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Vážení čtenáři,

dostáváte do rukou publikaci „Česká politika v Evropské unii – Evropský integrační 
proces a zájmy České republiky“, která byla vytvořena za podpory Odboru pro 
informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky. Česká vláda svou 
podporu poskytla v rámci Koncepce informování o evropských záležitostech na rok 
2006.
Cílem kolektivu autorů nebylo vytvořit exkluzivní a ryze vědecký text. Jednotlivé studie 
chtějí srozumitelně představit možnosti, které mají aktéři české politiky v klíčových 
oblastech evropské integrace. Analýza například společné zemědělské politiky či možností 
dalšího ústavního vývoje EU je proto psána jazykem, který je přístupný širšímu publiku 
než jen odborníkům na evropskou integraci. 
Publikace je rozdělena do tří tématických bloků. První z nich je zaměřen na obsah evropské 
integrace a na další rozšiřování EU. Druhá část příspěvků pojednává o budoucnosti formátu 
EU, tedy zejména o tzv. evropské ústavní smlouvě a reformě institucí. Třetí oddíl se zabývá 
Předsednictvím Rady EU, které bude Česká republika  vykonávat v roce 2009.
Společným bodem a cílem všech příspěvků, který představuje jakýsi svorník publikace, je 
analýza zájmů České republiky v konkrétních oblastech evropské integrace či v její budoucí 
podobě. Navzdory postupujícím integračním aktivitám je totiž  i nadále platná teze, že 
národní státy a vnitrostátní subjekty zůstávají zásadními aktéry integračního procesu. 
Precizace pozic České republiky je navíc důležitá i z jiného důvodu. Nezadržitelně se totiž 
blíží období, v němž Česká republika převezme své historicky první Předsednictví v EU.
Publikace nemá jednu výchozí ideovou či metodologickou pozici. Autoři jednotlivých 
studií působí na renomovaných vysokoškolských či politologických pracovištích v České 
republice. Právě díky tomu je možné představit EU kompetentně v různých segmentech 
a z hlediska více přístupů.
Editoři sborníku by rádi poděkovali odborným recenzentům publikace, kterými byli 
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph. D., děkan Fakulty filozofické Západočeské univerzity 
v Plzni a zástupce vedoucí Katedry politologie a mezinárodních vztahů tamtéž a doc. JUDr. 
PhDr. Miroslav Mareš, Ph. D., z Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy 
univerzity. Svými cennými radami a připomínkami publikaci obohatili a přispěli k její 
kvalitě. 

Vít Dočkal, Petr Fiala, Petr Kaniok, Markéta Pitrová
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1.1   Úvod – aktéři ovlivňující pozici ČR v SZP EU
Se vstupem do EU 1. května 2004 se Česká republika stala také součástí (i když nikoli ve 
všech směrech zcela plnohodnotnou) systému společné zemědělské politiky (SZP), která 
představuje jednu z nejstarších komunitárních, tedy „společných“ politik doprovázejících 
existenci Evropských společenství/Evropské unie (srov. Hix, 2005; Pinder, 1995). Vznik 
společného trhu se zemědělskými výrobky byl zakotven již ve smlouvě o vzniku Evropského 
hospodářského společenství z roku 1957. Jeho postupné budování se ale setkávalo se 
značnými problémy a nutno říci, že se SZP charakteristiky „problematická“, „kontroverzní“ 
či „citlivá“ nezprostila fakticky za celou dobu svého fungování. 
Následující text se pokouší přiblížit vztah ČR vůči systému SZP z hlediska významu 
a působení jednotlivých aktérů, s důrazem na nejdůležitější reformní mezníky, a to 
především reformu z roku 2003 a její souvislosti, které se mají ČR během dvou let přímo 
dotknout, a změny související s posilováním a novými parametry politiky podpory rozvoje 
venkova v nové finanční perspektivě pro roky 2007 – 2013. Text ve stručnosti zmiňuje 
základní problémy, s nimiž se potýká SZP EU i ČR v rámci této politiky a s nimiž se ještě 
potýkat bude, nejen v kontextu reforem, jejichž implementace ještě není zcela dokončena 
a které ještě nebyly realizovány ve všech sektorech, zatímco se EU dostává do dalšího tlaku 
vnitřního i vnějšího původu, požadavků na další nutné a základní změny. 
Jednotliví aktéři formulující pozici ČR v tomto odvětví se nacházejí z hlediska svého 
působení jak na národní, tak i nadnárodní úrovni, mají vládní i nevládní, politickou 
i nepolitickou povahu. Aktérem s majoritní zodpovědností za tvorbu národní pozice ČR, 
hájenou v Radě EU i před Komisí, i aktérem do značné míry zodpovědným za formulaci 
dotační politiky (operačních programů, dlouhodobých strategií vzhledem k finančním 
nástrojům EU a jejich využití, jednotlivých dílčích dotačních titulů) je vláda a příslušná 
ministerstva, v tomto případě především ministerstvo zemědělství, které má k dispozici 
příslušné agentury a spolupracující instituce,1 především hlavní platební agenturu spravující 
a rozdělující finanční prostředky EU, Státní zemědělský intervenční fond. Provázanost 
moderní zemědělské politiky s jinými sektory ovšem vyžaduje angažmá i dalších resortů, 
především ministerstva životního prostředí a ministerstva pro místní rozvoj. 
Aktéry hájící českou pozici na nadnárodní úrovni poté představují další reprezentanti ČR 
v institucích EU, a to především poslanci EP.2 Důležitými aktéry působícími na úrovni 
národní i nadnárodní politiky jsou také politické strany. 
Poslední zmiňovanou, co do důležitosti však možná nejvýznamnější skupinou aktérů jsou 
zájmové skupiny a profesní organizace fyzických a právnických osob zaměstnaných či 
podnikajících v zemědělství, tedy přímo zainteresovaných na zemědělské činnosti. 
Po krátkém uvedení rámce SZP bude pozice jednotlivých aktérů zkoumána ve třech 
základních oblastech: 

1) v souvislosti s implementací reformy z roku 2003, dalších dílčích či uvažovaných 
reforem specifických sektorů a jejich důsledků; 

2) v souvislosti s politikou rozvoje venkova a změnami na tomto poli; 
3) z hlediska možných dalších nutných reforem a změn SZP EU, k nimž dochází 

v kontextu spontánního vývoje zemědělského sektoru v souvislostech technologické 
modernizace i změn chápání významu zemědělství jako takového.

Závěr je současně stručným pokusem o zhodnocení prezentovaných poznatků a nástinem 
optimální pozice, kterou by měla ČR v kontextu SZP EU zastávat v nejbližších letech.   

Reforma společné zemědělské politiky: cíle české politiky
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1.2  Společná zemědělská politika ES/EU – základní charakteristiky
SZP je politikou založenou jak na principech regulace společného trhu se zemědělskými 
produkty, tak na principech politiky strukturální, tedy podpory svázané nejen se snahou 
zmírňování přirozených dopadů trhu na producenty, ale i podpory projektově vázané, 
financované z fondů, které jsou součástí rozpočtu ES/EU (Kalka 2005: 13-22).3

Finanční podpora SZP byla během prvních dvou desetiletí převážně fixována na produkční 
sféru. Hlavní roli hrálo každoroční určování tržních řádů jednotlivých komodit, na němž 
se podílely Komise, Rada a systém jejich vzájemně komunikujících výborů. Produkce byla 
usměrňována prostřednictvím principů stimulace skrze umělé stanovování cen v daném 
odvětví a regulace prostřednictvím množstevních kvót v oblastech, kde hrozila destabilizace 
v důsledku nadprodukce. Ve své podstatě protekcionistický systém komunitární preference 
působil navenek i dovnitř systému prostřednictvím tzv. variabilních přirážek a exportních 
subvencí, které působily vyrovnávacím efektem mezi vysoce nastavenou cenou uvnitř 
společného trhu a nižší cenou světovou prakticky u všech komodit, ovšem v závislosti na 
jejich „citlivosti“.4 Výsledkem byl systém, který základním parametrům fungování volného 
trhu a jeho zákonitostí do velké míry odporoval a deformace, které vytvářel, způsobovaly 
narůstání nových problémů.

1.2.1  Pokusy o reformu SZP

1.2.1.1  Rok 1��2 – McSharryho reforma
Citlivost a politická úloha SZP v integračním procesu jsou důvody, proč tento sektor 
zůstával navzdory velkým problémům, finanční náročnosti a kritice dlouho stranou 
významnějších pokusů o hlubší reformy. 
Výraznější reformy iniciované tehdejším komisařem pro zemědělství McSharrym jsou 
realizovány až na počátku 90. let. V průběhu 70. a 80. let se totiž SZP stále více stávala 
i problémem vnějších (nejen) obchodních vztahů ES. 
Reforma z roku 1992 spočívala především v postupném odbourávání cenové garance 
u některých komodit v souladu s požadavky liberalizace světového obchodu se 
zemědělskými výrobky, což vedlo i ke snižování rozpočtové nákladnosti SZP, která začínala 
způsobovat ES vážné problémy a inhibovat integrační proces, především ve smyslu jeho 
prohlubování do dalších oblastí (což bylo závažné hlavně v souvislosti s přípravou tzv. 
Maastrichtské smlouvy). Primárním nástrojem této snahy se stalo úsilí o nahrazení 
(v maximálním počtu komoditních oblastí) podpory prostřednictvím cenové stimulace 
a regulace systémem přímých plateb, který měl omezit závislost garance podpory na 
množství produkce a odstranit negativní jevy (nadprodukce, stoupání nákladů na SZP, 
faktická podpora neekologických postupů výroby). 

1.2.1.2  Reforma z roku 200� – decoupling a cross-compliance
Podstatnější změnu mechanismů finanční podpory zemědělské produkce znamenala  
reforma z roku 2003, kterou po delších přípravách uvedla v život Prodiho Komise a je 
spojována zejména se jménem komisaře Franze Fischlera. Reforma z roku 2003 se pokouší 
o úplné oddělení finanční podpory zemědělství od produkce (decoupling) zakotvením 
přímých plateb v podobě jednotné platby na farmu (single payment scheme, SPS), kterýžto 
princip nahrazuje dosavadní používané metody jednotné platby na plochu (single area 
payment scheme, SAPS) či na jednotku (v živočišné výrobě), na který postupně přecházejí 
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v rámci reformy jednotlivé členské země. Systém jednotné platby na farmu  znamená fixaci 
určité pevné, nárokové částky po delší období. Vypočítána je na základě dlouhodobých 
produkčních a ekonomických ukazatelů (např. hospodářský obrat, výnosy za několikaleté 
období apod.) vážících se k danému hospodářství. Nárok na její získávání v plné výši je 
přitom vázán na kvalitativní požadavky. Výroba musí vyhovovat balíku legislativních 
opatření v oblasti rostlinné i živočišné výroby, čímž má dojít ke splnění požadavku na tzv. 
cross-compliance, termín, který se do češtiny překládá jako „křížová shoda“ či „křížová 
kontrola“. Jde o to, aby zemědělská výroba napříč všemi členskými státy splňovala zhruba 
stejné kvalitativní či environmentální standardy, zakotvené v současnosti v 19 základních 
legislativních předpisech (srov. Havel 2006a; Mařík 2006).5

Smyslem systému jednotné platby na farmu, který je doplněn opět dalším posílením 
financování nevýrobních programů podpory venkova a ukončení či omezení produkční 
činnosti, je zabránit především narůstání výdajů podpory produkce, proto pevná fixace 
nárokové částky a přísné požadavky pro plnění podmínek jejího získávání. 

1.�  ČR a společná zemědělská politika
V případě ČR byla situace od počátku (podobě jako v případě dalších států v rámci 
rozšíření v roce 2004) částečně určena podmínkami, v nichž se nacházela SZP po 40 letech 
svého vývoje, a především podmínkami dojednanými v rámci přístupových jednání.  
EU nabídla novým členům při vstupu přechodné období na výplatu plateb spojených se 
zemědělskou produkci, tedy plateb přímých, tvořících nyní hlavní podíl v rámci podpor 
produkce. Je řešeno systémem percentuelního podílu na výši přímých plateb, kterou 
získávají starší členské státy a který je postupně navyšován během desetiletého období až 
do roku 2013. 
Kromě toho byl zaveden systém dorovnávacích plateb TOP-UP, jejichž prostřednictvím 
mohou noví členové dorovnávat v některých sektorech přímé platby až o 30 procentních 
bodů nad rámec svého omezeného nároku, nesmí však přesáhnout 100 % nároku starších 
členů. Dorovnávají buďto z vlastních rozpočtových zdrojů, nebo z prostředků určených na 
rozvoj venkova.6

Přechodné období na přímé platby pro EU-10

Rok Přímé platby z rozpočtu EU jako 
podíl přímých plateb EU-15

Doplňkové platby  
z vlastních zdrojů

2004 25 % 30 %
2005 30 % 30 %
2006 35 % 30 %
2007 40 % 30 %
2008 50 % 30 %
2009 60 % 30 %
2010 70 % 30 %
2011 80 % 20 %
2012 90 % 10 %
2013 100 % 0 %

Zdroj: Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii.
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O asymetrii se hovoří i v případě systému plateb svázaných s tržní regulací (pozůstatky 
regulace trhů komodit prostřednictvím cen, intervenčního systému a subvencí). Jsou 
svázány s kvótami, které byly pro nové členy vypočítávány u komodit podléhajících dosud 
subvenčnímu systému. Kvóty na zaručené množství, stanovené v Přístupové smlouvě, se 
tak týkají např. produkce mléka, bramborového škrobu, dehydratovaného krmiva (což 
ovlivňuje i živočišnou výrobu), některých luštěnin či technických plodin. Specifickou 
oblast představuje vinařství, kde všichni noví členové v rámci přístupové smlouvy přijali 
omezení, které se týká podpory výsadby nových vinic po 1. květnu 2004 (je povolena nová 
výsadba či obnovování vinic pouze na ploše nepřesahující 2 % viniční plochy registrované 
k 1. 5. 2004).

