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Úvod
E’ si conosce facilmente, per chi considera le cose presenti e le antiche, come in tutte
le città ed in tutti i popoli sono quegli medesimi desiderii e quelli medesimi omori, e
come vi furono sempre.

Niccolò Machiavelli

Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio
Libro primo Capitolo 39

Uplynul rok od oficiálního oznámení Velké Británie o rozhodnutí opustit Evropskou
unii.1 Pomalu dva roky od osudného referenda. S odstupem času počáteční šok opadl,
nejistota z budoucnosti však přetrvává.

Je pravděpodobné, že se na Brexit bude zpětně hledět jako na přelomovou udá-
lost v mnoha oblastech, ať v dobrém či špatném světle. Již dnes můžeme analyzovat
cestu k referendu a problémy vnitrostátního charakteru spojené s rozhodnutím vy-
stoupit. Vystoupení jako takové včetně všech důsledků s ním spojených nás však
teprve čeká. Z jednoho úhlu pohledu by se tak dalo polemizovat o významu analýzy
této problematiky před oním velkým finále, které může nakonec překvapit více než
výsledek referenda. Z druhého pohledu je však třeba nahlížet na Brexit jako na je-
den praktický případ, který nepochybně právo na vystoupení ovlivní, ale neměl by
ho kasuisticky definovat bez dalšího. Vystoupení je totiž jenom krajním vyústěním
právně-politického rozhodnutí v otázkách evropské integrace, projevu státní suvere-
nity a v kontextu supranacionálního charakteru pokračující evropské spolupráce.

Vystoupení Spojeného království je, stejně jako právo samotné, multidimenzio-
nální fenomén2. Není pochyb, že v případě vystoupení je multidimenzionalita na

1Prime Minister’s letter to Donald Tusk triggering Article 50. url: https://www.gov.uk/
government/publications/prime-ministers-letter-to-donald-tusk-triggering-article-
50

2Definice práva profesora Aleše Gerlocha tradičně zaznívající na první přednášce z Teorie práva
na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

1
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úplně jiné úrovni, nejedná se proto a v podstatě se ani nemůže jednat o pojednání
o Brexitu jako takovém.

Původním cílem práce mělo být srovnání aplikační praxe Brexitu s teoretickou
konstrukcí článku 50 Smlouvy o Evropské unii. S tímto úmyslem začalo dílo vzni-
kat, ovšem s postupnou prací se zdroji bylo stále více patrné, že je třeba původní
úmysl přehodnotit a stanovit si cíl širší a podstatně ambicióznější, a to komplexní
popsání problematiky práva členského státu na vystoupení z Evropské unie. K to-
muto přehodnocení došlo zejména pod tlakem nedostatečného množství podrobných
odborných textů, které by se touto problematikou zabývaly. Téměř veškeré zdroje,
kterých ostatně není uvedeno málo, obsahují pouze kusé informace, zúžené pojetí, či
vyzdvihnutí jedné dílčí problematiky bez nutného uvedení celku. Práce by tak měla
být přínosná jakožto shrnutí dosavadního průběhu Brexitu, ale zejména jako mini-
málně na domácím poli nejpodrobnější a nejširší pojednání o problematice práva
členského státu na vystoupení z Evropské unie. Po přečtení by měl čtenář získat
ucelený obrázek o této problematice.

K naplnění hlavního cíle práce je třeba si stanovit i cíle dílčí, kterým jsou pak
věnovány příslušné části textu.

V prvé řadě se jedná o uvedení nezbytného teoretického základu suverenity. Bez-
pochyby jsou suverenita a její projevy procesem europeizace ovlivněny. Na kolik je
toto ovlivnění patrné? Jaký význam má právo na vystoupení z pohledu suverenity
členského státu? Jedná se vůbec o její projev? Pro zodpovězení těchto otázek je
potřeba zmínit zejména přetrvávající rozpor mezi pojetím evropské integrace z po-
hledu Soudního dvora Evropské unie na straně jedné a ústavních institucí členských
států na straně druhé. Pro potřeby této části budou klíčové metody komparativní,
deskriptivní a také metoda abstrakce.

Dále pak se práce zabývá historickým vývojem problematiky vystoupení, a to
nejenom vystoupení členského státu stricto senso, ale i případy vystoupení mate-
riálně připomínající. Bylo vystoupení umožněno i v době před výslovnou úpravou
článku 50 Smlouvy o Evropské unii? Pokud ano, jaký právní rámec by mohlo mít?
Je skutečně aplikace ustanovení Vídeňské úmluvy o smluvním právu natolik jedno-
značná, za jakou ji považuje většina autorů? Byly případy materiálně připomínající
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vystoupení důležité pro další vývoj práva na vystoupení? Jak výslovná úprava vy-
stoupení vznikala a existuje rozdíl mezi úpravou Smlouvy o Ústavě pro Evropu a
úpravou Smlouvy o Evropské unii? Pro tuto část bude důležitá metoda historická,
deskriptivní, částečně komparativní a zejména syntéza a indukce, kdy se práce po-
kusí najít jednotlivé společné znaky případů vystoupení materiálně připomínajících
a formulovat z nich obecné závěry pro každé další vystoupení.

Na těchto základech lze stavět rozbor současné právní úpravy v kapitole druhé.
Vzhledem k tomu, že zdroje rovnající se podrobnému komentáři nebyly v době psaní
studie k dispozici, pokusí se práce sama nabídnout podrobnější náhled na článek 50
s rozborem jednotlivých odstavců. Kromě hmotněprávních aspektů se práce zabývá
i procesem vystoupení a variantami zakončení. Druhá kapitola by tak měla odpo-
vědět na otázky současného právního rámce vystoupení a to například: Jak probíhá
oznámení rozhodnutí vystoupit? Jaký význam má připomenutí ústavnosti takového
rozhodnutí? Kdo vyjednává za Evropskou unii? Co znamenají podmínky vystoupení?
Co obnáší jednostranné vystoupení? Jaký smysl má výslovná úprava možnosti opě-
tovného přistoupení? Pro potřeby této části je použita metoda explanace, analýzy a
abstrakce. Při tvorbě byla pochopitelně použita metoda komparace a syntézy neú-
plných zdrojů, jakožto i analogie a logická dedukce. V krátkém popisu opětovného
přistoupení je v nepatrné míře použita metoda modelace.

V třetí kapitole práce shrnuji aplikační praxi Brexitu. Jedná se o velice aktu-
ální téma, které je doposud nedostatečně analyzováno. Po nastínění postavení Velké
Británie k Evropské unii a možných motivů pro vystoupení se práce rovnou zabývá
vnitrostátním postupem rozhodnutí v prostředí nepsané ústavy anglosaského práv-
ního prostředí. Dále pak shrnutím dosavadního průběhu jednání a zamyšlením se
nad alternativními scénáři vystoupení. Kapitola by tak měla odpovídat například
na otázky: Jaké motivy vedly k rozhodnutí Velké Británie opustit Evropskou unii?
Jak probíhá vystoupení na vnitrostátní úrovni? Nakolik komplikuje nepsaná ústava
anglosaského právního systému rozhodnutí vystoupit z Evropské unie? Kam se po
roce posunula jednání o Brexitu? Jaké jsou možné alternativy zakončení vystoupení
Spojeného království? S jakými následky se bude potýkat právní řád Velké Britá-
nie? V této kapitole je použita mimo jiné metoda deskriptivní, analytická a zejména
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abstrakce u shrnutí dosavadního průběhu jednání.
V poslední, tedy čtvrté, kapitole práce na základě výše popsaného přistupuji

de lege ferenda. Ty se dělí na otázky, které jsou upraveny nejasně nebo nedostatečně
a na otázky, které nejsou upraveny vůbec. Práce se tak snaží ukázat problémy, které
současná úprava skýtá a přijít s konkrétními návrhy řešení. K tomu přispějí především
metoda analytická, analogie a syntézy.

V závěru se pak snaží práce shrnout dosažení cílů a letmo se zamyslet nad za-
jímavou možností práva na vystoupení jakožto právního základu další federalizace
Unie.

Je na místě se vyjádřit i k práci se zdroji. Zdrojů k tématu Brexitu a vystou-
pení je v dnešní elektronické době nespočet. Zdroje uvedené v seznamu zdrojů práce
jsou i přes svou rozsáhlost již selektovaným výběrem, nicméně je třeba zdůraznit, že
není každý zdroj zastoupen přímou citací či poznámkou pod čarou. Tato skutečnost
souvisí i s cílem práce, tedy s podrobným popisem práva členského státu na vystou-
pení z Evropské unie v dostatečně širokém měřítku pro pochopení této problematiky.
Většina z uvedených zdrojů se totiž vystoupením zabývá povrchně, případně nedo-
statečně v jistých ohledech, to však neznamená, že by na výsledný text práce neměly
svůj vliv. Právě metodou komparace uvedených zdrojů a abstrakce informací mohl
vzniknout minimálně na domácím poli nejpodrobnější rozbor článku 50 Smlouvy
o Evropské unii.

V seznamu jsou zastoupeny jak zdroje primární, tedy právní předpisy, judika-
tura a projevy, tak zejména zdroje sekundární, tedy knihy, odborné i neodborné
články, internetové stránky. Zvláštní pozornost zaslouží akademické práce, které se
svými tématy částečně překrývají, ale problematiku vystoupení uchopují z odlišného
a omezeného úhlu pohledu. V neposlední řadě pak stojí analýzy Brexitu tuzemských
státních orgánů a zejména zdroje parlamentu Spojeného království.

Jak již bylo uvedeno, většina zdrojů se spokojí se strohým a neúplným výkladem
odpovídajícím strohosti a neúplnosti článku samotného. Jedná se možná o následek
obecně přijímané myšlenky, že byl článek 50 koncipován jako ryze symbolický3, a

3Většina autorů se skutečně kloní k názoru, že zakomponování článku 50 v této podobě bylo
jenom zadostiučinění euroskeptikům bez sebemenší šance na aplikaci.
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s tím související nepatrný zájem odborníků o dané téma. Jinou příčinou může být
tabuizování4 jakýchkoliv úvah o vystoupení a jejich okamžité spojování s populistic-
kými, mnohdy extrémistickými, stranami a politiky.5

I když jsou tendence k vystoupení i dnes považovány za doménu extrémistické
a populistické politiky, ostrakizování odborníků, kteří se tématem zabývají, se zna-
čně prolomilo. V kombinaci s aktuálností Brexitu a potřebou dohnat zameškané je
nepochybné, že se téma práva členského státu na vystoupení z Evropské unie dočká
zasloužené pozornosti odborné veřejnosti.

4Oliver v roce 2013 prorocky uvádí: Indeed, the very idea of dis-cussing a member state wi-
thdrawing from the EU remains a taboo subject. This remains the case despite the inclusion of
Article 50 TEU and the growing pos-sibility of a British withdrawal. This taboo should be broken.
Shying away from discussing it only adds to uncertainty which those seeking the UK’s withdrawal
benefit from. v Tim L. Oliver. “Europe without Britain. assessing the impact on the European
Union of a British withdrawal”. In: SWP Research Paper 7 (2013), s. 30. issn: 18631053. url:
https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/36154 (cit. 10. 03. 2018).

5Například Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury v České republice, Front national
Marine Le Pen ve Francii, The UK Independence Party spojená s osobou Nigela Faragea.
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1. Doktrinální a normativní
zakotvení práva na vystoupení
z Evropské unie
L’Europe ne peut-être qu’une Europe des États-Nations.

Charles de Gaulle

V následující kapitole bude stručně uvedena otázka suverenity státu a její vnější
rozměr. Jedná se o státovědné teoretické minimum nezbytné pro ucelené pochopení
práva členského státu na vystoupení z Evropské unie. Zároveň je v této kapitole uve-
den historický vývoj a případy, které formálně vzato vystoupením členského státu
nebyly, ale materiálně vystoupení připomínaly. Vzhledem k tomu, že je vystoupení
Spojeného království prvním skutečným případem vystoupení členského státu, jedná
se o jediné dějinné skutečnosti, z kterých lze vycházet minimálně co do užití analogie.
Cíle kapitoly jsou uvedení práva na vystoupení v nejen státovědném kontextu suvere-
nity, dále pak shrnutí doby před výslovnou úpravou, jakožto i genese dnešní úpravy.
V neposlední řadě je cíl analyzování případů vystoupení materiálně připomínající a
vyvození obecných závěrů za pomoci indukce.

1.1 Suverenita státu a její vnější rozměr
Suverenita jakožto pojem právní, politický a především státovědný byla po staletí
předmětem mnoha názorových diskursů1. O to více je zarážející fakt, že v posled-
ních desetiletích dochází k radikálním změnám v redefinici, dle úhlu pohledu pak

1Carl Schmitt uvádí: V nejrozmanitějším variacích je tak stále opakovaná stará definice: suvere-
nita je nejvyšší, právně nezávislá, neodvozená moc. Carl Schmitt. Politická theologie. čtyři kapitoly
k učení o suverenitě. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2012. isbn: 9788072984015. Dále pak Belling:
Jen málo pojmů politické a právní teorie je tak nadužívaných a rozmanitě vykládaných. Napínavé
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k vývoji, významu tohoto slova a k oslabení klasického chápání státní suverenity.
Výsledek referenda o vystoupení Velké Británie z Evropské unie tak rozdmýchal
skomírající plamen doby minulé. Teprve s tvrdou realitou nečekaného a odborníky
odsuzovaného rozhodnutí opustit cestu evropské integrace dochází k oživení diskuse
nad významem a možnými projevy suverenity, a k jistému návratu ke klasické kon-
cepci suverenity coby vlastnosti státního celku, a to jak na vnitrostátním poli, tak
na poli mezinárodním2.

V posledním půl století prosazovaný politický směr podporovaný judikaturou
Soudního dvora Evropské unie pohlížel na suverenitu jako relikt minulosti, v součas-
nosti přežívající často s přídomkem sdílená. Není se čemu divit, jelikož proces neustále
se prohlubující evropské spolupráce toto z ryze pragmatických důvodů vyžadoval,
vždyť již v počátcích Evropských společenství přelomový rozsudek Costa v E.N.E.L
jasně určil další směr a především rozměr spolupráce členských států.3 V následujících
letech pak Evropský soudní dvůr jenom pokračuje v započatém posilování postavení
svého i postavení Evropské unie.4

a neutuchající debaty o tom, zda státy dnes jsou či nejsou suverénní, zda je suverenita principem
totalitní diktatury nebo demokratické legitimity, nebo zda nadnárodní integrace znamená ”ztrátu\
suverenity, mají společné prvky ve vágnosti věnované určení předmětu, o němž se hovoří, a současně
v mimořádné rozmanitosti způsobů tohoto určení. v Vojtěch Belling. Zrození suveréna. pojem suve-
renity a jeho kritika v moderní politické a právní filosofii : suverenita a normativní konstrukce reality
I. 1. vydání. Brno: CDK, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. isbn: 9788073253493.

2Můžeme uvést i trichotomické rozdělení na pole vnitrostátní, mezinárodní a pole práva Evropské
unie.

3By creating a community of unlimited duration, having its own institutions, its own persona-
lity, its own legal capacity and capacity of representation on the international plane and, more
particularly, real powers stemming from a limitation of sovereignty or a transfer of powers from
the states to the community, the member states have limited their sovereign rights and have thus
created a body of law which binds both their nationals and themselves... The transfer by the sta-
tes from their domestic legal system to the community legal system of the rights and obligations
arising under the treaty carries with it a permanent limitation of their sovereign rights, against
which a subsequent unilateral act incompatible with the concept of the community cannot prevail .
consequently article 177 is to be applied regardless of any domestic law, whenever questions rela-
ting to the interpretation of the treaty arise Flaminio Costa v E.N.E.L. ECLI:EU:C:1964:66. url:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61964CJ0006.

4Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen. ECLI:EU:C:1963Foto-Frost
v Hauptzollamt Lübeck-Ost. ECLI:EU:C:1987:452. url: http://eur- lex.europa.eu/legal-
content / EN / TXT / ?qid = 1520883838207 & uri = CELEX : 61985CJ0314Yassin Abdullah Kadi and
Al Barakaat International Foundation v Council of the European Union and Commission of the
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S představou permanentního přenosu suverénních práv a omezení suverenity jako
takové se nedá bez dalšího ztotožnit. V prvé řadě si je třeba uvědomit, že veškerá
evropská spolupráce je založena na smlouvách mezinárodního práva veřejného, a i
když těmito smlouvami skutečně došlo k vytvoření nového právního řádu sui generis
5, je třeba trvat právě na onom smluvním základu a zdůraznit pozici členských států
jakožto pánů smluv6.

Doktrínu7 Evropského soudního dvora nabouralo i zakotvení práva vystoupit
z Evropské unie, jež dokazuje postavení členského státu jako suveréna8 ultima ratio.
Z logiky věci však nemůže jít o nové pojetí členství v jakémsi dobrovolnějším režimu,
ale ukotvení stávajícího. Dobrovolnost členství a tedy i koncept dobrovolně sdílené
suverenity nemůže být až výtvorem Lisabonu.

V neposlední řadě pak stojí v názorové opozici ústavní instituce jednotlivých člen-
ských států, které v průběhu několika let využily možnosti vyjádřit se k ožehavým
otázkám suverenity a přenosu suverénních práv. V českém právním prostředí se jedná

European Communities. ECLI:EU:C:2008:461. url: http://eur-lex.europa.eu/legal-conten
t/EN/TXT/?qid=1520884046822&uri=CELEX:62005CJ0402.

5By contrast with ordinary international treaties, the eec treaty has created its own legal system
which, on the entry into force of the treaty, became an integral part of the legal systems of the
member states and which their courts are bound to apply. Flaminio Costa v E.N.E.L. Viz poz. 3.

6Herren der Verträge / Masters of the treaty.
7Dokládá například Tichý: Významnou změnu představuje možnost vystoupení členského státu,

která je neslučitelná s dosud panující dogmatickou představou o smísení (sdílení) přenesených su-
verénních práv. Luboš Tichý et al. Evropské právo. 5. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. isbn:
978-80-7400-546-6.

8K podobnému názoru dospěl i Tridimas: By granting an unqualified right of withdrawal, it
confirms that the EU is a union of sovereign States. v T. Tridimas. “Brexit means brexit. Article
50”. In: King’s Law Journal 27.3 (2016), s. 297–313. issn: 17578442. doi: 10.1080/09615768.
2016.1254418. (Cit. 10. 03. 2018).
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o známé nálezy Ústavního soudu České republiky Cukerné kvóty9 a Lisabon10. Ná-
lezy se neobejdou bez kontroverzí. Jenom pro ilustraci zmiňme argumentaci v kruhu,
kdy suverenita je základním kamenem přenosu pravomocí a zároveň jeho limitací11,
případně zdánlivě rozporná argumentace, kdy integrační proces může přinést po-
sílení suverenity, která je na druhou stranu zaručena právě možností vystoupit12.
Uvedené rozpory lze překonat obratným výkladem, ale kontroverze z nešťastného
formulování takto důležitých myšlenek zůstává.13 Ostatně i ústavní instituce dvou
motorů evropské integrace Francie14 a Německa15 nesdílejí pohled Soudního dvora.

9Cukerné kvóty I. ECLI:CZ:US:2001:Pl.US.45.2000. url: http://nalus.usoud.cz/Search/
ResultDetail . aspx ? id = 37968 % 5C & pos = 13 % 5C & cnt = 14 % 5C & typ = resultCukerné kvóty
II. ECLI:CZ:US:2002:Pl.US.39.01. url: http : / / nalus . usoud . cz / Search / ResultDetail .
aspx?id=40740%5C&pos=6%5C&cnt=10%5C&typ=resultCukerné kvóty III. ”Potud, pokud”.
ECLI:CZ:US:2006:Pl.US.50.04. url: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=
99%5C&pos=8%5C&cnt=14%5C&typ=result Kde Ústavní soud mimojiné potvrdil pozici České
republiky jakožto nositele suverenity: ...propůjčení části pravomocí je ovšem podle Ústavního soudu
propůjčením podmíněným, neboť originárním nositelem suverenity a z ní vyplývajících pravomocí
nadále zůstala Česká republika. A stanovil limity přenosu pravomocí: druhá rovina se týká obsaho-
vých komponent výkonu státní moci. Jinak řečeno, delegace části pravomocí vnitrostátních orgánů
může trvat potud, pokud tyto pravomoci jsou orgány ES vykonávány způsobem slučitelným s ucho-
váním základů státní suverenity České republiky a způsobem, jenž neohrožuje samotnou podstatu
materiálního právního státu.

10Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evrop-
ského společenství. ECLI:CZ:US:2008:Pl.US.19.08.1. url: http : / / nalus . usoud . cz / Search /
ResultDetail . aspx ? id = 60401 % 5C & pos = 5 % 5C & cnt = 14 % 5C & typ = result a Lisabonská
smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství II.
ECLI:CZ:US:2009:Pl.US.29.09.3. url: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?
id=63966%5C&pos=2%5C&cnt=14%5C&typ=result.

11Miroslav Knob. “Role suverenity při analýze vztahu Evropské unie a České republiky jako
členského státu EU – slepá větev, nebo odrazový můstek?” In: Časopis pro právní vědu a praxi 25.2
(2017), s. 325–337. url: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6497 (cit. 12. 03. 2018).

12Robert Zbíral Jednostranné vystoupení z EU v Lisabonské smlouvě jako poslední pojistka
suverenity států v Aleš Gerloch a Jan Wintr. Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. 1. vyd.
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. isbn: 978-80-7380-192-2.

13Suverenita může být základem i limitací, pokud připustíme i jiné než ryze právní pojetí. K posí-
lení vnějších projevů suverenity může dojít díky procesům integrace, vnitřní projevy jsou zaručeny
možností vystoupit. Tato dvě tvrzení nemusí být rozporná, byť proces integrace nutně omezuje
vnitřní aspekt a naopak upřednostnění vnitřního projevu by vedlo k oslabení projevu vnějšího.

14(...)Nemožno pritom tvrdiť, že by francúzske súdy európskej integrácii bránili. Snažia se však
aspoň formálne zotrvať na princípe prednosti ústavného práva pred všetkými ostatnými právnymi
normami.Marián Giba. “Adaptácia ústavného systému Francúzska na európsku integráciu”. In:
Acta Universitatis Carolinae. Iuridica 2013.4 (2013), s. 231–248. issn: 0323-0619

15Německý ústavní soud používá pojem Staatenverbund - Evropská unie států, coby opakem
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Pokud suverenitu v politickém konceptu zmiňujeme s přídomkem sdílená, musíme
ji doplnit i přídomkem dobrovolně. Evropská spolupráce tedy stojí na dobrovolném
sebe-omezení státní moci, tedy na dobrovolném sebe omezení členských států.

I přes vyvrácení konceptu trvale omezené suverenity nemůžeme chápat suverenitu
státu jako neomezenou v Hobbesově pojetí16. Stát je totiž součástí mezinárodního
společenství a nehledě na výklad suverenity čelí realitě mezinárodního politického,
ekonomického, ale krajně i vojenského tlaku. Zároveň je suverenita jednoho státu co
do vnějších projevů vystavena vnějším projevům suverenit států ostatních.17

Faktické i právní limity vnějších projevů suverenity jsou nicméně problemati-
kou spíše mezinárodního práva veřejného a z hlediska práva na vystoupení nabudou
na významu až po samotném vystoupení. Pro pochopení práva na vystoupení jako
vnějšího projevu suverenity ultima ratio jsou ovšem mnohem důležitější vnitřní pro-
jevy suverenity18, které můžeme označit za vykonávání veřejné moci jakožto nejvyšší
moci ve státě19. Jednou větví veřejné moci je tradičně legislativa, zákonodárná své-
vole. Vzhledem k aplikační přednosti práva Evropské unie a harmonizování právních
řádů členských států je však tento vnitřní projev suverenity značně narušen.20 Toto

pojmu spolkový stát.
16Dalo by se namítat, že co do vnitřních projevů suverenity je suverén v Hobbesově podání

stejně jako stát omezen jen sám sebou prostřednictvím morálky či vlastních zásad, v případě státu
prostřednictvím svých ústavních principů.

17K suverenitě státu, jejím projevům a omezením v mezinárodním právu veřejném pak více
například Ján Azud. Suverenita štátu a jej limity (niektoré otázky) v Pavel Šturma. Právní následky
mezinárodně protiprávního chování. pocta Čestmíru Čepelkovi k 80. narozeninám. Praha: Ediční
středisko PF UK, 2007. isbn: 978-80-85889-83-3.

18Pro kontinentální právní řády je tradiční rozdělení projevů suverenity na vnější a vnitřní. Právní
systém Velké Británie ovšem operuje i s trojí koncepcí projevů suverenity, a to parlamentu, lidu a
projevy vnějšími. V striktním slova smyslu je suverénem parlament, kdežto v kontinentálním pojetí
tradičně lid. v Sionaidh Douglas-Scott. “Brexit, Article 50 and the Contested British Constitution
null [article]”. In: Modern Law Review 79.6 (2016), s. 1019. issn: 00267961. url: http://www.
heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/modlr79%5C&div=73 (cit. 10. 03. 2018).

19Kapitola II §7 Čestmír Čepelka a Pavel Šturma. Mezinárodní právo veřejné. 1. vyd. Praha:
Eurolex Bohemia, 2003. isbn: 80-86432-57-2.

20Petr Mach uvádí: ”Dámy a pánové,\ uvedl ministr financí Eduard Janota 29 . září 2009 ve
Sněmovně návrh na změnu zákona o dani z přidané hodnoty, a pokračoval: ”Chtěl bych zdůraznit
důležitost přijetí této novely, protože členské státy Evropské unie mají povinnost, to bych chtěl
zdůraznit, transponovat výše uvedené směrnice do svého právního řádu k datu 1. ledna 2010, a proto
je navržena i stejná účinnost tohoto zákona. V případě, že by nebyla transpozice těchto směrnic do
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omezení je o to horší, že postihuje i jurisprudenci jednotlivých členských států, které
v rámci plnění závazků evropské integrace ztrácejí schopnost ryze vlastní kvalitní
normotvorby. Takovéto vnitřní omezení se s postupem času stává faktickou závis-
lostí na zákonodárné moci jiného subjektu a právně vzato pouhého omezení vede
k faktické ztrátě suverenity v této oblasti.21

Pro potřeby práce není ani tak důležitý přesný výklad pojmu suverenita22 a všech
jejich projevů.23 Nezbytné je si pouze uvědomit, že problematika suverenity s sebou
nese i probelmatiku jejích projevů, které jsou vnějšího i vnitřního charakteru. Výše
uvedený rozpor mezi pohledem Evropského soudního dvora a ústavních institucí člen-
ských států dokazuje ožehavost otázky dočasného přenesení suverénních pravomocí,
případně pouze dočasné přenesení výkonu těchto pravomocí. V mezinárodním právu
veřejném jsou vnější projevy suverenity omezeny především na základě prostého fak-
tického stavu. V procesu europeizace dochází k posunu omezení vnějších projevů i
z hlediska právního a stát tak přichází, byť dobrovolně a dočasně, o výkon těchto
výsostných práv, což může podporovat teze o postupné federatizaci Unie.

