádalo Velvyslanectví Spojeného království, se těšil výraznému zájmu ze strany 

podnikatelů. Ti tak měli jedinečnou příležitost diskutovat otázky související s celními procedurami, importem 
a exportem zboží přímo se zástupci britské mezirezortní skupiny Border Delivery Group, která má za úkol zajistit, že 
na hranicích nenastanou závažné problémy v případě jakéhokoli scénáře odchodu Spojeného království z EU. 

V tentýž den oznámili vyjednavači Evropské komise a Spojeného království, že dosáhli kompromisu 
ohledně výstupové dohody, která je klíčová pro spořádaný odchod Spojeného království z EU. Změn 
doznal Protokol o Irsku/Severním Irsku a také politické prohlášení o budoucích vztazích. Nový protokol je postaven 
na vzniku celoostrovní regulatorní zóny, přičemž Severní Irsko bude součástí celního území UK, ale zároveň se na 

něj budou vztahovat celní pravidla EU a zboží vstupující na Irský ostrov bude rovněž podléhat pravidlům EU. V této 
oblasti zůstane také zachována jurisdikce Soudního dvora EU. Z nově upraveného politického prohlášení pak plyne, 
že základem budoucího ekonomického vztahu bude dohoda o volném obchodu namísto hlubšího dříve 
prosazovaného zvláštního partnerství. S revidovanými texty již souhlasili představitelé členských států na zasedání 
Evropské rady 17. října. Klíčové tak bude nadcházející hlasování v britském parlamentu tuto sobotu. Podrobnosti 
včetně samotného revidovaného protokolu a deklarace naleznete zde. Informace k brexitu jsou také dostupné webu 
MPO a na portálu BusinessInfo.cz. Pro podporu exportérů zřídilo MPO tzv. Zelenou linku pro export. Pracovníci 

Zelené linky jsou na čísle 800 133 331 připraveni odpovídat i na dotazy týkající se brexitu. Individuální dotazy 
mohou podnikatelé pokládat i prostřednictvím e-mailové adresy brexit@mpo.cz. MPO také připravilo online průvodce 

pro podnikatele, který je formou interaktivního dotazníku seznámí s možnými dopady brexitu na jejich podnikání. 

Evropská rada, která se koná ve dnech 17. a 18. října se však nezabývá pouze brexitem. Vrcholní představitelé 
členských států diskutovali například o aktuální situaci na turecko-syrských hranicích, možném zahájení přístupových 
rozhovorů s Albánií a Severní Makedonií, které Evropská rada nakonec neschválila, či prioritách nové Evropské 
komise a víceletém finanční rámci. Veškeré informace týkající se průběhu Evropské rady naleznete na webu Rady 
EU.  
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