
V úterý 29. října Evropská rada formálně schválila odklad odchodu Velké Británie z EU o další tři měsíce. 
Brexit tak má nově nastat nejpozději 31. ledna 2020 s tím, že pokud se britskému parlamentu podaří schválit 
upravenou výstupovou dohodu dříve, opustí Velká Británie EU k prvnímu dni následujícího měsíce. Tato země 
zároveň míří k předčasným volbám. Návrh zákona o jejich uspořádání dne 12. prosince 2019 schválili britští poslanci 

v tomto týdnu, formálně ho však musí posvětit ještě Sněmovna lordů. Dle průzkumů by volby vyhráli konzervativci 
premiéra Borise Johnsona. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě zde. 

Čtvrtek 31. říjen měl být posledním dnem funkčního období stávající Evropské komise vedené Jeanem-Claudem 
Junckerem. Kvůli těžkostem spojeným s nominací některých kandidátů na eurokomisaře se však termín jejího 

setrvání v úřadu prodlužuje. Namísto 1. listopadu je nyní předpokládaným nástupem nové Komise 1. 
prosinec, ani ten však není jistý. Schválením Evropského parlamentu stále neprošli kandidáti z Francie, Maďarska 
a Rumunska. Situaci komplikuje i aktuálně schválený odklad brexitu.  

Budoucí šéfka Komise Ursula von der Leyenová dále již před časem prohlásila, že v případě dalšího odkladu bude po 
Velké Británii požadovat, aby do sboru komisařů rovněž nominovala svého zástupce. Tuto nominaci však premiér 
Boris Johnson dlouhodobě odmítá. Více informací naleznete zde.  

Ve středu 6. listopadu se v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu uskuteční seminář k ochraně 
průmyslových práv v České republice i v zahraničí. Kromě představení komplexní právní úpravy ochrany 
průmyslového vlastnictví se v rámci programu o zkušenosti z podnikatelské praxe podělí spolupracující partneři, 

patentoví zástupci i zastupující advokáti. Více informací o semináři i programu naleznete zde.  

Tentýž den, ve středu 6. listopadu, se v Praze také koná konference „Hospodaření s energií ve firmách“. 

Konference se zaměří na snižování energetické náročnosti, využívání alternativních zdrojů energie i optimalizaci 
pořizování energie v soukromém sektoru. Mezi přednášejícími budou i zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, 
kteří účastníky konference mj. seznámí s aktuální právní úpravou v této oblasti, formami státní podpory i možnostmi 
dotačního financování. Bližší informace o akci včetně registrace naleznete zde.  

Závěrem upozorňujeme na stále probíhající veřejnou konzultaci MPO k překážkám českých podnikatelů na vnitřním 
trhu EU. Dotazník pro podnikatele na vnitřním trhu EU je dostupný zde. Výsledky tohoto průzkumu budou 
prezentovány nastupující Evropské komisi.  
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