Vnější projevy suverenity byly, a pokud nevznikne na planetě jeden všeobsáhlý
útvar nahrazující stát, i budou vždy omezeny. Otázka omezení vnitřních projevů
je ovšem poměrně nová. Stát se jako suverén vždy mohl v rámci mezinárodních
vztahů zavázat k vnitřním omezením výkonu suverénních práv, dosud se však nikdy
nejednalo o omezení v takovém rozsahu a především o omezení takto komplexní

českého zákona o dani z přidané hodnoty k tomuto datu provedena, hrozí sankce ze strany Komise
.\ Žádná diskuse se o návrhu nevedla a nikdo nebyl proti. Obsah zákona nebyl pro nikoho z poslanců
důležitý . Museli jsme ho schválit, protože to byl požadavek Evropské unie. Petr Mach. Jak vystoupit
z EU. Praha: Laissez Faire, 2010. isbn: 978-80-254-6624-7.

21Více k problematice suverenity a národních parlamentu v procesu europeizace například Jan
Grinc. Národní parlamenty a demokratická legitimita Evropské unie. Vydání první. Praha: Leges,
2015. isbn: 9788075020918 a Graham Gee a Alison L. Young. “Regaining Sovereignty. Brexit, the
UK Parliament and the Common Law null [article]”. In: European Public Law 22.1 (2016), s. 131–
148. issn: 13543725. url: http://www.heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.kluwer/
epl0022%5C&div=12 (cit. 10. 03. 2018).

22Carl Schmitt výstižně uvádí: Není (suverenita) výrazem reality, nýbrž formulí, znakem, signá-
lem.Schmitt, viz poz. 1.

23Více k problematice suverenity, a to včetně nejprecisnějšího popisu jejích jednotlivých aspektů
a důkladné analýzy historického vývoje mohu doporučit Belling, viz poz. 1.
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za účelem naplnění jediného cíle, respektive několika cílů v rámci jedné myšlenky.
Toto s sebou opět nese oslabení postavení států a podporu federativního charakteru
Unie. Za nejvýraznější příklad uveďmě vnitřní omezení zákonodárné moci v procesu
europeizace.

Ukotvení práva na vystoupení jakožto projevu ultima ratio se tak jeví jako jasný
signál, který má potvrdit postavení suverénních států a popřít spekulace o federaci.
Vždyť přeci nemůže existovat federace, ze které je možno takto snadno vystoupit.
Je ovšem na pováženou, jestli se nejedná o signál, který se snaží popřít faktický stav
a právně upravovat možnost, která je pro většinu potenciálních adresátů fakticky
neuskutečnitelná.

1.2 Právo na vystoupení z Evropských společen-
ství a Evropské unie v před-lisabonské éře

1.2.1 Vystoupení dohodou

Vystoupení členského státu před přijetím Lisabonské smlouvy komunitární právo vý-
slovně neupravovalo24, což s sebou neslo široký prostor pro teoretické úvahy o mož-
nosti takového jednání.25

24To ostatně potvrzují i dva písemné dotazy zaslané komisi Písemný dotaz No 1149/81 by Lord
O’Hagan to the Commission. Subject: British withdrawal from the EEC 1. Article 240 of the EEC
Treaty provides that the Treaty is concluded for an unlimited period. The Treaty contains no (express
or implied) provision concerning withdrawal from the Community. a Písemný dotaz No 1321/81 by
Mr Schmid to the Commission of the European Communities. Subject: Withdrawal of the United
Kingdom from the European Community 1. As the Treaties contain no provision concerning uni-
lateral withdrawal, there is no legal basis under Community law for such an action. I v druhém
případě byl dotaz směřován na jakékoli vystoupení, odpověď se ovšem zabývá pouze jednostranným
vystoupením.

25Lilla Nóra Kiss. “Certain issues of the withdrawal of a member state - a public law aspect”. In:
Juridical Current 20.3 (2017), s. 86–97. issn: 12249173. url: http://sfx.is.cuni.cz/sfxlcl3?
genre=article%5C&atitle=CERTAIN%5C%20ISSUES%5C%20OF%5C%20THE%5C%20WITHDRAWAL%
5C%20OF%5C%20A%5C%20MEMBER%5C%20STATE%5C%20- %5C%20A%5C%20PUBLIC%5C%20LAW%5C%
20ASPECT.%5C&title=Juridical%5C%20Current%5C&issn=12249173%5C&isbn=%5C&volume=
20%5C&issue=3%5C&date=20170701%5C&aulast=KISS,%5C%20Lilla%5C%20N%5C%c3%5C%b3ra%
5C&spage=86%5C&pages=86- 97%5C&sid=EBSCO:Academic%5C%20Search%5C%20Ultimate:
125412578%5C&svc.fulltext=yes (cit. 10. 03. 2018) Until the acceptance of the Treaty of Lisbon,
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Jednou variantou byla možnost vystoupení dohodou26, tj. změnou smluv se sou-
hlasem všech členských států.27 Samotná podstata evropské integrace stojí a padá
na zakládajících smlouvách, z pohledu mezinárodního práva veřejného lze stávající
smlouvu upravit, nahradit či zrušit28 smlouvou novější.29 Tento způsob vystoupení je
sice elegantní co do symbolické stránky věci, nicméně značně komplikovaný z pohledu
právního i politického. Proces vystoupení je ze své povahy vyhrocený a neobejde se
bez emocí, což v kombinaci s faktickým právem veta30 každého jednotlivého člen-
ského státu jenom obtížně povede k rychlé dohodě, která by reflektovala akutnost
vystoupení. Vystupující stát se také může stát rukojmím ostatních stran, které prostě
nebudou mít vůli s ním o vystoupení jednat.

Krom nevýhod zdlouhavosti a závislosti na vůli ostatních je třeba zdůraznit i
zjevné výhody tohoto postupu. Vyjednávání dohody o vystoupení vede i k vyjedná-
vání v jiných oblastech. Je pravděpodobné, že by v takovém případě došlo k jasnému
vymezení všech důsledků vystoupení, úpravě budoucích vztahů a spolupráce, která
s sebou nese hladší překlenutí právně a ekonomicky velice nejasného období. Be-
nefity v podobě jistější vidiny budoucí kooperace a dotaženosti procesu vystoupení
skutečně nesmíme brát na lehkou váhu, neb jsou klíčové pro ekonomiku a privátní

considering the limited applicability of international law rules, there was an uncertainty whether a
member state had a right to withdraw or not, and if yes, under what circumstances.

26Někteří ji považují za možnost jedinou. Například Phoebus Athanassiou. “Withdrawal and
Expulsion from the EU and EMU: Some Reflections”. In: ECB Legal Working Paper 10 (2009).
url: https://ssrn.com/abstract=1517760 (cit. 10. 03. 2018) The conclusion is that Member
States could not, pre-Lisbon Treaty, withdraw unilaterally either from the EU or, a fortiori, from
EMU, and that the only way for them to do so legally would be by means of a negotiated agreement
with their fellow Member States. Such an agreement would necessarily involve a Treaty amendment
and require the unanimous consent of its partners, in accordance with Article 48 TEU.

27Pro úplnost je třeba zmínit, že pokud bychom trvali na federativním charakteru evropské inte-
grace, byla by z povahy věci možnost vystoupení dohodou znemožněna, případně značně zkompli-
kována pro svůj až státotvorný charakter.

28Více o úpravě, nahrazení, či zrušení mezinárodních smluv například v Pavel Šturma, Čestmír
Čepelka a Vladimír Balaš. Právo mezinárodních smluv. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2011. isbn: 978-80-7380-341-4.

29Pro úplnost je třeba zmínit, že pokud bychom trvali na federativním charakteru evropské inte-
grace, byla by z povahy věci možnost vystoupení dohodou znemožněna.

30Extrémním případem by mohla být situace, kdy s některými státy k dohodě dojde, čímž by
k účinkům vystoupení došlo jenom vůči nim, ale vůči zbylým státům by zůstal vystupující stát
nadále smluvní stranou.
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sektor jako takový.
Stát se samozřejmě k členství přihlásil dobrovolně na základě smluvního závazku

a i v mezinárodním právu veřejném platí zásada pacta sunt servanda, stát by se tedy
měl smlouvou řídit a snažit se o její naplnění. Vzhledem k specifické povaze smluv-
ních závazků plynoucích z evropské integrace, které v některých oblastech způsobují
přenesení výkonu pravomocí státu, čímž dochází k vytlačení rozhodovací pravomoci
orgánů státu z těchto oblastí, nelze trvat na nemožnosti změny tohoto stavu bez
souhlasu všech. Pokud bychom totiž na této podmínce trvali, vyvraceli bychom tím
zároveň povahu evropské integrace jakožto spolupráce suverénních národních států.
Nejednalo by se již o přenesení výkonu suverénních práv, ale o ztrátu suverenity jako
takové, jelikož by k jejímu návratu bylo třeba souhlasu všech.

Výše uvedené není popření zásady pacta sunt servanda, jelikož jsou mezinárodní
smlouvy pro stát existenciálně důležité a plnění závazků z nich plynoucích nezbytné.
Je ovšem třeba odlišit porušení závazku z čisté svévole bez legitimního podkladu a
porušení za účelem udržení definičního znaku státu, kteréžto legitimní bezpochyby
je a zároveň se jedná o projev jeho suverenity.

1.2.2 Jednostranné vystoupení

Zatímco vystoupení dohodou bylo obecně přijímáno za možné31, tak jednostranné
vystoupení, respektive odstoupení od smluv vystupujícím státem, bylo považováno
za minimálně sporné.32

Hned na úvod je třeba říci, že vynutitelnost práva je na mezinárodním poli suve-
rénních států nepoměrně komplikovanější než je tomu na poli práva vnitrostátního.33

Faktickou snahu odtrhnout se by tak měly ostatní státy jen malou možnost zvrátit a
pravděpodobně by jim nezbývalo než takové jednání via facti akceptovat. Neexistují

31 Tichý et al., viz poz. 7. popírání možnosti vystoupit v literatuře zmiňuje.
32Sporné v otázkách samotné možnosti i v otázkách právního rámce takového chování. Například

Kiss uvádí: Until the acceptance of the Treaty of Lisbon, considering the limited applicability of
international law rules, there was an uncertainty whether a member state had a right to withdraw
or not, and if yes, under what circumstances. v Kiss, viz poz. 25

33Více například v kapitole IX - Právní následky protiprávního chování v Čepelka a Šturma, viz
poz. 19.
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právní, politické ani ekonomické prostředky, které by byly schopny setrvání vynu-
tit.34 Je však nasnadě předpokládat zhoršení diplomatických a obchodních vztahů
jako následku takto svévolného jednání.

V teorii je někdy prosazovaná myšlenka nechtěné absence35, či dokonce záměrné
absence úpravy vystoupení. Tento názor vycházel jednak ze znění smluv, které byly
uzavřeny na neurčito, a jednak z povahy smluv, které byly nositelem myšlenky ne-
ustále se prohlubující evropské integrace. Pokud budeme brát předpoklad neustále
se prohlubující evropské integrace za jedinou správnou cestu do budoucna, pak je
samozřejmě i pouhá úvaha o vystoupení, tedy odklonění se od této jediné správné
cesty, považována za něco nemyslitelného, neracionálního a v zásadě nemožného.

Je třeba si uvědomit, že celá tato teorie je postavena pouze na správnosti to-
hoto předpokladu a nereflektuje možnost suverénního státu chovat se neracionálně.
Můžeme se však přiklonit k názoru, že absence úpravy vystoupení minimálně ne-
podporovala tyto tendence, či je snad mohla i potlačovat. S odstupem času je jasné,
že předpoklad této teorie vzhledem k nové úpravě36 nebude pravdivý, přičemž je
otázkou, jestli by k Brexitu došlo i za předpokladu trvající absence právní úpravy
vystoupení. Zejména s rozvojem behaviorální ekonomie stoupá i v jiných oborech
potřeba predikovat nejen na základě racionálních fundovaných argumentů, ale i na
základě reflexe behaviorální stránky subjektů.

34Robert Zbíral uvádí: ...už jen proto, že nemá (Evropská unie) žádné silové donucovací nástroje,
které by umožnily dotčený stát přesvědčit. V Gerloch a Wintr, viz poz. 12 Nástroje silového a
donucovacího charakteru však nejsou jediné, s rozvojem globalizace a mezinárodního obchodu je
třeba zmínit i nátlakové nástroje ekonomického charakteru, které zjevné silové a donucovací povahy
přinejmenším aspoň přímo nedosahují.

35Hermann-Josef Blanke, Stelio Mangiameli a editors. The Treaty on European Union (TEU).
a commentary. 1., 2013. Berlin: Springer, 2013. isbn: 9783642317057 Absenci vyvrací s odkazem
na Hill(1982) odkazujícího na Soldatos (1969), který uvádí, že myšlenka inkorporace této klausule
padla ze strany Francouzů.

36Smlouva o Ústavě pro Evropu. url: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/
?uri=OJ:C:2004:310:TOC a Smlouva o Evropské unii již vystoupení upravují.
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1.2.3 Vídeňská úmluva o smluvním právu

Pokud už někdo možnost jednostranného vystoupení připouštěl, odvolával se s při-
hlédnutím k mezinárodnímu právu veřejnému na Vídeňskou úmluvu37. Evropské
právo, byť je v dnešní době právním systémem sui generis, vychází z mezinárod-
ního práva veřejného, které vzhledem k dosavadní praxi jednostranné vystoupení,
respektive odstoupení od smlouvy, zná.

Je s podivem, kolik autorů používá Vídeňskou úmluvu bez nutného uvedení pří-
pustnosti její aplikace. Hned na úvod je totiž třeba vyřešit otázku závaznosti právních
norem obsažených v této úmluvě. Vídeňská úmluva je mladší38 než byly původní
zakládající smlouvy a zároveň jejími signatáři nejsou všechny členské státy39. Pro
aplikaci právních norem v ní obsažených tak musíme vycházet z platnosti tvrzení, že
se jedná o kodifikované obyčejové právo. Pokud se k tomuto předpokladu přikloníme,
pak můžeme aplikovat právní normy obsažené v úmluvě nikoli z právního titulu mezi-
národní smlouvy, ale z titulu mezinárodního právního obyčeje. Touto argumentací se
dá vypořádat jak s problematikou nesignatářských zemí, tak s problematikou časové
posloupnosti.

K užití Vídeňské úmluvy ostatně vybízí i Soudní dvůr, který se během své rozho-
dovací praxe několikrát na úlohu úmluvy odvolal.40 Názor Soudního dvora, jakkoli
jasný a přesvědčivý, však nemůžeme považovat za rozhodující bez dalšího, jelikož
snaha o stále extenzivnější výkladovou praxi se neobejde bez kritiky.41

37Vídeňská úmluva o smluvním právu
3823. května 1969, respektive 27. ledna 1980.
39Francie, Malta ani Rumunsko ji neratifikovali. United Nations Treaty collection. url: https:

//treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-1&chapter=
23&Temp=mtdsg3&clang=_en (cit. 11. 03. 2018).

40Například A. Racke GmbH a Co. v Hauptzollamt Mainz. ECLI:EU:C:1998:293. url: http:
//eur- lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=CELEX:61996CJ0162. Z toho vyplývá,
že pravidla mezinárodního obyčejového práva týkající se ukončení a pozastavení smluvních vztahů
z důvodu podstatné změny poměrů jsou závazná pro orgány Společenství a jsou součástí právního
řádu Společenství.

41Wayne Sandholtz a Alex Stone Sweet v Neo-functionalism and supranational governance
v ed. by Erik Jones ... The Oxford handbook of the European Union. softcover. Oxford: Oxford
Univ. Press, 2014. isbn: 9780198714798 uvádí: The Court operates in an exceptionally broad zone
of discretion. That is, the sum of the powers formally conferred upon the Court plus those that the
Court has acquired through its own rullings far outweigh the sum of control instruments available
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Výše popsané vyrovnání se s možností aplikace právních norem v úmluvě obsaže-
ných je klíčové i pro pochopení rozsahu, v kterém můžeme argumentovat. I když
Soudní dvůr považuje některá pravidla mezinárodního obyčejového práva za součást
komunitárního práva, je třeba trvat na aplikaci norem z právního titulu mezinárod-
ního právního obyčeje. Touto argumentací se tak otvírá širší prostor výkladu, jelikož
bychom měli vycházet čistě ze smyslu článků a ne z litery samotné.

Úmluva obsahuje několik článků, z kterých můžeme vycházet, většina jich ovšem
upravuje na první pohled vyloučitelnou situaci. Za příklad uveďme právní zásadu
ad impossiblia nemo tenetur42 obsaženou v článku 61. Aplikace této právní zásady
lze s velkou pravděpodobností vyloučit pro komplexnost zakládacích smluv, je tedy
málo představitelné, že by se všechny závazky ze smluv plynoucí staly nemožnými.43

Nejčastěji uváděné jsou články 56 a 62.
Podle článku 56 je jednostranné odstoupení od smlouvy možné za splnění předpo-

kladů obsažených v odstavci 1) písmenu a) nebo b) a je odloženo o nejméně dvanáct
měsíců od oznámení. Předpokladem písmena a) je potvrzení úmyslu strat připustit
možnost výpovědi nebo odstoupení. Předpokladem písmena b) je možnost vyvodit
právo smlouvu vypovědět z povahy smlouvy. Užití písmene a) je téměř vyloučeno,
jelikož potvrzení o úmyslu stran připustit tuto možnost půjde jen těžko doložit.44

Užití písmene b) se jevilo pravděpodobnější, nikoli však jasné. Z povahy smluv o užší
evropské integraci přímo právo odstoupit nevyvodíme. Musíme si tak pomoci argu-
mentací, že pokud se pořád nacházíme na úrovni suverénních států, pak je z povahy
integrace založené na dočasném výkonu přenesených pravomocí45 nutná i opačná
cesta. Tato ústavněprávní argumentace samozřejmě naráží na myšlenku stále užší
spolupráce jako jediné správné cesty.

to the others centers of authority, including member states.
42Nemožné nezavazuje
43Na druhou stranu můžeme zvážit i tento hypotetický případ. Stát je totiž definován několika

znaky, z nichž jedním je suverenita. Jejím projevem je i dobrovolné sebeomezení. Pokud by však
tímto omezením stát přišel o svůj definiční znak, můžeme argumentovat nemožností takového zá-
vazku, jelikož stát se nemůže zavázat k tomu přestat býti státem, byť jen v některých oblastech, ve
vztahu k mezinárodní organizaci.

44Travaux préparatoires nebyly nikdy plně zveřejněny.
45Lucembursko, které je bezpochyby silně integrovaným státem, ve své ústavě v článku 49 hovoří

dokonce o dočasném přenosu pouze výkonu pravomocí.
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Podle článku 62 je jednostranné odstoupení46 od smlouvy možné za naplnění
podmínek kvalifikované podstatné změny poměrů. Jedná se o vyjádření právní zásady
clausula rebus sic stantibus.

Z pohledu dikce článku 62 je třeba splnit kumulativně dvě podmínky.

1. Existence poměrů, které se změnily, tvořila podstatný základ souhlasu stran

2. Změna zásadně mění rozsah závazků.

Ustanovení odstavce 2) pak vylučují dovolání se podstatné změny okolností jako
důvodu pro zánik smlouvy nebo pro odstoupení od ní v případech smluv o státních
hranicích nebo je-li podstatná změna důsledkem porušením závazku mezinárodního
práva stranou, která se podstatné změny poměrů dovolává.

Z textu článku 62 by bylo jednostranné vystoupení velice komplikované, jelikož
naráží na podstatu evropské integrace, tedy na neustále se prohlubující spolupráci.
Pokud se totiž budeme řídit dikcí článku a původní smlouvy budeme vykládat v du-
chu prohlubující se spolupráce, pak je změna okolností důsledkem závazku a v sou-
ladu s jeho smyslem. Na druhou stranu členské státy přistupovaly do Evropské unie
v různých obdobích a samotný rámec evropské integrace se v čase mění, v jistých ob-
lastech konverguje k útvaru s federálními prvky, v jiných k mezinárodní organizaci.
Není tedy možné bez dalšího označit původní souhlas každého členského státu za
souhlas s budoucím stavem, respektive za souhlas předvídající budoucí stav. Pokud
bychom trvali na prohlubující se povaze smluv a tedy i na rozšiřujícím se rozsahu zá-
vazků z nich plynoucích, pak by se stát ad absurdum zavázal bianco šekem k něčemu,
co nemohl předvídat, bez možnosti cesty zpět, jelikož by taková cesta zpět byla v roz-
poru s odstavcem 2) písmenem b).

V tuto chvíli je na místě vrátit se k výše uvedené sporné aplikaci Vídeňské úmluvy.
Článek 62 je kodifikovaným právním obyčejem podstatné změny okolností, což je vy-
jádřením právní zásady clausula rebus sic stantibus. Text článku pomáhá podstatnou

46Čepelka uvádí, že se nejedná o jednostranné odstoupení, ale o nabídku, která vyžaduje souhlas
ostatních. Nicméně přiznává, že neakceptování takové nabídky nejspíše povede k porušení závazku.
v Čestmír Čepelka. Právo mezinárodních smluv. Vídeňská úmluva o smluvním právu (1969) s ko-
mentářem. [2. vyd.], 1. v Karolinu. Praha: Karolinum, 1999. isbn: 80-7184-970-7.
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změnu okolností vysvětlit, ale nemá sílu jí takto svázat. Dá se předpokládat, že by
se vystupující stát úspěšně dovolával širšího pojetí podstatné změny okolností, a to
zejména pokud by v názorové opozici stál výklad prohlubující se povahy smluv.

1.2.4 Shrnutí před-lisabonské doby

Je třeba opět zdůraznit faktickou možnost suveréna vystoupit nehledě na ostatní.
Tato možnost je však extrémní a nese s sebou riziko poškození diplomatických a
obchodních vztahů.

Z možných variant se jako právně nejelegantnější jeví vystoupení dohodou se
všemi členskými státy, nicméně pro politickou složitost by pravděpodobně doba vy-
jednání takové dohody dostatečně nereflektovala akutnost vystoupení a způsobila by
tím další komplikace. Nespornou výhodou této alternativy je bližší vyjasnění budou-
cích vztahů a z toho plynoucí právní jistota tolik nezbytná pro privátní sektor. Ad
hoc povaha tohoto řešení zároveň nesvazuje proces vystoupení povinností subsumovat
konkrétní případ pod obecný mechanismus.

Alternativní scénář jednostranného vystoupení poukazuje na nevyjasněné otázky
povahy evropské integrace v jejích základech. Užití právní výhrady Clausula rebus
sic stantibus se jevilo jako nejschůdnější cesta. Vzhledem k tomu, že je Brexit právně
vzato historicky prvním případem vystoupení členského státu a probíhá na práv-
ním základu Lisabonské smlouvy, zůstane již navždy pouze u akademických rozepří
existence či nemožnosti jednostranného vystoupení, případně jeho podmínek v před-
lisabonské éře.

Myšlenka evropské spolupráce si vždy zakládala na své dobrovolnosti a vzhle-
dem k možným protestním akcím bojkotujícím fungování Evropských společenství
ze strany státu, který by byl držen jako rukojmí proti své vůli, se domnívám, že by na
základě výše uvedené argumentace byl schopen členský stát vystoupit i bez výslov-
ného ukotvení této možnosti v předlisabonské právní úpravě. Také se však přikláním
k myšlence, že absence výslovné úpravy vystoupení vedla ke zmírnění separačních
tendencí.
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1.3 Exkurs: Případy Grónska, Alžírska, Ostrova
svatého Bartoloměje a Souostroví Saint-Pierre
a Miquelon

Pro pochopení vývoje práva na vystoupení členského státu je nutné zmínit i případy,
které právně vzato vystoupením47 členského státu nejsou. Navzdory tomu je patrný
jejich vliv na budoucí úpravu48 a směr jednání o Brexitu49. Jedná se o případy Grón-
ska, Alžírska, Ostrova svatého Bartoloměje a Souostroví Saint-Pierre a Miquelon.

Pro úplnost je třeba zmínit i takzvané období krize prázdné židle, kdy Francie,
respektive její představitel Charles de Gaulle, využili k posílení politického nátlaku
institutu neaktivního členství.50 I když má tento institut podobnou povahu jako vy-
stoupení a vystoupení samotné mohlo být jednou variantou zakončení krize, nejedná
se o případ s právem na vystoupení přímo související. Přesto ilustruje politickou
povahu evropské integrace a zdůrazňuje tak postavení národních států.

1.3.1 Grónsko

Grónsko bylo dánskou kolonií do schválení dánské ústavy v roce 1953, která z ostrova
učinila integrální součást dánského území. Grónsko tak na základě článku 227 od-
stavce 1 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství přistoupilo do
svazku Evropských společenství společně s Dánskem v roce 1973. Přistoupení probí-
halo na základě referenda, které bylo v celkovém výsledku na dánském území kladné,
proti vstupu však bylo 73 % obyvatel Grónska.

47Navzdory tomu, že se právně vzato o vystoupení členského státu nejednalo, tak se i v odborné
literatuře zkratkovitě používá termín vystoupení. Nejpatrnější je to u vystoupení Grónska jakožto
zkratky pro omezení územní působnosti evropské práva. I pro zdůraznění materiální podobosti se
k této zkratkovitosti uchýlím také.

48Lhůta dvou let v dnešní úpravě článku 50 Smlouvy o Evropské unii vychází z historické zkuše-
nosti s Grónskem.

49Usnesení Evropského parlamentu o jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj
záměr vystoupit z Evropské unie B8-0243/2017 výslovně zmiňuje případy Grónska a Alžírska.

50Více ke krizi prázdné židle například Iva Horčicová. Vystoupení členského státu z Evropské unie:
právní teorie versus politická praxe. Bakalářská práce. Praha, 2009. url: https://is.cuni.cz/
webapps/zzp/detail/8001190662 (cit. 11. 03. 2018).
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V následujících letech můžeme spatřovat značnou snahu změnit vnímání evrop-
ského společenství, zmínit můžeme příliv investic do infrastruktury, zastoupení v Ev-
ropském parlamentu51 a toleranci zákona o zaměstnávání pracovních sil, který byl
do jisté míry diskriminační k pracovníkům z jiných členských států. Přes všechny
benefity plynoucí z členství nebyla myšlenka evropské integrace populární. Je nepo-
chybné, že geografická odlehlost, jiný kulturní vývoj a specifika grónského hospodář-
ství52 hrály důležitou roli pro další vývoj grónsko-evropských vztahů.

Grónsku se nejprve podařilo získat v roce 1979 autonomii53 a tím i vlastní vládu
a parlament. V dubnu téhož roku dochází k prvním volbám, které vyhrává levicová
strana Siumut s jasným postojem proti dalšímu setrvání v Evropském společenství.
Po jednání s Dánskou vládou je pak vypsáno referendum o setrvání Grónska54, které
výsledkem 52 % proti setrvání potvrdilo snahy o odtržení.

