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S bolestí v srdci oznamuje se všem, že ve středu 29.3. byl doručen na
Evropskou komisi dopis z Velké Británie žádající o vystoupení z EU. 



Po devíti měsících od referenda bylo právním aktem zahájeno
odcházení Británie.



Pozůstalým se oznamuje, že i dva roky se mohou vést jednání o tom, jak
svazek rozdělit a co bude dál.



Za pozůstalé se ozval šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker. 
Oznámil, že “stejně to nikdy nebyla žádná velká láska.“ 



Podle Bruselu, byla to tedy neláska - dlouhá a těžká nemoc.



Přitom Británie byla druhý nejvíce platící člen unie – do rozpočtu dala v 
roce 2015 podle Bloombergu 11,5 miliard euro čistého, víc už dávalo
jen Německo. 



Jak se to jen mohlo stát?



Všechno podstatné s odkazem k dnešku začalo během druhé světové 
války, respektive krátce po jejím skončení. Jak zabránit opakování 
podobné tragédie? Myšlenka federalizované Evropy.



Britové federalizaci nikdy nechtěli. Kvůli tomu nejdříve zůstávali 
stranou. Do předchůzce EU, Evropského hospodářského společenství, 
vstoupili až v roce 1973. Až když se jim to hodilo kvůli obchodu. 



Už pouhé dva roky po vstupu, v roce 1975, proběhlo v zemi referendum
o setrvání ve společenství. Dopadlo "remain".



Stejně si Británie postupně vytvořila pověst věčně nespokojeného
„kverulanta“ a „rebela“. Nechuť vstoupit do eurozóny, trvalé odmítání
Evropské sociální charty, společné ústavy a lpění na dalších výjimkách...



A takto se tedy zrodila ona neláska, kterou Juncker ke konci neváhal
připomenout.



Ty poslední měsíce neláska ještě kulminovala. Před referendem, před
tím, co to všechno spustilo, tehdejší premiér David Cameron napsal do
Bruselu dopis, že si přeje "reformovanou unii".



“Naše obavy se opravdu redukují na jedno slovo: flexibilita. A právě v
tomto duchu předkládám čtyři hlavní oblasti, v nichž Spojené
království usiluje o reformu,“ napsal Cameron. Těmi čtyři hlavní oblasti
myslel: řízení EU, konkurenceschopnost, suverénnost států a problém
migrace.



Cameron upozornil, že dnes jsou dva typy členů Evropské unie: Členové
EU i eurozóny a členové EU ale mimo eurozónu. „Neměla by existovat
žádná diskriminace a žádná nevýhoda pro podnikání plynoucí z měny
dané země,“ psal tehdy v dopise.



"Jestli se rozhodne eurozóna provést jakoukoli změnu, jako je například
vytvoření bankovní unie, musí to být dobrovolné pro země, které
nejsou členy eurozóny, nikdy ne povinné. A daňoví poplatníci v zemích,
které nejsou členy eurozóny, by nikdy neměli nést finanční následky za
operace na podporu eura jako měny,“ chtěl Cameron.



Konkurenceschopnost - Británie léta tlačila k uzavření obrovské
obchodní dohody s Amerikou, Čínou, Japonskem a se Sdružením
národů jihovýchodní Asie (ASEAN).



Bez výsledku. 



Suverenitou rozuměli Britové ukončit vizi/nevizi Bruselu pracovat na 
"stále těsnější unii". Britové vždy raději měli silné národní parlamenty 
tak, aby mohli zastavit nežádoucí legislativní návrhy.



A pak ta migrace. Ta nelásku taky prohloubila, urychlovala. Britové 
chtěli mít jak na neevropské, tak i na evropské migranty přísnější metr. 
A třeba Polák to nikdy nechtěl - neboť do Londýna šly právě i kvanta 
Poláků.



Vyjednávací pozice pro příští 2 roky?



Trump, Putin, Xi si mají v Británii s kým sednout za stůl a něco dojednat. 
EU se nedohodne na žádné velké obchodní dohodě.



Pro Evropu byla Británie v EU důležitější, než to cítili Britové naopak.



Hlavně kvůli vazbě na USA. 



Když bylo ve 20. století zle, UK i USA pomohly. Nebýt USA, třeba 
bychom válku nevyhráli – UK pomohly ke vstupu USA do války. Po 
brexitu oslabí vazba na USA.



Dějiny Británie jsou plné konfliktů se starým kontinentem. Až do druhé 
světové války nebyla Evropa pro ně prioritou – chtěli dobývat a budovat 
impérium. Znali průsmyk v Afghánistánu, neznali Prahu nebo Budapešť.



Nový dopis od Mayové de facto říká: Když nepodpoříte naše návrhy, 
zapomeňte na výbornou spolupráci v boji proti terorismu



Mayová zmínila hranici UK x Irsko.



Německo, Francie nebudou mít velkého oponenta. Británie je ztráta pro 
malé země, pro nás.



Závěrem, neláska to nebyla Britů a Evropanů. Neláska to byla Britů a 
Bruselu.



Vzpomínejme na ně v dobrém.



Pro jejich liberální drive s něčím konečně pohnout a pro touhu 
obchodovat, co je i nám Čechům vlastní. 













Aleš Michl spoluzaložil investiční fond QUANT

Banka fondu je Česká spořitelna, auditován KPMG, obhospodařovatel AMISTA
Algoritmus vybírá kolik procent má mít fond v amerických akciích, zbytek je 
termínovaný vklad
Výnos od září 2016 do února 2017: 7,05% čistého pro klienta
www.robotsicav.com


