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BREXIT JAKO ZRCADLO EVROPY 
VÝROČNÍ KONFERENCE ČSESP 

 
 

POŘADATELÉ: Česká společnost pro evropské a srovnávací právo  
a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 

DATUM: pátek, 5. dubna 2019, 8:30 – 17:30 

MÍSTO:  Velký sál Ministerstva zahraničních věcí, Černínský palác,  
Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 

CÍL:  V červnu 2016, tedy již téměř před třemi lety, si Britové v referendu 
těsnou většinou odhlasovali, že chtějí vystoupit z Evropské unie. Zastánci brexitu 
lidem slibovali suverenitu a zpětvzetí kontroly (“Let’s take back control!”), ale jak 
se ukázalo okamžitě po referendu, byly to spíše chytlavé slogany než promyšlené 
plány sebevědomého státu.  

Lídři, kteří referendum vyvolali, se obratem vzdali příležitosti podílet se na 
znovuzískání britské suverenity.“Strong and stable,“ slibovala pořád dokola nová 
premiérka Theresa May, ale plán na další postup byl v nedohlednu – a to dokonce 
i poté, co Britové 29. března 2017 oficiálně notifikovali svůj plán vystoupit z Unie. 

Několik týdnů před uplynutím nekompromisně se krátící dvouleté lhůty můžeme 
s jistotou konstatovat pouze to, že nikdo na kontinentu ani na britských ostrovech 
neví, co má vlastně na onoho osudového dne na konci března 2019 očekávat. 
Britský parlament sice vyloučil možnost tvrdého brexitu, zároveň však odmítl 
jedinou dohodu, se kterou je Unie ochotna dále pracovat. Soudní dvůr Britům sice 
nabídl „časovrat“, je však ještě představitelné, že by si to Spojené království 
rozmyslelo a svůj plán na odchod odvolalo? Nebo se spíše budou Britové snažit 
o prodloužení lhůty? A pokud jim to EU27 umožní, co to bude znamenat pro blížící 
se volby do Evropského parlamentu a pro novou Evropskou komisi? A až Spojené 
království skutečně z Unie vystoupí, jaké důsledky bude mít tato událost pro 
občany, pro ekonomiku, pro státy, pro mezinárodní vztahy, pro Evropu a pro svět?  

Na tyto a mnohé další otázky budeme hledat odpovědi v pátek 5. dubna 2019, 
pouhý týden po datu plánovaného tvrdého brexitu, o němž pořád ještě nevíme, zda 
nastane či nikoliv. Těšíme se na diskusi a doufáme, že u toho budete s námi! 
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[registrace od 8:30 do 8:50] 

9:00 Úvodní slovo 
Martin Smolek, Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

   

PANEL 1: Brexit v	kostce, politicky i právně 

Moderuje: Martin Smolek, Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

9:10 Pohled z Londýna: události uplynulých 3 let 
Libor Sečka, velvyslanec ČR ve Spojeném království (TBC) 

9:30 Pohled z Bruselu: brexit očima evropských institucí 
Pavel Svoboda, Evropský parlament a Právnická fakulta UK 

9:50 Pohled z Lucemburku: lze si vystoupení z EU rozmyslet? (Ano, ale…) 
Kristýna Najmanová, Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

Diskuse 

[10:30 přestávka na kávu] 
 

 PANEL 2: Negociace o brexitu: co bylo, co je a co bude 

Moderuje: Kristina Blažková, Ústavní soud ČR a Právnická fakulta UK 

11:00 Dohoda o vystoupení: jak vznikala, co v ní je a co v ní není? 
Alice Krutilová, Stálé zastoupení ČR při EU 

11:15 Pozice EU27 a jejich vliv na finální podobu Dohody o vystoupení 
Tomáš Buchta, Stále zastúpenie SR pri EÚ 

11:30 Irsko-irská hranice, aneb back-stop jako neřešitelný problém? 
Markéta Štěrbová, Velvyslanectví ČR v Londýně 

11:45 Problematické otázky brexitu z perspektivy britského ústavního práva 
Kubo Mačák, University of Exeter (TBC) 

Diskuse 

[12:30 oběd] 
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PANEL 3: Dopady brexitu v	jednotlivých oblastech, aneb zooming in 

Moderuje: Jan Exner, Právnická fakulta Univerzity Karlovy 

14:00 Evropané v Británii a Britové v Evropě: jaký budou mít status po brexitu? 
Barbara Havelková, University of Oxford 

14:15 Britové v ČR, aneb lex brexit a princip reciprocity 
Pavla Novotná, Ministerstvo vnitra ČR 

14:30 Lex brexit v (právní) praxi: co očekávat v businessu? 
Jaroslav Šuchman, AK Havel & Partners 

14:45 Dosavadní judikatura SDEU dotýkající se tématu brexitu 
Jiří Vláčil, Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

15:00 Dopad brexitu na smlouvy v rámci Rady Evropy 
Emil Ruffer, velvyslanec ČR při Radě Evropy 

Diskuse 

[15:30 přestávka na kávu] 
 

 PANEL 4: Shrnutí a kritická panelová diskuse, aneb zooming out 

Moderuje: Robert Zbíral, Ústavní soud ČR a PrF MU 

16:00 Brexit jako exces, či brexit jako zrcadlo Evropy? 
Jan Komárek, University of Copenhagen 

16:15 Blok komentářů (tzv. Katovna) 
Milena Hrdinková, Úřad vlády ČR 
Aleš Chmelař, Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
Hana Mottlová, Ministerstvo zahraničních věcí ČR  
Kateřina Šimáčková, Ústavní soud ČR a Právnická fakulta MU 
Jan Passer, Soudní dvůr Evropské unie 

Diskuse 
 

17:30  ZÁVĚREČNÉ SLOVO 

Zuzana Vikarská, Právnická fakulta MU, Předsedkyně ČSESP 

 

REGISTRACE od 1. 3. 2019* 
na stránkách www.csesp.cz 

 

*členové ČSESP obdrží registrační link s předstihem 