Grónská vláda tedy 26.3.1982 požádala dánskou vládu55o vyjednání změny sta-
tutu Grónska ve smyslu článku 131 Smlouvy o založení Evropského hospodářského
společenství. Návrh byl dánským ministrem zahraničí předložen v květnu téhož roku.
Dánská vláda měla připravenu i variantu jednostranného vystoupení, ke které však
nedošlo56. Grónsko vystoupilo dohodou k 1.2.1985 po ratifikaci všemi členskými
státy.57

Je nezbytné zdůraznit, že případ Grónska není možné považovat za vystoupení
v pravém slova smyslu. Grónsko nebylo členským státem, ale integrální, respektive

51Grónsko mělo vlastního poslance, který representoval 50 000 obyvatel, přičemž průměr byl 600
000

52Jako hlavní argument je často uváděn poněkud přízemní problém rybolovu.Raymond J. Friel.
“Providing a Constitutional Framework for Withdrawl from the EU. Article 59 of the Draft Euro-
pean Constitution [article]”. In: International and Comparative Law Quarterly 53.2 (2004), s. 407–
428. issn: 00205893. url: Dostupn%C3%A9%20z:%20http://www.heinonline.org/HOL/Page?
handle=hein.journals/incolq53%5C&div=25 (cit. 10. 03. 2018).

53V referendu 17.1.1979 se 70,1% hlasujících vyslovilo pro větší samostatnost.
54Konalo se 23.2.1982, účast dosáhla 74,9 % a 52% bylo proti setrvání. Otázka byla jasná: Chceš,

aby Grónsko zůstalo v Evropském společenství?
55Zahraniční politika zůstala nadále v kompetenci Dánska.
56Dánsko plánovalo mimo jiné argumentovat i Vídeňskou úmluvou o smluvním právu.
57Smlouva o Grónsku. url: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:

11985G/TXT.
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autonomní součástí území členského státu.58 Často se tedy nehovoří o vystoupení, ale
o zmenšení územního rozsahu platnosti smluv dohodou. I přesto trval proces více než
dva a půl roku a prokázal složitost takovéto změny.59 Zároveň se Grónsko neodtrhlo
úplně a nadále s členskými státy spolupracuje.60

1.3.2 Ostrov svatého Bartoloměje

Ostrov svatého Bartoloměje byl jakožto zámořské území Francie součástí Evropské
unie do 1.1.2012. Vzhledem k účinnosti Lisabonské smlouvy byl postup jasnější než
v případě Grónska. Jelikož se jedná o oblast mimo Evropu je možné na základě článků
355. a 349. Smlouvy o fungování Evropské unie přistoupit ke zvláštním úlevám a vý-
hodám. O odchodu rozhodl parlament ostrova svatého Bartoloměje 8.10.200961, hlav-
ním argumentem bylo zachování vlastní autonomie v oblasti daní. Francie 29.10.2010
požádala Evropskou radu o vyvázání v souladu se Smlouvou o fungování Evropské
unie. Rozhodnutím62 Evropské rady došlo ke změně statutu na přidružené francouz-
ské území.63

58Anne Deighton pro telegraph uvádí: Greenland wasn’t big enough to be worth making things
hard forHenry Bodkin. Greenland showed how to leave Europe as far back as 1984. 2016. url:
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/24/greenland-showed-how-to-leave-europe-
as-far-back-as-1984/ (cit. 11. 03. 2018).

59Více k případu Grónska například Horčicová, viz poz. 50, Friel, viz poz. 52 a Sara Berglund.
“Prison or Voluntary Cooperation? The Possibility of Withdrawal from the European Union”. In:
Scandinavian Political Studies 29.2 (2006), s. 147–167. issn: 0080-6757. doi: 10.1111/j.1467-
9477.2006.00147.x. url: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1467-9477.2006.00147.x (cit.
10. 03. 2018).

60Zmínit můžeme například JOINT DECLARATION by the European Union, on the one hand,
and the Government of Greenland and the Government of Denmark, on the other, on relations
between the European Union and Greenland. url: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/
devco/files/signed-joint-declaration-eu-greenland-denmark_en.pdf.

61Deliberation du conseil territorial. saint Barthelemy. url: http://www.comstbarth.fr/iso_
album/2009-060_ct.pdf.

62Rozhodnutí Evropské rady 2010/718/EU. url: http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2010/
718/oj.

63Více k případu Ostrova svatého Bartoloměje například Zuzana Olbrechtová. Vystoupení člen-
ského státu z Evropské unie. Diplomová práce. Brno, 2017. url: https://is.muni.cz/th/ia8h4
(cit. 10. 03. 2018) a Mach, viz poz. 20.

22

https://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/24/greenland-showed-how-to-leave-europe-as-far-back-as-1984/
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/24/greenland-showed-how-to-leave-europe-as-far-back-as-1984/
https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2006.00147.x
https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2006.00147.x
http://doi.wiley.com/10.1111/j.1467-9477.2006.00147.x
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/signed-joint-declaration-eu-greenland-denmark_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/signed-joint-declaration-eu-greenland-denmark_en.pdf
http://www.comstbarth.fr/iso_album/2009-060_ct.pdf
http://www.comstbarth.fr/iso_album/2009-060_ct.pdf
http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2010/718/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2010/718/oj
https://is.muni.cz/th/ia8h4


1.3.3 Alžírsko

Alžírsko bylo integrální součástí Francie až do získání nezávislosti v roce 1962. Osa-
mostatněním od Francie došlo i k vystoupení z Evropského hospodářského společen-
ství. Na žádost alžírské strany se na území Alžírska nadále vztahovaly některé evrop-
ské právní předpisy k zachování právní kontinuity až do uzavření bilaterální smlouvy
nově upravující vztahy Alžírska a Evropského hospodářského společenství. Obchodní
vztahy s Alžírském, jehož je Evropská unie hlavním obchodním partnerem, jsou na-
dále na velice dobré úrovni, což dokládá i uzavřená asociační dohoda z roku 2005
o mezinárodním obchodu s preferenčním režimem64.

Nedošlo tedy k vystoupení členského státu, respektive smluvní strany, jelikož
k vyvázání území Alžírska došlo státotvorným procesem secese na Francii.65

1.3.4 Souostroví Saint-Pierre a Miquelon

Souostroví Saint-Pierre a Miquelon bylo od roku 1976 do roku 1985 zámořským de-
partmentem Francie a na tomto základě i součástí evropských společenství. Změnou
statutu na teritoriální správní jednotku došlo i k změně na území přidružené k Ev-
ropské unii.66

1.3.5 Společné rysy

Z výše uvedeného nezbytného historického exkursu můžeme vypozorovat několik spo-
lečných rysů, které ovlivnily úpravu práva členského státu na vystoupení.

1. Všechny případy mají fakticky povahu vystoupení, tedy vyvázání se alespoň
z některých práv a povinností účasti v Evropských společenstvích.

64Rozhodnutí rady 2005/690/ES. url: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
?uri=CELEX:32005D0690.

65Více k případu Alžírska například Olbrechtová, viz poz. 63.
66Více k případu Souostroví Saint-Pierre a Miquelon například Karel Lizerot. “Mimoevropská

Evropská unie – případ zámořské Francie”. In: Mezinárodní vztahy 32 (1997), s. 62–67. issn: 0323-
1844. url: https://mv.iir.cz/article/view/1110/1160 (cit. 12. 03. 2018).
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2. Z právního pohledu se však nejednalo o vystoupení členského státu, jelikož
nikdy nevystupoval členský stát jako takový. V případě Alžírska se jednalo
o vyhlášení nezávislosti a vytvoření nového státu na území členského státu,
v případě Grónska o posílení autonomie a následné omezení územní působnosti
práva Společenství na území členského státu. V případě ostrova svatého Bar-
toloměje a Souostroví Saint-Pierre a Miquelon zase o změnu statusu a z něho
vyplývající změnu vztahu.

3. Proces vystoupení a vyjednání další spolupráce je složitý a zdlouhavý. V pří-
padě Grónska se bavíme o horizontu dvou a půl let u území, které bylo součástí
integračního procesu relativně krátkou dobu a jeho faktické vazby na Evropu
jsou nepoměrně menšího rozsahu než je tomu u ostatních členských států. Ani
v ostatních zmíněných případech nešlo o nikterak krátkou dobu.

4. Vliv evropského práva není vystoupením zcela odstraněn. Ve všech případech se
evropské právo, byť selektivně, nadále uplatňuje a má svůj vliv na vystoupivším
území. To se týká zejména právních norem navázaných na mezinárodní obchod,
respektive přístup k vnitřnímu trhu.

5. Vystoupení je průvodním jevem, někdy přímo následkem, procesů vedoucích
k stále větší autonomii či nezávislosti daného území.

1.3.6 Shrnutí historického exkursu

Na základě těchto společných rysů si dovolím postulovat několik obecných tezí, o kte-
rých se domnívám, že jsou platné pro každé budoucí vystoupení.

1. Jestliže je u méně integrovaného subjektu za ideálních podmínek hladkého po-
litického průchodu dohody délka procesu dva a půl roku, pak délka procesu
vystoupení u více integrovaného subjektu za politicky složitější situace musí
být podstatně delší.

2. K vystoupení dojde spíše dohodou stran než jednostranně.
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3. Následkem vystoupení vzhledem k pokračující zejména obchodní spolupráci
nedochází k oproštění se od právní regulace ze strany Evropských společenství.

Je samozřejmě možné, že budoucí zkušenost s vystoupením Velké Británie tyto
teze vyvrátí, v krajním případě totiž může dojít k jednostrannému vystoupení po
dvou letech od oznámení, což by první dvě teze vyvrátilo.

1.4 Právo na vystoupení podle Smlouvy o Ústavě
pro Evropu

Absence výslovné úpravy vystoupení z ES měla za následek vznik zbytečné právní
nejistoty týkající se samotné možnosti vystoupení a případného právního rámce ta-
kového jednání. Kromě varianty výstupu dohodou všech stran byly všechny teore-
tické scénáře vázány na nejisté předpoklady, což s sebou neslo mimo jiné komplikace
v chápání suverenity členských států a povahy evropské integrace.67

První návrh68 na začlenění vystupující klauzule pochází z návrhu Konventu pro
budoucnost Evropy o Smlouvě o Ústavě pro Evropu. Samotná Ústava pro Evropu
byla podepsána 29.11.2004 v Římě, ale platnosti nikdy nenabyla69. Nicméně se stala
obsahovým základem pro Lisabonskou smlouvu a úprava vystoupení se dočkala jen
malé změny.70

67Quod erat demonstrandum.
68Blanke, Mangiameli a editors, viz poz. 35 S odkazem na Hill(1982) odkazujícího na Soldatos

(1969) uvádí, že návrh na začlenění vystupující klauzule z francouzské strany padl již při jednáních
o původních smlouvách.

69Referenda konaná ve Francii a Nizozemí se vyslovila proti schválení Smlouvy o Ústavě pro Ev-
ropu. Přijetí Lisabonské smlouvy toto reflektovalo, což vyvolalo vlnu kritiky. Například ...Secondly,
the governing elite of the EU Member States and its structure became aware that they should not
risk referendums anymore to verify the process of enhancing European integration. v The Monarchy
of Charlemagne versus others in the European Union v Przemys law Piotr Żurawski vel Grajewski.
Pride goeth before a fall. deliberations on the nature of the demise of unions. Warsaw: Natolin
European Centre, [2013]. isbn: 9788362818938.

70Více například 1. kapitola Lisabonská smlouva není vzorem právnické dokonalosti v Naděžda
Šišková. Lisabonská smlouva a její dopady na evropské, mezinárodní a vnitrostátní právo členských
států. Praha: Leges, 2012. isbn: 9788087576175, dále pak Michal Tomášek et al. Právo Evropské
unie. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2017. isbn: 978-80-7502-184-7.
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Velký vliv na nepřijetí této smlouvy mělo zejména její pojmenování, pojem Ústava
je tradičně spojován se základním právním předpisem nejvyšší právní síly, který má
obrovský symbolický charakter. Přijetí smlouvy presentující se jako Ústava pro Ev-
ropu by mohlo mít analogickou symboliku, která byla pro některé členské státy ne-
přípustná právě z hlediska chápání suverenity71 a z hlediska případných očekávání.
Je paradoxní, že výslovné umožnění značně benevolentního72 jednostranného vystou-
pení je naopak prvkem značně posilujícím vnímání členských států jako suverénních
aktérů. V symbolické rovině oslabující smlouva vytvářející ústavní rámec nadnárodní
spolupráce by tak měla právně vzato přesně opačný efekt.

Nehledě na neúspěch smlouvy jako takové, měla nová úprava značný vliv na teo-
retickou rovinu pojetí práva na vystoupení, jelikož samotná úprava v návrhu Ústavy
pro Evropu dokázala překlopit jazýček vah na stranu klonící se k existenci takového
práva i bez výslovné úpravy.73 Možnost vystoupit nemusíme chápat jenom jako vy-
tvoření nové právní normy, která padá se smlouvou jako takovou, ale jako vytvoření
právní normy, která má za cíl zpřesnění a ujasnění nerozporované možnosti, která
existuje i bez této nové úpravy.74

71K podobnému se kloní například Martin Janků a Linda Janků. Právo EU po Lisabonské smlouvě.
2. vydání. Ostrava: Key Publishing, 2015. isbn: 978-80-7418-245-7.

72Praesidium to vysvětluje následovně: while it is desirable that an agreement should be concluded
between the Union and the withdrawing State on the arrangements for withdrawal and on their future
relationship, it was felt that such an agreement should not constitute a condition for withdrawal so
as not to void the concept of voluntary withdrawal of its substance v CONV 648/03 Note from
Praesidium to Convention, Subject: Title X : Union membership. url: http://european-conven
tion.europa.eu/pdf/reg/en/03/cv00/cv00648.en03.pdf.

73I když se najdou autoři, kteří výslovné neupravení považovali za nemožnost takového jednání.
Například Robert Zbíral v Jednostranné vystoupení z EU v Lisabonské smlouvě jako poslední
pojistka suverenity národních států? v Gerloch a Wintr, viz poz. 12 uvádí: Z čistě juristického
hlediska však platí, že současná právní úprava neumožňuje jednostranné vystoupení členské země
s Unie, jednou dostupnou variantou by bylo vystoupení státu se souhlasem všech ostatních zemí a
s tím spojená změna zřizovacích smluv dle článku 48 Smlouvy o Evropské unii. Nelze s tímto bez
dalšího souhlasit. Zahrnutí možnosti jednostranného vystoupení do takto důležitého dokumentu
minimálně boří dosavadní doktrínu nezvratitelnosti neustále se prohlubující spolupráce všech států.

74Berglund toto uvádí pouze jako jednu možnou argumentační cestu: ...the fact that an agreement
on the Treaty was reached among the EU governments could possibly be used as an argument that
there is an implicit right to withdraw. v Berglund, viz poz. 59.
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1.5 Právo na vystoupení podle Lisabonské smlouvy
Lisabonská smlouva, která na rozdíl od Smlouvy o Ústavě pro Evropu v platnost
vstoupila75, poprvé závazně upravuje právo členského státu na jednostranné vystou-
pení76 z Evropské unie. Článek 50 Smlouvy o Evropské unii je až na technické změny
shodný s článkem I-60 Ústavy pro Evropu.

Jedná se o úpravu vpravdě velkorysou77, jelikož umožňuje téměř bezpodmínečné78

jednostranné vystoupení po uplynutí relativně krátké lhůty dvou let, což je varianta,
která jde nad rámec odvážných teoretických modelů vystoupení před touto úpra-
vou.79

Samotná stručnost úpravy je taktéž zarážející, přeci jenom upravit takto složitý
proces v pěti odstavcích nevyvolává pocit obsahové dostatečnosti. Dostáváme se tak
do zajímavé situace, kdy nám na jednu stranu ustanovení přiznává vskutku velkory-
sou možnost, na druhou stranu nám příliš nepomáhá s uskutečněním této možnosti.

Nabízí se tak otázka, jestli úprava nebyla takto koncipována záměrně. Vzhle-
dem k nutnosti symboliky v ožehavých otázkách suverenity a mezinárodního práva
je možné spekulovat o tom, že nepoměrný vztah členského státu a Evropské unie80

neměl nikdy sledovat svého faktického naplnění a měl pouze deklarovat suverenitu
členského státu a jeho dobrovolnost v procesu evropské integrace.81 Ostatně stru-

75Nutno podotknout, že ani tento proces se neobešel bez komplikací. Česká republika byla po-
sledním ratifikujícím státem a dodnes je toto téma politicky ožehavé. Kupříkladu v presidentských
volbách v roce 2018 kandidát Mirek Topolánek označil podepsání Lisabonské smlouvy za chybu.

76V závislosti na pohledu pak možnost vystoupit jako takovou.
77Takto velkorysá možnost je však vykoupena ztrátou práva veta v některých oblastech. Ovliv-

něním vyjednávací pozice státu s ohledem na existenci práva veta a práva na vystoupení se zaobírá
například Susanne Lechner a Renate Ohr. “The right of withdrawal in the treaty of Lisbon. a game
theoretic reflection on different decision processes in the EU”. In: European Journal of Law and
Economics 32.3 (2011), s. 357–375. issn: 0929-1261. doi: 10.1007/s10657- 009- 9139- 1. url:
http://link.springer.com/10.1007/s10657-009-9139-1 (cit. 10. 03. 2018) s využitím teorie
her.

78Podmínky jsou ryze procedurálního charakteru, a to zřejmě symbolická podmínka rozhodnutí
v souladu s ústavními předpisy a podmínka oznámení.

79Blanke, Mangiameli a editors, viz poz. 35 s odkazy uvádí i snahy zakomponovat do textu i jiné
podmínky, například podmínku referenda.

80Členský stát má právo jednostranně vystoupit, ale nemůže být vyloučen.
81Pavel Svoboda uvádí: Jeho (článku 50) vágnost ukazuje, že bylo psáno spíše jako úlitba eu-

roskeptikům v pevné víře, že nikdy nebude aplikováno. v Pavel Svoboda. “K právním aspektům
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čnost ustanovení lze vykládat i jako záměrnou snahu neulehčovat samotný proces
vystoupení poskytnutím podrobného až šablonovitého návodu.

Ať již byly původní motivy jakékoli a i když měla nová úprava možná sledovat jiné
cíle, došlo po relativně krátké době k jejímu praktickému použití - aktivaci článku
50 ze strany Velké Británie82.

Výše u konstatování absence podrobnější úpravy vystoupení jsem se přiklonil
k názoru, že vynechání úpravy mělo vést ke zmírnění tendencí vystoupit. Analogicky
si stojím i za názorem, že výslovná úprava má za následek naopak veřejnou akceptaci
těchto tendencí83 nehledě na neúplnost úpravy. Pokud skutečně bylo původním před-
pokladem to, že nedostatečná úprava nebude vystoupení podněcovat a ulehčovat,
ukázal se jako lichý minimálně ve své první části.

brexitu”. In: Právní rozhledy 22 (2016), s. 783.
82Prime Minister’s letter to Donald Tusk triggering Article 50, viz poz. 1.
83Ostatně jak během projednávání, tak po schválení této nové úpravy mnozí autoři správně vy-

zdvihují obavu nad možným zneužitím článku v rukách populistů, případně vyhrožováním vy-
stoupením jako vyjednávací páky. Tyto obavy se nakonec ukázaly jako oprávněné, je však třeba
nezaměňovat využití pohrůžky vystoupení jako možnosti ultima ratio a jako argumentačního faulu.
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2. Právní rámec vystoupení
z pohledu evropského práva
The European project was a project that was considered to be irreversible. Now we
know that it is reversible.

Herman Van Rompuy

Výše byl nastíněn nutný teoretický základ suverenity a nezbytný historický vý-
voj, který vedl k současné úpravě. Práce se bude v následující kapitole podrobně
zabývat právním rámcem článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Vzhledem k v úvodu
uvedenému problému nedostatečného množství podrobných zdrojů zabývajících se
výkladem článku 50 Smlouvy o Evropské unii, se práce snaží o abstrakci a syntézu
dosavadních kusých pojednání, jakož i o rozvedení a uvedení některých problematik.
Vzhledem k stále probíhajícímu Brexitu není možné ani některé mezery překlenout
první zkušeností. Cílem kapitoly je tedy stanovení zejména teoretického právního
rámce vystoupení.

2.1 Úprava členství v Evropské unii a článek 50
Smlouvy o Evropské unii

Evropská unie je nejúspěšnějším projektem nadnárodní spolupráce států v dosavad-
ních lidských dějinách. Toto konstatování je navíc ještě umocněno komplikovanou
povahou substrátu starého kontinentu. Supranacionální charakter spolupráce je v os-
trém kontrastu s v historii vždy přítomnou diverzitou jednotlivých národů a států.

Členství v Evropské unii je přitom unikátní, což je to dáno zvláštní povahou Ev-
ropské unie jako entity sui generis. Tato často omílaná definice unie jakožto něčeho
mezi mezinárodní organizací a složeným státem je kompromisem mezi názorovými

29



protipóly zastánců národních států a pokrokovými eurofederalisty. S trochou nad-
sázky lze říci, že Evropská unie připomíná federaci ve všem krom názvu a povahy
členství.

Kooperující státy se dobrovolně přihlásily k myšlence evropské integrace, dobro-
volně na sebe vzaly závazky z toho plynoucí a dobrovolně omezily výkon suverénních
pravomocí. Každé nové přistoupení musí krom jiných materiálních a procedurálních
podmínek1 splnit důležitou podmínku posvěcení přistoupení všemi členskými státy.
Smlouva o přistoupení se totiž nesjednává, alespoň formálně vzato, s Evropskou unií,
ale s jednotlivými státy.

Dobrovolnost členství je dle některých zaručena2 výslovnou úpravou možnosti
jednostranného vystoupení v článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Členství tak není
na věčné časy, ale jenom na neomezenou dobu3.

Jednostrannost a benevolentní povaha vystoupení je v rozporu nejenom s dosa-
vadní doktrínou, ale i se směrem, kterým se další evropská integrace ubírá. Prohlu-
buje tak nejistotu a neurčitost jak samotné Evropské unie, tak i členství v ní.4

2.2 Hmotněprávní aspekty článku 50 Smlouvy o Ev-
ropské unii

Navzdory tomu, že se článek zabývá spíše výsadou členského státu, tedy dobrovolnou
možností jednostranně vystoupit, najdou se i tací, kteří v této úpravě vidí cestu
k faktickému vyloučení státu z unie. Jedná se ovšem o krajně nepředstavitelný případ,
který by se již nedal považovat za právo na vystoupení, ale za nucené vystoupení,

1K podmínkám a procesu přistoupení více například Tomášek et al., viz poz. 70 Tichý et al.,
viz poz. 7 Jindřiška Syllová. Lisabonská smlouva. komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. isbn:
9788074003394

2Užití slovesa zaručena je však v logickém rozporu s dobrovolnou povahou členství. Vystoupení
totiž není zárukou dobrovolnosti, ale jejím projevem ultima ratio.

3K důležitosti této terminologie více například Robert Zbíral. “Vystoupení z Evropské unie ve
světle evropského a mezinárodního práva”. In: Právník 147.7 (2008), s. 752-773. (Cit. 10. 03. 2018).

4K povaze členství a střetu národního a nadnárodního pohledu více například Desmond S. King
a Patrick Le Galès. Reconfiguring European states in crisis. First edition. New York, NY: Oxford
University Press, 2017. isbn: 9780198793373 Erik Jones ..., viz poz. 41
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tedy faktické vyloučení.5

Článek je skutečně stručný, eufemisticky řečeno poskytuje dostatečný prostor pro
manévrování při jednáních o vystoupení. Právě proto si je potřeba stanovit mantinely
právního rámce vystoupení podrobným rozborem článku jako takového.

2.2.1 K odstavci prvnímu

1. Každý členský stát se v souladu se svými ústavními předpisy může rozhodnout
z Unie vystoupit.

2.2.1.1 Rozhodnutí

V prvním odstavci máme upravenu samotnou možnost členského státu se rozhodnout
o vystoupení. Je otázkou úhlu pohledu na povahu evropské integrace, zda chápat toto
ukotvení jako konstitutivní, nebo jako deklaratorní6.

Pokud ho budeme chápat jako deklaratorní, pak se jedná pouze o potvrzení exis-
tujícího práva suveréna vystoupit a právně nám tak vlastně neupravuje možnost jako
něco nového.

Pokud ho budeme chápat jako konstitutivní7, pak musíme nutně hovořit o oživení
normativního postulátu suverenity členských států, kterým nově umožňujeme cestu
zpět ve formě vystoupení.

Osobně se kloním spíše k názoru, že úprava vystoupení má povahu deklaratorní.
V obou případech se však jedná o značné zadostiučinění kritikům evropské integrace

5Touto problematikou se zabývá například Blagoev v Boyko Blagoev. “Expulsion of a Member
State from the EU after Lisbon. Political Threat or Legal Reality [article]”. In: Tilburg Law Review
16 (2011), s. 191. issn: 0926874X. url: http://www.heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.
journals/tiflr16%5C&div=16 (cit. 10. 03. 2018).

6Například Athanassiou tuto úpravu vnímá jako konstitutivní:The introduction of the exit clause
indirectly confirms the validity of the conclusion drawn above, that such a right did not exist un-
der Community law pre-Lisbon Treaty, and that nothing short of a treaty agreement between the
Member States could bring it into being (if such a right existed already, the exit clause would be
redundant). v Athanassiou, viz poz. 26. Celá argumentace ovšem stojí na důkazu opakem v po-
době redundantnosti úpravy. S touto argumentací se lze snadno vypořádat symbolickou povahou
ustanovení. Ostatně smlouvy často obsahují nadbytečnou úpravu kvůli symbolickým důvodům.

7Pro úplnost dodávám, že další úprava článku 50, zejména bezpodmínečné jednostranné vystou-
pení, je bezesporu konstitutivní, bez ohledu na povahu zakotvení možnosti jako takové.
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jakožto cesty bez zpátečního lístku, která s sebou nese nezvratnou ztrátu národní
suverenity.

2.2.1.2 Ústavnost

Zvláštní pozornost si zaslouží úprava nutnosti postupovat v souladu s ústavními
předpisy vystupujícího členského státu. V dnešní Evropě je prozatím krajně neprav-
děpodobná situace, kdy by vystupující stát nerozhodl v souladu se svými ústavními
předpisy.

Nabízí se argumentovat pouhou symboličností této zmínky či jakýmsi připome-
nutím pro konkrétní osoby, které budou vystoupení iniciovat, aby nejednali svévolně.

Co když se ale nejedná pouze o symbolické gesto? Poněkud odvážnější výklad ar-
gumentuje možností Soudního dvora přezkoumat soulad postupu s ústavními před-
pisy.8 Tento výklad je založen především na dosavadní judikatuře, která v jistém
rozsahu podobnou činnost umožňuje. Pokud se k tomuto výkladu přikloníme, pak se
dostáváme na velice tenký led v chápání suverenity členských států.9

Potřeba ústavnosti volně přeneseně znamená zejména zajištění legitimity tako-
vého rozhodnutí. Většinou se bude tato legitimita odvozovat od výsledků referenda,
či rozhodnutí volených zástupců lidu v souladu s úpravou v konkrétním členském
státu. Z toho logicky plyne, že se jedná o problematiku ryze vnitrostátní, do které
by nebylo vhodné zasahovat zvenčí. Pokud by se rozhodla jakákoli evropská insti-
tuce přezkoumávat vnitrostátní ústavnost takovéhoto rozhodnutí, nota bene v otázce

8Tridimas uvádí:Under Article 50(1), a Member State may decide to withdraw from the Union in
accordance with its own constitutional requirements. It is clearly for the withdrawing Member State
to decide what these requirements are. This is a question of national law over the interpretation of
which the ECJ has no jurisdiction. The Court however does have jurisdiction to interpret Article
50 and, at least theoretically, the possibility exists that the issue whether a decision has been taken
according to the national constitutional requirements of the withdrawing Member State may reach
it. v Tridimas, viz poz. 8. Dále pak například Friel již k návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu:
Since the draft European provision would be justiciable by the ECJ, this insertion has catapulted
that court into the role of final arbiter of a significant issue of national constitutional law, something
not previously attempted within Treaty provisions. v Friel, viz poz. 52.