Některé kvóty pro ČR dle Přístupové smlouvy

komodita kvóta (v t) stav v roce 2001

Bramborový škrob 33 660 29 600 

Kvóta na mléko 2 682 143  2 655 587 

Zpracovaná rajčata 12 000 25 014 (nezpracovaných)

Zpracované broskve 1 287 4 764 (nezpracovaných)

Zpracované hrušky 11 16 339 (nezpracovaných)

Krávy bez tržní produkce mléka 90 300 ks 100 300 ks

Ovce 66 733 ks 70 101 ks

Plocha orné půdy 2 253 598 ha  2 381 749 ha

Referenční výnos 4,20 t/ha 4,52 t/ha

Cukr (výrobní kvóta A) 441 209 434 200
celkem vyprodukovaného cukruCukr (vývozní kvóta B) 13 653 

Zdroj: Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii.

Naproti tomu v oblasti programů podpory venkova nejsou v přístupové smlouvě novým 
členům kladeny překážky.7 Je to do značné míry v souladu s vývojem filosofie SZP, která se 
od 80. let stále více přesouvá od podpory produkční části zemědělství k rozvoji venkova a  
mimoprodukčních funkcí zemědělství. 

1.�.1   ČR a reforma z roku 200�
ČR, podobně jako dalších 7 přistupujících států s minulostí socialistického hospodářství, 
procházela v předchozích 15 letech ekonomickou transformací od direktivního hospodaření 
k trhu, což se týkalo i zemědělství (viz Míka 2003). V rámci ekonomik 10 přistupujících 
států sehrával zemědělský sektor různou úlohu, což se odráží i na podílu obyvatelstva 
zaměstnaného v tomto sektoru. V ČR se v současnosti jedná o přibližně 4 % pracovní 
síly zaměstnané v zemědělství (v době vstupu okolo 5 %) a tento podíl stále klesá, takže 
se přibližuje standardu západoevropských států, v nichž převažující část HDP je tvořena 
v průmyslu a službách. Pro srovnání v Polsku, největším z přistupujících států, dosahuje 
naopak podíl osob zaměstnaných v zemědělství 27 %, podobná situace je v některých 
pobaltských státech.
Českým specifikem je jednak to, že zemědělská produkce je zde, na rozdíl od Polska či 
Maďarska, soustředěna více do rukou velkokapacitních producentů. Systém podpor SZP, 
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především pod vlivem reforem a zejména reformy z roku 2003, nahrává spíše menším 
farmám rodinného typu, obvyklým v řadě zemí EU, mnohem méně však u nás. Další 
skutečností je, že k restrukturalizaci mnoha klíčových odvětví ve směru liberalizace, tedy 
ve směru, který je nezřídka v rozporu s logikou nynějších požadavků SZP, došlo ještě před 
vstupem do EU, v průběhu 90. let. ČR tak upravila svůj zemědělský trh a produkční sféru 
způsobem, který bylo v souvislosti se vstupem do EU a přejímáním acquis communautaire 
nutno opět přizpůsobovat regulaci, i když jiného druhu než z dob socialismu. V ČR tedy 
proběhl hned dvojí proces, který ji „handicapoval“ jak tváří v tvář realitě SZP v roce 2004, 
tak tváří v tvář reformám, které má nyní přijmout. 
Implementace reformy z roku 2003 je nyní v rámci SZP ve stadiu, které je do určité míry 
asymetrické jak co do počtu členských států, jež jsou do reformy zapojeny, tak co do počtu 
komoditních sektorů, které pokrývá. Noví členové – státy s výjimkou Slovinska a Malty, 
které uplatňují tento systém plateb již nyní, se zavázali přijmout podmínky reformy 
od 1. ledna 2009, i když určitý pozvolný přechod se odehrává už od 1. ledna 2007, a to 
především z hlediska aplikace a kontroly systému cross-compliance.8 Již od 1. ledna 2007 
má také fungovat nový komplexní systém zemědělského poradenství, jak je vyžadováno 
po členských zemích EU na základě nařízení Rady č. 1782/2003.
Přechod na systém jednotné platby na farmu od dosavadního systému jednotné platby 
na hektar (SAPS),9 představuje jednu z nejproblematičtějších výzev produkční složce 
zemědělství (viz Čím budou podmíněny platby zemědělcům od roku 2009?, Cross-
compliance. Informační materiál Ministerstva zemědělství). Poměrně jednoduché schéma 
plateb založené na prostém vynásobení stanovené částky na hektar počtem hektarů 
nárokové plochy bude vystřídán výpočtem založeným na dlouhodobém sledování tržních 
parametrů daného hospodářství (během tzv. referenčního období), včetně nutnosti uvést 
produkci do souladu s platnou legislativou, což je nutná podmínka na zisk přímé platby 
bez sankcí. Přinese zřejmě jednorázově větší byrokratickou zátěž a bude i náročnější na 
kontrolní a inspekční mechanismy (srov. Havel, 2006a; Havel 2006b).
V této souvislosti se dostává do popředí především role vlády jako aktéra připravujícího 
po legislativní stránce prostředí jednak pro implementaci zmíněných norem, jednak pro 
kontrolu jejich dodržování. Komunikace mezi vládou a zemědělci ohledně problému 
přímých plateb se přitom od roku 2004 často omezovala hlavně na požadavek „plného 
dorovnávání“ v mantinelech povolené TOP-UP,10 nyní je sama tvůrcem některých zcela 
nových pravidel (i když v mantinelech reformy).
Vzhledem k tomu, že řada standardů již je součástí platné legislativy v méně striktní 
(zejména z hlediska sankcí za nedodržování, výplata plateb na ně prozatím není striktně 
vázána) podobě jako tzv. Zásady správné zemědělské praxe, je záležitostí příštích dvou 
let především technické zabezpečení kontroly cross-compliance a  důkladné zajištění 
informovanosti zemědělců ze strany ministerstva.11 Je důležitá otázka zemědělského 
poradenství. 
Úkolem pro novou vládu bude hlavně dokončení legislativy přesně stanovující podmínky 
výpočtu nárokových částek v rámci SPS v souladu se schématem platným ve zbytku EU. 
Nová vláda bude ovšem po této stránce navazovat na kroky, které jsou již podnikány dnes. 
Stranou celého procesu nezůstávají ani profesní organizace, které na reformu pohlížejí 
především z hlediska těch, kdo musí jejím požadavkům vyhovět. Z uvedených parametrů 
reformy vyplývá, že hlavně v oblasti živočišné výroby bude klást finanční i jiné požadavky 
na producenta, systém výpočtu SPS zase (jak již bylo zmíněno) je příznivější spíše pro 
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menší producenty než pro velkopodniky, které ovšem v rámci zemědělské lobby (především 
Agrární komory) mají významné místo, a to i ve svém vlivu na politiku ministerstva. Je tedy 
třeba, aby při přípravě implementace reformy vláda po informační stránce spolupracovala se 
všemi profesními svazy, přičemž informace musí proudit oběma směry při zohlednění faktu, 
že lobby zastupuje jednak velké podniky s dosud majoritním podílem na produkci (především 
Agrární komora), ale i drobnější farmáře (hlavně Asociace soukromého zemědělství). 

1.�.2   Dodatečně reformované sektory – cukr, víno, ovoce a zelenina
Z hlediska konkrétních komodit v současnosti platí, že reforma z roku 2003 zavádějící 
systém přímých plateb ve formátu SPS byla implementována ve většině odvětví rostlinné 
i živočišné výroby. Až do roku 2006 ale přetrvávaly tři velké specifické produkční sektory, 
které nebyly příliš zasaženy reformami ve smyslu decoupling. Byly to především sektory 
cukru a cukrovarnictví, vína, ovoce a zeleniny. Rok 2006 již přinesl reformu cukerního 
pořádku, reforma sektorů vína a ovoce a zeleniny se nyní připravuje.
Pro aktéry formulující pozici ČR je to příležitost zasáhnout do určité míry do procesu 
vzniku nové reformní legislativy, i když tato schopnost je limitována. V tomto směru může 
působit opět především reprezentace vlády na úrovni Rady ministrů, mnohem omezenější 
je role europoslanců, protože o reformách tržních řádů rozhoduje kvalifikovanou většinou 
Rada a EP má dle platného primárního práva pouze konzultační funkci. Přesto jejich role 
není zcela zanedbatelná, mají interpelační právo a mohou iniciovat diskusi jak ve výborech, 
tak v plénu o příslušných sporných otázkách. 
Kauza reformy cukerního pořádku demonstrovala do určité míry limity české reprezentace 
ovlivnit podobu takto závažné legislativní změny a  vyvolává otázky, jací aktéři a proč se 
v tomto kontextu zapojují.12 Dalšími sektory, jejichž reforma se teprve připravuje, jsou 
sektor vinařství a sektor ovoce a zeleniny. Zde je pro lobby (i lobby nových členských 
států včetně ČR) mnohem větší prostor k ovlivnění podoby návrhu ještě v rámci vzniku 
v Komisi, a to především v případě reformy sektoru ovoce a zeleniny, reforma trhu s vínem 
již byla v červenci projednávána poprvé Radou ministrů.13 

1.�.�   Nová finanční perspektiva 2007 – 201� a reforma politiky 
rozvoje venkova z hlediska ČR

Jednou z nejvýznamnějších změn v oblasti SZP, která provázela reformní kroky od 80. let 
a netýká se jen dílčích technických mechanismů poskytování podpory, ale do určité míry 
i „filosofie“ SZP, je změna ve směru stále výraznější podpory politiky rozvoje venkova, 
mimoprodukčních funkcí zemědělství, s akcentací sociálních a environmentálních 
aspektů. Potvrzením tohoto trendu je zřízení nového fondu pro financování oblasti rozvoje 
venkova s názvem Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural 
Fund of Rural Development, EAFRD) v rámci finanční perspektivy pro roky 2007–2013. 
EAFRD nemá být samostatným strukturálním fondem, zajímavá je však jeho programová 
struktura. V jejím rámci byly (do určité míry s odkazem na Lisabonskou agendu) určeny 
4 osy, v jejichž dimenzích se musí pohybovat dotační programy vytvářené na úrovni 
národních států (viz Mařík, 2006): 
Osa I (ekonomická): Zvýšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru
Osa II (ekologická): Ochrana přírody a krajiny
Osa III (sociální): Zvýšení kvality života ve venkovských oblastech
Osa IV: Program Leader 
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I v případě EAFRD a politiky rozvoje venkova platí, že EU je tvůrcem legislativního 
rámce, stejně jako „správcem“ či gestorem fondů sloužících jako „rezervoáry“ finančních 
prostředků. Je však úkolem příslušného státu vytvořit v mantinelech, které nabízí evropský 
legislativní rámec, takové dotační tituly, které by byly dostatečně kompatibilní s programy 
EU tak, aby státu a žadatelům na jeho úrovni umožňovaly maximálně využít všech 
dostupných výhod daných programů. Nová finanční perspektiva a vznik fondu EAFRD, 
který v některých dimenzích propojuje zemědělskou politiku v jejím mimoprodukčním 
významu s politikou regionálního rozvoje, tak vyvolaly v ČR krátce po jejím vstupu do 
EU novou potřebu legislativních změn při vytváření národních dotačních titulů. Tato 
zodpovědnost spočívala především na ministerstvu zemědělství, které je majoritním 
gestorem dotačních titulů souvisejících s produkční i mimoprodukční složkou zemědělství 
(Dosavadní OP Zemědělství a HRDP).
Ministerstvo formulovalo nejprve národní strategii rozvoje venkova (de facto analýza 
situace) a poté programatický plán rozvoje venkova. Podle něho má na každý rok 
následujícího finančního období získat ČR z EAFRD přibližně 13,3 mld. Kč (z celkem 73 
mld. Kč). Financování z EAFRD je založeno na kofinancování z národního rozpočtu ve 
výši asi 25 % a různé míře spoluúčasti žadatele. Rozdělení do jednotlivých os (v rámci 
limitů stanovených Rozhodnutím Rady ze dne 20. 2. 2006 o strategických směrech 
Společenství pro rozvoj venkova) provedlo ministerstvo následovně: 23 % prostředků pro 
„ekonomickou“ a investiční Osu I, 55,5 % pro Osu II a 19 % dohromady pro Osu III a IV, 
které propojují rozvoj venkova s politikou regionálního rozvoje. V průběhu roku 2006 
tak na místě OP Zemědělství a HRDP vzniká řada nových dotačních titulů (mění se např. 
definice a financování LFA apod.), některé mají být v účinnosti již od 1. ledna 2007, některé 
později. Je přitom důležité, že EAFRD je propojen i s některými parametry reformy 2003: 
nárok na výplatu financí z něho je též vázán na plnění cross-compliance. V rámci Osy III se 
plánuje přesun některých dotačních titulů, které dosud spravovalo Ministerstvo pro místní 
rozvoj v rámci OP rozvoje venkova do gesce Ministerstva zemědělství. 
Plán rozvoje venkova ministerstva zemědělství sklidil kritiku některých dalších aktérů, 
kteří se zapojovali do debaty o nových dotačních titulech v rámci EAFRD, a už v průběhu 
roku 2005 kritizovali ministerstvo, že s nimi při vytváření národní strategie i plánu, které 
je věcí širší diskuse, nespolupracovalo. 
Mezi největší současné kritiky plánovaných parametrů politiky a podpory rozvoje venkova 
patří právě ASZ.14 Kritika ale přichází i z některých jiných stran, s argumenty přicházejí 
některé výzkumné instituce (např. jednání pléna České akademie zemědělských věd 
v březnu 2006 kritizovalo finanční podcenění zemědělského poradenství v rámci dělby 
prostředků na EAFRD; srov. Čížková 2006) a také politické strany (především zástupci 
KDU-ČSL či někdejší stínový ministr zemědělství ODS Jiří Papež poukazují na to, že 
program nadále vychází z představy o prvořadé podpoře produkčních funkcí zemědělství, 
která podle těchto kritiků odporuje trendům v EU). „Do hry“ navíc vstupuje nejasná 
vnitropolitická situace ČR po volbách. 
Vznik a osud Programu rozvoje venkova 2007 – 2013 tedy z hlediska zapojení jednotlivých 
aktérů dokládá především skutečnosti, že reprezentace zájmů v zemědělském sektoru při 
samostatném vytváření dotačních titulů v mantinelech legislativy EU je komplikována 
značnou nedůvěrou mezi jednotlivými reprezentanty. Tento stav ovlivňovala jako významný 
intervenující faktor i nejasná vnitropolitická situace po červnových parlamentních volbách 
2006. V době vzniku textu se tedy v případě české politiky rozvoje venkova (která vzhledem 
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k možnostem fondu EAFRD disponuje značným finančním potenciálem) jednalo ještě 
do značné míry o otevřený problém, v němž navzdory již existujícímu programu někteří 
aktéři nevylučovali možnost změn.

