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Mgr. Bohuslav Sobotka
předseda vlády Ceské republiky

V Praze.S července 2016
Čj. 12448/2015-OPP

Vážený pane předsedo,

chtěl bych Vám poděkovat za Váš dopis z 24 června 2016. který se týkal ratifi

kace Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA)

Dne 5 července 2016 kolegium komisařů rozhodlo předložit Radě CETA jako

smíšenou dohodu což plně odpovídá dlouhodobému postoji České republiky. Dohoda

tudíž musí být ratifikována jak ze strany Rady EU a Evropského parlamentu, tak ná

rodními parlamenty všech členských států. Schvalovací proces však může započít až

poté. co obě stany dohodu oodepiší. K poapisu by mohlo dojit v rámci summitu EU-

Kanada na podzim tonoto roku. Otázka povahy CETA také uzce souvisí s rozsahem

jejino prozatimnihc prováděni Česká republika je toho názoru, že po ratifikaci Radou a

Evropským paiamentem smi EU prozatimně provádět pouze ty části CETA, které ne

pochybné patři do výlučné pravomoci EU V souladu s tím Česká republika využila

možnost uplatnit písemné komentáře k návrhu rozhodnuti o prozatimním provádění.

Pokud se tyká Vaši výhrady ohledně veřejných služeb, je pravda, že dohoda

CETA využivá tzv negativní seznam závazků, liberalizace obchodu se službami

ovšem fakticky znamená pouze to, že státy nebudou omezovat počet poskytovatelů

služeb v jednotlivých sektorech a nebudou tyto poskytovatele na trhu diskriminovat

oproti domácim subjektům Výsledkem takové dohody tak je umožnění vstupu zahra

niční konkurence na trh a uplatňováni shodných podminek vučí všem, nikoliv automa

tická privatzace Annex II Dohody CETA jasné ochran: uje právo EU a jejich členských

státú přjmat ochranná opatřeni či kvantitativni omezeni v sektorech tzv. veřejných

služeb (v dohodě doslova “publíc utilities“). Jedná se tedy o jakoukoliv službu, která

může být považována za “public utility“, pro příklad jsou v CETA uváděny sektory jako

vzděláváni zdravotnictví, sociální služby čištění a dodávky vody, věda a výzkum

technické testování environmentální služby apod CETA nevytváří žádnou povinnost



tyto sektory privatizovat a navíc explicitně vládám členských státú umožňuje kdykohv

změnit své autonomní rozhodnuti a podmínky v této oblasti zpřísnit. CETA zakotvuje

možnost zachovat pro tyto sektory veřejně monopoly 6i výhradnÁ práva poskytnuta stá
tem soukromému poskytovateli

Co se týče investičního soudního systému (lCS), jde o zceta novy zpusob řeše
ni sporů mezi státem a zahraničním investorem, který se úspěšně podařilo Evropské

unií prosadit do dohody CETA s celou řadou reformních prvků. Jedná se především o
ustanoveni O orávu na regulaci ve veřejném zájmu, které zaručuje sm1uvnim stranám

dohody sledovat íegiUmni politicKé cile at už se jecná o ochranu veřejnéno zcraví,

životního prostředí. spotřebitelů nebo sociáini ochranu CETA také s:anovuje. že pouhá

skutečnost, že stát provádí regulaci, neznamená že by se stát dopustil porušeni doho

dy, za které by mohl být zažalován před arbitrážním tribunálem nebo investičním soud

ním systémem. Možnost podat žatobu prostřednictvím tohoto mechanismu by lak v

žádném ořipadé neměla ohrozit kroky které stát činí ve veřejném zájmu iJjištuji Vás

že tato garance ba během vyjednáváni jednou z priorit České repubflky a jsem toho

názoru že Česká republika bude mit pc pocpisu a rati‘kaci dohocy CETA zachcány

regutatorní pravomoci bez zvýšeného rizika vystavení se investičním sporum

Je také nutné mít na paméti, že v současnosti má Česká republika uzavřenou

blaterálni dohodu o ocírarě a podpoře nvestic s Kanadou s arbitrážním mechanis

mem řešeni sporů investor—stát, a to bez podobného ustanoveni, které by potvrzovao
právo státu na regulaci Z tohoto pohledu představuje dohoda CETA vyrazné zlepšenÁ

oproti dnešnímu stavu, který ochranu státu před žalobami zahraničních investoru ne

pokrývá.

Vážený pane předsedo. cením si aktvního nřístupu Českomoravské konfedera

ce odborových svazu k projednávané dohodě CETA Jsem rád. že CETA bude naKo

nec předložena jako smíšená dohoda. což byt jeden z c‘ouhodobých cflú české vlád

a jak je zřelmé z Vašeho dopisu i citu Českomoravské konfederace odborových svazů
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