9Hestermeyer naopak výslovně odmítá pravomoc Soudního dvora k přezkumu. v Holger Hester-
meyer. “How Brexit Will Happen. A Brief Primer on European Union Law and Constitutional Law
Questions Raised by Brexit”. In: Journal of International Arbitration 33 (2016), s. 429–450. issn:
02558106. url: https://ssrn.com/abstract=2825092 (cit. 10. 03. 2018).
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vystoupení, jednalo by se o přilévání oleje do ohně.
Nesmyslnost tohoto výkladu dokládá i argumentace ad absurdum, kdy by Soudní

dvůr nemusel členskému státu jednostranné vystoupení umožnit pro zdánlivý nesou-
lad s ústavními předpisy.

2.2.2 K odstavci druhému

2. Členský stát, který se rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě. S ohle-
dem na pokyny Evropské rady Unie sjedná a uzavře s tímto státem dohodu o podmín-
kách 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.

2.2.2.1 Oznámení

Proces vedoucí k vystoupení začíná oznámením rozhodnutí vystoupit členským stá-
tem Evropské radě. Pokud nepřipustíme výše uvedenou variantu přezkumu ústav-
nosti ze strany Soudního dvora, kdy by mohla Evropská rada hledět na oznámení
jako neústavní a tedy ho ignorovat, jedná se o jednostranný úkon ze strany členského
státu, kterýžto nemůže Evropská rada odmítnout.

Den oznámení je zároveň dnem, kdy začíná běžet dvouletá lhůta pro vstup dohody
o vystoupení v platnost.

Forma a způsob oznámení není specifikováno, inspiraci musíme hledat v meziná-
rodním právu veřejném. Z pravidla půjde o velice formální dopis čelního představitele
vystupujícího státu adresovaný presidentovi Evropské unie.10

2.2.2.2 Vyjednávací zmocnění

Výslovně není ani uvedeno které orgány budou znění smlouvy vyjednávat. V souladu
s odstavcem 3 článkem 218 Smlouvy o fungování Evropské unie Rada na doporučení
Komise jmenuje vyjednávače nebo vedoucího vyjednávacího týmu a dá jim příslušné
zmocnění. Ti jsou zároveň vázáni pokyny Evropské rady.

10V případě Brexitu šlo skutečně o dopis Theresy May adresovaný Donaldu Tuskovi. Prime
Minister’s letter to Donald Tusk triggering Article 50, viz poz. 1.
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2.2.2.3 Podmínky vystoupení

Podmínky vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s Unií lze v zá-
vislosti na situaci chápat v několika rovinách. V první užší rovině se jedná o podmínky
vystoupení jako takového, dohoda by tedy upravovala práva a povinnosti vystupu-
jícího členského státu a Evropské unie jenom v rozsahu vystoupení, s přihlédnutím
k rámci jeho budoucích vztahů s Unií.

Druhé širší pojetí pak za tyto podmínky považuje i aspoň rámcovou, či výhledovou
úpravu budoucích vztahů. Tedy úpravu práv a povinností vystupujícího členského
státu a Evropské unie nejenom v rozsahu vystoupení, ale i v rozsahu další spolupráce.
Toto pojetí ovšem přináší nemalou komplikaci při schvalování smlouvy o dohodě
o vystoupení, což bude níže rozebráno.

2.2.2.4 Uzavření dohody

Dohodu uzavírá jménem Unie Rada. K tomu potřebuje souhlasné stanovisko ze strany
Evropského parlamentu11 a vlastní rozhodnutí kvalifikovanou většinou podle písmene
b) odstavce 3 článku 238 Smlouvy o fungování Evropské unie12. Problém nastane,
pokud dohoda o vystoupení bude zároveň obsahovat i úpravu institutů, které nejsou
ve výlučné kompetenci Evropské unie. Můžeme se pokusit argumentovat specialitou
této právní úpravy13 a tedy zjevnou možností upustit od ratifikace všemi členskými
státy. Tato argumentace ovšem padá, když si uvědomíme absurditu tohoto jednání,
kdy by unie dávala něco, co sama nemá. Povaha smíšených kompetencí je právě
v jejich neúplném přenesení a částečném ponechání na bedrech členských států.

11Stačí prostá většina poslanců.
12Nejméně 72% členů Rady zastupujících zúčastněné členské státy, které představují nejméně 65

% obyvatelstva těchto států. Vystupující stát je vyloučen.
13Specialitu vylučuje například Barnard:This is because Article 50 concerns the divorce and the di-

vorce alone, agreement for which can be concluded by qualified majority voting in Council. The more
relaxed procedure under Article 50 cannot be used to circumvent the requirements under Articles 207
and 218 TFEU for a deal on the future relationship. v Catherine Barnard. “Law and Brexit”. In: Ox-
ford Review of Economic Policy 33 (2017), S4–S11. issn: 0266903X. doi: 10.1093/oxrep/grx015.
url: https://doi-org.ezproxy.is.cuni.cz/10.1093/oxrep/grx015 (cit. 10. 03. 2018).
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2.2.3 K odstavci třetímu

3. Smlouvy přestávají být pro dotyčný stát použitelné dnem vstupu dohody o vystou-
pení 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.

2.2.3.1 Okamžik vystoupení dohodou

Okamžik skutečného vystoupení, tedy vyvolání zamýšleného účinku vyvázání se z pů-
sobnosti smluv, je stanoven dvojím způsobem.

První možnost, která předpokládá uzavření dohody o vystoupení, stanoví tento
okamžik na den vstupu této dohody v platnost. Můžeme spekulovat, jestli něco brání
tomu posunout účinek vystoupení v samotné dohodě na datum pozdější. Tedy jestli
musí do dvou let dojít k účinku vystoupení, nebo stačí vstup dohody o vystoupení
v platnost. 14

Pokud slovní spojení nedojde-li k tomu spojujeme s dohodou, nedojde-li k dohodě,
pak je automatické vystoupení po dvou letech vázáno na vstup dohody v platnost.

Pokud ho však vykládáme ve spojitosti s účinkem vystoupení (smlouvy přestá-
vají být pro dotyčný stát použitelné), nedojde-li k účinku vystoupení (k tomu, že
smlouvy přestanou být pro dotyčný stát použitelné), pak by stanovení pozdějšího
data v dohodě vedlo k rozporu tohoto ustanovení s článkem 50 Smlouvy o Evropské
unii a v krajním případě by došlo k automatickému účinku vystoupení nehledě na
dohodu.

Osobně bych argumentoval pro možnost stanovení pozdějšího data účinku vy-
stoupení, a to z několika důvodů.

Celý proces vystoupení je náročný zejména pro vnitrostátní legislativu a insti-
tuce, které musí během krátké doby vyřešit mnohaletý proces integrace. Uzavřením

14Podobný problém možného vyloučení přechodných opatření uvádí i Hannes Hofmeister.
“‘Should I Stay or Should I Go ?’-A Critical Analysis of the Right to Withdraw from the EU”.
In: European Law Journal 16.5 (2010), s. 589–603. issn: 13515993. doi: 10 . 1111 / j . 1468 -
0386.2010.00524.x. url: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1468- 0386.2010.00524.x
(cit. 10. 03. 2018).
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dohody s pozdějším účinkem by byl dán potřebný prostor pro nezbytnou úpravu
vnitrostátního uspořádání.

Pokud je vůle uzavřít alespoň dohodu, která stanoví pozdější účinek vystoupení,
je přijatelnější uzavřít tuto dohodu, než neuzavřít dohodu žádnou.

Pokud by k takové dohodě došlo a strany by se podle ní chovaly, bylo by vzhle-
dem ke snaze o hladké vystoupení právně i politicky neobhajitelné rozporovat tuto
možnost.

Automatické vystoupení po dvou letech bez dalšího je extrémním případem s nepřed-
vídatelnými následky, kterého by se měly obě strany snažit vyvarovat.

Členský stát by tak vystoupil buď ke dni platnosti smlouvy o dohodě o vystoupení
členského státu z Evropské unie, nebo k pozdějšímu datu ve smlouvě určenému.

2.2.3.2 Jednostranné vystoupení

Ustanovení odstavce třetího předpokládá i situaci, kdy k dohodě nedojde. Tento
automatický mechanismus značně podporuje suverenitu jednotlivých členských států,
jelikož jim umožňuje ve své podstatě nepodmíněné15 jednostranné vystoupení bez
dalšího. Pokud se hovořilo o evropské integraci jako o cestě bez zpětného lístku, bylo
členským státům tímto ustanovením umožněno vyskočit za jízdy z rozjetého vlaku.

Běh lhůty dvou let začíná běžet dnem doručení oznámení o rozhodnutí vystoupit
z Evropské unie Evropské radě. Délka vychází z historické zkušenosti s délkou jed-
nání v případu Grónska16. Jedná se o vskutku velice krátké období, během kterého
by mělo dojít k oznámení, zahájení jednání, jednání, ukončení jednání po naleze-
ném kompromisu, schválení dohody Evropským parlamentem, uzavření dohody a
případně i její ratifikaci. Pro krátkou dobu můžeme argumentovat naléhavostí roz-
hodnutí vystoupit, případně znemožněním držení vystupujícího státu proti jeho vůli
déle než je nutné.

Proti pak nejenom právní, ale i ekonomickou, sociální a politickou nutností vyjed-
nat vystoupení a stanovit rámec další spolupráce. Ač je to snem některých politiků

15Podmínkou je oznámení podle odstavce 2 a uplynutí dvou let.
16V případě Grónska šlo o dobu dvou a půl let.
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a dalších občanů v některých členských státech, jednostranné vystoupení bez da-
lšího není řešení, které by v konečném důsledku bylo v zájmu Evropské unie ani
vystupujícího státu.

Ustanovení bychom měli vykládat převážně jako symbolické, i když k jeho použití
může dojít.

V prvé řadě jde o symboliku existence cesty zpět. Členský stát má garantovanou
možnost vystoupit, pokud to bude opravdu chtít bez toho, aby byl někým držen
proti svému rozhodnutí. Stát je pořád suverénem a může se rozhodnout od myšlenky
evropské integrace upustit bez dalšího, za cenu sebevětších následků.

Druhou symbolickou rovinou je potvrzení dobrovolnosti evropské integrace. Po-
kud má každý účastník právo takto benevolentně vystoupit, pak se jedná o minimálně
symbolický17 důkaz dobrovolnosti takovéhoto svazku.

Třetí symboliku můžeme spatřovat v naléhavosti aktu vystoupení a tlaku krátké
doby na rychlé řešení, které reflektuje tuto naléhavost. Jinými slovy krátká doba, i
bez svého přímého užití, může vést ke zrychlení jednání a snaze o promptní nalezení
východiska bez snahy obstruovat či blokovat vyjednávání.

2.2.3.3 Prodloužení lhůty

S přihlédnutím k tomu, že ustanovení výslovně připouští možnost prodloužení, je
nutné se zabývat i touto otázkou.

Prodloužení by patrně bylo možné smluvní cestou i bez existence tohoto ustano-
vení, jelikož nám nedává moc prostoru a požaduje jednomyslnost v Evropské radě i
souhlas vystupujícího členského státu. S prodloužením tedy musí souhlasit všechny
zúčastněné strany.

Na jednu stranu se dá spekulovat o ujištění možnosti takového prodloužení jako
zadních vrátek, pokud se jednání o vystoupení nedaří a protahují se. Na druhou
stranu je zde však stanovena tvrdá podmínka, kdy má každý jednotlivý stát fak-
tickou možnost ukončit jednání tím, že prodloužení odmítne a nechá vystoupení na

17Nesmíme zapomínat na ekonomický a sociální aspekt, které možnost vystoupit omezují. Právně
garantovaná výsada pak pro ekonomický a sociální tlak nemusí nikdy najít svého uplatnění a tím
se stává pouze symbolickou.
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automatickém mechanismu uplynutí dvou let.
Problém může nastat i v otázce iniciace jednání o prodloužení. Pokud by prodlou-

žení navrhl vystupující stát, nemůžeme vyvrátit snahu byť jen jednoho členského
státu se pomstít za byť jen malichernou a historickou křivdu. Pokud by prodlou-
žení navrhla samotná Evropská unie, mohlo by to být ze strany vystupujícího státu
chápáno jako snaha držet ho déle, než je nezbytně nutné. Pokud k vystoupení do-
jde z iniciativy nově zvoleného protestního politického uskupení, které vystoupení
z unie chápe jako svoji prioritu, je pak pro takovéto uskupení politickou sebevraždou
přistoupit na jednání o prodloužení.

Pro úplnost dodejme, že nic nebrání prodloužit jednání o dohodě o vystoupení
členského státu na neurčito.18 Nemyslím si však, že by k této alternativě někdy došlo.

2.2.4 K odstavci čtvrtému

4. Pro účely odstavců 2 a 3 se člen Evropské rady nebo Rady, který zastupuje vystu-
pující 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.

Zástupci vystupujícího členského státu v Evropské radě nebo Radě se nepodílejí
na jednáních a rozhodnutích, která se týkají vystupujícího státu. Jedná se o jediné
omezení práv vystupujícího státu, který je i během jednání o vystoupení oprávněn
zasahovat do dění v unii. Toto omezení je z povahy věci logické, jelikož se na zástupce
v Radě hledí jako na zástupce konkrétního členského státu. Bylo by nesmyslné, aby
se zástupce, který zastupuje a tedy i prosazuje zájmy vystupujícího členského státu,
mohl podílet na rozhodování z jeho pohledu opačné strany. Kdybychom tuto možnost
připustili, pak by bylo postavení vystupujícího státu při vyjednáváních výrazně asy-
metrické vůči postavení ostatních členských států a samotné Evropské unie, jelikož
by pravděpodobně zástupce prosazoval lepší podmínky pro svůj stát i na Evropské
radě nebo Radě, čímž by fakticky přesunul bilaterální jednání o vystoupení na úroveň
vnitro-unijní instituce.

18To ostatně potvrzuje i jinak stručný komentář k Lisabonské smlouvě. Syllová, viz poz. 1.
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Práva komisařů a poslanců z vystupujícího státu podobně omezena nejsou, což je
dáno odlišnou povahou postu komisaře a poslance oproti zástupci v Evropské radě
nebo Radě. U zástupců v Evropské radě nebo Radě, i vzhledem k vnitrostátním
funkcím těchto zástupců, se stále operuje s myšlenkou zástupců jednotlivých států,
u kterých se očekává prosazování nejlepšího národního zájmu v rámci Unie. Naopak
u komisařů a poslanců sledujeme posun, který v akademické rovině podporuje my-
šlenku Evropské unie coby Evropy občanů.19 Pozice komisařů20 a poslanců 21 jsou
chápány jako evropské. Od komisařů se očekává hájení nejlepších zájmů Unie, od
poslanců pak nejlepších zájmů občanů Unie.

Komisař či poslanec by tak neměl při vykonávání svých pravomocí hledět na
národní zájem. Myšlenka oproštění se od přirozeného vztahu k vlasti je v symbolické
rovině udržení fungování institucí Evropské unie zřejmě nezbytná, nicméně se často
ukazuje jako minimálně sporná v otázkách méně ožehavějších22, než je vystoupení.
Je tedy otázkou, jestli by právo nemělo spíše reflektovat realitu a uznat existenci
tohoto přirozeného vztahu ke své domovině a z něho vycházející, byť neúmyslná a
nepřímá, podpora jejích zájmů. Tedy vyloučit z jednání a z rozhodovacích procesů
týkajících se vystupujícího členského státu i komisaře a poslance původem z tohoto
státu.

Pro úplnost připomeňme, že samotná dohoda o vystoupení musí projít Evrop-
ským parlamentem. Parlament může vydat souhlasné stanovisko prostou většinou
hlasů.

2.2.5 K odstavci pátému

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

Bývalý členský stát má možnost do Evropské unie opět vstoupit. I bez výslovného
19Více například Jiří Georgiev 5. kapitola Pojem evropského občanství a jeho proměny v polisa-

bonské éře v Šišková, viz poz. 70.
20Z povahy článku 17 Smlouvy o Evropské unii.
21Z povahy článku 14 Smlouvy o Evropské unii.
22Z poslední doby například boj o kvalitu potravin.

39



zmínění bychom k podobnému závěru dospěli argumentací a contrario23.
Postup podle článku 49 odpovídá obecnému procesu přistoupení. Explicitní zmí-

nění článku 49 je tedy buďto nadbytečné, nebo je lze chápat jako zákaz postihu
bývalého členského státu při jednání o přistoupení jako formě trestu, případně i jako
zákaz zvýhodňování.24

2.3 Proces vystoupení z pohledu evropského práva
Z pohledu evropského práva můžeme proces vystoupení rozdělit na 7 časových úseků:

1. Doba před oznámením

2. Okamžik oznámení

3. Stanovení pokynů Evropské rady pro vyjednávání

4. Jmenování vyjednávače Radou na doporučení Komise

5. Jednání o vystoupení

6. Schválení dohody Evropským parlamentem

7. Uzavření smlouvy Evropskou radou

8. Vztahy po vystoupení

Toto rozdělení počítá s ideálním průběhem celého procesu, pro úplnost je tedy
třeba zmínit i extrémní případy, kdy se proces buďto pozastaví v určité fázi, nebo
do některých nedojde.

Prvním extrémním případem je prodloužení vyjednávání o vystoupení až na ne-
určito. Takové prodloužení je možno jednomyslně schválit v období od oznámení až
do uzavření smlouvy a mělo by za následek pozastavení procesu ve fázi vyjednávání.

23Pokud Smlouvy bývalé členství nezmiňují jako překážku, pak je toto přistoupení možné.
24Takto odstavec 5 chápe i český komentář k Lisabonské smlouvě. Syllová, viz poz. 1.
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Druhým případem může být zpětvzetí oznámení o rozhodnutí vystoupit ze strany
vystupujícího členského státu. K zpětvzetí je možno přistoupit v období od oznámení
až do uzavření smlouvy a mělo by za následek ukončení procesu. V případě nového
oznámení o rozhodnutí vystoupit začíná proces aspoň po formální stránce od začátku.

Třetím extrémním případem by byla neochota jednat, případně neochota schválit
dohodu o vystoupení. V takovém to případě sice na evropské úrovni proces vyjedná-
vání probíhá, ale bez vůle protistrany nelze dospět k dohodě, kterou by mohl Evrop-
ský parlament schválit a Evropská rada uzavřít. Následkem by tedy bylo ukončení
procesu vystoupení marným uplynutím lhůty 2 let.

Existují i další extrémní případy, kupříkladu ztráta právní subjektivity jedné ze
stran. Jejich pravděpodobnost se ovšem limitně blíží nule.

2.3.1 Doba před oznámením

Jedná se o období, kdy již došlo k rozhodnutí, ale rozhodnutí ještě nebylo oznámeno.
Toto mezidobí není právně upraveno a samotné rozhodnutí tak nemůže vyvolávat
žádné právně relevantní účinky. Oznámení rozhodnutí vystoupit však vždy budou
předcházet vnitrostátní ústavní a politické procesy, které budou okolní státy i sa-
motná EU netrpělivě sledovat. Zpravidla tak nelze vyloučit nezávazná jednání a
předběžné úvahy o povaze vystoupení a úpravě budoucích vztahů.25

2.3.2 Okamžik oznámení

Den oznámení je rozhodným dnem pro počátek běhu dvouleté lhůty podle odstavce
3 článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Zároveň vede k nastartování procedury vy-
stoupení na unijní úrovni a předchozí nezávazná jednání nabývají krom politického i
právní rámec.

V extrémním případě se může z pohledu vystupujícího státu jednat o jedinou
25Není stanoven časový interval mezi rozhodnutím a oznámením rozhodnutí, jak uvádí například

Craig v Paul Craig. “Brexit. A Drama in Six Acts [article]”. In: Revista Romana de Drept European
2016.3 (2016), s. 11. issn: 20688083. url: http://www.heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.
journals/rianrwioe14%5C&div=27 (cit. 10. 03. 2018).
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důležitou událost bez dalšího.26 Jestliže již od začátku nebude mít vystupující stát
vůli jednat, pak proběhne celý proces na unijní úrovni až do bodu vyjednávání zby-
tečně a stát bude pouze vyčkávat marné uplynutí dvou let.

2.3.3 Stanovení pokynů Evropské rady

Po formálním oznámení rozhodnutí vystoupit ze strany vystupujícího státu přistu-
puje Evropská rada ke stanovení pokynů k vyjednávání27. Na základě těchto pokynů
se odvíjí další průběh jednání co do obsahu i formy. Evropská rada může pokyny
v průběhu jednání upravovat.28

2.3.4 Jmenování vyjednávače Evropskou radou

Na základě doporučení29 Evropské komise jmenuje Evropská rada vyjednavače. Zmoc-
nění je pouze k vyjednávání, nikoli i k uzavření dohody.

Zároveň může Evropská rada ustanovit ad hoc pomocné pracovní komise30, pří-
padně využít i jiných institutů nápomocných vyjednávání.

2.3.5 Jednání o vystoupení

Politicky nejsložitější část jednání o podmínkách vystoupení. Tedy o úpravě práv a
povinností vystupujícího členského státu a Evropské unie. Je třeba odlišit jednání

26Respektive o jednu ze dvou. Den oznámení a den marného uplynutí dvouleté lhůty.
27V případě BrexituGuidelines following the United kingdom’s notification under Article 50 TEU.

url: http://www.consilium.europa.eu/media/21763/29-euco-art50-guidelinesen.pdf.
28V případě Brexitu se tak stalo v prosinci 2017 European Council (Art. 50) meeting (15 December

2017) Guidelines. url: http://www.consilium.europa.eu/media/32236/15- euco- art50-
guidelines-en.pdf.

29Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Komise zmocňuje k zahájení jednání o do-
hodě se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o podmínkách jeho vystoupení z Ev-
ropské unie. url: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1521206374720&
uri=CELEX:52017PC0830.

30V případě Brexitu Rozhodnutí Rady (EU) 2017/900 ze dne 22. května 2017 o zřízení ad hoc
pracovní skupiny k článku 50 Smlouvy o Evropské unii, jíž předsedá generální sekretariát Rady.
url: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1521206374720&uri=CELEX:
32017D0900.
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o vystoupení a jednání o budoucích vztazích. Jednání o vystoupení by totiž stejně
jako dohoda o vystoupení mělo být vedeno pouze s přihlédnutím k rámci budoucích
vztahů. V praxi je však pravděpodobné smísení těchto jednání.

2.3.6 Schválení dohody Evropským parlamentem

Evropský parlament je po celou dobu jednání informován na základě článku 218
odstavce 10 Smlouvy o fungování Evropské unie. Formálně nemá na průběh jednání
zásadní vliv, realita může být odlišná.31 I proto je nezbytné, aby vyjádřil svůj souhlas
s dohodou před jejím uzavřením.

Dohoda se podle článku 82 jednacího řádu32 předloží příslušnému výboru a par-
lament rozhodne prostou většinou odevzdaných hlasů. V krajním případě by tak
o dohodě mohla rozhodnout většina z třetiny všech poslanců, a to včetně poslanců
z vystupujícího státu.33

Na základě článku 218 odstavce 11 by mělo být Evropskému parlamentu umož-
něno vyžádání si posudku Soudního dvora. Vzhledem k běhu dvouleté lhůty se jedná
o možnost de facto shazující dohodu.34

2.3.7 Uzavření dohody Evropskou radou

Po obdržení souhlasu Evropského parlamentu uzavírá dohodu o vystoupení jmé-
nem Evropské unie Evropská rada. Oproti přistoupení nového státu se tak neuzavírá

31Darren Harvey v kontrastu uvádí: As this article has tried to demonstrate, art.50 TEU,
coupled with the relevant provisions of the European Parliament’s Rules of Procedure, provi-
des ample opportunities for the EU’s only directly elected institution to exert considerable influ-
ence over final outcome of the UK’s withdrawal process. v Darren Harvey. “What Role for the
European Parliament under Article 50 TEU?” In: European Law Review 42.4 (2017), s. 585–
602. issn: 03075400. url: http : / / eds . b . ebscohost . com / eds / detail / detail ? vid =
23 % 5C & sid = 6f654b59 - 82dd - 4b81 - 90ce - d9804b68ace5 % 5C % 40sessionmgr104 % 5C &
bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl%5C#AN=125267401%5C&db=lgs (cit.
10. 03. 2018).

32Jednací řád Evropského parlamentu. url: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+TOC+DOC+XML+V0//CS

33Kombinace článku 50 Smlouvy o Evropské unii, článku 218 a 231 Smlouvy o fungování Evropské
unie a článku 168 jednacího řádu.

34Více k pozici Evropského parlamentu například Harvey, viz poz. 31.
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smlouva mezi přistupujícím a členskými státy, ale mezi vystupujícím státem a Ev-
ropskou unií.

2.3.8 Vztahy po vystoupení

Krom velice nepravděpodobného, dalo by se říci extrémního, případu jednostranného
vystoupení bez dalšího s absolutním přerušením všech dalších ekonomických, poli-
tických a jiných vztahů, bude období po vystoupení ve znamení hledání jiné formy
další spolupráce, která se bude rozvíjet v závislosti na povaze vystoupení.

V případě jednostranného vystoupení uplynutím dvou let lze předvídat tvrdou
pozici Evropské unie při vyjednávání budoucích zejména obchodních vztahů, jakožto
jisté zadostiučinění za odmítnutí možnosti vystoupit dohodou.

V případě vystoupení dohodou je situace přeci jen o něco více podrobena ne-
gociační praxi a lze předpokládat snahu o další spolupráci na úrovni, která je pro
vystupující stát ještě přijatelná.

Ve všech případech se je pak třeba smířit s počáteční právní nejistotou a snahou
vyjednat nové podmínky. V krajním případě i s prodlevou mezi okamžikem, kdy se
na stát přestávají vztahovat stávající smlouvy a nové ještě nebyly schváleny, případně
nevešly v platnost.

Vzhledem k provázanosti ekonomik evropských států si troufám tvrdit, že se rá-
mec další spolupráce bývalého členského státu a Evropské unie může blížit až ja-
kémusi přidruženému členství omezenému na to, co je Evropská unie ještě ochotna
poskytnout za to, co je ještě stát ochotný obětovat.

Na vnitro-unijní úrovni bude třeba v tomto období také vyřešit formální změnu
primárního práva tak, aby reflektovalo skutečnost vystoupení.

2.4 Varianty zakončení procesu vystoupení
V teoretické rovině může nastat i případ, kdy prodloužením lhůty pro sjednání do-
hody na neurčito k zakončení procesu vystoupení nedojde. Takovýto stav by ani pro
jednu stranu jistě nebyl konformní, nicméně vyloučit ho nelze.
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Pro úplnost je třeba dodat, že existují i další možnosti zakončení procesu vystou-
pení, například zánik právní subjektivity jedné ze stran.