1.�  Budoucnost změn SZP a úloha ČR jako členského státu EU
V příštích letech EU a její členy s největší pravděpodobností v oblasti SZP očekává opět 
velmi bolestivá diskuse o změnách týkajících se financování a rozpočtové podpory SZP. 
Její nutnost vyplývá z faktorů vnitřní i vnější povahy. 
V rámci finanční perspektivy, která byla součástí Agendy 2000 a určovala finanční stropy 
pro rozpočtové roky období 2000 – 2006, zaujímá finanční podpora SZP v jednotlivých 
rozpočtových letech pravidelně zhruba 45% – 46% podíl na výdajích EU. U nové finanční 
perspektivy klesá podíl podpory zemědělské produkce i rozvoje venkova na přibližně 
38 %.15 EU v současnosti stále častěji vyjadřuje ambice vynakládat finanční prostředky na 
podporu jiných oblastí (věda a výzkum, oblast justice a vnitra, vnější vztahy a především 
jednotlivé cíle Lisabonské agendy). Vysoký podíl výdajů svázaných se SZP je proto i nadále 
předmětem kritiky.
Do finální verze meziinstitucionální dohody, která právně zaštiťuje finanční perspektivu, 
byla včleněna tzv. revizní klauzule. Podle ní by na přelomu let 2008 a 2009 mělo dojít 
k zásadní diskusi o střednědobé reformě rozpočtové politiky i parametrů financování 
SZP mezi klíčovými rozhodovacími institucemi EU, Komisí, Evropskou radou a EP (viz 
Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové 
kázni a řádném finančním řízení (2006/C 139/01). 
EU je nucena k reformám financování SZP i vnějšími faktory. K nejdůležitějším patří 
tlak ze strany WTO. Summit v Hongkongu, který měl být původně jakousi závěrečnou 
„kapitolou“ kola v Dauhá, dospěl k závěru, že by EU měla do roku 2010 částečně a do 
roku 2013 zcela odbourat tyto exportní subvence, stejně jako zrušit vstupní celní zátěž pro 
většinu produktů dovážených do EU z 50 nejchudších zemí světa. 
Zda tyto vnější i vnitřní faktory povedou k nějakým převratným změnám ohledně SZP, 
to ukáže budoucnost a politická síla jednotlivých aktérů vně i mimo EU. Každopádně je 
důležité, že v první polovině roku 2009 bude předsedat EU Česká republika. Na tomto 
postu bude střídat Francii, zemi, která v oblasti zájmů na řadě aspektů SZP i její podstatě 
jako takové sehrávala jednu z hlavních rolí. Pokud by klíčová rozhodnutí o změnách v SZP 
padala za jejího předsednictví, snažila by se zřejmě uchovat některé prvky, které považuje 
za důležitou součást zájmů svých zemědělců, včetně citlivé otázky přetrvávajících podpor 
zemědělské produkce, nyní majoritně ve formě přímých plateb. Možnost, že by právě 
české předsednictví mohlo významným způsobem zasahovat do podoby dalších reforem 
jedné z nejcitlivějších, nejproblematičtějších a klíčových politik EU, klade další nároky 
na precizaci české pozice a priorit jakožto budoucí předsednické země v jednotlivých 
politických oblastech včetně zemědělství v nadcházejících dvou letech. Je přitom zajímavé, 
že důležitost českého předsednictví a přípravy na ně po stránce programové i personální 
představuje téma, na němž se shodnou aktéři napříč prezentovaným názorovým 
i politickým spektrem. Zdůrazňuje ji ministerstvo zemědělství,16 hovořily o ní závěry 
8. valné hromady ASZ z června 2009, na její důležitosti se shodují i reprezentanti pravicové 
opozice (před parlamentními volbami z června 2009) i reprezentanti zájmových skupin 
z řad Agrární komory. 
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1.�.1  Další aktuální proměny a problémy SZP
Hovoříme-li o změnách,  kterými prochází společná zemědělská politika a obecně zemědělství 
v rámci EU a které mají vliv i na zemědělství české, nelze je spojovat jen s kodifikovanými 
a uskutečňovanými reformami. Proměny vnímání, významu i komoditního zaměření 
zemědělství v rámci EU souvisejí i s obecnějšími trendy, které se omezují nejen na oblast 
zemědělství a mají globální souvislosti. Problémy SZP jsou součástí širšího kontextu, bez 
něhož nelze některé aspekty vysvětlovat.
Ve snaze reagovat na fakt, že produkty evropského zemědělství vytvářejí určitý přetlak 
na evropském i světovém trhu, který již není možné uměle udržovat ani z finančních, 
ani z politických důvodů, dochází i ke změnám v podpoře z hlediska komoditní skladby. 
Reformy podobné cukernímu pořádku, stejně jako požadavky WTO na úplné zrušení 
vývozních subvencí, asymetrická podpora produkční složky zemědělství pro nové 
členské státy i požadavky reformy z roku 2006, to vše vzkazuje i českému zemědělství 
nepříliš populární skutečnost: některé komoditní sektory zřejmě nebude možné v blízké 
budoucnosti udržovat bez poklesu podílu na výsadbě i produkci. To si uvědomuje řada 
profesních sdružení a informují již v současnosti své členy, jak se českého zemědělství 
dotkne např. téměř úplné zrušení vývozních subvencí v roce 2010 a úplné zrušení v roce 
2013 (Svaz chovatelů českého strakatého skotu např. upozorňuje na možné problémy 
exportu mléka a masa; Exportní subvence a cla budou v EU klesat).
Paralelně s podporou omezování některých tradičních sektorů (např. cukrovarnictví) je 
tedy do určité míry hledána „náhradní“ produkční činnost, která by přinášela pozitivní 
efekty i v jiných oblastech. Příkladem je podpora bioenergií, její výroby z biomasy 
a podpora pěstování některých plodin, které lze takto využít.17

1.�  Závěr
Přechod na systém SZP, včetně důsledků reformy z roku 2003, znamenal a znamená pro 
ČR značnou zátěž, související s charakteristikami zemědělské výroby, tak jak se utvořily 
prostřednictvím posledních 50 let, i se specifiky transformace. To vyžaduje od aktérů 
ovlivňujících českou pozici v rámci této komunitární politiky značnou aktivitu v několika 
dimenzích.
Z hlediska časové důležitosti je to především legislativní aktivita vlády na národní úrovni 
jednak při implementaci  parametrů reformy 2003 a cross-compliance, jednak v souvislosti 
s novým programem rozvoje venkova a tvorbou příslušné legislativy. To první se týká 
produkční dimenze zemědělské politiky, které řada komentátorů SZP předpovídá další 
rapidní útlum a poukazuje přitom právě na tendence, k nimž směřují reformy SZP, včetně 
reforem politiky rozvoje venkova a vytvoření EAFRD. 
Česká zemědělská politika se pohybuje nejen v mantinelech SZP, ale i v mantinelech vnitřní 
povahy: kolektivizace má dodnes za následek, že drtivě převažují velcí producenti nad 
tzv. rodinnými farmami. Následná industrializace a modernizace daly zemědělské výrobě 
poměrně vysokou efektivitu a podílejí se do určité míry i na její konkurenceschopnosti, 
kterou prokázalo otevření tržních bariér v 90. letech. Nelze se proto příliš divit určitému 
rozčarování producentů a jejich lobby nad SZP působící často v protichůdném směru. 
V jejím rámci jsou důležité výrobní náklady, schopnost vyhovět legislativním parametrům 
a fakt, že produkce jednoho státu vstupuje do „řízené“ konkurence dalších 24 nejen na 
vnitřním trhu EU, ale i v exportu. Řada producentů dosud uvažuje jako před vstupem 
do EU a hledá buďto protekcionistické či naopak tržní argumenty na evropskou politiku 
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upřednostnění mimoprodukčních funkcí zemědělství a plateb za likvidaci či ukončení 
produkce. Zdůrazňování snahy o hledání nových trhů či nových plodin na evropské úrovni 
tváří v tvář zmíněným trendům proto není bez významu. 
V souvislosti s reformami, jejichž parametry jsou již na evropské úrovni dány, je znovu 
důležité zdůraznit legislativní a také komunikační funkci vlády. Dlouhodobé národní 
strategie ohledně produkční i mimoprodukční dimenze zemědělství nelze tvořit bez diskuse 
se zájmovými skupinami. Minulost české zemědělské politiky bohužel vytvořila stav, v němž 
existují komunikační bariéry mezi ministerstvem zemědělství a některými zájmovými 
skupinami i napříč těmito zájmovými skupinami, což může zablokovat i širší diskusi 
propojující různé aktéry (regionální, producentské, ekologické zájmy apod.). Dokladem 
může být tvorba programu rozvoje venkova. V tomto případě se současně střetávají dva 
fundamentálně rozdílné pohledy: pohled zdůrazňující produkční složku zemědělství 
a potřebu její podpory versus pohled akceptující nové trendy a potřebu reorientace 
podpor (ve prospěch mimoprodukčních sfér rozvoje venkova, podpory mladých farmářů, 
investičních a podnikatelských záměrů, ekologického zemědělství či nových plodin). Ten 
druhý ovšem vyžaduje i určitou změnu pohledu či mentality i u samotných producentů, 
což není jednoduché. 
Tam, kde tedy jednotliví klíčoví aktéři již nemají možnost ovlivnit podobu legislativy 
na nadnárodní úrovni, je rozhodujícím bodem jejich strategie soustředění na takovou 
implementaci existujících norem, které by braly v úvahu na jedné straně nezvratné trendy 
(politika rozvoje venkova), na druhé straně by maximálně vytěžily možnosti mantinelů 
evropské legislativy z hlediska zájmu nejen producentů, ale i dalších zájmů vstupujících 
dnes do problematiky venkova a zemědělství. Komplexnost zemědělské problematiky, která 
se neomezuje jen na produkci, stejně jako nelze omezit venkov na zemědělství, vyžaduje 
podpořit komunikaci různých zájmových skupin (nejen producentských!) navzájem i jejich 
komunikaci s vládou (důraz na poradenství a informační činnost). Logické se v tomto 
směru jeví i možné splynutí ministerstva zemědělství a ministerstva pro místní rozvoj do 
jediného resortu, což je fakticky v souladu s trendy politiky rozvoje venkova na úrovni EU 
i její reflexe v národním programu. Blízkým spolupracovníkem takového resortu by mělo 
být ministerstvo životního prostředí, protože z hlediska legislativních požadavků už tomu 
tak de facto je. 
Důležité bude zejména nastavení legislativních parametrů SPS, zde by se vláda neměla 
obejít bez inspirace zkušeností těch zemí, které již systém používají. Je důležité, aby nebyl 
pro producenty příliš handicapující, a to ani z byrokratického hlediska. Je též třeba vzít 
v úvahu citlivou otázku zabránění korupci a nepotismu. Úkolem nové vlády bude také 
legislativní činnost na podporu nových oblastí, stejně perspektivních jako problematických 
(bioenergie). Opět tak nelze optimálně činit bez zhodnocení širšího (nejen) zájmového 
kontextu.
ČR prozatím neměla mnoho příležitostí ovlivnit podobu reformy SZP, tuto šanci získává 
až nyní. V dílčích sektorech je limitována parametry rozhodovacího procesu v EU (zde je 
to spíše úkol lobby v rámci nadnárodních struktur a jejího působení na Komisi než vlády), 
výzvou je však budoucí předsednictví. Nelze sice přeceňovat jeho význam pro budoucnost 
SZP, již s ohledem na to, že předchází ostře sledované předsednictví francouzské, které se 
bude snažit případnou reformu rozpočtové i zemědělské politiky maximálně ovlivnit. Přesto 
se většina zainteresovaných aktérů tentokrát shoduje, že je třeba precizace propracovanější 
strategie nejen s ohledem na český zájem, ale i na budoucnost EU. Parametry a význam 
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(v širším ekonomickém měřítku) zemědělského sektoru v ČR by hovořily pro podporu 
zmenšení rozpočtových prostředků na tuto oblast ve prospěch jiných priorit, což bude 
více či méně nevyhnutelné pod tlakem politiky WTO vůči EU. Důležitá bude otázka tzv. 
modulace (převod prostředků určených na podporu produkce do oblasti rozvoje venkova), 
jejíž posilování má již nyní v EU své příznivce i odpůrce. ČR by se mohla poté, co získá 
zkušenosti s EAFRD, zařadit do první skupiny, jako nová členská země by však měla hájit 
oslabení existující asymetrie v této oblasti a větší zodpovědnost členských států. 
ČR zasáhnou do určité míry také některé inovace (zrušení vývozních subvencí), je však 
iluzorní, že by mohla těmto změnám jakkoli zabránit. Naopak by mohla využít některých 
progresivních postojů (problematika GMO) k odblokování pozice EU v určitých směrech, 
případně se o to alespoň pokusit. 
Pokud jde o přímé platby, zajímavá myšlenka, která není v českém kontextu bez významu, 
zazněla z úst Franze Fischlera na konferenci Vize dlouhodobého vývoje zemědělství 
a venkova v EU. ČR by se vzhledem ke své producentské struktuře mohla zasadit o větší 
diverzifikaci podpor s ohledem na potřeby velkých i malých producentů, to by možná 
pomohlo odblokovat i některá nedorozumění zájmových skupin pohybujících se v české 
zemědělské politice. 
Optimální pozicí by tedy mohla být na jedné straně snaha o snížení, ale současně značnou 
diverzifikaci podpor produkční i neprodukční činnosti v mnoha směrech (z hlediska 
kofinancování, možností žadatele i využití spolupráce různých aktérů jednak při gesci 
programu, jednak při tvorbě konkrétních projektů), tak aby se podpořila samostatnost 
žadatele, snížila jeho závislost na dotaci, ale současně aby dotace zachovala svůj význam. 
EU by měla méně svazovat v projektech jako je EAFRD členské státy přednastavením 
limitů jednotlivých os. Současně by se uvažovaná reforma měla snažit o částečné navrácení 
tržního charakteru zemědělské produkci EU i se všemi ne vždy příznivými důsledky 
globální konkurence, i když se taková vize vždy setkává s těžko překonatelným odporem.
To ovšem vyžaduje důkladné obeznámení s parametry i důsledky současného systému 
přímých plateb po reformě 2003, což nebude jednoduchý úkol pro stát, kde od 1. ledna 
2009 teprve dojde k jeho plné implementaci. Nebude jednoduché zhodnotit ani efekty 
EAFRD a jeho programů, vzhledem k tomu, že budou fungovat teprve dva roky. Charakter 
SZP, její současná situace i zájmy, které se v ní projevují různým způsobem už desítky let, 
naznačují, že není možné vytyčit si příliš ambiciózní cíl. Na druhé straně, SZP je vzhledem 
k obtížnosti prosazení reforem paradoxně oblastí, kde „hrát výše“ může znamenat zisk 
alespoň částečných (i když nikdy ne absolutních) úspěchů.
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Poznámky
 1 K těmto institucím náleží např. některé specializované orgány státní správy, které ministerstvo zemědělství 

