
PIRATECON 14. ledna 2017 TTIP a CETA – více otázek než odpovědí

Zdánlivé (?) paralely – nebo charakteristiky (?) - 
doby:

- The torture never stops

- Highway to hell

- Confusion will be my epitaph
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TTIP, CETA stručný pohled zpět

- Mandát – daný pro obě jednání Radou EU (start CETA 2009, start TTIP 2013)
- Dopady smluv – nejsou komplexně zpracovány a vyhodnoceny
- Vyjednávací teamy – konstituovány z aparátu EK. Pro CETA ani formalizovaná 

spoluúčast veřejnosti a lobistů (o to silnější lobbismus pravděpodobně neformální). U TTIP 
ustaven tzv. stakeholder panel, formalizovaný neproduktivní panel jako Potěmkinova 
vesnice transparentnosti. Neúčast jak EP, tak národních parlamentů. 

- TTIP pravděpodobně mrtvá
- CETA zmatky v procesu – ilustrují celkovou atmosféru
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CETA - poučný pohled zpět
- květen 2009 oznámeno zahájení jednání (Topolánek a Barosso v Praze)
- srpen 2014 oznámeno dokončení textu a zahájení legální revize
- září 2014 publikován původní text smlouvy
- únor 2015 zahájena legální revize textu
- únor 2016 oznámeno, že na základě vzájemné shody během legální revize se EK a 
kanadská vláda dohodly na změně ISDS a zapracování ICS (Investment Court System) do 
CETA. Byl zveřejněn text CETA, který se významně (minimálně strukturou a právě částí 
ISDS/ICS) liší od původního
- červenec 2016 EK odsouhlasila CETA po dlouhých dohadech a rozporech jako smíšenou 
smlouvu a zveřejnila návrhy procedurálních textů pro Radu. 
- září/říjen 2016 COREPERu/vládám zemí EU zaslány návrhy procedurálních textů lehce 
odlišných od původních návrhů z července:

- rozhodnutí Rady o uzavření CETA
- rozhodnutí Rady o podpisu CETA

- rozhodnutí Rady o prozatímním provádění CETA
 Kritika právní nekonzistence CETA z právnických kruhů i připomínky evropské právní služby 
ji donutily předložit ještě jeden narychlo dohodnutý devítistránkový dokument – tzv.  
Společnou interpretativní deklaraci k CETA mezi Kanadou a EU a jejími členskými státy, 
která má také být „právně závazná“ 
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Hlavní rizika a slabiny TTIP a CETA:

- Problematické načasování – EU ve své aktuální institucionální a funkční formě není 
dostatečně silná pro jednání s konsolidovanými partnery

- „Smlouvy moderního typu“ – tj. obsahující řadu prvků zasahující mimo oblast 
obchodní politiky do základů suverenity států, posilující „expertizaci“ a oslabení 
demokratických principů fungování společnosti včetně vytváření nových institucionálních 
prvků včetně exogenních potenciálně nebezpečných institucí

- Netransparentní/exekutivní linie projednávání – na základě bezbřehých „mandátů“, 
pod silným vlivem lobbistů a za silného politického tlaku k jejich prosazení

- Složitost a rozsáhlost – cca 1.600 stran komplikovaného právnického textu vytváří 
prostor pro právnické hry a hříčky

- „Smluvní leverage“ – v komplikovaném prostředí mezinárodního práva se vytváří 
řetězení těchto „moderních smluv“ jak bilaterálních, tak multilaterálních, viz NAFTA-TPP x 
CETA-TTIP

- „Externalizované právo“ – vytváření nových (pseudo)právních norem a institucí 
(Investment court systém)

- Posilování silných, otevírání trhu (bilance EU s USA i Kanadou je aktivní), dynamika doby 
versus statika smluv (výpověď), globalizovaná nerovnováha (Čína? Rusko? Indie? BRICS?)



PIRATECON 14. ledna 2017 TTIP a CETA – více otázek než odpovědí

TTIP, CETA a ČR 

- Vládní strany - podporují prakticky bez hlubší znalosti věci a úvah o skutečném dopadu. 
Příslušné výbory Parlamentu se dosud zabývaly pouze formálně, poslanci a senátoři 
projevují ostentativní nezájem

- Opozice – kromě KSČM se staví víceméně pozitivně
- Odbory – ČMKOS vyčkává, ASO je zásadně proti
- Expertní team MPO – slouží především jako zástěrka (součást infostrategie), aby bylo 

možno deklarovat, že probíhalo otevřeně, praktický přínos nulový
- Ad hoc expertní jednání MPO – uzavřená bez účasti „expertního teamu“, vesměs 

podporují (chemici, SPCR, HK, AMSP)
- Národní konvent – vydal podporující stanovisko
- Občanské tlaky – stop-ttip.cz, vttip.cz
- Nezájem médií – především pro složitost problematiky, obecně nikoliv hurá podpora
- CETA ve Sněmovně – předloženo před vánocemi vládou Sněmovně - tisk č. 1000 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=1000
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