2.4.1 Jednostranné vystoupení

Proces vystoupení, pokud není dosaženo dohody, končí marným uplynutím dvouleté
lhůty jednostranným vystoupením bez dalšího automatickým mechanismem odstavce
3 článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Tuto lhůtu je možno jednomyslným rozhod-
nutím prodloužit.

Jedná se o extrémní případ35, kdy dle dikce článku 50 přestávají být pro nyní už
bývalý členský stát smlouvy použitelné.36 I když se státu podaří vyřešit vnitrostátní
problémy právní a institucionální diskontinuity způsobené vyvázáním se ze smluv,
pocítí právní vakuum na poli mezinárodním. Jednostranným vystoupením se na vy-
stupující stát přestávají vztahovat smlouvy mezi Evropskou unií a třetími stranami,
jakožto i jiné výhody plynoucí z členství. Oblast mezinárodního obchodu spadne
pod působnost obecných norem Světové obchodní organizace, jiné oblasti zůstanou
do uzavření nových smluv bez úpravy. Míra právní nejistoty, ekonomické dopady a
destabilizace dosavadních vztahů například v oblasti bezpečnosti jsou argumenty pro
upřednostnění varianty vystoupení dohodou.37

35 LAZOWSKI tuto možnost dokonce fakticky vylučuje: One can reasonably argue that Article 50
TEU permits for a unilateral exit. However, when this proposition is put against the test of legal
reality, it proves to be nothing more than a folly. v Adam Lazowski. “Unilateral withdrawal from the
EU. realistic scenario or a folly?” In: Journal of European Public Policy 23.9 (2015), s. 1294–1301.
issn: 1350-1763. doi: 10.1080/13501763.2016.1174529. url: https://www.tandfonline.com/
doi/full/10.1080/13501763.2016.1174529 (cit. 10. 03. 2018).

36Nic nebrání tomu, aby stát jednostranně vystoupil a zároveň smlouvou upravil další spolupráci.
Je však těžko představitelné, že by Evropská unie a vystupující stát v případě uzavření smluv o další
spolupráci nehodlali uzavřít i samotnou dohodu o vystoupení.

37Je zarážející, že někteří autoři hrozbu jednostranného vystoupení vnímají jako vyjednávací páku
vystupujícího státu. Například Nicolaides uvádí: Fourth, the negotiating power of the withdrawing
country is likely to be even stronger by the fact that if there is no agreement within two years, EU
Treaties automatically cease to apply to that country. A withdrawing country will eventually get
at least the second-best of what it wants v Phedon Nicolaides. “Is Withdrawal from the European
Union a Manageable Option? A Review of Economic and Legal Complexities. Bruges European
Economic Policy (BEEP) Briefing 28/2013”. In: Bruges European Economic Policy Briefings 28
(2013), s. 35. issn: edsupe. url: http://aei.pitt.edu/58466/1/beep28.pdf (cit. 10. 03. 2018).
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2.4.2 Vystoupení dohodou

Jedná se o preferovanou variantu zakončení procesu vystoupení. Dohoda by co do
rozsahu měla upravovat podmínky vystoupení, tedy práva a povinnosti vystupujícího
státu a Evropské unie vůči sobě navzájem. Tyto podmínky by měly být uzavřeny
s přihlédnutím k budoucím vztahům. Může se jednat o rámcovou úpravu dalších
vztahů jakožto přímé součásti dohody, nebo ,a to pravděpodobněji, dojde k pode-
psání zvláštních smluv upravujících budoucí vztahy. Takovéto smlouvy mohou být
uzavřeny přímo s dohodou o vystoupení nebo později v závislosti na průběhu vyjed-
návání na unijní úrovni a schvalování na národní úrovni členských států.

Smlouvu uzavírá jménem Evropské unie Evropská rada po obdržení souhlasného
stanoviska Evropského parlamentu na jedné straně a zástupce vystupujícího státu
na straně druhé. Platností smlouvy dojde k účinku vystoupení, tedy vyvázání se
z působnosti smluv, tedy vyvázání se z práv a povinností ze smluv plynoucích.

Z historických zkušeností s případy vystoupení fakticky připomínajících lze usu-
zovat, že se jedná o preferovanou variantu z pohledu obou stran a tedy i variantu
nejpravděpodobnější.

2.4.3 Zpětvzetí vystoupení

Povahově protichůdnou možností je zpětvzetí vystoupení. Právně vzato38 nic ne-
brání tomu, aby členský stát spustil celý proces vystoupení, zahájil jednání, jednal a
do okamžiku uzavření dohody, případně okamžiku uplynutí lhůty, svoje rozhodnutí
odvolal.

Oznámení je jednostranný úkon, který, pokud nebudeme brát výše popsanou
možnost přezkumu ústavnosti ze strany Soudního dvora, Evropská rada nemůže od-
mítnout39. Po celou dobu procesu je vystupující členský stát pořád členským státem.
Nic tedy nebrání tomu, aby se členský stát rozhodl své rozhodnutí odvolat, tedy vzít

38Existují i opačné názory. Více k tomu v kapitole Úvahy nad právní úpravou de lege ferenda.
39Právně vzato by jej neodmítla ani pokud by přezkum ústavnosti ze strany Soudního dvora

připuštěn byl, jelikož by se nejednalo o právně relevantní oznámení. Právně relevantním oznámením
je totiž dle dikce článku 50 pouze oznámení o rozhodnutí vystoupit, které bylo učiněno v souladu
s ústavními předpisy.
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zpět. Evropské právo s takovou situací nespojuje žádné právní následky, žádný po-
stih, odpovědnost, či sankci. V absurdním případě by některé státy mohly přistoupit
k utvrzení své vyjednávací pozice právě nejenom pohrůžkou vystoupení, ale i zahá-
jením vystoupení jako takovým bez zjevného záměru vystoupit40.

Samotnou možnost zpětvzetí lze podložit i argumentací a contrario. Kdybychom
zpětvzetí neumožnili a vystupující stát si své vystoupení v průběhu jednání o vystou-
pení rozmyslel, například pod tíhou následků, které si předtím plně neuvědomoval,
pak bychom museli nechat celý proces vystoupení doběhnout, čímž by stát vystoupil,
a poté ho opět přijmout.

Je na pováženou, jestli by neměla být možnost zpětvzetí přímo upravena a pod-
míněna například souhlasem ze strany Evropské rady. Z povahy evropské integrace je
však tento nepoměr mezi možností členského státu oznamovat, respektive stahovat
své vystoupení, a omezenou rolí Evropské unie obhajitelný.

2.5 Opětovné přistoupení
Článek 50 i přes svou stručnost nabízí výslovnou úpravu možnosti znovu přistou-
pit. Dovolím si proto krátké zamyšlení. Tato úprava není nikterak speciální a byla
by snadno dovoditelná výkladem, přesto není redundantní, jelikož z ní plyne jasná
symbolika.

Výše jsem nastínil myšlenku neustále se prohlubující integrace jako jediné správné
cesty. V tomto kontextu se možnost opětovného přistoupení jeví jako milostivé ujištění,
že i stát, který se dostane na scestí, má možnost se polepšit a vrátit na správnou cestu
evropské integrace. Je dokonce pravděpodobné, že by se politická jednání o znovuza-
členění vedla v přátelském a velice vstřícném duchu, jelikož představa navracející se

40Podobnou obavu sdílí autoři, kteří zpětvzetí nepřipouští. Například Patrick Ostendorf. “The
Withdrawal Cannot Be Withdrawn. The Irrevocability of a Withdrawal Notification under Article
50(2) TEU”. In: European Law Review 42.5 (2017), s. 767–776. issn: 03075400. url: http://
eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=10%5C&sid=6f654b59- 82dd- 4b81- 90ce-
d9804b68ace5%5C%40sessionmgr104%5C&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1z
aXRl%5C#AN=126578623%5C&db=lgs (cit. 10. 03. 2018). Ale zmiňují ji i autoři, kteří tuto možnost
nerozporují. Například Robert Zbíral v Jednostranné vystoupení z EU v Lisabonské smlouvě jako
poslední pojistka suverenity států v Gerloch a Wintr, viz poz. 12.
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černé ovce, která zakusila trpkou chuť existence mimo správnou cestu, podporuje
přesvědčení o správnosti této cesty jako nic jiného.

Přes zjevnou nadsázku předchozího odstavce mi přijde tato symbolika zřejmá.
Představme si hypotetickou situaci, kdy členský stát vystoupí pro nespokojenost
lidu se ztrátou národní suverenity41, méně vznešeně řečeno pro nespokojenost občanů
s tím, že se, podle nich, rozhoduje někde jinde o jejich osudu bez nich.

Podle povahy vystoupení rozdělme hypotetickou situaci na dvě varianty:

V první variantě došlo k vystoupení dohodou, která dokonce obsahovala úpravu
budoucích vztahů. Jednalo se v zásadě o nejhladší a optimální průběh vystoupení.
Dopad na ekonomiky vystupujícího státu i Evropské unie byl menší, než se očekávalo,
politická a sociální spolupráce kvete.

Jaké motivy by bývalý členský stát měl k tomu znovu přistoupit? Logicky jedi-
ným motivem by bylo omezení některých benefitů, které si vystoupivší stát užíval
i mimo unii, ze strany Evropské unie. Opětovné přistoupení by tedy bylo kataly-
zované negativními podněty, což by s sebou neslo i další vlnu nespokojenosti lidu
bývalého členského státu. Buď by tedy k opětovnému přistoupení dojít nemohlo,
nebo by k němu došlo pod tak silným ekonomickým či politickým tlakem, že by bylo
jen otázkou času, kdy by tento tlak inicioval další volání po vystoupení.

V druhé variantě došlo k vystoupení automatickým mechanismem po uplynutí
dvou let od oznámení a dopady na ekonomiku bývalého členského státu i Evropské
unie jsou značné. Z toho důvodu je i spolupráce v jiných rovinách na bodu mrazu.
Motivy státu opětovně přistoupit jsou tak hnány sobeckou snahou zachránit nepří-
znivou ekonomickou situaci. Jedná se opět o negativní podnět. Ze strany Evropské
unie může dojít, za cenu vlastní ekonomické ztráty, k odmítavému postoji ve smyslu:
Chtěli jste být samostatní, tak si to užijte. Nebo může dojít k situaci výše nadneseně
popsané, tedy k vlídnému přijetí navracejícího se ztraceného syna.

Pokud k takovému přijetí dojde, je podle mého více než pravděpodobné, že kom-
binace negativního podnětu tlaku ekonomické situace, byť si za ni mohl stát vlastním

41Nespokojenost by mohla pramenit i z jiných důvodů. V současnosti je problém ztráty národní
suverenity v procesu europeizace nejčastěji zmiňovaný.
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jednáním a ne jednáním Evropské unie jako ve variantě první, a myšlenky černé ovce
vracející se na správnou cestu evropské integrace by však spíše vedly k silnějším
snahám o vystoupení.

Na hypotetickém příkladu jsem se pokusil demonstrovat, proč se domnívám, že
je možnost opětovného přistoupení neracionální a nutně vede k opětovnému vystou-
pení. Z mého pohledu má tedy úprava opětovného přistoupení povahu ryze symbo-
lickou pro zdůraznění evropské integrace jakožto nutné a jediné správné cesty pro
budoucnost Evropy.

V budoucnu mi možná bude můj postoj vyvrácen, ale nedokážu si představit, že
by členský stát po prvním vystoupení mohl na základě pozitivního podnětu tíhnout
k návratu a být tak přínosným a hlavně skutečně dobrovolným členem společenství.
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3. Právo na vystoupení v aplikační
praxi: případ Brexitu
Sir Humphrey: Minister, Britain has had the same foreign policy objective for at
least the last five hundred years: to create a disunited Europe. In that cause we have
fought with the Dutch against the Spanish, with the Germans against the French,
with the French and Italians against the Germans, and with the French against the
Germans and Italians. Divide and rule, you see. Why should we change now, when
it’s worked so well?
Hacker: That’s all ancient history, surely?
Sir Humphrey: Yes, and current policy. We had to break the whole thing [the EEC]
up, so we had to get inside. We tried to break it up from the outside, but that wouldn’t
work. Now that we’re inside we can make a complete pig’s breakfast of the whole thing
— set the Germans against the French, the French against the Italians, the Italians
against the Dutch... The Foreign Office is terribly pleased; it’s just like old times.
Hacker: But surely we’re all committed to the European ideal?
Sir Humphrey: [chuckles] Really, Minister.
Hacker: If not, why are we pushing for an increase in the membership?
Sir Humphrey: Well, for the same reason. It’s just like the United Nations, in
fact; the more members it has, the more arguments it can stir up, the more futile and
impotent it becomes.
Hacker: What appalling cynicism.
Sir Humphrey: Yes... We call it diplomacy, Minister.

Yes, minister.

Episode Five: The Writing on the Wall

V této kapitole bude popsáno aktuální téma Brexitu. Za použití zejména primár-
ních zdrojů Evropské unie a Spojeného království bude popsána cesta k vystoupení,
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proces rozhodnutí vystoupit, shrnutí dosavadního průběhu vyjednávání a naznačení
pravděpodobných alternativních scénářů vystoupení. Cílem kapitoly je uvedení odliš-
ného postoje Velké Británie k evropské integraci, rozebrání problému rozhodnutí vy-
stoupit a oznámení tohoto rozhodnutí v britském právním systému nepsané ústavy,
aktuální shrnutí dosavadního průběhu jednání a především uvedení konkrétních al-
ternativních scénářů vystoupení včetně jejich právních následků.

3.1 Motivy pro vystoupení Velké Británie z Ev-
ropské unie

Pochopení Brexitu, respektive snaha o to pochopit, co k němu vedlo a jaké budou
jeho následky, je oblíbeným tématem posledních dní. Upřímně si nemyslím, že se
najde člověk, který může s čistým svědomím jasně odpovědět na jedno či druhé,
aniž by byl prost duchem. Brexit je tvrdou realitou v plné krutosti tohoto slovního
spojení. Přiznejme si, že výsledek referenda všechny překvapil. Dle odhadů převažu-
jícího množství ekonomů se jedná o hospodářskou sebevraždu, z pohledu právníků
o obrovský problém rozpletení zauzlované vnitrostátní a unijní legislativy, z pohledu
politického kurzu pokračující a prohlubující se evropské integrace o náraz do ledovce.
Všechno nasvědčovalo tomu, že k vystoupení Spojeného království z Evropské unie
nedojde, že k tomu přece nemůže dojít pro zjevnou nesmyslnost takového aktu, kte-
rou musí každý i prostší volič na první pohled spatřit. A přeci k tomu došlo. . .

Pozice Spojeného království Velké Británie a Severního Irska je v porovnání
s ostatními státy Evropské unie diametrálně odlišná.1 Jistě, všechny státy mají své
odlišnosti a ostatně i heslo unie, jakkoli nelogické je, zní jednotná v rozmanitosti, ale
v případě Spojeného království se jedná o odlišnosti z pohledu evropské myšlenky
existenční.

1Tato odlišnost jde napříč dějinami. Pro ilustraci můžeme uvést výstižný popis z pera Edmunda
Burkea: Díky našemu zatvrzelému odporu k novotám, díky jakési liknavosti našeho národního cha-
rakteru neseme stále punc svých praotců. Neztratili jsme ještě (jak se domnívám) šlechetnost a
důstojnost ducha čtrnáctého století, ještě jsme se nestylizovali do podoby divochů. Edmund Burke.
Úvahy o revoluci ve Francii. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997. isbn:
8085959232.
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Velká Británie byla po většinu moderní a postmoderní doby světovou velmocí.
Ekonomickou, politickou i vojenskou. Britské impérium svého času ovládalo největší
území v rámci jednoho mocenského uskupení v jednom okamžiku v dějinách. Nutno
zdůraznit sloveso ovládalo, jelikož se jednalo zpravidla skutečně o ovládnutí, následo-
vané vládnutím, spravováním místních záležitostí, rozvojem ekonomiky a s tím nutně
souvisejícím importem britské kultury. Po druhé světové válce faktická pozice Spo-
jeného království jako světové velmoci upadá, nebo spíše je upozaděna, nástupem
dekolonizace a střetu dvou nových supervelmocí, přičemž se z ní stává druhořadý
hráč na světovém poli.

První odlišností je tedy historické chápání sebe sama. Až na výjimku Francie,
která však svoje postavení chápe a reflektuje skrze Evropská společenství, není mezi
členskými státy jiná země, která by, i vzhledem ke svému dějinnému odkazu, prosa-
zovala svoji národní identitu z pozice světové velmoci.

Druhou významnou odlišností je vztah k Evropě. Velká Británie je sice součástí
Evropy, ale už není součástí Evropy jakožto kontinentu. Jistá odtažitost determino-
vaná geografickou odlehlostí vždy hrála v britské politice i společnosti významnou
roli. Právě Brexitem se ukázalo, že i když se Britové považují za součást Evropy,
nepovažují se za Evropany v dnešním slova smyslu.2

Existují i další odlišnosti3, dvě výše uvedené však osobně považuji za klíčové
katalyzátory vystoupení. Právě kombinace pocitu bývalé velmoci, vlažnějšího vztahu
k evropanství s pocitem ztráty národní suverenity vedly k situaci, ve které se dnes
nacházíme.

První snaha o vstup byla zmařena vetem Charlese de Gaullea v roce 1961, Velká
Británie tak vstoupila do Evropského společenství později než ostatní státy, a to až
v roce 19734, ve vnitrostátním právu se to projevilo přijetím European Communi-

2Davies toto odcizení se považuje za následek silných historických vazeb na jiné anglicky mluvící
země. G. T. Davies. “Legal and Constitutional Aspects of Brexit [article]”. In: Tijdschrift voor
Constitutioneel Recht (TvCR) 2017.2 (2017), s. 137. issn: 18796664. url: http://www.heinonline.
org/HOL/Page?handle=hein.journals/tvcrl2017%5C&div=18 (cit. 10. 03. 2018).

3Jmenovitě například vojenská moc, ekonomická síla, významné kulturní postavení, pozice
v rámci Commonwealth, právní systém.

4Documents concerning the accession to the european communities of the Kingdom of Denmark,
Ireland, the kingdom of Norway and the united kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
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ties Act5. O dva roky později, tedy v roce 1975 bylo členství potvrzeno národním
referendem 6. Formulováním otázky Do you think the United Kingdom should stay
in the European Community (the Common Market)? byl konzervativnímu Britovi,
který nechce změny, naznačen příklon k myšlence zůstat.

V průběhu následujících let téma evropské integrace nadále resonuje v kampaních
politických uskupení7. Ostatně i povaha členství Velké Británie je někdy chápána jako
brzdící8 a přirovnávána ke kotvě, kterou za sebou táhne motor evropské integrace9.

3.2 Ústavněprávní aspekty vystoupení Velké Bri-
tánie

Referendum o Brexitu se konalo na základě zákona10 dne 23. června roku 2016. Vý-
sledky byly vyhlášeny hned druhý den ráno. Výsledek11 byl nečekaný. Voliči těsnou
většinou rozhodli o odchodu Velké Británie z Evropské unie, následkem čehož minis-
terský předseda David Cameron resignoval ve prospěch Theresy May.

Výsledek referenda nebyl právně závazný, a to jednak kvůli jinému pojetí suvere-
nity12 v britském právním systému a jednak kvůli nedotaženosti zákona o referendu,

url: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:11972B/TXT.
5European Communities Act 1972. url: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/68/

contents.
6Jednalo se o jediné celostátní referendum ve Velké Británii v 20. století.
7Jenom pro ilustraci zmiňme například konzervativce za éry Margaret Thatcher a UKIP
8Například J.S. uvádí: Further, it could be argued that the UK has at times acted as a powerful

opponent of integration... v Editorial. “Brexit. The Age of Uncertainty”. In: European Law Review
41.4 (2016), s. 445–446. issn: 03075400. url: http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/
detail?vid=15%5C&sid=6f654b59-82dd-4b81-90ce-d9804b68ace5%5C%40sessionmgr104%5C&
bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl%5C#AN=117942098%5C&db=lgs (cit.
10. 03. 2018).

9Za motor evropské integrace jsou tradičně označovány Francie a Německo.
10European Union Referendum Act 2015. url: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/

36/contents.
11Podrobně k výsledku referenda EU referendum results. url: https://www.electoralcommiss

ion.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-
and-referendums/eu-referendum/electorate-and-count-information (cit. 11. 03. 2018).

12Hestermeyer uvádí: Sovereignty, in the UK constitution, resides with the ‘Queen in Parliament,’
understood as the trinity of Queen, House of Commons and House of Lords, together enacting an
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který s výsledkem referenda nespojoval žádné právní následky.13 Právně vzato se
jednalo pouze o poradní referendum, které zakládá pouze politickou odpovědnost
v případě nevyhovění vůli elektorátu. Tato skutečnost je ostatně důležitá i z hle-
diska dikce článku 50 Smlouvy o Evropské unii, jelikož referendum o Brexitu nebylo
rozhodnutím, které by se dalo oznámit.

Nešťastná neúplnost zákona o referendu v kombinaci s nejasným rozdělením pra-
vomocí vlády a parlamentu vedly k znovuotevření debaty o problémech nekodifi-
kovaného ústavního systému.14 Rozhodnutí voličů totiž musel ještě příslušný orgán
reflektovat přijetím vlastního a právně relevantního rozhodnutí. Původní verze roz-
hodnutí vlády byla napadena pro omezení role parlamentu a dostala se až před High
Court15 a poté Supreme Court.16

V britském právním systému má vláda omezené pravomoce17 a pokud by měla

Act of Parliament v Hestermeyer, viz poz. 9.
13Mackie uvádí:Parliament must take at least some of the blame for passing an Act that granted

the power to hold a non-binding referendum but made no provision for what should occur next. It
was careless, and it demonstrated a level of arrogance in the political elite who did not believe that
the people would vote to leave the European Union. It would not be difficult to prevent this from
occurring again. An Act of Parliament—particularly one given constitutional status—could require
any Bill proposing a referendum to make provision for what happens in the event of any given
outcome. v Sarah Mackie. “Brexit and the Trouble with an Uncodified Constitution. R(Miller) v.
Secretary of State for Exiting the European Union [article]”. In: Vermont Law Review 42.2 (2017),
s. 297. issn: 01452908. url: http://www.heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/
vlr42%5C&div=13 (cit. 10. 03. 2018).

14Douglas-Scott uvádí: I argue that each of these issues reveals tensions and competing con-
stitutional interpretations that suggest that the British Constitution is ill-equipped to deal with
Brexit. v Douglas-Scott, viz poz. 18 dále pak například Michael Gordon. “Brexit. a challenge
for the UK constitution, of the UK constitution?” In: European Constitutional Law Review 12.3
(2016), s. 409–444. issn: 15740196. url: http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?
vid = 16 % 5C & sid = ce1860e6 - 9aa8 - 4f15 - 8ebd - f225b90d8021 % 5C % 40sessionmgr4009 % 5C &
bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl%5C#AN=120010976%5C&db=lgs (cit.
10. 03. 2018).

15Miller and Anor, R (On the Application Of) v The Secretary of State for Exiting the European
Union. url: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2016/2768.html.

16JUDGMENT R (on the application of Miller and another) (Respondents) v Secretary of State
for Exiting the European Union (Appellant) REFERENCE by the Attorney General for Northern
Ireland - In the matter of an application by Agnew and others for Judicial Review REFERENCE
by the Court of Appeal (Northern Ireland) – In the matter of an application by Raymond McCord
for Judicial Review. url: https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc- 2016- 0196-
judgment.pdf.

17prerogative powers.
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jednat mimo jejich rozsah, potřebuje k tomu zmocnění parlamentu. To se týká i ak-
tivace článku 50 Smlouvy o Evropské unii, jelikož touto aktivací ve výsledku dochází
ke změně vnitrostátního práva, což je pravomoc, která vládě nepřísluší.18 Na druhou
stranu vládě přísluší uzavírání a rozvazování smluv jakožto záležitosti zahraničních
vztahů.19

High Court dospěl k názoru, že vláda k aktivaci článku 50 souhlas ve formě
zákona potřebuje.20 Totéž potvrdil i Supreme Court při odvolání 21a parlamentem
tak musel projít22 krátký zákon23 zmocňující ministerskou předsedkyni k oznámení
podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii.

Premiérka Theresa May oznámila rozhodnutí Spojeného království formou do-
18JUDGMENT R (on the application of Miller and another) (Respondents) v Secretary of State

for Exiting the European Union (Appellant) REFERENCE by the Attorney General for Northern
Ireland - In the matter of an application by Agnew and others for Judicial Review REFERENCE by
the Court of Appeal (Northern Ireland) – In the matter of an application by Raymond McCord for
Judicial Review, viz poz. 16 44: In England and Wales, the Bill of Rights 1688 confirmed that the
pretended powerof suspending of laws or the execution of laws by regall authority without consent
of Parlyament is illegall and that the pretended power of dispensing with laws or the execution of
laws by regall authoritie as it hath beene assumed and exercised of late is illegall.

19Dissentující Lord Hughes střet těchto pravidel uvádí:Rule 1 the executive (government) cannot
change law made by Act of Parliament, nor the common law; and Rule 2 the making and unmaking
of treaties is a matter of foreign relations within the competence of the government. v ibid.

20For the reasons we have set out, we hold that the Secretary of State does not have power under
the Crown’s prerogative to give notice pursuant to Article 50 of the TEU for the United Kingdom to
withdraw from the European Union. v Miller and Anor, R (On the Application Of) v The Secretary
of State for Exiting the European Union, viz poz. 15.

21Young uvádí: The consequences of the conclusion of the Supreme Court are easily expressed.
Rather than being able to trigger art.50 by prerogative, the Government has had to go to Parliament
to ask it to enact the European Union (Notification of Withdrawal) Bill 2016–7. v Alison L. Young.
“R. (on the application of Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union. Thriller
or Vanilla?” In: European Law Review 42.2 (2017), s. 280–295. issn: 03075400. url: http : / /
eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=8%5C&sid=6f654b59- 82dd- 4b81- 90ce-
d9804b68ace5%5C%40sessionmgr104%5C&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1z
aXRl%5C#AN=123122446%5C&db=edo (cit. 10. 03. 2018).

22Sněmovna lordů navrhovala dva dodatky. První by zavazoval ministerskou předsedkyni k přijetí
opatření k zachování práv občanů Evropské unie. Druhý by podmiňoval schválení dohody souhlasem
obou komor parlamentu. Dolní sněmovna dodatky přehlasovala a sněmovna lordů na nich netrvala.
Ve výsledném zákoně tak nejsou. Více například Mackie, viz poz. 13.

23European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017. url: http://www.legislation.gov.
uk/ukpga/2017/9/contents.
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pisu24 adresovaného presidentovi Evropské unie Donaldu Tuskovi dne 29. března
roku 2017. Od tohoto dne tak počala běžet dvouletá lhůta podle odstavce 3 článku
50 Smlouvy o Evropské unii. Pro potřeby vyjednávání vzniklo nové ministerstvo pro
vystoupení z Evropské unie25 v čele s Davidem Davisem.