zřizuje (např. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Česká plemenářská inspekce, Národní 
agentura pro zemědělský výzkum či Státní zemědělská a potravinářská inspekce).

 2 V rámci Výboru pro zemědělství a politiku venkova EP žel ČR nemá permanentního zástupce, disponuje 
pouze dvěma náhradníky, kterými jsou europoslanci Hynek Fajmon (frakce EPP-ED) a Vladimír Železný 
(frakce Nezařazených); srov. Agriculture and Rural Development Committee.

 3 Konkrétně v případě SZP se jedná až do roku 2007 výlučně o jediný fond nazvaný Evropský zemědělský 
orientační a záruční fond (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, EAGGF), jehož záruční 
složka slouží převážně k vyrovnávání důsledků fungování trhu a podpoře tzv. komunitární preference, 
která je základem ochrany společného zemědělského trhu uvnitř i navenek. Ze složky orientační jsou 
potom financovány především programy svázané s podporou venkova, mimoprodukční složkou 
zemědělství, jeho ekologickými a sociálními aspekty (Fiala – Pitrová, 2003: 394).

 4 Tímto způsobem byla chráněna evropská produkce před vnější konkurencí, protože zboží ze třetích 
zemí vstupovalo na trh ES pouze s variabilní přirážkou, která anulovala jeho cenovou výhodnost, 
a zboží vlastních producentů bylo naopak opatřeno subvencí (jakási variabilní přirážka s „minusovým 
znaménkem“), která zaručovala, že výrobce obdrží svoji cenu a jeho zboží bude přitom prodáno na 
světovém trhu pod výrobními náklady. (Fiala-Pitrová, 2003; Fries, 1998).

 5 Náleží mezi ně např. tzv. nitrátová směrnice, nařízení o identifikaci a registraci zvířat, o ochraně zvířat ve 
farmových chovech, minimální standardy chovu některých hospodářských zvířat (telat, prasat) apod. . 
(Viz Cross-compliance. Informační materiál Mze.) 

 6 ČR uplatňuje platby TOP-UP převážně v těchto oblastech: vybrané plodiny pěstované na orné půdě (patří 
sem např. cukrovka, nikoli však již např. zelenina), chov přežvýkavců, pěstování chmele či pěstování lnu 
na vlákno. Z hlediska toho, že ČR vyjednala v přístupové smlouvě jakousi „výjimku z výjimky“, je jí 
povolováno v rámci plateb TOP-UP stoprocentní dorovnávání přímých plateb u bramborového škrobu 
(Srov. Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii).

 7 Naopak, přístupová smlouva např. umožňovala jako přechodná opatření podpory venkova na období 
2000 – 2006 (tedy do začátku nového finančního období) využívat doplňkovou dodatečnou podporu 
pro zvláštní problémy nových členských států (např. podporu tzv. „částečně soběstačných hospodářství“ 
na restrukturalizaci či na dodržování norem Společenství, vždy ve spojení s investičním plánem, který je 
kofinancován z rozpočtu EU). Stejně tak přístupová smlouva podporuje využívání programů Leader +, 
které se uskutečňují na úrovni mikroregionů a spolupráce místních akčních skupin, což je doklad snah 
o propojení podpory venkova s dimenzí regionálního rozvoje. V rámci ČR byla v období 2004 – 2006 
uskutečňována podpora rozvoje venkova ve smyslu podpory mimoprodukčních funkcí zemědělství 
především prostřednictvím plateb pro podporu méně příznivým oblastem (less favoured areas, LFA) 
a na opatření agroenvi (údržba travních porostů, ekozemědělství), vše prostřednictvím Horizontálního 
programu rozvoje venkova (HRDP). Zmíněné investiční záměry byly v tomto období kofinancovány 
prostřednictvím Operačního programu Zemědělství se třemi osami priorit (Investice do zemědělského 
majetku a podpora mladých začínajících zemědělců, Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských 
oblastí, Technická pomoc). ). Viz Podpora z EU a národní dotace.

 8 Od 1. 1. 2007 musí ČR a dalších 7 nových členů povinně dodržovat 6 z 19 předepsaných standardů, 
během roku 2008 pak má dojít k postupné implementaci dalších třinácti. Nedodržování těchto standardů 
s sebou přináší vysoké pokuty, které se de facto rovnají ztrátě nároku na část plateb v rámci SPS.

 9 SPS nahradí jak dosavadní přímé platby na plochu, tak postupně i systém TOP-UP, který bude postupně 
doznívat, především vzhledem k tomu, jak jsou nastaveny parametry doplňkových plateb v přístupové 
smlouvě (Havel, 2006a; Mařík, 2006).

 10 Letos ministerstvo zemědělství prezentuje jako úspěch, především že se jí poprvé podařilo zajistit plné 
dorovnávání přímých plateb na úroveň 65 % plateb v EU (35 % z rozpočtu EU + 30 % dorovnání).

 11 Prozatím ministerstvo zemědělství vydalo na svých webových stránkách informační materiál, který 
publikuje potřebnou legislativu vztahující se ke cross-compliance. Provázanost problematiky zemědělství 
s jinými dimenzemi dokládá skutečnost, že gestorem implementace řady těchto norem, které mají 
podmiňovat nárok na přímé platby, není ministerstvo zemědělství, ale ministerstvo životního prostředí.  
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 12 První podobu návrhu reformy strategického sektoru trhu s cukrem (strategického i vzhledem 
k dlouholetým preferenčním smluvním vazbám ES/EU s některými třetími státy a s citlivostí této otázky 
na platformě WTO) zveřejnila Komise v červenci 2004 (srov. Kuchyňková, 2004). Návrh byl ovšem natolik 
kontroverzní, že si vynutil několik kol často velmi vyhrocených jednání Rady, kterých se zúčastnily svými 
protesty i nové členské státy. Je přitom zajímavé, že v rámci jednání Rady zůstala česká delegace (vedená 
tehdy ministrem zemědělství Palasem) stranou protestu, který vůči reformě rozpoutalo 10 zástupců 
nových a starších členů. Ti si následně vynutili právě změnu některých nejkontroverznějších ustanovení 
reformy. Naopak proti sporným bodům původního návrhu od počátku vystupovali někteří čeští 
europoslanci. Výsledný návrh schválený Radou v únoru 2006, s platností od 1. července 2006 odstraňoval 
nejspornější body, i když zachovával logiku změny, která spočívá nikoli v plné liberalizaci trhu, ale ve 
snížení referenční ceny cukru zhruba o třetinu a v kompenzovaném zkrácení kvót na jeho výrobu. ČR se 
v důsledku reformy ocitla ve skupině zemí, které pro zkrácení kvóty omezí pěstování cukrovky i výroby 
cukru přibližně o 20 %, nehrozí jí tedy prozatím propad do skupiny států, které již nyní produkci cukru 
prakticky ruší (např. Lotyšsko), ale nedostala se ani mezi nejvíce zvýhodněnou skupinu, které se krácení 
produkce příliš nedotkne (Francie, Německo, z nových členů Polsko). Reforma cukerního pořádku je 
příkladem pokusu o reformu citlivého sektoru, u níž hlasy producentských sdružení nových členských 
států mohly jen velmi omezeně ovlivnit její parametry, protože původní návrh Komise byl v květnu 2004 
již prakticky hotov. Viz Reform of the sugar sector.

 13 Návrh Komise na reformu vinného sektoru zveřejněný v červenci 2006 hovoří především o nutnosti 
zaměřit se na kvalitativní stránku výroby vína a tímto způsobem zvýšit konkurenceschopnost evropského 
vinařství. Důležitá ovšem bude zvýšená finanční podpora programů vedoucích k omezování produkční 
činnosti (podpora vyklučování vinic, mnohem méně již poměrně nákladné nucené technické destilace 
hroznů). Srov. Reform of the wine sector. Ačkoli vyklučování vinic je „dobrovolný postup“, jak zdůrazňuje 
Komise, vyvolávají parametry reformy již dnes protesty producentských sdružení, zejména z řad velkých 
západoevropských výrobců vína (Francie). Česká vinná produkce je poměrně malá, orientuje se spíše na 
pokrytí domácí spotřeby než na export, pozitivním rysem je, že pod vlivem omezení přístupové smlouvy 
se zejména menší výrobci začali více orientovat na kvalitní přívlastková a značková vína. Některé 
kontroverzní body reformy (zaměření na podporu vyklučování vinic) jsou proto prozatím předmětem 
kritiky hlavně těch států, které jsou velkými producenty a také exportéry (Španělsko, Francie). ČR se 
na červencovém zasedání Rady zařadila do skupiny zemí (např. spolu s Velkou Británií), které reformní 
návrh Komise spíše podporují. Kontroverznější by mohla být v českých podmínkách reforma sektoru 
ovoce a zeleniny, o níž vyhlásila Komise v červenci 2006 veřejnou debatu expertních skupin a zemědělské 
lobby, což je příležitostí i pro česká sdružení (Ovocnářský svaz ČR, Zelinářská unie Čech a Moravy). 
Srov. Reform of the common market organisation in fruit and vegetables. Sektor ovoce a zeleniny patří 
z hlediska ČR po vstupu do EU k problematickým, česká produkce čelí levnému importu (hlavně 
z Polska), který se dostává do obchodních řetězců a zaujímá na pultech dominantní postavení. Pěstitelé 
proto vyvíjejí tlak spíše na národní úrovni v oblasti legislativy upravující činnost obchodních řetězců.

 14 Viz např. usnesení 8. valné hromady ASZ ČR z června 2006, kde vedle cílů vyplývajících z jejich zaměření 
(větší podpora rodinných farem, mladých farmářů, skutečná restrukturalizace zemědělství, vyřešení 
vlastnických vztahů, požadavek legislativních změn ohledně pozice Agrární komory jako zájmového 
sdružení, konec fixace na produkční složku zemědělství apod.) požadují také přepracování a zjednodušení 
Programu rozvoje venkova 2007 – 2013. (Viz Česká politika pro venkov a zemědělství potřebuje zásadní 
změnu) Pro vysvětlení je třeba dodat, že zatímco Mze vyhlásilo ohledně budoucnosti politiky rozvoje 
venkova diskusi, které se měli účastnit zástupci pěstitelských a zpracovatelských organizací či Svazu 
měst a obcí, ASZ iniciovala sérii tzv. národní diskuse, která v jednotlivých krajích zahrnovala zástupce 
zemědělců, samosprávy i podnikatelů a navrhovala vlastní vize o rozdělení financí.

 15 Nová finanční perspektiva v rámci odlišného systému nadpisů rozpočtových kapitol ukrývá výdaje v rámci 
SZP za kapitolu s názvem „Ochrana a konzervace přírodních zdrojů“ a spojuje ji s výdaji na programy 
související s politikou ochrany životního prostředí. Viz Interinstitucionální dohoda mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (2006/C 139/01); Sdělení 
Komise Evropskému parlamentu a Radě. Technická úprava finančního rámce na rok 2007 podle vývoje 
hrubého národního důchodu (HND) a cen.

 16 Na tuto skutečnost upozorňuje ve svých prohlášeních a rozhovorech pro tisk ministr zemědělství Jan 
Mládek (viz Rozhovor s ministrem zemědělství Janem Mládkem, 9. 3. 2006), ve snaze diskutovat možné 
impulsy pro precizaci pozice českého předsednictví Mze uspořádalo v květnu 2006 také mezinárodní 
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konferenci nazvanou Vize dlouhodobého vývoje zemědělství a venkova v EU za účasti zástupců OECD, 
Komise i někdejšího komisaře Fischlera (viz Vize dlouhodobého vývoje zemědělství a venkova   v EU).

