
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
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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
na vystoupení z Unie jakožto možném základu federalizace nabízí originální pohled
na budoucnost evropské integrace.
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