Účinky vystoupení by měl ve vnitrostátním právu reflektovat plánovaný zákon26

o vystoupení z Evropské unie, který si dává za cíl překlenutí vyvázání se z působ-
ností smluv převzetím dosavadní evropské právní úpravy do vnitrostátního právního
řádu27.

Během Brexitu se objevil i zajímavý pohled zvažující alternativu vystoupení zru-
šením původního zákona o Evropských společenstvích28. V britském právním systému
existuje doktrína, podle které je evropské právo vpuštěno do vnitrostátního právního
řádu jenom skrze tento zákon. Zrušením zákona by se tak zrušil základ, na kterém
aplikace unijních předpisů stojí. Nicméně tento názor má dvě zásadní slabiny. Za prvé
nereflektuje judikaturu Soudního dvora a přímý účinek nařízení Evropské unie. Za
druhé pak vůbec neřeší závazek na poli mezinárodněprávním. I kdybychom připus-
tili skutečnost, že zrušením zákona dojde k znemožnění aplikace evropského práva,
nemůže se stát vnitrostátním úkonem, jakým je zrušení zákona, vyvázat ze závazku
vyplývajícího pro něj z mezinárodní smlouvy.

3.3 Průběh jednání o vystoupení Velké Británie
Velká Británie oficiálně29 aktivovala článek 50 Smlouvy o Evropské unii 29. března
2017, a to dopisem30 ministerské předsedkyně Theresy May adresovaným předsedovi

24Prime Minister’s letter to Donald Tusk triggering Article 50, viz poz. 1.
25Department for Exiting the European Union. url: https://www.gov.uk/government/organi

sations/department-for-exiting-the-european-union (cit. 11. 03. 2018).
26European Union (Withdrawal) Bill 2017-19. url: https://services.parliament.uk/bills/

2017-19/europeanunionwithdrawal.html
27Konkrétně zachováním přejatých právních aktů podle článku 2, inkorporací přímých právních

aktů podle článku 3, zachováním práv podle článku 4, s výjimkami podle článku 5.
28European Communities Act 1972, viz poz. 5.
29Oficiální notifikaci předcházela řada více i méně formálních akcí. Například setkání hlav Spo-

jeného království a Evropské unie 8. září 2016.
30Prime Minister’s letter to Donald Tusk triggering Article 50, viz poz. 1.
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Evropské rady Donaldu Tuskovi. Tímto byl spuštěn i proces vyjednávání o podmín-
kách vystoupení.

Již 31. března byl rozeslán návrh pokynů pro vyjednávání představitelům člen-
ských států. Následovala první oficiální schůzka mezi hlavami Velké Británie a Evrop-
ské unie v Londýně 6. dubna. Evropská rada svolaná na 29. dubna schválila pokyny
pro vyjednávání31. K 22. květnu Rada jmenuje Evropskou komisi32 jako vyjednavače
a vytváří ad hoc pracovní skupinu pro potřeby vystoupení.

První schůzka zástupců stran proběhla 19. června v Bruselu mezi Michelem Bar-
nierem za Evropskou unii a Davidem Davisem za Spojené království. Tímto začala
první fáze vyjednávání, která se soustředila především na problematiku hranic Sever-
ního Irska, nabytých práv občanů a finančního vyrovnání. K alespoň částečné shodě
došlo po četných jednáních až v prosinci, čímž se mohl proces přesunout do druhé
fáze.

Evropská rada 15. prosince přijala další pokyny pro vyjednávání.33 Pokyny se
zaměřují především na problematiku přechodného období. K 28. únoru 2018 byl
publikován návrh dohody o vystoupení34, která by měla být právním přepsáním
dosažené shody. Návrh bude dále diskutován v Evropském parlamentu a Radě.

Zatím poslední pokyny35 Evropské rady z 23. března se již zabývají budoucí
spoluprací mezi Velkou Británií a Evropskou unií.

Obě strany ctí transparentnost vyjednávání, což v kombinaci s možnostmi dneš-
ních informačních technologií umožňuje celý proces sledovat téměř v reálném čase.36

Z dosavadního průběhu lze usuzovat, že k dohodě dojde, ale bude k ní potřeba více
31Guidelines following the United kingdom’s notification under Article 50 TEU, viz poz. 27.
32Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Komise zmocňuje k zahájení jednání o do-

hodě se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o podmínkách jeho vystoupení z
Evropské unie, viz poz. 29.

33European Council (Art. 50) meeting (15 December 2017) Guidelines, viz poz. 28.
34European Commission Draft Withdrawal Agreement on the withdrawal of the United Kingdom

of Great Britain and Northern Ireland from theEuropean Union and the EuropeanAtomic Energy
Community. url: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_
withdrawal_agreement.pdf.

35European Council (Art. 50) (23 March 2018)-Guidelines. url: http://www.consilium.europ
a.eu/media/33458/23-euco-art50-guidelines.pdf.

36Veškeré důležité dokumenty jsou dostupné na stránkách příslušných institucí, a to včetně vy-
světlivek, stručných popisů a ikonografií.
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času. Uplynul rok od oznámení a zatím panuje neúplná shoda pouze na otázkách
udržení nabytých práv občanů a potřeby udržet hranici Severního Irska v současné
podobě. Ve fázi pokroku je pak komplikovaná otázka finančního vyrovnání a přechod-
ného období. Vzhledem k tomu,že orgány Evropské unie odhadují, že ke vnitřnímu
schválení finálního textu dohody bude potřebovat okolo půl roku a vzhledem k tomu,
že vláda Jejího Veličenstva přislíbila parlamentu možnost schválení, či zamítnutí do-
hody před podpisem, musely by obě strany dospět k dohodě během šesti měsíců.

Dá se tedy předpokládat, že se délka vyjednávání prodlouží a že dohoda samotná
bude obsahovat přechodné období o aplikaci evropského práva na území Spojeného
království.

3.4 Alternativní scénáře vystoupení Velké Britá-
nie

Navzdory tomu, že vše zatím nasvědčuje dohodě o vystoupení, můžeme, alespoň pro
akademické účely, zvážit i alternativní scénáře vystoupení.

3.4.1 Jednostranné vystoupení

Jednostranné vystoupení je druhou nejpravděpodobnější variantou. Ostatně veřejná
prohlášení vrcholných představitelů Spojeného království tuto variantu opakovaně
připouští. Zde je nutno podotknout, že se jedná spíše o politickou hru, jelikož se
rovnají vyjádřením, která celý proces Brexitu bagatelizují a neberou v potaz reálné
dopady.

Jako první příklad si můžeme uvést časté vyjádření premiérky Theresy May:
Brexit means Brexit. Jedná se o ve své podstatě nic neříkající tautologii. Brexit
znamená Brexit. Co jiného by také mohl Brexit znamenat? Přesto je tomuto gestu
věnována obrovská pozornost pro jeho zjevnou symboliku. Symboliku toho, že Brexit
znamená Brexit nehledě na oběti, tak říkajíc až do těch hrdel a statků. Symboliku
toho, že se Velká Británie jednou rozhodla vystoupit a své rozhodnutí změnit nehodlá.
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Pokud k dohodě nedojde, na rozhodnutí Spojeného království se nic nemění. Brexit
means Brexit. A to i cestou jednostranného vystoupení.

Druhým příkladem může být opět výrok ministerské předsedkyně Theresy May:
No deal is better than a bad deal. Jistě, pokud vezmeme v potaz extrémní případy
nesmyslných dohod, ve kterých by se Velká Británie zavazovala k zjevně nepoměr-
nému plnění, případně k téměř nemožnému plnění, pak platí, že je lepší scénář bez
dohody, než s dohodou. Pokud ale zůstaneme na zemi a vrátíme se do reality, pak
si lze jen těžko představit situaci, kdy by žádná dohoda znamenala lepší scénář než
vystoupení na základě nevýhodné dohody. Výrok je v zásadě reakcí na hlasy volající
po potrestání37 drzosti Velké Británie vystoupit. Zároveň však přehnaně bagatelizuje
problém vystoupení a snaží se ukázat postavení Velké Británie jako světové mocnosti,
kterou již dávno není. Právě historická arogance v kombinaci se současnou politikou
vzdoru vůči Bruselu by mohly mít za následek scénář jednostranného vystoupení bez
dohody.

3.4.2 Zpětvzetí

Ve hře je po celou dobu vyjednávání samozřejmě i varianta zpětvzetí. Tato varianta
mohla nabýt reálných rozměrů v případě, kdyby předčasné volby dopadly ještě trochu
jinak.

Právě předčasně konané volby 8. června 2017 měly potvrdit postavení konserva-
tivní strany a posílit tak vyjednávací mandát vůči Evropské unii. Překvapivým vý-
sledkem došlo k pravému opaku.

Zpětvzetí není všemi bezpodmínečně akceptováno38. Konání voleb a změna vedení
státu je často uváděnou podmínkou, a to jak podmínkou legalizující, tedy umožňující
zpětvzetí, tak podmínkou legitimizující, tedy ospravedlňující zpětvzetí jako skuteč-
nou změnu postoje a ne pouhou svévoli státu. Pokud by volby dopadly jinak, dalo

37Poměrné častá a racionální argumentace je potrestání nikoli z důvodů zášti vůči Spojenému
království, ale z obavy před rozpadem Unie. Pokud se Velké Británii podaří vystoupit bez větších
komplikací, může to podnítit separační tendence v ostatních členských zemích. Myšlenka znepří-
jemnění vystoupení je tak hnána sobeckou snahou o udržení celistvosti Unie.

38Viz Úvahy nad právní úpravou de lege ferenda.
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by se spekulovat o tomto alternativním scénáři. Vzhledem k politickému závazku re-
ferenda o vystoupení a předchozích vyjádření Labour party je však pravděpodobné,
že by se v Brexitu pokračovalo.

3.4.3 Omezení územní působnosti

Tuto kreativní možností ukončení Brexitu zmiňuje docent Pavel Svoboda.39 Pod
tlakem Skotska a Severního Irska, které jsou na rozdíl od zbytku Spojeného království
proevropsky zaměřeny, by mohlo dojít k právně vzato nevystoupení Velké Británie,
ale pouhému omezení působnosti evropského práva na území Skotska a Severního
Irska.

V prvé řadě je třeba zmínit nesmyslnost této alternativy pro faktickou neuskuteč-
nitelnost rozdělení územní působnosti mezi částmi jednoho státu, respektive jednoho
ostrova.

I když pominu výše uvedené a připustím, že by lidská tvořivost dokázala tento
problém překlenout, stále musím zohlednit politický rozměr takové varianty. Vystou-
pení z Evropské unie je jednorázová záležitost, která pro svoji intenzitu vyvolává
i intenzivní separační tendence. Tyto tendence po vystoupení do jisté míry ztrácí
živnou půdu a tedy i intenzitu.

Naopak situace dennodenního všudypřítomného rozdělení Spojeného království
územní působností, tedy existencí oblastí mimo a vně Evropské unie, by sice vedla
k hladšímu faktickému vystoupení Anglie a Walesu bez intenzivních separačních ten-
dencí, ale stala by se podhoubím, které by do budoucna podporovalo snahy o právní
potvrzení faktického stavu odtržení.

Omezení územní působnosti by sice bylo právně elegantní a ostatně i historicky
vyzkoušenou možností40, ve svém důsledku by však vedlo přesně proti hlavní my-
šlence Brexitu, tedy návratu národní suverenity. Domnívám se, že i možnost opětov-

39Tlak Skotska a Severního Irska na setrvání v EU také může přinést překvapivou alternativu: se-
trvání UK v EU, ale omezení platnosti unijního práva jen na Skotsko a Severní Irsko, tedy zmenšení
územní působnosti Smluv o Anglii a Wales. v Svoboda, viz poz. 81.

40Případ Grónska, viz Kapitola Doktrinální a normativní zakotvení práva na vystoupení z Ev-
ropské unie.
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ného přistoupení celého Spojeného království je pravděpodobnější než tento scénář.

3.4.4 Shrnutí a následky

Spojené království nejspíše skutečně z Unie vystoupí. V současné době si nelze před-
stavit scénář, který by připustil opak. V ideálním případě půjde o hladší vystoupení
dohodou, v krajním případě pak o jednostranné vystoupení uplynutím dvouleté lhůty
v březnu 2019.

V obou případech se bude muset Velká Británie i Evropská unie vyrovnat s na-
stalou situací. V případě Unie bude třeba zejména změnit zakládací Smlouvy41, dále
pak například přesunout instituce sídlící ve Spojeném království. Ekonomický dopad
nebude na všechny členské státy stejný, dá se předpokládat vyrovnávací opatření.

Z pohledu Velké Británie je situace o poznání horší. Pomineme-li často uváděné
ekonomické dopady různých proporcí, musíme zdůraznit právní problémy vyvstáva-
jící z vystoupení.

3.4.4.1 Mezinárodní smlouvy

Spojené království je v řadě mezinárodních smluv vázáno na základě svého člen-
ství v Evropské unii. Jedná se o smlouvy, které Evropská unie sjednává v rámci
svých výlučných pravomocí. Členské státy tak nejsou přímo stranami smluv, ale jsou
smlouvami vázány prostřednictvím členství v Evropské unii, která stranou smlouvy
je. Přestane-li být stát členem, přestává být i smlouvou vázán. Velká Británie tak
bude muset vyjednávat nové dohody, a to ze slabší pozice jednoho státu.42

41Změna smluv bude spíše formálního charakteru, jelikož již vystoupením se bude muset výkladem
překonat neaktuálnost litery do doby její změny.

42Nebude se jednat o lehký úkol, jak ostatně uvádí i například Koutrakos: Renegotiating trade
agreements is bound to be a long and complex process. First, the UK has not negotiated trade
agreements for over 40 years. This is because the competence in this area has been transferred to
the EU. While there is no doubt that British diplomats and civil servants are highly skilled, this
is a muscle that they have not flexed for a very long time. It is for this reason that there is a
paucity of trade negotiators in the UK. According to a former permanent secretary at the Foreign
Office, Britain had only 20 \active hands-on” trade negotiators. v Panos Koutrakos. “Negotiating
International Trade Treaties after Brexit”. In: European Law Review 41.4 (2016), s. 475–478. issn:
03075400. url: http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=13%5C&sid=6f654b59-
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Krom těchto smluv existují i smlouvy smíšené, které sice sjednává Unie, ale vzhle-
dem k nedostatku pravomocí je třeba i potvrzení jednotlivých členských států. Z po-
hledu Soudního dvora Evropské unie sice státy vystupují jako jedna smluvní strana43

a je pravděpodobné, že úmyslem třetího státu bylo uzavřít smlouvu s Evropskou unií.
Nelze se však spokojit s tím, že by Spojené království pozbytím členství bylo automa-
ticky vyvázáno ze závazků ze smlouvy vyplývajících. Naopak se pole závazků přímo
spadajících na Velkou Británii rozšíří o závazky, k jejichž provádění jsou třeba pra-
vomoci, které předtím náležely Unii. Dalším faktorem může být teritoriální klausule,
která aplikaci smlouvy zúžuje na území, na kterém platí Smlouva o Evropské unii a
Smlouva o fungování Evropské unie. V takovém případě by pro Spojené království
nevyplývaly žádné závazky ze smlouvy, byť by jí bylo stále vázáno.44

3.4.4.2 Přímo aplikovatelná legislativa

Definičním znakem přímo aplikovatelné legislativy je její přímá aplikovatelnost, tedy
k jejímu použití není potřeba vnitrostátní úpravy, respektive není třeba ji vnit-
rostátně transformovat. To s sebou nese usnadnění při akceschopnosti Evropské unie,
při opuštění Unie se však jedná o složitou překážku.

Dnem vystoupení přestávají být pro Velkou Británii použitelné Smlouvy, a tím
i přímo aplikovatelná legislativa. Jistě, i nařízení umožňují dodatečnou úpravu na
vnitrostátní úrovni, minimálně ta by byla zachována. Problém by nastal u úpravy,

82dd-4b81-90ce-d9804b68ace5%5C%40sessionmgr104%5C&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtb
Gl2ZSZzY29wZT1zaXRl%5C#AN=edselc.2-52.0-85018923162%5C&db=edselc (cit. 10. 03. 2018).

43It follows from the above that, in accordance with the essentially bilateral character of the
cooperation, the obligation to grant ”the Community’ s financial assistance”falls on the Community
and on its Member States, considered together. European Parliament v Council of the European
Union. Action for annulment - Parliament - Conditions of admissibility - Act of the Council -
Lomé Convention - Financial regulation - Legal basis. Case C-316/91. ECLI:EU:C:1994:76. url:
http://eur- lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?qid=1521817192674&uri=CELEX:
61991CJ0316.

44Více k problematice mezinárodních smluv například v Vnější smlouvy EU v kontextu Brexitu.
url: https://www.vlada.cz/assets/evropske- zalezitosti/aktualne/Brexit_vnejsi-
smlouvy- EU_analyza- MZV_verze- pro- publikaci_.pdf nebo v (a to včetně všech dotčených
smluv)Vaughne Miller. Legislating for Brexit: EU external agreements. Commons Briefing papers
CBP-7850. url: http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-
7850.
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která byla na unijní úrovni regulace postavena, nebo na ni odkazovala. Ze dne na
den by se stala neúplnou a neurčitou.

Tento problém by měl alespoň částečně vyřešit zákon o vystoupení45, který přímo
aplikovatelnou legislativu ke dni vystoupení přemění na legislativu domácí46. Jedná
se sice o elegantní řešení, ale bude vyžadovat v následujících letech většinu takto
přejaté legislativy upravit či nahradit.47

3.4.4.3 Přejatá legislativa

Přejatá legislativa, zpravidla transponované směrnice, je ve vnitrostátním právním
řádu již pochopitelně reflektována. Zákon o vystoupení tak hovoří pouze o zachování
domácí legislativy derivované z Evropské unie48. Krom inkorporace je tak u přejaté
legislativy stejná situace jako u přímo aplikovatelné. Obojí se stává součástí právního
řádu Velké Británie a konkrétní ustanovení budou v následujících letech podrobena
úpravě či novelizaci.49

45European Union (Withdrawal) Bill 2017-19, viz poz. 26.
46V originále:Incorporation of direct EU legislation.
47Více k této problematice například Vaughne Miller. Legislating for Brexit: directly applicable

EU law. Commons Briefing papers CBP-7863. url: http://researchbriefings.parliament.
uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7863.

48V originále: Saving for EU-derived domestic legislation.
49Více například v Vaughne Miller, Aleksandra Gorb a Eleanor Gadd. Legislating for Brexit: EU

directives. Commons Briefing papers CBP-7943. url: http://researchbriefings.parliament.
uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7943.
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4. Úvahy nad právní úpravou
de lege ferenda
Das größte Problem für die Menschengattung, zu dessen Auflösung die Natur ihn
zwingt, ist die Erreichung einer allgemein das Recht verwaltenden bürgerlichen Ge-
sellschaft

Immanuel Kant

Fünfter Satz

Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht

Na teoretickém rámci kapitoly druhé a na aplikační praxi v případě Brexitu v kapitole
třetí lze zřetelně spatřit neúplnost úpravy článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Je
proto namístě zamyslet se i nad právní úpravou de lege ferenda a pokusit se tak
nabídnout řešení do budoucna.

Následující problematiku lze rozdělit do dvou částí:

1. Otázky, které článek 50 Smlouvy o Evropské unii upravuje nejasně nebo nedo-
statečně.

2. Otázky, které článek 50 Smlouvy o Evropské unii neupravuje vůbec.

4.1 Otázky, které jsou upraveny nejasně nebo ne-
dostatečně

Jedná se o otázky, kterými se sice článek 50 Smlouvy o Evropské unii výslovně
zaobírá, ale jejich úprava vede k dalším otázkám namísto jasných odpovědí.
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4.1.1 Zpětvzetí oznámení

Možnost zpětvzetí oznámení svého rozhodnutí vystoupit z Evropské unie a setrvání
v ní není upravena výslovně, na druhou stranu se k ní dá dospět poměrně snadnou
argumentací a contrario.1 Kdybychom možnost zpětvzetí nepřipustili, pak by stát,
který změnil v průběhu jednání o vystoupení svůj postoj, musel vystoupit a začít
jednat o opětovném přistoupení, které mu článek 50 Smlouvy o Evropské unii vý-
slovně umožňuje. Bylo by tedy nesmyslné trvat na vystoupení státu, který svůj názor
přehodnotil, byť pod tlakem hrozících následků vystoupení,2 a přeje si v Unii zůstat.

Odpůrci možnosti zpětvzetí, a zde je třeba zdůraznit jednostrannou povahu aktu
zpětvzetí, zakládají svou argumentaci na možnosti zneužití. Vystupující stát by mohl
oznamování a zpětvzetí využívat jako vyjednávací páku3, případně jako prostředek
k prodloužení vyjednávání.4

1Najdou se autoři kteří argumentují systematickým výkladem. Například Sari: A systematic
application of the rules governing the interpretation of the TEU yields a conclusion free from any
doubt and ambiguity: a Member State may revoke its notification to withdraw from the EU made
pursuant to art.50 TEU before it takes effect. This result confirms the position of the Member
States as the \masters of the Treaties”. v Aurel Sari. “Reversing a Withdrawal Notification under
Article 50 TEU. Can a Member State Change its Mind?” In: European Law Review 42.4 (2017),
s. 451–473. issn: 03075400. url: http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=
5 % 5C & sid = e1fdf92b - 2f7d - 4844 - 8e3b - 4147bf591c07 % 5C % 40sessionmgr4009 % 5C & bdata =
Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl%5C#db=edselc%5C&AN=edselc.2- 52.0-
85027845858 (cit. 10. 03. 2018) Osobně mi přijde elegantnější využití absurdity opačného stavu.

2Lord Kerr trefně uvádí:If, having looked into abyss, we changed our minds about withdrawal,
we certainly could - and no-one in Brussles could stup us. v Rob Merrick a Jon Stone. Article 50 is
actually reversible, author of the Brexit treaty clause says - Lord Kerr ridiculed the Government’s
claims. 2017. url: http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/article-50-brexit-
reversible-lord-kerr-a7592241.html (cit. 11. 03. 2018).

3Například Davies uvádí: On the other hand, if flirting with departure does not necessarily lead
to consummation then the game of EU politics may take on a new and even more unstable form.
v Davies, viz poz. 2.

4Například Ostendorf uvádí: If a withdrawal notification were revocable, this procedural threshold
could easily be circumvented: not only would it be possible to simply stop the clock by means of a
unilateral revocation, but as a matter of principle, the Member State concerned could also submit a
fresh withdrawal notification at any time thereafter, and by that means, transform the sunset clause
effectively into an evergreen clause. Although it is rather astonishing from the author’s point of view,
it would appear that the majority of legal scholars have so far (contrary to, inter alia, two courts
in the UK that have already dealt with this *768 matter2) answered this question in line with Lord
Kerr, the original draftsman of art.50 TEU,3 in the affirmative v Ostendorf, viz poz. 40.
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Omezovat právo členského státu svobodně a svrchovaně rozhodnout o svém osudu
jen na základě nepatrného rizika zneužití tohoto práva je postoj, který jde naprosto
proti charakteru právní úpravy. Musíme rozlišovat mezi omezením, které je násled-
kem opakovaného porušování principů Unie, čímž zneužívání procedury článku 50
bezpochyby je, a mezi nesmyslným preventivním omezením v situaci, kdy takovému
zneužití ani nic nenasvědčuje. 5

Ostatně i politická vyjádření6 tento závěr podporují. Minimálně dokud politická
vůle přetrvá, existuje s ní i možnost v Unii zůstat.

Řešením by byla úprava, která by zpětvzetí výslovně umožňovala, respektive za-
kazovala.

4.1.2 Hlasování zástupců z vystupujícího státu

Výkon hlasovacích práv je pozastaven pouze zástupcům vystupujícího státu v Ev-
ropské radě nebo Radě, a to pouze při jednáních a rozhodnutích, která se jej týkají.
Zástupce z vystupujícího státu v Komisi a v Parlamentu článek 50 Smlouvy o Ev-
ropské unii neupravuje, platí tedy, že hlasovat mohou.

Tento nešťastný stav je dán kombinací několika faktorů. Za prvé se i na vystupující
stát hledí pořád jako na členský stát a není možné zbytečně omezovat jeho práva. Za
druhé se zástupci pocházející z vystupujícího státu v Komisi považují za nadstátní a
nestranné. Za třetí jsou zástupci v Parlamentu zástupci občanů Evropské unie, méně
pak lidu jednotlivých členských států.

V konečném důsledku tak zástupci v Evropské radě nebo Radě mohou hlasovat
v otázkách, v kterých nejsou dikcí článku 50 vyloučeni, a ovlivnit tak budoucnost
Evropské unie, z které vystupují.7

5Craig tento rozdíl spatřuje v dobré víře změny postoje vystupujícího státu: There is the world
of difference between a Member State deciding bona fide that it does not wish to continue with
withdrawal, and a Member State that seeks to play fast and loose by repeatedly invoking art.50 and
then resiling from it in order thereby to secure some hoped-for advantage under the Treaties. v Craig,
viz poz. 25 .

6Například projev presidenta Macrona z 13. června 2017: La porte toujours ouverte tant que la
négociation du Brexit n’est pas achevée.

7Tridimas uvádí: Under Article 50(1), a Member State may decide to withdraw from the Union in
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Zástupce v Komisi může do značné míry ovlivňovat přístup Komise k vyjednávání
s vystupujícím státem, případně ovlivnit budoucí směřování Unie.

Nejzásadnější problém je ovšem nevyloučení poslanců Evropského parlamentu
při schvalování dohody o vystoupení. Před podpisem dohody Evropskou radou musí
Parlament vyslovit svůj souhlas s dohodou a tohoto hlasování mohou být účastni
i poslanci z vystupujícího státu. Situace, kdy by dohoda prošla těsnou většinou do
značné míry způsobenou poslanci vystupujícího státu, by nebyla ideální. Vystupující
stát tak má možnost projevit svou vůli během jednání o dohodě jako takové, ale
skrze své zástupce i v Evropském parlamentu.

Samozřejmě i zde platí, že poslanci mohou zásadně ovlivnit cestu, kterou se bude
Evropská unie ubírat, bez toho, aby byli účastni následků svých rozhodnutí.

Řešením by byla úprava, která by vylučovala podíl na rozhodování zástupců spo-
jených s vystupujícím státem v zásadních otázkách schopných ovlivnit budoucnost
Evropské unie a vyloučení hlasování poslanců Evropského parlamentu při schvalování
dohody o vystoupení.

4.1.3 Povaha dohody o vystoupení

V akademické rovině nejčastěji rozebíraným problémem je povaha dohody o vystou-
pení. Najdou se autoři, kteří ji považují za mezinárodní dohodu, jež není součástí
primárního práva.8 Najdou se i tací, kteří ji za součást primárního práva považují.9

accordance with its own constitutional requirements. It is clearly for the withdrawing Member State
to decide what these requirements are. This is a question of national law over the interpretation of
which the ECJ has no jurisdiction. The Court however does have jurisdiction to interpret Article
50 and, at least theoretically, the possibility exists that the issue whether a decision has been taken
according to the national constitutional requirements of the withdrawing Member State may reach
it. v Tridimas, viz poz. 8.