 17 Zvýšení podílu biopaliv na celkové produkci a distribuci paliv v rámci EU představuje závazek Směrnice 
o bioenergiích z roku 2001, k němuž vstupem do EU přistoupila i ČR, Akční plán o biomase z roku 2006 
hovoří podobně. Do roku 2010 by mělo dojít ke zvýšení podílu biopaliv na produkovaných a prodávaných 
palivech i v ČR na 6 %, ČR přitom nesplnila prozatím ani střednědobé plány, které se týkaly roku 2006. 
Přestože prozatím nehrozí sankce, je alarmující, že ČR nemá dostatečné kapacity těchto možností pro 
zemědělskou činnost využít, tím spíše, nespočívá-li hlavní odpovědnost za tento stav na samotných 
zemědělcích. Srov. Strategie Evropské unie pro biopaliva. 
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2.1   Úvod
Regionální politika EU je po SZP druhou nejnákladnější politikou a v blízké budoucnosti 
se má její význam ještě zvýšit. Cíl evropské regionální politiky spočívá ve snižování 
rozdílů mezi regiony, a to prostřednictvím pomoci ze strukturálních fondů EU. Odstranění 
propastných schodků mezi ekonomickou úrovní jednotlivých evropských regionů je 
považováno za nezbytný předpoklad harmonického soužití členských států v EU. Také 
z tohoto důvodu je pochopitelné, že je otázka regionálního rozvoje koordinována na 
evropské úrovni a že snižování regionální nerovnosti je Evropskou komisí považováno za 
dlouhodobou prioritu.
Panuje obecně rozšířená představa, že zájmem ČR v souvislosti s regionální politikou EU je 
získat a vyčerpat co nejvyšší míru „evropských peněz“. Dotace z evropských strukturálních 
fondů byly též důležitým argumentem pro členství ČR v EU. Tento pohled je ovšem velmi 
zjednodušený, a to z několika důvodů. 
V prvé řadě je nutno podotknout, že vysoká míra vyjednané finanční alokace pro ČR ještě 
neznamená, že ji ČR dokáže vstřebat. Pokud ano, pak ovšem „čerpat“ tyto dotace zdaleka 
neznamená „efektivně čerpat“. Obdobně, není ani záhodno nahlížet na regionální politiku 
EU a na důvody její existence pouze z pohledu přidělených dotací. Konečně, i přínos 
členství v EU pro ČR daleko přesahuje pouhý rámec podpory ze strukturálních fondů. 
Ambicí tohoto příspěvku je identifikovat a analyzovat české zájmy v oblasti evropské 
regionální politiky, samozřejmě s vědomím všech úskalí, která s výzkumem zájmů souvisejí, 
a pokusit se definovat nezbytné kroky, které by přispěly k jeho alespoň částečnému 
naplnění. S blížícím se začátkem finanční perspektivy 2007 – 2013, která je vůči ČR co 
do výše finanční alokace relativně velkorysá, přirozeně nelze opominout ani faktor 
„očekávání bezprostředního zisku“. Zájmy ČR však budou posuzovány nejen z pohledu 
čistě krátkodobého užitku, ale hlavně z hlediska dlouhodobějšího výhledu. Mimo množství 
přidělených peněz tak přichází v úvahu mnohem zásadnější proměnné, jako např. obecný 
náhled na regionální politiku (i po případném omezení či skončení evropské strukturální 
pomoci), kultura programování a plánování, otázka nastartování hospodářského růstu 
regionů či aktivizace lokálních a regionálních subjektů. 
Sekundárním, přesto neméně důležitým cílem tohoto rozboru je přispět k probíhající 
diskusi o podobě regionální politiky v ČR. Panuje konsensus o tom, že finanční perspektiva 
2007 – 2013 bude pro ČR ojedinělou výzvou (srov. např. Blažek 2006: 38), méně však 
existuje shoda, jak tuto výzvu náležitě využít. 

2.2   Regionální politika EU v ČR – významnější, ale „druhá“
Počátky moderní regionální politiky v ČR lze datovat k první polovině 90. let 20. století, 
vliv EU na její podobu byl v této době ovšem zanedbatelný. Vzhledem k politické situaci 
v zemi byla podpora směřována spíše do rozvoje podnikání, bez vazby na nějakou 
koncepci rozvoje či programové dokumenty (srov. Dočkal – Kozlová 2006, Potluka 2003, 
Wokoun 2003). Mimo linii této české státní regionální politiky se však v průběhu času 
(a významně k tomu přispěly i tzv. předvstupní fondy EU) připojuje další – svébytná linie 
regionální politiky EU. Druhá polovina 90. let se nese v duchu významných změn, alespoň 
co se regionální politiky týče. Významným impulsem byla  „Dohoda o přidružení České 
republiky k Evropské unii“, která vstoupila v platnost 1. 2. 1995. Dohoda měla za následek 
mimo jiné uvědomění si důležitosti regionální politiky, především v souvislosti s budoucím 
možným čerpáním finančních prostředků z předvstupních fondů EU a následným vstupem 
ČR do EU. 
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K 1. 1. 1996 bylo navíc zřízeno Ministerstvo pro místní rozvoj a bylo založeno i Centrum 
pro regionální rozvoj. Zajímavým jevem v druhé polovině 90. let bylo i markantní navýšení 
regionálních rozvojových agentur a celkově organizací a subjektů, jejichž primárním 
zájmem byla právě oblast regionální politiky a její implementace. V neposlední řadě 
se na tehdejším nastavení regionální politiky odrazilo také vytvoření vyšších územně 
samosprávních celků (VÚSC) v roce 2000. Bohužel, je nutno konstatovat, že právě v této 
době se začaly rozvíjet hlavní systémové divergence mezi českou regionální politikou 
a regionální politikou EU v ČR. Typickým příkladem této disharmonie bylo např. vytvoření 
VÚSC a nastavení tzv. NUTS regionů (klasifikace územních statistických jednotek).1 
Vazba VÚSC na jednotlivé úrovně NUTS (přirozeně se jedná hlavně o úroveň NUTS 2) 
se ani dnes neobejde bez problémů (více viz Dočkal – Kozlová 2006). 
Zcela paradoxní situace v souvislosti se vztahem obou dvou politik (tedy české a evropské) 
nastala se vstupem ČR do EU a umocnila se s přijetím finanční perspektivy na léta 2007 – 
2013. V tomto období je pro Českou republiku vyhrazena alokace ve výši cca 100 miliard Kč 
ročně2 (srov. Daněk 2006:64-66), což ve srovnání s příjmovou stránkou státního rozpočtu 
ČR – cca 900 miliard Kč vypovídá nejen o velkém významu této strukturální pomoci, ale 
i o nutné revizi politických priorit v následujících sedmi letech. Již zmíněné „očekávání 
bezprostředního zisku“ však, bohužel,  nenásledují zásadní přípravy a koncepční změny. 
Strukturální pomoc EU, jak ji často političtí představitelé medializují, nebude do ČR 
přinesena na zlatém podnose a rozhodně není určena ani na zahojení politicky ožehavých 
oblastí.3 Strukturální pomoc je výzvou a příležitostí, nikoliv samozřejmostí. Její účel je 
předem definován a její konečná výše (tedy to, co bude reálně vyčerpáno) nezávisí na 
politických rozhodnutích, ale na aktivizaci projektových snah občanů. Tímto se mimo jiné 
liší evropská regionální politika od té české. A liší se ještě v jednom ohledu – nevyčerpané 
prostředky se nevracejí do státního rozpočtu, ale do rozpočtu EU. Tato skutečnost je 
v souvislosti s plánovaným objemem strukturální pomoci zcela zásadní. Fakt, že ČR bude 
schopna vyčerpat ve zkráceném finančním období 2004 – 2006 okolo 60 % přidělené alokace 
je tristní, ale to, že se na úplné vyčerpání alokace vzhlíží jako na nereálné a uspokojení budí 
třeba i 80 % čerpání je ještě horší. Kdyby ČR čerpala v novém finančním období jen 80 % 
alokace ročně, znamenalo by to, že nedokáže využít (a tedy musí vrátit do evropského 
rozpočtu) každý rok cca 20 miliard Kč. To je mj. částka, se kterou ročně hospodaří např. 
Ministerstvo spravedlnosti, či je to dvakrát více než kolik má na rok Ministerstvo pro 
místní rozvoj a i mnohem více než kolik je určeno Ministerstvu financí (srov. zákon č. 
543/2005 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2006).  Čerpání a pokud možno 
efektivní čerpání tak bude pro úspěšné zvládnutí výzvy nové finanční perspektivy zcela 
zásadní (srov. Blažek 2006). 

2.�   Přípravy na nové finanční období – opakování starých chyb
Problematická implementace strukturální pomoci EU v ČR a případné malé čerpání dotací 
může mít jeden pozitivní dopad – možnost poučit se a připravit se tak lépe na období 
2007 – 2013. Stávající přípravy však hovoří spíše o opaku.
J. Blažek definuje mj. tyto klíčové předpoklady pro vhodné nastavení podpory pro příští 
programové období (Blažek 2006: 45): 

1. Stanovení vhodného počtu operačních programů a jejich zaměření na relevantní 
strategická témata, včetně urychlené finalizace rozdělení podpor mezi tematické 
a regionální operační programy. 
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2. Promyšlená alokace prostředků mezi fondy i mezi operačními programy (je třeba 
mj. zohlednit výrazné rozdíly v současném čerpání podle jednotlivých fondů, 
zejména Evropského sociálního fondu).

3. Zjednodušení administrativních požadavků a zrychlení výběrového a kon-
traktačního procesu a zrychlení a racionalizace systému finančních toků. 

V prvním bodě J. Blažek poukazuje na nutnost účelně nastavit operační programy 
a správně zvolit jejich počet. Operační program (OP) je souhrn tematicky nebo regionálně 
zaměřených dotačních titulů. Z tohoto důvodu je nezbytné – ani ne příliš obecně, ani příliš 
úzce – vymezit oblasti, na které se tyto dotační tituly budou vztahovat. Obecně panuje 
představa, že čím méně je těchto programových dokumentů, tím jednodušeji a efektivněji 
probíhá proces implementace. Jak dokládá vývoj v některých starých členských státech 
(např. Portugalsko), je zde patrný posun od velkého počtu OP k počtu malému (viz Blažek 
2004: 21). V ČR je však trend opačný. Ve finančním období 2004 – 2006 bylo pro účely 
strukturální pomoci vytvořeno pět OP: OP Průmysl a podnikání, OP Rozvoj lidských 
zdrojů, OP Infrastruktura, OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a Společný 
regionální operační program (www.strukturalni-fondy.cz). 

Tabulka 1: Srovnání OP pro cíl 1 v obdobích 2004 – 2006 a 2007 – 2013

2004 – 2006 Oblast intervence 2007 – 2013

OP Infrastruktura Infrastruktura OP Doprava 

OP Životní prostředí 

OP Průmysl a podnikání Podnikání OP Podnikání a inovace

OP Výzkum a vývoj pro 
inovace 

OP Rozvoj lidských zdrojů Lidské zdroje OP RLZ a zaměstnanost

OP Vzdělávání 

OP Rozvoj venkova 
a multifunkční zemědělství

Rozvoj venkova Mimo rámec strukturálních 
fondů

Společný regionální OP Regionální intervence 7 x regionální OP

Integrovaný OP
Zdroj: autor na základě MMR

V novém období 2007 – 2013, nejen že se má Společný regionální operační program 
spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj dekoncentrovat do jednotlivých VÚSC 
v podobě tzv. regionálních operačních programů a na státní úrovni má k tomu vzniknout 
tzv. Integrovaný operační program, ale rozroste se i počet tematických OP. Jak vyplývá 
z tabulky 1, počet tematicky zaměřených OP vzroste ze čtyř na šest, přičemž agenda 
zemědělství a rozvoje venkova bude navíc, nad rámec strukturálních fondů EU, samostatně 
řešena z Evropského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Tento návrh však zdaleka není 
definitivní. K úspěšnosti příprav na nové finanční období tak neustálé změny v nastavení 
(a dokonce v počtu a zaměření) jednotlivých OP rozhodně nepřispívají. 
K druhému bodu J. Blažek podotýká, že je nutné účelně rozložit podporu mezi jednotlivé OP 
a vyřešit případné programové překryvy. Ani v tomto případě se však plánované nastavení 
neobejde bez problémů. Jak správně zdůrazňuje Marek Kupsa, existují nevyjasněné 
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oblasti intervence mezi Integrovaným operačním programem a regionálními operačními 
programy (Kupsa 2006:103-108). J. Blažek k tomu připojuje postřeh, že značný problém 
způsobuje i vysoká míra alokace z Evropského sociálního fondu na úkor ostatních fondů, 
jelikož se „jedná o neinvestiční a často velmi malé projekty, jejichž administrace je velmi 
náročná, není o ně velký zájem a není mnoho subjektů, které by kvalitní projekty dokázaly 
připravit.“, (Blažek 2006: 43). V období 2004 – 2006 se jednalo o alokaci ve výši nedosahující 
30 %, v období 2007 – 2013 je to, i přes problémové čerpání a četná upozornění, obdobné 
– tedy 30 % (srov. MMR 2004, www.strukturalni-fondy.cz).
Ani třetí podmínka nutná pro hladké čerpání strukturální pomoci, tedy zrychlení 
schvalovacího procesu a finančních toků, není stále splněna. Naopak, jak vyplývá 
z politických ambicí některých politických představitelů, po volbách do Poslanecké 
sněmovny 2006 má dojít ke spojení a zrušení některých ministerstev, a to z důvodu úspory 
a zjednodušení veřejné správy (jedná se např. o návrh zrušit Ministerstvo pro místní rozvoj 
a jeho agendu rozpustit mezi jiná ministerstva, např. do nově vzniknuvšího Ministerstva 
pro rozvoj venkova). V případě implementace strukturální pomoci však není ani tak 
problém počet řídících orgánů (tedy hlavně ministerstev), ale jejich koordinace. Namísto 
posílení role Ministerstva pro místní rozvoj, jakožto koordinátora strukturální pomoci 
2007 – 2013 má dojít k jeho zrušení a agendu strukturální pomoci přiřadit samostatným 
a v určitém ohledu „izolovaným“ ministerstvům. 

