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BRITSKÉ REFERENDUM O ODCHODU Z EU V ČÍSLECH

 volební účast 72%
 pro vystoupení 51,9%



PROCES VYSTOUPENÍ Z EU

 článek 50 SEU:
 1. Každý členský stát se v souladu se svými ústavními předpisy může 

rozhodnout z Unie vystoupit.
 2. Členský stát, který se rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě. 

S ohledem na pokyny Evropské rady Unie sjedná a uzavře s tímto státem 
dohodu o podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho budoucích 
vztahů s Unií. Tato dohoda se sjednává v souladu s čl. 218

 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Jménem Unie ji uzavře Rada, která 
rozhoduje kvalifikovanou většinou po obdržení souhlasu Evropského 
parlamentu.

 3. Smlouvy přestávají být pro dotyčný stát použitelné dnem vstupu dohody o 
vystoupení v platnost, nebo, nedojde-li k tomu, dva roky po oznámení podle 
odstavce 2, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě s dotyčným 
členským státem o prodloužení této lhůty.

 4. Pro účely odstavců 2 a 3 se člen Evropské rady nebo Rady, který zastupuje 
vystupující členský stát, nepodílí na jednáních ani rozhodnutích Evropské rady 
nebo Rady, která se jej týkají.

 Kvalifikovaná většina je vymezena v souladu s čl. 238 odst. 3 písm. b) Smlouvy 
o fungování Evropské unie.

 5. Pokud stát, který z Unie vystoupil, požádá o nové přistoupení, podléhá tato 
žádost postupu podle článku 49.





VB A EU

 VB je 5. největší ekonomika na světě, 2. 
největší v rámci EU

 třetí nejlidnatější stát EU (12,76% obyvatel 
celé EU)

 globální vliv, nejvyšší výdaje na obranu ze 
všech členských států EU

 vždy zvláštní postavení v rámci EU, ale 
důležitá hnací síla při utváření jednotného 
trhu EU, při rozšiřování EU a posílení globální 
role Evropy



DOPAD BREXITU NA INSTITUCE EU

 zástupci VB byli přítomni ve všech orgánech EU
 EK:  eurokomisař Jonathan Hill – finanční stabilita, 

finanční služba a kapitálové trhy, již rezignoval, 
redefinice jeho portfolia

 Evropský parlament: VB 73 poslanců z celkových 751.
 brexit oslabí Evropskou konzervativní a reformní 

skupinu: 21/75 poslanců + Syed Kamall je předsedou
 oslabení skupiny Evropa svobody a přímé demokracie 

– 22/46 poslanců je z VB 
 sociální demokraté ztratí 20/190 poslanců
 zrušení předsednictví VB v 2. polovině roku 2017



DOPADY NA SMĚŘOVÁNÍ EU?

 zvýšení regulační zátěže pro podniky v 
EU

 slabší ochrana autorských práv v EU
 menší rozpočet EU jako celek, se 

zvýšenými členskou státních příspěvků
 silnější tlak na harmonizaci daní a vyšší 

zdanění finančních transakcí



PROMĚNA ROVNOVÁHY SIL V EU?

 posílení pozice Německa?
 tvorba nových aliancí?
 pozice malých států?
 posílení eurozóny?



VLIV NA ZAHRANIČNÍ POLITIKU 

 oslabení postavení na mezinárodní scéně, jak 
EU, tak VB

 oslabení soft power a diplomacie EU (uložení 
sankcí vůči Rusku bez VB?)

 výrazné oslabení vojenské akceschopnosti EU
 obavy z růstu euroskepticismu a fragmentace 

napříč EU
 otázka Skotska a Severního Irska, opakování 

skotského referenda?



EKONOMICKÉ DOPADY

 trh VB je významným trhem EU, její odchod oslabí hospodářství EU 
jako celku a jeho postavení na světových trzích

 negativní dopad na příliv zahraničních investic ve Velké Británii, ale i 
v rámci EU jako celku. Dopad bude patrně jen částečně kompenzován 
přesunem investic z Velké Británie právě do EU

 Bezprostředně lze očekávat dopady na finanční trhy, které budou 
z krátkodobého hlediska dramatické (již nyní pozorujeme prudké oslabení 
libry, propad akciových trhů a obecně zvýšenou volatilitu světových 
kapitálových trhů), v dlouhodobém období by situace měla směřovat ke 
stabilizaci, avšak finanční trh Velké Británie bude přinejmenším 
střednědobě silně poškozen

 výsledek referenda však může znamenat riziko odchodu některých 
finančních institucí či jejich aktivit z Velké Británie do jiného členského 
státu EU, aby jim zůstal zachován přístup na vnitřní trh

 finanční trh EU jako celku nicméně bude ztrátou Velké Británie 
patrně oslaben na úkor ostatních světových trhů, zejména USA.
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