8Například Lazowski: In accordance with Art. 50(2) TEU, a withdrawal agreement is an inter-
national agreement between the EU and a departing country. Moreover, unlike accession treaties,
withdrawal agreements do not form part of EU primary law. v Adam Lazowski. “How to withdraw
from the European Union? Confronting hard reality. CEPS Commentary, 16 January 2013”. In:
CEPS Commentary (2013), s. 4. issn: edsupe. url: http://aei.pitt.edu/39148/1/How_to_
withdraw_from_the_EU[1].pdf (cit. 10. 03. 2018).

9Například Tridimas: The withdrawal agreement is part of EU primary law. v Tridimas, viz
poz. 8.
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Případně lze najít i názor, že se jedná o speciální zjednodušenou změnu primárního
práva.10

Rozdílnost pohledů na povahu dohody je dána rozdílným pohledem autorů na
proces přijetí dohody, proces evropské integrace a postavení Velké Británie. Nemalý
podíl pak bude mít skutečný obsah dohody.

V nejúspornějším případě co do počtu smluv by jedna dohoda mohla řešit vystou-
pení, úpravu zakládajících smluv i budoucí vztahy. V této situaci by smlouva svou
částí měnila primární právo a byla by tak jeho součástí11, svou další části by řešila
budoucí vztahy, čímž by měla zároveň povahu mezinárodní smlouvy, která ovšem
součástí primárního práva není.

V nejúspornějším případě co do obsahu smlouvy by jedna dohoda mohla řešit
pouze vystoupení s přihlédnutím k budoucím vztahům, které by však neupravovala.
Zakládající smlouvy by tak do své změny obsahovaly ustanovení, která by nešlo
aplikovat v důsledku rozporu s dohodou o vystoupení. Je to dostatečný argument
proto, aby byla smlouva o vystoupení považována za speciální změnu primárního
práva? Domnívám se, že nikoli. Dohodou totiž nedojde ke změně smluv, ale pouze
k právně relevantní skutečnosti důležité pro výklad smluv.12 Následná změna smluv
bude vyžadovat jednomyslnost a ratifikaci všemi členskými státy.

Pokud není dohoda o vystoupení speciální změnou primárního práva, je alespoň
jeho součástí? Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Domnívám se, že sou-
částí primárního práva bude, ale v pozměněném duchu, ne jakožto právní předpis, ale
jakožto právně relevantní skutečnost nezbytná pro výklad primárního práva. Dohody
o přistoupení jsou mezinárodními dohodami, které se součástí primárního práva stá-
vají právě díky přistoupení nového státu. Vystupující dohoda sice má svůj základ
v unijním právu, řeší ovšem přesně opačnou situaci. Postavení členského státu, který

10Například Svoboda: Zjednodušené změny primárního práva včetně čl. 50 SEU je proto třeba
chápat jako lex specialis ve vztahu k čl. 48 odst. 2–5 SEU a hmotněprávně je třeba aplikovat zásadu
lex posterior, mluvící ve prospěch legality a aplikace dohody o vystoupení. v Svoboda, viz poz. 81.

11Pro tyto části by byla třeba jednomyslnost a ratifikace členských států.
12K tomuto názoru mne vede i situace jednostranného vystoupení marným uplynutím lhůty. Nelze

se spokojit s tím, že by šlo o jednostrannou změnu primárního práva. Nelze tuto situaci od dohody
odlišovat natolik, že by dohodou ke změně došlo a jednostranným vystoupením ne. Domnívám se
tedy, že účinky vystoupení mají toliko význam pro výklad zakládajících smluv.
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členským státem být již nechce. I přes svůj základ je tak důležitější mezinárodně
právní charakter dohody o vystoupení, která nemůže být evropským právem vázána.
Domnívám se tak, že se bude jednat o ojedinělý případ, kdy z pohledu vystupují-
cího státu čistě mezinárodně právní dohoda bude reflektována v primárním právu
Evropské unie.

Řešením by byla úprava, která by zavedla automatický mechanismus změny za-
kládajících smluv v důsledku vystoupení členského státu.

4.1.4 Prodloužení lhůty

K prodloužení dvouleté lhůty je třeba jednomyslná shoda v Evropské radě. Když
pomineme krátkost této lhůty13, je zásadním problémem rozpor mezi schválením
prodloužení vyjednávání a schválením dohody o vystoupení.

Pro schválení dohody totiž stačí pouhá kvalifikovaná většina14. Je nelogické, aby
byla k dohodě, která má nedozírné následky, třeba menší většina než k rozhodnutí
o prodloužení, které samo o sobě pouze oddaluje účinky vystoupení a dává tak prostor
pro jednání.

Kdybychom chtěli být důslední, tak můžeme najít případ, kdy má jednomyslnost
smysl, a to při teoretické možnosti prodloužení na neurčito.

Řešením by byla úprava, která by umožňovala prodloužení kvalifikovanou většinou
v Evropské radě po dohodě s vystupujícím státem, a to nejdéle na dobu X let bez
možnosti opakování.

13Existují ovšem i názory, že je lhůta naopak zbytečná a k vystoupení by mělo dojít okamžitě.
Například Friel již k návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu uvádí: The proposed system of delayed
withdrawal threatens both the withdrawing State and the stability of the very EU itself. If State pri-
macy is the objective, then it needs to be immediate, with express consequences for the withdrawing
State. State primacy automatically requires that one is either entirely in the federation or entirely
outside. One cannot have a half-way house. Where is the incentive for negotiation when withdra-
wal will occur in any event? The Dashwood proposal was logically consistent: withdrawal happens
instantly, there is no forced negotiation as to its terms. Although that proposal failed to deal with
a number of other issues, it was theoretically sound. The current proposal does not appear to be.
v Friel, viz poz. 52.

14V závislosti na povaze dohody. V případě smíšené smlouvy by byla potřeba ratifikace a schválení
všemi členskými státy.
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4.1.5 Ústavnost

Podle dikce odstavce 1 článku 50 Smlouvy o Evropské unii je státu dána možnost se
rozhodnout v souladu se svými ústavními předpisy.

Byť výkladem dojdeme k tomu, že se jedná nejspíše pouze o symbolické připome-
nutí, umožňuje tato úprava spekulace o možnosti přezkumu ústavnosti rozhodnutí15.
Tyto spekulace nejsou vhodné. Představa, že by Evropská unie zkoumala soulad
rozhodnutí členského státu vystoupit s jeho ústavními předpisy by vedl k porušení
povahy členských států jako pánů smluv. Každý členský stát má svůj vlastní vnit-
rostátní systém kontroly ústavnosti, který je jediný povolán k takovéto kontrole.

Řešením by byla úprava, která by výslovně reflektovala symbolickou povahu usta-
novení a zněla například: Každý členský stát pamětliv svých ústavních předpisů se
může rozhodnout z Unie vystoupit.

4.1.6 Přezkoumatelnost dohody Soudním dvorem

Přezkum Soudního dvora je umožněn na základě odstavce 11 článku 218 Smlouvy
o fungování Evropské unie. Soudní dvůr se tak posudkem vyjádří k slučitelnosti
zamýšlené dohody se smlouvami.

Na výše uvedeném by nebylo nic zarážejícího, kdybychom nebyly pod tlakem
dvouleté lhůty. Žádostí o posudek Soudního dvora se totiž lhůta nestaví a běží dál.
Fakticky se tak žádost o posudek rovná shození dohody pod stůl.

I za předpokladu, že by finální verze dohody, u které by přezkum měl význam,
bylo dosaženo v nereálném horizontu jednoho roku, je na pováženou, jestli by se stihl
jak přezkum, tak procedurální vyslovení souhlasu ze strany Evropského parlamentu
a v poslední řadě uzavření dohody Evropskou radou.

Řešením by byla úprava, která by přezkum Soudního dvora vylučovala, nebo
umožňovala s podmínkou pozastavení lhůty, a to maximálně na dobu X měsíců, aby
byla chráněna i možnost vystupujícího států vyvázat se z působnosti smluv marným
uplynutím lhůty.

15Více výše uvedená citace Tridimas, případně celý článek. Tridimas, viz poz. 8.
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4.2 Otázky, které nejsou upraveny vůbec
Jedná se o otázky, které v článku 50 Smlouvy o Evropské unii upraveny vůbec nejsou,
ale upraveny by být měly.

4.2.1 Více vystupujících států

Představa jednoho vystupujícího státu je těžko stravitelná, není proto divu, že se
autoři článku 50 Smlouvy o Evropské unii nechtěli zabývat představou vícero vystu-
pujících států.

Pokud by k takové extrémní situaci skutečně došlo, pak jsou zástupci vystupu-
jícího státu v Evropské radě, nebo Radě vyloučeni jen z jednání, která se týkají
jejich státu. Je však pravděpodobné, že by si vícero vystupujících států mohlo na-
vzájem pomáhat vyjednat lepší podmínky vystoupení, čímž by vystupující stát skrze
zástupce jiného vystupujícího státu prosazoval svou vůli při rozhodování z jeho po-
hledu protistrany.

Analogická by byla situace v Komisi i Parlamentu.

Řešením by byla úprava, která by omezovala postavení vystupujících států při
jednáních a rozhodováních o problematice vystoupení nehledě na konkrétní povahu
případu.

4.2.2 Euro

Asi největším problémem úpravy článku 50 Smlouvy o Evropské unii je mlčení
v otázce jednotné měny.16

Jistě se najdou tací, kteří vystoupení z eurozóny považují za nemožné. Podobný
názor však panoval i v otázce vystoupení jako takového a byl vyvrácen.

Řešením by byla úprava, která by se alespoň o otázce Eura zmínila. Například
by lhůtu pro jednostranné vystoupení vázala na existenci dohody o vystoupení z Eu-
rozóny.

16Absenci úpravy zmiňuje například i Athanassiou, viz poz. 26.
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4.2.3 Následky jednostranného vystoupení

Na jednu stranu umožňuje článek 50 Smlouvy o Evropské unii nebývale benevolentní
možnost jednostranného vystoupení bez dalšího.

Na druhou stranu tuto možnost nikterak neupravuje, což z pohledu Unie nese
řadu komplikací, k jejichž vyřešení bude třeba změnit primární právo. Je otázkou,
jestli složitost a specialita každého vystoupení budou ze své povahy vyžadovat ad
hoc přístup k vnitřní změně Unie, nebo jestli by bylo vhodné upravit mechanismus
automatické změny smluv při jednostranném vystoupení.

Řešením by byla úprava, která by buď stanovila automatický mechanismus for-
mální změny smluv v případě jednostranného vystoupení, nebo která by k této for-
mální změně obsahovala speciální procedurální úpravu.

4.2.4 Porušování evropského práva

Vystupující stát je pořád členským státem a má povinnost dodržovat závazky pro
něj vyplývající z členství. Je však otázkou, zda-li je vhodné u vystupujícího státu
trvat například na dalším přejímání evropské legislativy.

Argumentem pro může být situace zpětvzetí, kdy by stát musel úpravu přejmout
dodatečně.

Argumentem proti je povaha vystoupení, které má za cíl vyvázat se právě z těchto
práv a povinností. Nemělo by se jednat o svévolné porušování unijního práva ve všech
oblastech, ale o porušování, které je legitimizováno snahou vystoupit.

Evropská unie navíc nemá faktickou páku, jak u vystupujícího státu striktní
dodržování vynutit. Jen stěží si lze představit, že by se stát, který se nadále nechce
podílet na společenství, podvolil trestu ze strany Unie.

Řešením by byla úprava, která by obsahovala buďto výslovný výčet práv a povin-
ností, které pro vystupující stát přestávají platit, nebo která by obsahovala vágnější
úpravu: Vystupující stát má nadále práva a povinnosti členského státu, pokud nejsou
tyto práva a povinnosti v rozporu s povahou vystoupení.
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4.2.5 Volby do Evropského parlamentu

Absence speciální právní úpravy v kombinaci s pohledem na vystupující stát jako
stále členský stát vede k zajímavému paradoxu. Pokud se v průběhu jednání o vy-
stoupení budou konat volby do Evropského parlamentu, pak se budou konat i na
území vystupujícího členského státu a hlasovat budou moci i občané vystupujícího
státu mimo něj.17

Logickým argumentem pro je situace, kdy by vystupující stát své vystoupení
přehodnotil. V takovém případě by totiž bylo třeba konat volby doplňkové.

Protiargumentem může být pravděpodobnost této situace. Pokud stát celý proces
vystoupení spustí skutečně s úmyslem vystoupit, pak je krajně nepravděpodobné, že
by v průběhu svůj postoj přehodnotil. Otázkou tedy je, jestli stojí za to pořádat
volby kvůli krajně nepravděpodobné situaci.

Řešením by byla úprava, která by vystupující stát pro potřeby voleb nadále nepo-
važovala za členský stát. Zároveň by tato úprava musela upravovat doplňkový systém
voleb v případě zpětvzetí rozhodnutí vystoupit, případně by se zpětvzetím výslovně,
nebo implicitně spojovala sankci v podobě absence volených zástupců v Evropském
parlamentu.

4.2.6 Finální účet

Vynechání úpravy finálního účtu, tedy vypořádání se se současnými závazky, je nej-
spíše záměrné. Podoba finálního účtu bude ovlivněna politickými jednáními a právní
úprava by tato jednání spíše svazovala.

Nicméně by byla vhodná aspoň zmínka o nutnosti vyrovnání se mezi vystupujícím
státem a Unií, zejména pro potřeby jednostranného vystoupení.

17Maican uvádí:There is no Treaty provision for a member state to not participate in the EP
elections. v Ovidiu Horia Maican. “Legal aspects of Brexit”. In: Juridical Tribune, Vol 6, Iss 2, Pp
252-258 (2016) 6.2 (2016), s. 252–258. issn: 22477195. url: http://eds.a.ebscohost.com/eds/
detail/detail?vid=10%5C&sid=876c2be7-54f2-49ff-abcc-a54d15d5a271%5C%40sessionmgr
4010%5C&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl%5C#AN=121171323%5C&db=
lgs (cit. 10. 03. 2018).
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Řešením by byla úprava, která by potřebu vypořádání se výslovně zmínila. Nemělo
by se jednat o podmínku jednostranného výstupu18, ale připomenutí odpovědnosti
státu za své závazky. Stát by tak i bez uzavřeného finálního účtu z Unie vystoupil.

4.2.7 Přesun institucí

Na území vystupujícího členského státu se mohou nacházet instituce Evropské unie,
které bude třeba přemístit.

Jedná se o méně důležité opomenutí článku. Realokace institucí z vystupujícího
státu je vnitřní otázkou Evropské unie a zřejmě by se i v budoucnu obešla bez
výslovné úpravy.

Řešením by byla úprava, která by potřebu přesunu institucí zmínila, případně
stanovila procedurální pravidla pro výběr nové lokace.

18U vystoupení dohodou bude finální účet nejspíše podmínkou uzavření dohody.
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Závěr
Tak končí (aspoň doufám !) naše komédie.
Zlo prohrává a dobro žije.
...
V životě našem opáčně to bývá.
Tam dobrák úpí, vrch má duše křivá.

Jára Cimrman

Záskok

V dějinách Evropy dosud neexistoval projekt podobně ambiciózní jakým je Evropská
unie. Současným pohledem již nedoceníme paradoxní genesi takto hluboké prováza-
nosti vzešlé z válečných zkušeností klíčových aktérů evropských i světových dějin.19

Je snad lidskou přirozeností ničit zavedené a opětovně tvořit nové lépe jenom proto,
aby mohlo být časem znovu zničeno. Nebýt hrůz druhé světové války, která Evropu
rozdělila, nemohla by být dnes Evropa jednotná jako nikdy předtím.

I když je směr pro dohlednou budoucnost jasně vytyčen, nesmíme zapomínat na
dědictví dob minulých, bohatou tradici a kulturu Starého kontinentu. Každý členský
stát a každý jeho občan je nositelem a pokračovatelem této historické zkušenosti,
kterou s sebou do Evropského společenství přináší. Pouze vzájemným respektem
k odlišnostem, které mezi národy panují, lze vytvořit funkční Evropskou unii. Unii
států, unii občanů těchto států, které poutá vzájemná kultura a hodnoty z ní ply-
noucí. Teprve poté bude heslo Unie skutečně Jednotná v rozmanitosti.

19Ryszard Legutko k tomu: Předchozí formy evropské integrace byly dílem politiků majících v živé
a bolestné paměti nedávno skončené válečné období včetně všech jeho ohavností. Tyto politiky na
jedné straně zformovala negativní válečná zkušenost, která představovala doposud neznámé stupně
lidské depravace a hrůzu politického šílenství, na druhé straně jim bylo vlastní - vzhledem k je-
jich životopisům a k jejich vzdělání - schopnost hlubokého rozlišování toho, co je v západní kultuře
nejhodnotnější, a co především vyplývalo z křesťanského a klasického dědictví. v Ryszard Legutko.
Triumf průměrného člověka. 1. vydání. Brno: CDK, Centrum pro studium demokracie a kultury,
2017. isbn: 9788073254339.
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Je možné, že budoucí vývoj ukáže myšlenku útvaru sui generis, ani mezinárodní
organizaci, ani superstát, za neudržitelnou. Je možné, že se Evropská unie rozpadne,
je možné, že nabude právních rozměrů federace.

Ať přinese budoucnost cokoli, je nepochybné, že právo na vystoupení členského
státu sehraje při rozpadu, nebo přeměně Evropského společenství významnou roli.
V případě rozpadu se potvrdí jeho charakter vnějšího projevu suverenity ultima ratio.
V případě právní přeměny na evropskou federaci národů se jeho omezení jistě neo-
bejde bez hlasité kritiky. Dá se představit i varianta federalizace Unie se zachováním
práva na vystoupení. Jednalo by se sice o federaci se sebedestruktivními sklony, ale
možná je právě toto cesta a základ evropského federalismu. Pokud výsledek Brexitu
dopadne pro Spojené království nepříznivě, může nastat situace, kdy právně garan-
tovaná možnost vystoupení již nikdy více nenabude reálné aplikace a bude sloužit
pouze jako připomínka genese kdysi dobrovolného svazku, na jehož původní povahu
se bude v politické a akademické rovině tímto odvolávat navzdory faktickému stavu.

Právo na vystoupení totiž nemusí nutně znamenat jen odtržení se od evrop-
ské myšlenky. Může být naopak jejím základem, připomínkou dobrovolnosti svazku,
který z jiných než právních důvodů dobrovolnosti dávno pozbyl. Může vést k tlumení
radikálních progresivních tendencí k větší centralizaci. Může vést k lepší a udržitel-
nější spolupráci do budoucna. Je proto škoda, že je právo na vystoupení spojováno
výhradně s radikálními názory nevalné hodnoty a že je nálepkováno jako nástroj
populistické politiky.

V práci jsem se pokusil o uchopení problematiky v takovém měřítku, které jsem
považoval za nutné ke správnému pochopení možnosti vystoupení z dnešní Evropské
unie. Po přečtení by měl čtenář nabýt ucelený obrázek o problematice vystoupení,
a to z hlediska státovědného teoretického základu, historické genese a zejména z po-
hledu současné úpravy a její dosavadní aplikace.

V kapitole prvé byl uveden teoretický základ suverenity a nastínění rozporu mezi
pohledem Soudního dvora, respektive unijních orgánů na jedné straně a ústavních
institucí členských států na straně druhé na otázky suverenity a nadnárodní spo-
lupráce. Vnitřní i vnější projevy suverenity jsou v procesu europeizace omezovány,
čímž může docházet až k faktickému vyprázdnění funkce státu v dané oblasti. Právo
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na vystoupení tak působí jakožto vnější projev suverenity ultima ratio, jež zaručuje
postavení členských států jakožto suverénů.

V kapitole prvé je dále uvedená historická genese práva na vystoupení, respek-
tive problematiky vystoupení a quasi vystoupení. Rozebrána je možnost vystou-
pení před výslovnou úpravou Lisabonské smlouvy, a to s přihlédnutím k Vídeňské
úmluvě o smluvním právu jakožto kodifikaci mezinárodně právních obyčejů. Vzhle-
dem k tomu, že je Brexit historicky prvním vystoupením členského státu, jsou zmí-
něny i případy, které vystoupení členského státu materiálně připomínají. Jedná se
o případy Grónska, Alžírska, Ostrova svatého Bartoloměje a Souostroví Saint-Pierre
a Miquelon. Navzdory tomu, že se stricto senso nejedná o vystoupení členského
státu, měly tyto případy vliv na současnou úpravu a aktuální jednání se Spojeným
královstvím. Analýzou s indukcí těchto příkladů jsem dospěl k závěrům, že je pro-
ces vyjednání vystoupení časově náročný, k vystoupení dojde zpravidla dohodou a
vystoupením se stát vlivu evropského práva nezbaví. Historická genese pokračuje
první výslovnou úpravou vystoupení ve Smlouvě o Ústavě pro Evropu, která na-
vzdory tomu, že nebyla přijata, přispěla k prolomení ideje o nezvratitelném procesu
evropské integrace. Završením dějinného vývoje je přijetí Lisabonské smlouvy, která
poprvé právo na vystoupení členského státu výslovně a závazně upravuje.

V kapitole druhé je podrobně rozebrána současná právní úprava. Vzhledem k ne-
dostatečnému množství odborných a komplexních zdrojů se jedná o nejširší komentář
k článku 50 minimálně na domácí scéně. Rozebrány jsou hmotněprávní aspekty roz-
hodnutí včetně jeho ústavnosti, oznámení, vyjednávacího zmocnění, podmínek vy-
stoupení, uzavření dohody, okamžiku vystoupení, jednostranného vystoupení, pro-
dloužení lhůty, zástupců z vystupujícího členského státu a opětovného přistoupení.
Dále je popsán proces vystoupení a jeho jednotlivé varianty zakončení. Speciální
pozornost je věnována smyslu výslovné úpravy opětovného přistoupení.

V kapitole třetí je uveden případ Brexitu, tedy vystoupení Spojeného království.
Ve stručnosti jsou nastíněny motivy vystoupení Velké Británie a její odlišné postavení
k procesu evropské integrace. Další část je již věnována vnitrostátní rovině vystou-
pení, tedy referendu o vystoupení a zejména problematice formálního rozhodnutí a
oznámení takového rozhodnutí v prostředí nepsané ústavy. Následuje shrnutí dosa-
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vadního průběhu jednání o vystoupení včetně důležitých dat a klíčových dokumentů.
S přihlédnutím k tomuto shrnutí jsou uvedeny i pravděpodobné varianty zakončení
Brexitu s jejich důsledky pro právní řád Spojeného království.

Kapitola čtvrtá se zabývá úvahami nad právní úpravou de lege ferenda, a to
v rovině otázek, které jsou upraveny nejasně nebo nedostatečně, a v rovině otázek,
které nejsou upraveny vůbec. Jednotlivé problémy jsou stručně uvedeny a doplněny
o návrhy možných řešení.

Vzhledem k tomu, že je práce psaná v polovině dvouleté lhůty pro jednostranné
vystoupení, jedná se o téma velice aktuální a zasluhující pozornost. Průběh vystou-
pení Spojeného království a jeho budoucí spolupráce s Evropskou unií totiž budou
mít dozajista klíčový vliv na povahu další evropské integrace a na jednotlivé členské
státy. Zejména v České republice jsou hlasy volající po vystoupení z Unie čím dál
tím hlasitější. Nejedná se přitom o distanci od Evropy či evropanství, ale o kritiku
centralizované moci Bruselu. Slovy předního německého právníka Uda di Fabia: Svo-
bodné národy Evropy vnímají samy sebe jako určité jednotky v celistvosti, navzájem
si konkurují v novém prostoru vytvořeném řádem, který zakazuje použití vzájemného
násilí a který, spíše než by podtrhoval přetrvávající, jež rozděluje, zdůrazňuje ono
společné, ať staré, či nové. Toto evropské vědomí, že jsme politickým a hodnotovým
společenstvím, bude nadále narůstat a přinášet plody. Avšak tendence směřující k ev-
ropskému duchu se nesmí projevovat jako požadavek nekonečného stupňování, které
pobízí k ještě větší jednotě a odehrávající se v rivalitě národních kulturních prostorů.
Ale právě tak svoji spásu nesmí hledat v rafinované politické byrokratické strategii,
která se chopí každého tématu, jen aby získala ještě více centrální moci a ještě více
vlivu.20

20Udo di Fabio. Kultura svobody. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury
(CDK), 2009. isbn: 9788073251956.
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Gostyńska-Jakubowska, Agata. Brexit maze. The role of EU institutions in the ne-
gotiations. 2017. url: http://www.cer.eu/publications/archive/policy-
brief/2017/brexit-maze-role-eu-institutions-negotiations.

JOINT DECLARATION by the European Union, on the one hand, and the Go-
vernment of Greenland and the Government of Denmark, on the other, on relati-

95

https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/lddelreg/73/73.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/lddelreg/73/73.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmexeu/373/373.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmexeu/373/373.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/lddelreg/22/22.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/lddelreg/22/22.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmscotaf/375/375.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmscotaf/375/375.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmpubacc/467/467.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmpubacc/467/467.pdf
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8131
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8131
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7958
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7958
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7912
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7912
http://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2017/brexit-maze-role-eu-institutions-negotiations
http://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2017/brexit-maze-role-eu-institutions-negotiations


ons between the European Union and Greenland. url: https://ec.europa.eu/
europeaid/sites/devco/files/signed-joint-declaration-eu-greenland-
denmark_en.pdf.

Keep, Matthew. Brexit: the exit bill. Commons Briefing papers CBP-8039. url: http
s://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8039.

Keep, Matthew. EU (Withdrawal) Bill: Financial provision and fees and charges.
Commons Briefing papers CBP-8165. url: https://researchbriefings.parliam
ent.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8165.

Kelly, Richard. The European Union (Withdrawal) Bill: scrutiny of secondary le-
gislation (Schedule 7). Commons Briefing papers CBP-8172. url: https://resear
chbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8172.

Kroky, které budou následovat po notifikaci dle čl. 50. url: https://www.vlada.
cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/brexit---Kroky-po-notifikaci.
pdf.

Lang, Arabella. Parliament’s role in ratifying treaties. Commons Briefing papers
SN05855. url: http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/
Summary/SN05855.

Lang, Arabella a Jack Simson Caird. The European Union (Withdrawal) Bill: clauses
9, 8 and 17. Commons Briefing papers CBP-8170. url: https://researchbriefi
ngs.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8170.

Lang, Arabella, Terry McGuinness a Vaughne Miller. European Union (Notification
of Withdrawal) Bill: analysis of Lords’ amendments. Commons Briefing papers CBP-
7922. url: http : / / researchbriefings . parliament . uk / ResearchBriefing /
Summary/CBP-7922.

Lang, Arabella, Vaughne Miller a Jack Simson Caird. EU (Withdrawal) Bill: the
Charter, general principles of EU law, and Francovich damages. Commons Briefing

96

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/signed-joint-declaration-eu-greenland-denmark_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/signed-joint-declaration-eu-greenland-denmark_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/signed-joint-declaration-eu-greenland-denmark_en.pdf
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8039
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8039
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8165
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8165
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8172
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8172
https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/brexit---Kroky-po-notifikaci.pdf
https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/brexit---Kroky-po-notifikaci.pdf
https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/brexit---Kroky-po-notifikaci.pdf
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN05855
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN05855
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8170
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8170
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7922
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7922


papers CBP-8140. url: https://researchbriefings.parliament.uk/Research
Briefing/Summary/CBP-8140.