2.�   Regionální politika a déledobější perspektiva
Doposud byl výklad zaměřen pouze na otázku efektivního čerpání přidělené alokace. 
Účelné využití strukturální pomoci je však jen otázka krátkodobého zájmu. Regionální 
politika EU však v sobě skýtá hlubší podstatu než základní vzorec „přiděleno – vyčerpáno“. 
Finanční období 2007 – 2013 je sice z hlediska aktuálního zájmu ČR zcela zásadní priorita, 
nicméně již nyní je nutno pohlížet za její rámec. Ať už čerpání strukturální pomoci 
v následujících letech skončí pro ČR úspěchem či nikoliv, je již nyní jasné, že po roce 
2013 (tedy za relativně krátkou dobu) bude stát ČR před ještě větší výzvou – jak zachovat 
standard regionální politiky bez značné sumy evropských peněz? V případě, že se do 
roku 2013 stanou novými členy Rumunsko, Bulharsko, Turecko či Chorvatsko, nemůže 
ČR po roce 2013 očekávat tak masivní podporu ze strukturálních fondů EU, jako nyní. 
Navíc, lze předpokládat, že v roce 2013 překročí HDP na obyvatele českých regionů 75 % 
průměru EU a tím přestanou být způsobilé pro čerpání z cíle 1, jenž je co do výše pomoci 
nejlukrativnější.4 
V této souvislosti lze tedy vymezit další okruh otázek, tentokrát spjatý se střednědobými 
a dlouhodobými zájmy ČR po případném omezení či skončení evropské strukturální 
pomoci:

Jaký bude obecný náhled na regionální politiku?
Jak udržet nastartovaný hospodářský růst regionů?
Jak  aktivizovat lokální a regionální subjekty?
Jak zachovat úroveň programování a regionálního plánování?

K prvému bodu lze poznamenat následující. Existuje předpoklad, že obecný náhled na 
regionální politiku bude reflektovat míru přidělené alokace. Tedy, čím více bude mít ČR 
v rámci regionální politiky EU k dispozici, tím větší prestiži se bude tato politika těšit. 
Takové nazírání na regionální politiku je ovšem nevhodné. Regionální politika by totiž 
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neměla být vnímána z prismatu sumy dotací přerozdělených do postižených regionů. 
Naopak, regionální politika by měla být chápána jako souhrn různých nástrojů (např. 
legislativních či socio-ekonomických), které zajistí trvale udržitelný růst regionů. Dotace 
jsou jen subsidiární instrument pro dosažení tohoto cíle. Z takového pohledu tak má 
regionální politika svůj význam i bez dotací z EU a před ČR stojí úkol toto nazírání 
promítnout nejen do regionů, ale do celé  občanské společnosti. Návrat do počátku 90. let 
20. století, kdy neexistovaly regionálně-rozvojové programy, je nežádoucí. 
Navíc, lze předpokládat ještě jeden zásadní moment, který bude muset být po roce 2013 
uspokojivě vyřešen, a to již výše uvedený vztah české a evropské regionální politiky. 
Zatímco nyní platí a v novém finančním období to bude platit dvojnásob, že poměr české 
regionální politiky je vůči evropské (vyjádřený financemi) „zanedbatelný“, po roce 2013 
je možno očekávat zmenšení rozdílu ve finanční alokaci na tyto politiky. Podpůrným 
argumentem pro toto tvrzení mohou být např. země bývalé NDR, které se nacházejí, 
alespoň co do vztahu k evropské regionální politice, v podobné situaci jako regiony v ČR. 
Země bývalého Východního Německa se v HDP na obyvatele stále zřetelněji (také díky 
statistickému efektu rozšíření EU) přibližují hranici 75 % průměru EU. Některé z nich, 
např. Lünebursko, již nyní tuto hranici překročily (viz Havlík 2006: 57-63). Poměr státní, 
resp. zemské regionální politiky a evropské je zde velmi zajímavý. Např. ve svobodném 
státu Durynsko je státní a zemská podpora rovna cca 2/3 finanční alokace pro tuto zemi 
z regionální politiky EU (viz Poschmann 2004: 92, srov. Havlík 2006: 59-63, Třetí kohezní 
zpráva 2004).5 Programový soulad státní a evropské regionální politiky tak bude v ČR po 
roce 2013 ještě důležitější než nyní.
Zajímavá otázka souvisí i s udržením nastartovaného hospodářského růstu regionů. 
Ekonomové pracují s různými vzorci na výpočet růstu regionálního HDP v závislosti na 
investicích. Tyto ekonomické předpoklady však neplatí vždy a navíc, ne každá investice 
do regionu se odrazí na růstu regionálního HDP. Za varovný příklad lze uvést např. 
strukturální pomoc do zaostalých španělských či řeckých regionů v prvním i druhém 
programovacím období. Celková výše podpory v letech 1994 – 1999 činila v Řecku 15 131 
milionů  ECU, ve Španělsku dokonce 34 413 milionů ECU (viz Bachtler – Turok 1997 či 
Wokoun 2003). Přesto HDP na obyvatele těchto zemí nevykázalo úměrný růst. V období 
1994 – 1999 se Španělsko a Řecko začaly zaměřovat spíše na problémy vnitrostátních 
regionů. Vysoká podpora určená na rozvoj regionů cíle 16 znamenala široké možnosti 
využití, což však paradoxně nepřispělo regionálnímu rozvoji. Obecně je možno považovat 
efektivitu regionální pomoci za nedostatečnou. Důvodem byla počáteční nepřipravenost 
čerpat prostředky z evropských zdrojů, dále laxní či naopak neuváženě horlivý přístup 
jednotlivých vlád a nevyvážená sektorová alokace prostředků. Tyto skutečnosti měly tíživý 
dopad obzvláště v Řecku. V letech 1986 – 1999 řecký HDP na obyvatele poklesl z 69,8 % na 
66,1 %, Španělsko vykázalo pouze mírný růst.7

Poučením pro ČR by tak mohla být volba investic do českých regionů. V období   2007 
– 2013 má ČR jedinečnou možnost nastartovat hospodářský růst regionů, který bude 
udržitelný bez závislosti na dotacích. Je proto nezbytné volit primárně takové investice 
a čerpat dotace takovým způsobem, aby výsledný efekt sám stimuloval růst, nikoliv aby se 
jeho přidaná hodnota v lepším případě vyrovnala celkové sumě podpořených projektů. 
Další déledobější výzva pro ČR spočívá v aktivizaci regionálních a lokálních subjektů. Je 
přirozené, že rozvoj regionu nelze nastartovat a udržet bez náležité aktivity regionálních 
a lokálních subjektů. Je varující, že v současné době panuje nízký zájem aktérů o otázku 
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regionálního rozvoje. Tato skutečnost je patrná jednak na stavu čerpání současné 
strukturální pomoci, ale i na procesu budování tzv. regionálního partnerství. Obecně je 
možno konstatovat, že budování partnerství a zapojování širokého spektra regionálních 
aktérů je klíčovým aspektem rozvoje regionu. Je to ovšem nová záležitost, se kterou 
má málokterý subjekt zkušenosti. Na úrovni českých krajů, kde nejvíce existují snahy 
vybudovat lokální či regionální partnerství a aktivizovat tak projektové snahy, je situace 
poměrně složitá. Až donedávna zde neexistovaly téměř žádné případy institucionalizované 
partnerské spolupráce. Významný rozvoj regionálního partnerství je spjat až s implementací 
pomoci z evropských strukturálních fondů. V současné době je možno na tuto oblast 
čerpat finanční prostředky ze Společného operačního programu. Výstavba efektivního 
a institucionalizovaného regionálního partnerství je však stále spíše otázkou budoucnosti 
a reálný zájem regionálních a lokálních subjektů o toto partnerství variuje kraj od kraje.
V této souvislosti tak lze indikovat vážné nebezpečí, že relativně nízká projektová aktivita 
regionálních aktérů v prostředí subvencované regionální politiky se může přeměnit 
v nulovou či mizivou aktivitu po skončení podpory. Je proto nezbytné již nyní vybudovat 
efektivní síť různých regionálně rozvojových center, která budou do budoucna aktivizovat 
projektové snahy. Již nyní existují dobré příklady – např. Jihomoravské inovační centrum, 
které podporuje inovativní podnikání v Jihomoravském kraji či Regionální agentura pro 
rozvoj střední Moravy, která zajišťuje komplexní projekční a poradenský servis pro města 
a obce ve Sdružení obcí střední Moravy a pro město Olomouc. Subjektů, které by efektivně 
plnily roli regionálního managementu,8 je stále nedostatek, přestože jejich význam poroste 
nejen se zvyšující se mírou přidělené dotace pro ČR v období 2007 – 2013, ale hlavně po 
skončení tohoto období, kdy lze naopak očekávat výrazné snížení evropské strukturální či 
regionální pomoci. 
V neposlední řadě je možno ještě zmínit otázku regionálního programování a plánování.  ČR 
bezesporu zaznamenala v oblasti regionálního programování a plánování značný pokrok 
(většinou ovšem na základě požadavků Evropské komise).  Absence regionálně-rozvojových 
programů a strategií z období počátku 90. let je sice překonána, nicméně to neznamená, že 
v současné době je otázka regionálního programování a plánování uspokojivě vyřešena. 
Naopak, ze stavu absence regionálně-rozvojových programů a strategií se ČR dostala do 
stavu jakéhosi „přeprogramování“, tedy neustálého „zpracovávání, případně předělávání 
různých programových dokumentů pod časovým tlakem a v některých případech pod 
tlakem z vnějšku, kdy jsou strategické dokumenty vytvářeny nikoli na základě přání 
aktérů z daného regionu, ale jako podmínka pro získání prostředků z různých zdrojů.“, 
(Blažek 2006: 39). Jiří Blažek dále spatřuje tyto hlavní problémy v souvislosti s regionálním 
programováním (tamtéž: 41):

Programové dokumenty představují spíše detailní popis podmínek nutných 
k získání podpory než prezentaci strategické vize.
Počet programových dokumentů je značný a jen část z nich je skutečně v praxi 
realizována.
Existuje velmi slabá či zcela formální vzájemná návaznost programových 
dokumentů, také jejich návaznost na další dokumenty.
Nejsou vyjasněny vazby mezi českými podpůrnými programy a programy v rámci 
politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. 
Programové dokumenty nejsou chápány jako nástroj na dosažení změn, resp. na 
zmírnění /odstranění problémů, ale jako příležitost k získání doplňkové podpory na 
stávající aktivity nebo na aktivity, které by musely být realizovány i bez podpory. 
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Přes veškerá slabá místa je pozitivním faktem alespoň to, že je princip programování 
a plánování vnímán jako integrální součást regionální politiky a je velmi pravděpodobné, že 
bude v určité míře zachován i po případném skončení strukturální, resp. regionální podpory 
z EU. Pro ČR je do budoucna velkou výzvou přetransformovat formy programování do 
podoby efektivního a nikoliv samoúčelného nástroje.

2.�   Závěr
V současnosti ČR uzavírá první období, v rámci kterého mohla jako členský stát EU čerpat 
dotace ze strukturálních fondů EU. Aniž by bylo možno plně vyhodnotit úspěšnost této 
první výzvy, stojí před ČR mnohem větší úkol – připravit se na finanční období 2007 
– 2013 a následně zvládnout jeho průběh. Toto sedmileté období bude pro ČR ojedinělá 
a zřejmě neopakovatelná příležitost. Není tedy překvapivé, že veškerá pozornost je upřena 
právě na ni, přičemž otázka další budoucnosti je mimo současný politický zájem. Nevyužití 
této výzvy by bylo pro ČR velkou ztrátou, a to nejen z důvodu „nevyčerpaných dotací“, 
ale hlavně kvůli promrhání jedinečné šance využít evropské peníze pro nastartování 
regionálního rozvoje i po roce 2013, tedy po skončení či snížení masivní strukturální, resp. 
regionální pomoci.
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Poznámky
 1 La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques
 2 V této sumě je zahrnuta i alokace z Kohezního fondu.
 3 Typickým příkladem, kdy měla být strukturální pomoc určena na politické téma, je např. snaha hradit ze 

strukturální pomoci opravy panelových domů. 
 4 V rámci strategie regionální politiky EU jsou regiony NUTS rozloženy do jednotlivých cílů regionální politiky 

EU. Vzhledem k nízkému rozvoji českých regionů náleží všechny české regiony soudržnosti NUTS II,  vyjma 
hlavního města Prahy, do prvního cíle. Tento cíl, jenž je podpořen největší finanční dotací, je zaměřen na 
oblasti, jejichž HDP na obyvatele nedosahuje 75 % průměru EU. Hlavní město Praha naopak může čerpat 
dotace ze zbylých dvou cílů, které se specializují na podporu regionů procházející  hospodářskou a sociální 
restrukturalizací (cíl 2)  a na rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím podpory zaměstnanosti a modernizace 
vzdělávacích systémů (cíl 3, více viz www.strukturalni-fondy.cz).

 5 Vysoká míra financí určená na státní a zemskou regionální politiku v SRN je též dána výjimkou z veřejné 
podpory. Jak uvádí V. Havlík, „Podpora německého východu ze státních zdrojů je velmi specifickou 
problematikou, která má své zakotvení dokonce v primárním právu ES. Článek 87/2 (dřívější článek 
92), písmeno c Smlouvy z Nice uvádí, že státní podpory za účelem vyrovnání hospodářských nevýhod 
způsobených rozdělením Německa jsou legální (čl. 87 Smlouvy o ES ve znění Smlouvy z Nice). Hlavním 
cílem těchto podpor je modernizace a zachování stávajících hospodářských struktur.  Této výjimky ze zákazu 
veřejné podpory je ze strany východních spolkových zemí hojně využíváno, podpora čerpajících oblastí 
však není časově neomezena. V roce 2009 dojde k jejímu přezkoumání a rozhodnutí o dalším postupu “, 
(Havlík 2006: 63). 

 6 Španělsko obdrželo v rámci cíle 1 v letech 1994-1999 26 300 mil ECU, Řecko 13 980 mil ECU (Wokoun 2003: 
54-57).  Tyto země byly zároveň významnými příjemci podpory v rámci Iniciativ Společenství, což však byla 
s porovnáním se strukturálními prostředky druhořadá záležitost.

 7 V letech 1986-1999 se zvýšil španělský HDP na obyvatele z 69,8 % na 80,7 %. Portugalský pak z 55,1 % na 
74,3 % (http://europa.eu.int).

 8 Regionální management je možno definovat jako: „procesní souhru regionálních aktérů, která umožňuje 
prosazení rozvojových konceptů, generuje nové projektové myšlenky a úspěšnou pozici ´podnikajícího 
regionu´a jeho produktů v meziregionální konkurenci.“, (Ježek nedat.: 1). V zemích západní Evropy 
docházelo ke koncepčnímu ustavování regionálních managementů již od 80. let 20. století. Jejich úkolem 
bylo reagovat na nové příležitosti spjaté s evropskou strukturální pomocí. Většinou veřejná či poloveřejná 
tělesa měla hrát v regionu roli klíčového aktéra, který by koordinoval projektové aktivity ve vymezené 
geografické oblasti. Důraz byl kladen na zastoupení co nejširšího spektra relevantních regionálních 
aktérů v managementu, resp. na aktivizaci co největšího počtu subjektů v regionu. Mezi hlavní cíle takto 
budovaných managementů patřilo „mobilizovat regionální, komunální a sektorový inovační potenciál, 
iniciovat a řídit rozvojové impulsy a procesy v regionu, vytvářet regionální konsensus vedoucí k posílení 
regionální identity a konkurenceschopnosti vůči ostatním regionům, realizovat konkrétní plány, opatření 
a projekty prostřednictvím projekčního managementu a přispívat tím k vytváření inovativního a kreativního 
regionálního a komunálního rozvoje aj.“, (Ježek nedat.: 2). V České republice je proces budování a konsolidace 
regionálních managementů teprve v počátcích a je často spojen  se značnými obtížemi.
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�.1   Společná měna v Evropě a její důsledky
Projekt Hospodářské a měnové unie (HMU) a z něho vyplývající zavádění jednotné 
evropské měny v členských státech EU je z hlediska svého rozsahu a důsledků pro jednotlivé 
země bezesporu nejvýznamnějším integračním projektem, do kterého se Společenství 
pustilo. Smlouvou o EU, která vstoupila v platnost 1. 11. 1993, se tehdejší členské země 
rozhodly vzdát během několika let suverenity v měnové oblasti, předat tyto kompetence 
nezávislé Evropské centrální bance a nahradit vlastní národní měny jednotnou měnou 
evropskou. Rozhodnutí vybudovat HMU bylo zároveň posunem, který měl logicky navázat 
na dokončení jednotného vnitřního trhu a nadále ho prohloubit, měl ekonomicky posílit 
Evropu jako celek navenek a být symbolem a úspěchem prohlubující se evropské integrace, 
která získala vytvořením Evropské unie novou dimenzi. 
HMU se stala nejpodstatnější, nejkonkrétnější, nejambicióznější a také nejspornější částí 
smlouvy podepsané v Maastrichtu. Zahrnovala nejen samotné rozhodnutí, že v EU společná 
měna vznikne, ale rovněž konkrétní časový harmonogram, rozhodovací postup pro 
výběr členů, konkrétní podmínky vstupu (konvergenční kritéria) a vymezení kompetencí 
nadnárodních měnových orgánů. Zavedení společné měny se přitom kvalitativně liší od 
jednotného vnitřního trhu. Ten směřuje k otevření trhů, liberalizaci a deregulaci. Trhy 
zboží, práce, kapitálu a služeb rostou společně. Kvůli přibývajícímu propojování trhů 
rostou také souběžně s tím národní ekonomiky a vzniká něco jako sociální soudržnost. 
Tento společný růst ale probíhá na základě svobodných rozhodnutí jednotlivců a firem, 
je založen na mechanismu volné soutěže. HMU oproti tomu znamená konstituování 
jednotného měnového prostoru s centralizací měnověpolitických rozhodnutí. Vyžaduje 
proto společné ústřední instituce a politiky a zúčastněné země se vzdávají v celé měnové 
oblasti národní suverenity. (Ohr 1995: 51-52)
Že se nejedná o bezvýznamný a bezproblémový krok, ale naopak politicky citlivou 
a z hlediska národních zájmů klíčovou událost, doložily tři skutečnosti. Zaprvé dlouhotrvající 
snahy o vybudování užší měnové integrace v Evropě, které už na začátku sedmdesátých let 
20. století  vedly k rozhodnutí vybudovat v tehdejších Evropských společenstvích společnou 
měnu (tzv. Wernerův plán), ale tento pokus během několika let zkrachoval.1 Zadruhé 
vytvoření dvou táborů členských zemí, které se zásadně lišily v tom, jakým postupem 
k vytvoření evropské měny vůbec dospět (tzv. ekonomisté a monetaristé),2 což výrazně 
přispělo k tomu, že se Společenství podařilo realizovat společnou měnu až napodruhé. 
A zatřetí rozhodnutí některých zemí zůstat dobrovolně mimo struktury HMU. Přestože 
to z původních dvanácti členských zemí měla být pouze Velká Británie, která si výjimku 
(opt-out) vyjednala už na mezivládní konferenci v letech 1990-91, připojilo se k ní po 
neúspěšném referendu o Smlouvě o EU rovněž formou výjimky Dánsko a po svém vstupu 
do EU úmyslným nesplněním konvergenčních kritérií také Švédsko.
Ačkoliv je HMU na první pohled pokračováním dosavadní integrační linie, spoléhající 
se spíše na ekonomické cíle a motivy než na integraci politickou, je nahrazení národních 
měn jednotnou měnou se všemi důsledky, které z toho vyplývají, zásahem nesrovnatelným 
s dosavadními integračními aktivitami. Proto si část odborné i laické veřejnosti hned 
od počátku klade otázku, zda nerovnováha dynamiky HMU (mezivládní hospodářská 
spolupráce versus společná měnová politika) na straně jedné a absence politické unie na 
straně druhé, opravňuje přistoupit k tak závažnému kroku se všemi důsledky, které z toho 
pro zúčastněné státy i jejich hospodářskou politiku vyplývají. (Sychra 2000: 144) Vyžádaná 
neúčast některých států, odmítavý postoj jejich veřejnosti, politické konflikty s plněním 
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podmínek členství mezi některými státy (Pakt stability a růstu),3 nesouhlas některých vlád 
s nastavenými cíli měnové politiky Evropské centrální banky nebo tendence části států 
střední a východní Evropy odsunout vstup do HMU na co nejzazší dobu to dokládají.  
Vytvoření společné evropské měny je zásadně politický projekt a euro mělo sloužit ve své 
době jako katalyzátor evropské integrace. Mimořádný zájem na úspěchu celého projektu 
potvrdil výběr zakládajících členů HMU, který vyústil v politickou preferenci velkého 
okruhu členů za současného zrelativizování explicitně vymezených ekonomických 
podmínek vstupu. Už z podstaty fungování EU, založené na nutnosti hledání velmi 
složitých kompromisů mezi národními zájmy jednotlivých členů, vyplývá, že s pouze 
ekonomickým přístupem (bezpochyby nutným pro stabilitu celého systému), HMU 
vytvořit možné nebylo. Navíc při existenci zásadní skutečnosti, že měnová politika přešla 
u členů eurozóny na nadnárodní úroveň EU a hospodářská politika zůstala v kompetenci 
národních vlád. K tomu je třeba připočíst fakt, že rychlost a nutnost často bolestné 
konvergence v jednotlivých státech spojená se škrty v sociální oblasti, se kterými vznik 
HMU probíhal, vedla k tomu, že celý projekt nebyl veřejností dostatečně vstřebán.
Z těchto skutečností logicky vyplývalo, že pokud má společná měna dlouhodobě fungovat 
a nezpůsobovat konflikty mezi jejími členy, musí dojít k prohloubení integrace také 
v hospodářské oblasti. To se ovšem nestalo, a přesto začala HMU fungovat. Jak ovšem 
paradoxně ukázaly další kroky a události, může být HMU na delší dobu jedním z posledních 
velkých projektů EU, který byla schopna realizovat. Začlenění dalších států, které zatím 
členy HMU nebyly a které obrátí poměr, kdy součástí eurozóny byla od roku 2004 pouze 
menšina členských zemí EU, bude pro další vývoj v této oblasti a její bezproblémové 
fungování významnou výzvou.

�.2   Eurozóna a státy stojící mimo její struktury

�.2.1   Vstup států střední a východní Evropy do EU
Mezi skupinu států neparticipujících na HMU se po vstupu do EU v roce 2004 připojily také 
země střední a východní Evropy společně s Maltou a Kyprem (pre-ins).4 Oproti původním 
členským státům jsou ovšem v jiné pozici. Povinnost začlenit se do HMU jim ukládá 
přístupová smlouva. Jejich členství je tak fakticky odloženo do doby, než splní smluvně 
zakotvená konvergenční kritéria, konkrétní termín a délka doby jejich setrvání mimo HMU 
ale nejsou nikde definovány. Proto také jednotlivé země zvolily vlastní strategii přistupování 
ke společné měně v závislosti na reálné možnosti splnění podmínek vstupu, související 
často – protože se jednalo (s výjimkou Malty a Kypru) o tranzitní ekonomiky – se situací ne 
úplně dokončené hospodářské transformace, respektive vyrovnávání se s jejími důsledky. 
Samotný vstup těchto zemí do EU byl dokladem toho, že přes těžkosti se strukturální 
transformací svých hospodářství dosáhly stavu, aby mohly v EU fungovat jako plnoprávné 
tržní ekonomiky. Přitom makroekonomická stabilita, které některé z nich dosáhly, byla 
spojena nejen se členstvím v EU, ale také je výrazně přibližovala k HMU. Strukturální 
změny, které úzce souvisely s ukazateli, na kterých jsou založena konvergenční kritéria, 
do značné míry korespondovaly s procesem přizpůsobování tehdejších členských zemí 
vstupním podmínkám HMU. Některé kandidátské země tak byly dostatečně blízko 
dosažení konvergenčních kritérií a vstupu do HMU hned záhy po jejich začlenění do EU. 
(Mayes 2003: 131-132) Tato možnost však narážela na reálné podmínky. 
Konvergenční kritéria pro vstup do HMU (viz Tabulka 1) neumožňují provést v jednom 
okamžiku vstup do EU a zároveň do HMU, protože je třeba minimálně dvouletého období, 



�1

kdy musí stát setrvat v Mechanismu směnných kurzů (dnes tzv. ERM II). Ten představuje 
nástroj úzké spolupráce v měnové oblasti mezi členy eurozóny a státy EU, které stojí 
zatím mimo její struktury.5 Vstoupit do něj může pouze člen EU. Splnit i ostatní poměrně 
přísná kritéria není jednoduchá věc. U původních členských států se navíc jednalo o země 
s dostatečně stabilizovanými ekonomickými strukturami, patřící většinou – na rozdíl od 
zemí východního kola rozšíření – dlouhodobě k vyspělým státům. Přitom i takové země 
jako jsou Francie, Německo, Itálie nebo Belgie měly s podmínkami vstupu do HMU značné 
problémy. To celé činí z procesu přistupování k HMU náročnou záležitost.

Tabulka 1: Konvergenční kritéria pro vstup do HMU

1. Rozpočtový deficit veřejného sektoru nesmí dlouhodobě překročit 3 procenta 
hrubého domácího produktu. Kritérium se nepovažuje za porušené, pokud je 
povolená hranice výjimečně a přechodně překročena, nebo když se rozpočtový 
schodek neustále a výrazně snižuje a přibližuje se stanovené hodnotě tří procent.

2. Celkový dluh veřejného sektoru nesmí dlouhodobě překročit 60 procent hrubého 
domácího produktu. Kritérium se nepovažuje za porušené, pokud se veřejný dluh 
dostatečně rychle přibližuje zpět ke stanovené hranici.

3. Míra inflace členského státu – měřeno podle spotřebitelských cen – nesmí přesáhnout 
během jednoho roku před rozhodnutím o jeho vstupu do HMU 1,5 procentního 
bodu průměrné inflace tří zemí s nejnižší inflací.

4. Měna musí být udržována v povoleném fluktuačním pásmu mechanismu směnných 
kurzů Evropského měnového systému bez devalvace vůči jiným měnám po dobu 
dvou let před rozhodnutím o vstupu.

5. Úroveň dlouhodobých úrokových sazeb nesmí překročit během jednoho roku před 
rozhodnutím o vstupu o více než 2 procentní body průměr ve třech cenově 
nejstabilnějších členských zemích. 

Zdroj: Smlouva o Evropské unii. Smlouva o založení Evropského společenství 1994.