Lang, Arabella et al. Brexit: the talks begin. Commons Briefing papers CBP-8017.
url: http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/
CBP-8017.

Lang, Arabella et al. European Union (Notification of Withdrawal) Bill. Commons
Briefing papers CBP-7884. url: http://researchbriefings.parliament.uk/
ResearchBriefing/Summary/CBP-7884.

Letter from EU and UK permanent representatives to the World Trade Organization.

Maer, Lucinda. The European Union (Withdrawal) Bill 2017-19: Summary of Com-
mons Committee Stage. Commons Briefing papers CBP-8192. url: https://resea
rchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8192.

Mars, Sylvia de. Brexit: Council Directives for Negotiations on Transition. Commons
Briefing papers CBP-8234. url: http://researchbriefings.parliament.uk/
ResearchBriefing/Summary/CBP-8234.

McKibbin, Des. Leaving the EU: Role of the Devolved Administrations and Impli-
cations for the Union. Lords Library notes LLN-2018-0009. url: https://researc
hbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/LLN-2018-0009.

Miller, Vaughne. Brexit: impact across policy areas. Commons Briefing papers CBP-
7213. url: http : / / researchbriefings . parliament . uk / ResearchBriefing /
Summary/CBP-7213.

Miller, Vaughne. Brexit: red lines and starting principles. Commons Briefing papers
CBP-7938. url: http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing
/Summary/CBP-7938.

97

https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8140
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8140
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8017
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8017
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7884
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7884
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8192
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8192
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8234
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8234
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/LLN-2018-0009
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/LLN-2018-0009
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7213
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7213
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7938
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7938


Miller, Vaughne. Brexit: who has said what about transition. Commons Briefing pa-
pers CBP-8238. url: http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBrie
fing/Summary/CBP-8238.

Miller, Vaughne. EU Agencies and post-Brexit options. Commons Briefing papers
CBP-7957. url: http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing
/Summary/CBP-7957.

Miller, Vaughne. Legislating for Brexit: directly applicable EU law. Commons Briefing
papers CBP-7863. url: http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBr
iefing/Summary/CBP-7863.

Miller, Vaughne. Legislating for Brexit: EU decisions. Commons Briefing papers
CBP-8205. url: https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBrief
ing/Summary/CBP-8205.

Miller, Vaughne. Legislating for Brexit: EU external agreements. Commons Briefing
papers CBP-7850. url: http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBr
iefing/Summary/CBP-7850.

Miller, Vaughne, Aleksandra Gorb a Eleanor Gadd. Legislating for Brexit: EU di-
rectives. Commons Briefing papers CBP-7943. url: http://researchbriefings.
parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7943.

Miller, Vaughne a Sasha Gorb. Legislating for Brexit: Statutory Instruments imple-
menting EU law. Commons Briefing papers CBP-7867. url: http://researchbri
efings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7867.

Miller, Vaughne a Arabella Lang. Debate on the Address – Brexit and Foreign Affairs.
Commons Debate packs CDP-2017-0126. url: http://researchbriefings.parli
ament.uk/ResearchBriefing/Summary/CDP-2017-0126.

98

http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8238
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8238
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7957
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7957
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7863
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7863
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8205
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8205
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7850
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7850
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7943
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7943
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7867
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7867
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CDP-2017-0126
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CDP-2017-0126


Miller, Vaughne, Arabella Lang a Jack Simson Caird. Brexit: how does the Article
50 process work? Commons Briefing papers CBP-7551. url: http://researchbrie
fings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7551.

Miller, Vaughne, Jon Lunn a Arabella Lang. Treaty negotiations: when has the Go-
vernment published its position? Commons Briefing papers CBP-7823. url: http:
//researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7823.

Miller, Vaughne et al. Brexit: ’sufficient progress’ to move to phase 2. Commons
Briefing papers CBP-8183. url: https://researchbriefings.parliament.uk/
ResearchBriefing/Summary/CBP-8183.

Miller, Vaughne et al. Brexit: the August negotiations. Commons Briefing papers
CBP-8082. url: http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing
/Summary/CBP-8082.

Miller, Vaughne et al. Brexit: the July negotiations. Commons Briefing papers CBP-
8068. url: http : / / researchbriefings . parliament . uk / ResearchBriefing /
Summary/CBP-8068.

Miller, Vaughne et al. Brexit: the November negotiations. Commons Briefing papers
CBP-8159. url: http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing
/Summary/CBP-8159.

Miller, Vaughne et al. Brexit: the October negotiations. Commons Briefing papers
CBP-8125. url: http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing
/Summary/CBP-8125.

Miller, Vaughne et al. Brexit: the September negotiations. Commons Briefing papers
CBP-8104. url: http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing
/Summary/CBP-8104.

99

http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7551
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7551
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7823
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7823
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8183
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8183
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8082
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8082
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8068
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8068
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8159
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8159
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8125
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8125
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8104
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8104


Newson, Nicola. European Union (Notification of Withdrawal) Bill (HL Bill 103 of
2016–17). Lords Library notes LLN-2017-0009. url: http://researchbriefings.
parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/LLN-2017-0009.

Newson, Nicola. Leaving the European Union: Reporting to Parliament on the Pro-
gress of Negotiations QSD on 7 September 2017. Lords Library notes LLN-2017-0055.
url: http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/
LLN-2017-0055.

Newson, Nicola. Position Papers and Future Partnership Papers on the UK’s Future
Relationship with the EU Debate on 12 September 2017. Lords Library notes LLN-
2017-0057. url: http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing
/Summary/LLN-2017-0057.

Newson, Nicola a Edward Scott. Queen’s Speech: Exiting the European Union Day
4: 28 June 2017. Lords Library notes LLN-2017-0026. url: http://researchbrie
fings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/LLN-2017-0026.

Otázky a odpovědi - práva občanů EU-27 a Spojeného království po brexitu, uvedená
ve společné zprávě vyjednavačů Evropské unie a vlády Spojeného království.

Písemný dotaz No 1149/81 by Lord O’Hagan to the Commission. Subject: British
withdrawal from the EEC.

Písemný dotaz No 1321/81 by Mr Schmid to the Commission of the European Com-
munities. Subject: Withdrawal of the United Kingdom from the European Community.

Priddy, Sarah a Paul Bowers. The implications for the Scottish devolution settlement
of triggering Article 50. Commons Debate packs CDP-2017-0083. url: http : / /
researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CDP- 2017-
0083.

100

http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/LLN-2017-0009
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/LLN-2017-0009
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/LLN-2017-0055
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/LLN-2017-0055
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/LLN-2017-0057
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/LLN-2017-0057
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/LLN-2017-0026
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/LLN-2017-0026
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CDP-2017-0083
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CDP-2017-0083
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CDP-2017-0083


Prime Minister’s letter to Donald Tusk triggering Article 50. url: https://www.
gov.uk/government/publications/prime-ministers-letter-to-donald-tusk-
triggering-article-50.

Robinson, Timothy. Brexit reading list: negotiations and future relations. Commons
Briefing papers CBP-7989. url: http://researchbriefings.parliament.uk/
ResearchBriefing/Summary/CBP-7989.

Sandford, Mark. Brexit and local government. Commons Briefing papers CBP-7664.
url: http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/
CBP-7664.

The Government’s negotiating objectives: the White Paper. Third Report of Session
2016–17. url: https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/
cmexeu/1125/1125.pdf.

The Great Repeal Bill and delegated powers. 9th Report of Session 2016–17. url:
https://publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldconst/123/
123.pdf.

The implications of Brexit for the Crown Dependencies. Tenth Report of Session
2016–17. url: https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/
cmjust/752/752.pdf.

The process for exiting the European Union and the Government’s negotiating objecti-
ves. First Report of Session 2016–17. url: https://publications.parliament.
uk/pa/cm201617/cmselect/cmexeu/815/815.pdf.

The progress of the UK’s negotiations on EU withdrawal. Second Report of Session
2017–19. url: https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/
cmexeu/372/372.pdf.

The United Kingdom’s exit from and new partnership with the European Union.
February 2017.

101

https://www.gov.uk/government/publications/prime-ministers-letter-to-donald-tusk-triggering-article-50
https://www.gov.uk/government/publications/prime-ministers-letter-to-donald-tusk-triggering-article-50
https://www.gov.uk/government/publications/prime-ministers-letter-to-donald-tusk-triggering-article-50
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7989
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7989
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7664
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7664
https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmexeu/1125/1125.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmexeu/1125/1125.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldconst/123/123.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldconst/123/123.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmjust/752/752.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmjust/752/752.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmexeu/815/815.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmexeu/815/815.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmexeu/372/372.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmexeu/372/372.pdf


Transitional arrangements for exiting the European Union. Fourth Report of Session
2017–19. url: https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/
cmtreasy/473/473.pdf.

Uberoi, Elise. European Union Referendum 2016. Commons Briefing papers CBP-
7639. 2016. url: http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing
/Summary/CBP-7639%5C#fullreport.

Vnější smlouvy EU v kontextu Brexitu. url: https://www.vlada.cz/assets/
evropske-zalezitosti/aktualne/Brexit_vnejsi-smlouvy-EU_analyza-MZV_
verze-pro-publikaci_.pdf.

Vystoupení UK z EU - Analýza vybraných právních aspektů. url: https://www.
vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/Brexit-_pravni-analyza_
.pdf.

Walker, Nigel. Brexit timeline: events leading to the UK’s exit from the European
Union. Commons Briefing papers CBP-7960. url: http://researchbriefings.
parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7960.

Walker, Nigel a Vaughne Miller. Alternatives to a no-deal outcome in negotiations
with the EU. Commons Debate packs CDP-2018-0039. url: https://researchbri
efings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CDP-2018-0039.

Právní předpisy
Documents concerning the accession to the european communities of the Kingdom of
Denmark, Ireland, the kingdom of Norway and the united kingdom of Great Britain
and Northern Ireland. url: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/
?uri=CELEX:11972B/TXT.

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Komise zmocňuje k zahájení jed-
nání o dohodě se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o podmín-

102

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmtreasy/473/473.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmtreasy/473/473.pdf
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7639%5C#fullreport
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7639%5C#fullreport
https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/Brexit_vnejsi-smlouvy-EU_analyza-MZV_verze-pro-publikaci_.pdf
https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/Brexit_vnejsi-smlouvy-EU_analyza-MZV_verze-pro-publikaci_.pdf
https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/Brexit_vnejsi-smlouvy-EU_analyza-MZV_verze-pro-publikaci_.pdf
https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/Brexit-_pravni-analyza_.pdf
https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/Brexit-_pravni-analyza_.pdf
https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/Brexit-_pravni-analyza_.pdf
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7960
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7960
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CDP-2018-0039
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CDP-2018-0039
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:11972B/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:11972B/TXT


kách jeho vystoupení z Evropské unie. url: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1521206374720&uri=CELEX:52017PC0830.

European Commission Draft Withdrawal Agreement on the withdrawal of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from theEuropean Union and the
EuropeanAtomic Energy Community. url: https://ec.europa.eu/commission/
sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement.pdf.

European Communities Act 1972. url: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/
1972/68/contents.

European Council (Art. 50) (23 March 2018)-Guidelines. url: http://www.consil
ium.europa.eu/media/33458/23-euco-art50-guidelines.pdf.

European Council (Art. 50) meeting (15 December 2017) Guidelines. url: http:
/ / www . consilium . europa . eu / media / 32236 / 15 - euco - art50 - guidelines -
en.pdf.

European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017. url: http://www.legisla
tion.gov.uk/ukpga/2017/9/contents.

European Union (Withdrawal) Bill 2017-19. url: https://services.parliament.
uk/bills/2017-19/europeanunionwithdrawal.html.

European Union Referendum Act 2015. url: http://www.legislation.gov.uk/
ukpga/2015/36/contents.

Guidelines following the United kingdom’s notification under Article 50 TEU. url:
http://www.consilium.europa.eu/media/21763/29-euco-art50-guidelinesen
.pdf.

Jednací řád Evropského parlamentu. url: http : / / www . europarl . europa . eu /
sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+TOC+DOC+XML+V0/
/CS.

103

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1521206374720&uri=CELEX:52017PC0830
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1521206374720&uri=CELEX:52017PC0830
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/68/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/68/contents
http://www.consilium.europa.eu/media/33458/23-euco-art50-guidelines.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/33458/23-euco-art50-guidelines.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/32236/15-euco-art50-guidelines-en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/32236/15-euco-art50-guidelines-en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/32236/15-euco-art50-guidelines-en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/9/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/9/contents
https://services.parliament.uk/bills/2017-19/europeanunionwithdrawal.html
https://services.parliament.uk/bills/2017-19/europeanunionwithdrawal.html
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/36/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/36/contents
http://www.consilium.europa.eu/media/21763/29-euco-art50-guidelinesen.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/21763/29-euco-art50-guidelinesen.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+TOC+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+TOC+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+TOC+DOC+XML+V0//CS


Rozhodnutí Evropské rady 2010/718/EU. url: http://eur-lex.europa.eu/eli/
dec/2010/718/oj.

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/900 ze dne 22. května 2017 o zřízení ad hoc pracovní
skupiny k článku 50 Smlouvy o Evropské unii, jíž předsedá generální sekretariát Rady.
url: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1521206374720&
uri=CELEX:32017D0900.

Rozhodnutí rady 2005/690/ES. url: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=CELEX:32005D0690.

Smlouva o Evropské unii.

Smlouva o fungování Evropské unie.

Smlouva o Grónsku. url: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/
?uri=CELEX:11985G/TXT.

Smlouva o Ústavě pro Evropu. url: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
CS/TXT/?uri=OJ:C:2004:310:TOC.

The Referendum Act 1975.

Usnesení Evropského parlamentu o jednání se Spojeným královstvím poté, co ozná-
milo svůj záměr vystoupit z Evropské unie B8-0243/2017.

Vídeňská úmluva o smluvním právu.

Webové stránky
Bodkin, Henry. Greenland showed how to leave Europe as far back as 1984. 2016.
url: https://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/24/greenland-showed-
how-to-leave-europe-as-far-back-as-1984/ (cit. 11. 03. 2018).

104

http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2010/718/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2010/718/oj
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1521206374720&uri=CELEX:32017D0900
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1521206374720&uri=CELEX:32017D0900
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005D0690
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005D0690
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:11985G/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:11985G/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:C:2004:310:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:C:2004:310:TOC
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/24/greenland-showed-how-to-leave-europe-as-far-back-as-1984/
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/24/greenland-showed-how-to-leave-europe-as-far-back-as-1984/


Caird, Jack Simson. Parliament and the withdrawal agreement: the \meaningful
vote”. 2018. url: https://commonslibrary.parliament.uk/parliament-and-
elections / parliament / parliament - and - the - withdrawal - agreement - the -
meaningful-vote/ (cit. 11. 03. 2018).

Caird, Jack Simson. The European Union (Withdrawal) Bill: constitutional change
and legal continuity. 2017. url: https://commonslibrary.parliament.uk/bre
xit/legislation/the- european- union- withdrawal- bill- constitutional-
change-and-legal-continuity/ (cit. 11. 03. 2018).

Cameron, David. EU referendum outcome: PM statement, 24 June 2016. 2016. url:
https://www.gov.uk/government/speeches/eu- referendum- outcome- pm-
statement-24-june-2016 (cit. 11. 03. 2018).

Cameron, David. EU speech at Bloomberg. 2013. url: https : / / www . gov . uk /
government/speeches/eu-speech-at-bloomberg (cit. 11. 03. 2018).

Department for Exiting the European Union. url: https://www.gov.uk/gove
rnment/organisations/department- for- exiting- the- european- union (cit.
11. 03. 2018).

EU referendum results. url: https://www.electoralcommission.org.uk/fin
d-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-
and- referendums/eu- referendum/electorate- and- count- information (cit.
11. 03. 2018).

Gibraltar and UK Government agree measures to ensure strong relationship con-
tinues. url: https : / / www . gov . uk / government / news / gibraltar - and - uk -
government-agree-measures-to-ensure-strong-relationship-continues (cit.
11. 03. 2018).

Information about the Withdrawal Bill. url: https://www.gov.uk/government/
publications/information-about-the-withdrawal-bill (cit. 11. 03. 2018).

105

https://commonslibrary.parliament.uk/parliament-and-elections/parliament/parliament-and-the-withdrawal-agreement-the-meaningful-vote/
https://commonslibrary.parliament.uk/parliament-and-elections/parliament/parliament-and-the-withdrawal-agreement-the-meaningful-vote/
https://commonslibrary.parliament.uk/parliament-and-elections/parliament/parliament-and-the-withdrawal-agreement-the-meaningful-vote/
https://commonslibrary.parliament.uk/brexit/legislation/the-european-union-withdrawal-bill-constitutional-change-and-legal-continuity/
https://commonslibrary.parliament.uk/brexit/legislation/the-european-union-withdrawal-bill-constitutional-change-and-legal-continuity/
https://commonslibrary.parliament.uk/brexit/legislation/the-european-union-withdrawal-bill-constitutional-change-and-legal-continuity/
https://www.gov.uk/government/speeches/eu-referendum-outcome-pm-statement-24-june-2016
https://www.gov.uk/government/speeches/eu-referendum-outcome-pm-statement-24-june-2016
https://www.gov.uk/government/speeches/eu-speech-at-bloomberg
https://www.gov.uk/government/speeches/eu-speech-at-bloomberg
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-exiting-the-european-union
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-exiting-the-european-union
https://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/eu-referendum/electorate-and-count-information
https://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/eu-referendum/electorate-and-count-information
https://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/eu-referendum/electorate-and-count-information
https://www.gov.uk/government/news/gibraltar-and-uk-government-agree-measures-to-ensure-strong-relationship-continues
https://www.gov.uk/government/news/gibraltar-and-uk-government-agree-measures-to-ensure-strong-relationship-continues
https://www.gov.uk/government/publications/information-about-the-withdrawal-bill
https://www.gov.uk/government/publications/information-about-the-withdrawal-bill


Lang, Arabella, Jack Simson Caird a Terry McGuinness. Brexit and Miller: what next
for Parliament? 2017. url: https://commonslibrary.parliament.uk/brexit/
brexit-miller-what-next-for-parliament/ (cit. 11. 03. 2018).

Lang, Arabella a Vaughne Miller. Brexit and Parliament: deal or no deal? 2017. url:
https://commonslibrary.parliament.uk/brexit/brexit- and- parliament-
deal-or-no-deal/ (cit. 11. 03. 2018).

Lang, Arabella a Vaughne Miller. Brexit: an overview. 2017. url: https://common
slibrary.parliament.uk/brexit/brexit-an-overview/ (cit. 11. 03. 2018).

May, Theresa. PM press conference with Chancellor Merkel: 16 February 2018. url:
https://www.gov.uk/government/speeches/pm- press- conference- with-
chancellor-merkel-16-february-2018 (cit. 11. 03. 2018).

May, Theresa. PM press conference with President of France Emmanuel Macron:
13 June 2017. url: https://www.gov.uk/government/speeches/pm- press-
conference-with-president-of-france-emmanuel-macron-13-june-2017 (cit.
11. 03. 2018).

May, Theresa. PM speech on our future economic partnership with the European
Union. 2018. url: https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-o
ur-future-economic-partnership-with-the-european-union (cit. 11. 03. 2018).

May, Theresa. PM’s Florence speech: a new era of cooperation and partnership be-
tween the UK and the EU. 2017. url: https://www.gov.uk/government/spee
ches/pms-florence-speech-a-new-era-of-cooperation-and-partnership-
between-the-uk-and-the-eu (cit. 11. 03. 2018).

Merrick, Rob a Jon Stone. Article 50 is actually reversible, author of the Brexit treaty
clause says - Lord Kerr ridiculed the Government’s claims. 2017. url: http://www.
independent.co.uk/news/uk/politics/article-50-brexit-reversible-lord-
kerr-a7592241.html (cit. 11. 03. 2018).

106

https://commonslibrary.parliament.uk/brexit/brexit-miller-what-next-for-parliament/
https://commonslibrary.parliament.uk/brexit/brexit-miller-what-next-for-parliament/
https://commonslibrary.parliament.uk/brexit/brexit-and-parliament-deal-or-no-deal/
https://commonslibrary.parliament.uk/brexit/brexit-and-parliament-deal-or-no-deal/
https://commonslibrary.parliament.uk/brexit/brexit-an-overview/
https://commonslibrary.parliament.uk/brexit/brexit-an-overview/
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-press-conference-with-chancellor-merkel-16-february-2018
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-press-conference-with-chancellor-merkel-16-february-2018
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-press-conference-with-president-of-france-emmanuel-macron-13-june-2017
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-press-conference-with-president-of-france-emmanuel-macron-13-june-2017
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-our-future-economic-partnership-with-the-european-union
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-our-future-economic-partnership-with-the-european-union
https://www.gov.uk/government/speeches/pms-florence-speech-a-new-era-of-cooperation-and-partnership-between-the-uk-and-the-eu
https://www.gov.uk/government/speeches/pms-florence-speech-a-new-era-of-cooperation-and-partnership-between-the-uk-and-the-eu
https://www.gov.uk/government/speeches/pms-florence-speech-a-new-era-of-cooperation-and-partnership-between-the-uk-and-the-eu
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/article-50-brexit-reversible-lord-kerr-a7592241.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/article-50-brexit-reversible-lord-kerr-a7592241.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/article-50-brexit-reversible-lord-kerr-a7592241.html


Oliver, Peter. What will the Withdrawal Agreement under Article 50(2) contain?
2016. url: https://www.monckton.com/will-withdrawal-agreement-article-
502-contain/ (cit. 11. 03. 2018).

Robinson, Timothy. Brexit: 7 sites you should bookmark. 2017. url: https://com
monslibrary.parliament.uk/brexit/brexit-7-sites-you-should-bookmark/
(cit. 11. 03. 2018).

United Nations Treaty collection. url: https://treaties.un.org/Pages/View
DetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-1&chapter=23&Temp=mtdsg3&
clang=_en (cit. 11. 03. 2018).

107

https://www.monckton.com/will-withdrawal-agreement-article-502-contain/
https://www.monckton.com/will-withdrawal-agreement-article-502-contain/
https://commonslibrary.parliament.uk/brexit/brexit-7-sites-you-should-bookmark/
https://commonslibrary.parliament.uk/brexit/brexit-7-sites-you-should-bookmark/
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-1&chapter=23&Temp=mtdsg3&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-1&chapter=23&Temp=mtdsg3&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-1&chapter=23&Temp=mtdsg3&clang=_en


Právo na vystoupení členského
státu z EU v kontextu tzv. Brexitu

Abstrakt
Uplynul rok od oficiálního oznámení Spojeného království o svém rozhodnutí vy-
stoupit z Evropské unie. Brexit, jak je vystoupení označováno, znamená přelomový
okamžik nejen v chápání procesu evropské spolupráce, ale i pro určení dalšího směru
Unie a Evropy. Je podivuhodné, že navzdory populárnosti tohoto tématu existuje
malé množství odborné literatury, která by šířeji právo členského státu na vystou-
pení rozebírala ve všech jeho aspektech. Práce si tedy klade za cíl komplexní uchopení
problematiky vystoupení z Evropské unie, a to nejen co do současného pojetí Brexitu.
Pro pochopení přítomnosti je totiž třeba v nezbytně nutné míře představit právo na
vystoupení jako vnější projev suverenity ultima ratio, které i v historickém období
výslovně neupravené možnosti vystoupit existovalo. Dále je pak třeba zmínit i pří-
pady, které Brexitu předcházely, a i když formálně vzato vystoupením členského státu
nebyly, po materiální stránce jej připomínaly. Na teoretickém základu suverenity a
s přihlédnutím k dějinnému vývoji v kapitole prvé pak lze přistoupit k detailnímu
rozebrání současné úpravy obsažené v článku 50 Smlouvy o Evropské unii, a to jak
po hmotněprávní stránce, tak i z pohledu procesu jako takového. Zvláštní důraz je
kladený na možná zakončení vystoupení, a to včetně krátkého zamyšlení nad smys-
lem výslovné úpravy opětovného přistoupení. Uvedený právní rámec kapitoly druhé
je konfrontován s aplikační praxí Brexitu, kde se práce snaží poukázat na některá
úskalí související s rozhodnutím vystoupit i na vnitrostátní úrovni. Pro ucelenost je
dále uvedeno shrnutí dosavadního průběhu jednání ke dni odevzdání práce a z tohoto
shrnutí vycházející alternativní scénáře zakončení. Přidanou hodnotou práce jsou pak
zejména úvahy nad právní úpravou de lege ferenda, a to jak v otázkách, které jsou
upraveny nejasně nebo nedostatečně, tak i v otázkách, které nejsou upraveny vůbec
a upraveny by být spíše měly. V závěru nadhozená myšlenka o právu členského státu
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na vystoupení z Unie jakožto možném základu federalizace nabízí originální pohled
na budoucnost evropské integrace.

Klíčová slova: Vystoupení z Evropské unie, Právo členského státu na vystoupení
z Evropské unie, Brexit
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Right of a member state to leave
the EU in context of the Brexit

Abstract
One year has passed since the United Kingdom officially announced its intention
to withdraw from the European Union membership. Brexit as this withdrawal is
often called means the turning point not only for the view of the concept of the ever
closer European integration, but it also presents feasibility of a new option for the
EU Member States. It is astonishing that in spite of popular attention to this topic
there is an absence of serious academic research dealing with the right of a Member
State to withdraw in all its wide aspects. Therefore, this thesis aims at the goal of
describing the problem of the withdrawal in the most complex way and not only in
the light of the recent Brexit. For understanding the present situation, it seems to
be necessary, at least in the limited way, to introduce the right of withdrawal as the
external aspect of the sovereignty ultima ratio which even in the historical period
before the explicit incorporation in the Lisbon Treaty had to exist. In a retrospective
view, it is also crucial to mention cases which were in a strict sense not examples
of a withdrawal of Member States, but that proved the practical accommodation of
national instruments and procedures to termination of EU law application. On this
theoretical and analytical base, it is possible to continue with the detailed descripiton
of the present legislation anchored in the article 50 of the Treaty of the European
Union. Special emphasis is placed on the procedural varieties and alternatives and
even on the possibility of a Member State to rejoin the European Union. In the
second chapter defined legal framework is confronted with the real application in
the context of the Brexit. The thesis tries to present several issues related to the
decision on withdrawal in the domestic law. For the purpose of the explanation,
there is also a short summary of the recent negotiations as well as the probable final
exit alternatives based on this summary. An essential part of the thesis consists of
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de lege ferenda reflections evolving from issues in which the article 50 of the Treaty
of the European Union seems to be unclear or incomplete and also in the topics
which are not addressed by the current legislation at all but they should be pro
futuro because of the legal clarity. In the final summary, there is also mentioned an
idea that paradoxically reveals the possibility that the right of a Member State to
withdraw from the European Union might be considered as the legal base for the
further federalization of the Union.

Keywords: Withdrawal from the European union, Right of a member state to
leave the European union, Brexit
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