Na druhé straně ČR a ostatní státy východního rozšíření mají v otázce začleňování se do 
HMU mnohem výhodnější pozici než měly původní členské země EU. Ty vstupovaly do 
měnové unie jako první, podílely se na jejím postupném vytváření v rámci jednotlivých 
etap,6 na budování jejích institucí, HMU v Evropě byla originálním a zatím nevyzkoušeným 
projektem. A hlavně – původních dvanáct států EU, které se rozhodly HMU účastnit od 
počátku (Velká Británie, Dánsko a Švédsko předem odmítly 7) byly pod časovým tlakem. 
HMU měla být podle harmonogramu Smlouvy o ES spuštěna nejpozději k 1. 1. 1999. Tak 
tomu u nových členských států není. Jak už bylo zmíněno, neexistuje žádné pevně ani 
orientačně stanovené datum, ke kterému by tyto země byly smluvně nuceny euro přijmout. 
Samozřejmě minusem této výchozí situace je fakt, že „mladší“ členové EU neměli možnost 
se na vytváření koncepce a podmínek HMU podílet. Vstupují do oblasti, ve které panují 
pevně daná pravidla. V této situaci byly už ovšem státy předchozího, severního rozšíření, 
které vstoupily do EU v roce 1995 a dvě z nich vstoupily přitom hned zpočátku také do 
HMU (Finsko, Rakousko). 

�.2.2   Postavení nezúčastněných zemí
HMU se stala nejvýraznější ze všech politik EU, ve které nepostupují všechny členské 
státy stejnou rychlostí. Ačkoliv jsou státy dosud stojící mimo eurozónu z hlediska svých 
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motivací v odlišné pozici – některé dočasné do doby splnění konvergenčních kritérií, jiné 
trvalé do doby změny politického rozhodnutí – všechny musí brát v úvahu, že jsou členy 
EU a plnit z toho vyplývající povinnosti.
Existence HMU vyžaduje od členských zemí EU kromě měnové také koordinaci 
hospodářské politiky. Proto v souvislosti s jejím posílením a mnohostranným dohledem 
EU (čl. 103 Smlouvy o ES ve znění Smlouvy z Nice) musí každý stát stojící mimo HMU 
zpracovávat každoročně aktualizované konvergenční programy, které sledují hospodářskou 
situaci jednotlivých zemí s cílem včas předejít nadměrným schodkům veřejných financí.8 
(Nařízení Rady č. 1466/97)
Státy, které se neúčastní třetího stupně budování HMU, mohou vykonávat nezávislou mone-
tární politiku, musejí však brát v úvahu, že jejich měnová politika je věcí společného zájmu. 
V rámci této koordinace přitom musí přihlížet ke zkušenostem získaným v rámci dosavad-
ní spolupráce a respektovat stávající pravomoci v této oblasti (článek 124 Smlouvy o ES ve 
znění Smlouvy z Nice). Neúčastní se řízení měnové politiky v rámci Evropské centrální 
banky (ECB), ale jsou v ní zainteresovány prostřednictvím své účasti v Evropském systému 
centrálních bank (jeho součástí je ECB a všechny centrální banky členských států EU – tzv. 
Eurosystém) a prostřednictvím Generální rady, jednoho ze tří rozhodovacích orgánů ECB. 
Generální rada je orgánem, který spojuje státy uvnitř a vně eurozóny, orgánem nezbytným 
už jen z toho důvodu, že větší část členských států dosud v HMU není. Jejími členy 
jsou prezident a viceprezident ECB a všichni guvernéři centrálních bank členských 
států EU. Odpovídá za realizaci úkolů vyplývajících z definice měnové politiky EU jako 
oblasti společného zájmu. Její aktivity spočívají v poradní činnosti, intenzivní spolupráci 
centrálních bank členských zemí v oblasti statistiky, přípravě čtvrtletních a výročních 
zpráv ECB, stanovení pracovních podmínek zaměstnanců ECB a hlavně v přípravách na 
další rozšíření eurozóny, především na pevné zafixování směnných kurzů měn budoucích 
členů HMU vůči euru. Generální rada je zároveň důležitým informačním prostředkem 
mezi všemi členy EU v oblasti společné měnové politiky. (Protokol o statutu Evropského 
systému centrálních bank, Jednací řád Generální rady Evropské centrální banky)
Z tohoto výčtu propojenosti politik nečlenských zemí HMU na měnovou politiku 
Společenství vyplývá, že nejsou přímo účastníky rozhodování o společné měnové politice, 
ale nepřímá odpovědnost za společnou měnu na nich leží.
Pro všechny členské země, které zatím stojí mimo HMU a budou mít zájem se připojit 
k eurozóně, platí stejné podmínky a obdobný rozhodovací postup, jaký byl uplatněn 
u první skupiny kandidátů. K posouzení, zda daná země plní konvergenční kritéria pro 
vstup, dochází každé dva roky, případně ad hoc, pokud o to příslušné země požádají.9 
Toto hodnocení v podobě tzv. konvergenčních zpráv vypracovávají jak ECB, tak Evropská 
komise a slouží Radě EU po konzultaci s Evropským parlamentem a projednání v Radě 
ve složení šéfů států a vlád jako kvalifikované doporučení pro konečné rozhodnutí, zda 
se HMU rozšíří o další státy. Rada EU přitom rozhoduje kvalifikovanou většinou. (čl. 121 
a 122 Smlouvy o ES ve znění Smlouvy z Nice) 
V rámci skupiny nově přijatých států stojících dočasně mimo HMU je možné rozlišit 
z hlediska dosavadní měnové integrace (1) země, které už mají svoji národní měnu úzce 
svázánu s eurem prostřednictvím Mechanismu směnných kurzů (ERM II), což jsou Litva, 
Lotyšško, Estonsko, Slovinsko, Slovensko, Kypr a Malta10 a (2) země, které tak teprve 
hodlají učinit, mezi něž patří Česko, Maďarsko a Polsko. Toto rozdělení je ovšem dočasné 
a vzhledem k už zmíněné povinnosti těchto zemí vstoupit dříve či později do HMU, 
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budou muset vstoupit také do ERM II jako nutného předstupně členství v eurozóně. Vstup 
do ERM II je fakticky vyjádřením reálného zájmu o co nejrychlejší vstup do HMU a je 
také v zájmu těchto zemí, protože mají v rámci omezené fluktuace národní měny užší 
manévrovací prostor pro svoji měnovou politiku.
První změna nastává od 1. ledna 2007, kdy se na základě doporučení Evropské komise 
a schválení Radou EU stane třináctým členem HMU jako první stát střední a východní 
Evropy Slovinsko. Současně první ze zemí této skupiny, která splnila konvergenční kritéria. 
(Komise navrhuje přijmout euro v lednu 2007)

�.�   Česko a jeho aktéři při přibližování se podmínkám HMU
Vznik HMU v EU k 1. 1. 1999 neměl bezprostředně na ČR jako tehdy nečlenský stát 
Společenství přímý ekonomický vliv, ale z politického hlediska budoucí členské země to 
bylo datum zásadní. Skončilo několikaleté období příprav na vytvoření jednotné evropské 
měny a po vstupu většiny tehdejších členských zemí EU do HMU se staly konvergenční 
podmínky vstupu zásadními pro kandidátské státy. 
EU už jen vzhledem k nastaveným podmínkám neočekávala, že se kandidátské státy 
stanou členy HMU záhy po vstupu do EU. Na druhé straně posuzování jednotlivých 
států před vlastním přistoupením v rámci tzv. hodnotících zpráv Evropské komise 
(AVIS) předpokládalo, že k připojení všech budoucích členských států do HMU dojde. To 
znamenalo sice ne přímo nutnost plnění kritérií už před vstupem, ale jejich respektování 
jako minimálně základních cílových parametrů. (Zahradník 2003: 331) Akcent EU na tuto 
problematiku už v předvstupním období tak předpokládal nepřímou snahu kandidátů 
o budoucí účast v eurozóně.
V českém prostředí se aktivitami souvisejícími s budoucím členstvím v HMU zabývaly 
a zabývají především vláda (v rámci agendy ministerstva financí a ministerstva průmyslu 
a obchodu) a Česká národní banka (ČNB). Tyto instituce zároveň vydávají každý rok 
hodnotící zprávu o konvergenčním procesu ČR při začleňování do eurozóny.
Téma vstupu do HMU se také nepravidelně objevovalo v programových dokumentech 
politických stran, a velmi okrajově bylo součástí širší diskuse před vstupem do EU. V jejím 
rámci se předpokládalo, že přijetí eura a splnění požadovaných podmínek nebude činit 
Česku výraznější problémy. Fiskální konvergenční kritéria, která působila zásadní problémy 
tehdejším členským zemím, plnila ČR po podání žádosti o členství v EU v roce 1996 bez 
potíží, naopak menší obtíže měla s kritérii měnovými (inflace, dlouhodobé úrokové sazby). 
V následujících letech se toto pořadí obrátilo.
ČNB vydala první obsáhlý dokument o strategii přistoupení k eurozóně „Česká republika 
a euro“ v prosinci 2002 v souvislosti s ukončením přístupových vyjednávání. Závazek 
vstupu do EU byl jejich nedílnou součástí. Součástí strategie bylo zhodnocení pozitivních 
důsledků a rizik, které vstup pro Česko přináší. V ní se centrální banka vyslovila k rychlé 
variantě přistoupení k HMU s tím, že klíčovými faktory budou sladěnost české ekonomiky 
s ekonomikami členských zemí EU, flexibilní fiskální politika a fungující trh práce. Pokud 
se provedou rychlé reformy ve fiskální oblasti, očekávala ČNB dokonce možnost zavedení 
eura v prvním možném termínu, v roce 2007. (Česká republika a euro)
Na tento významný dokument navázala vláda a ČNB 13. října 2003 „Strategií přistoupení 
České republiky k eurozóně“, který se – ačkoliv vycházel s předchozího programového 
dokumentu ČNB – lišil v zásadním, v načasování data vstupu. Strategie byla přitom 
společným dokumentem vlády i centrální banky. Tento rozpor byl způsoben tím, že ČNB 
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předtím nevěděla, jak se vláda postaví k řešení nepříznivého vývoje veřejných financí. 
V průběhu roku 2003 přišla vláda s koncepcí, která předpokládala postupné snižování 
veřejného deficitu v průběhu několika let. To znamenalo, že v roce 2006, kdy by mohla ČR 
po dvouletém setrvání v ERM II poprvé požádat o členství v HMU, by nebyla schopna 
plnit požadované kritérium deficitu veřejných financí a vstoupit do eurozóny v roce 
2007. Předpoklad, že Česko vstoupí do ERM II až po konsolidaci problému veřejného 
deficitu (rok 2007) znamenal, že se reálné datum vstupu posunulo až na horizont let 2009 
– 2010. (Strategie přistoupení České republiky k eurozóně) V souvislosti s výhledem, 
že k odstranění nadměrného deficitu dojde až v roce 2008, který potvrdil schválený 
Konvergenční program z listopadu 2005 a jako reálný jej zhodnotila i Rada ministrů 
hospodářství a financí ECOFIN (Konvergenční programy České republiky, Press Release 
2704th Council Meeting), počítá ČR se vstupem do HMU k 1. lednu 2010.
Klíčové bude v tomto ohledu plnění konvergenčních kritérií. Kromě prvního fiskálního 
kritéria deficitu veřejných financí, které ČR ze zmíněných důvodů neplní, se ostatní 
podmínky daří Česku plnit bez závažných problémů. Druhé fiskální kritérium veřejného 
zadlužení je i přes jeho rostoucí úroveň, vzhledem k požadované referenční hranici, stále 
relativně velmi nízké a jeho udržení pod tímto limitem by nemělo být ohroženo. 
Pokud jde o zbývající měnová kritéria, inflační kritérium se Česku daří rovněž plnit. 
Inflační cíl ČNB je stanoven na úroveň 3 procent a centrální banka se navíc zavázala, 
že reálná hodnota inflace se nebude lišit o více než jeden procentní bod na obě strany. 
Za předpokladu stabilního vývoje inflace v ostatních členských zemích EU (průměrná 
inflace Unie ne výrazně pod úrovní 2 procent), jsou podmínky pro splnění kritéria 
splněny. Zhodnocení plnění kritéria měnové stability bude skutečně možné až po vstupu 
české koruny do kurzového mechanismu ERM II, které česká vláda předpokládá v druhé 
polovině roku 2007. Počítá přitom se členstvím pouze na nezbytně nutnou dobu, tedy 
dva roky před vlastním přijetím eura. Kolísání měnového kurzu koruny je dosud menší 
než povolené rozpětí ±15 procent. Odchylky od průměrného kurzu jsou přitom značné, 
především v souvislosti s posilováním české měny. S poslední z podmínek, úrokovým 
kritériem, nemá Česko vážnější potíže a pokud nedojde k ohrožení důvěry finančních 
trhů k dokončení reformy veřejných financí, neměly by dlouhodobé úrokové míry výrazně 
kolísat. (Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií) Konkrétní hodnoty 
plnění jednotlivých kritérií (vyjma stability měnového kurzu) přibližuje Tabulka 2. 

Tabulka 2: Plnění konvergenčních kritérií v ČR (%)

2002 2003 2004 2005 (odhad)
Hodnota ČR Hodnota ČR Hodnota ČR Hodnota ČR

Veřejný 
deficit -3,0 -6,8 -3,0 -12,5 -3,0 -3,0 -3,0 -4,8

Veřejné 
zadlužení 60,0 29,8 60,0 36,8 60,0 36,8 60,0 37,4

Vývoj 
inflace 2,9 1,4 2,7 -0,1 2,2 2,6 2,4 1,8

Úrokové 
sazby 6,9 4,94 6,12 4,12 6,28 4,75 5,8 3,3

Zdroj:  Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR 
s eurozónou. Společný dokument Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a České 
národní banky.
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Celkově je Česko zemí, která v rámci Visegrádské skupiny plní požadovaná kritéria 
relativně nejlépe.11 V roce 2008, po snížení deficitu veřejných financí pod požadovanou 
hranici 3 procent, by měla splňovat kompletně všechna kritéria. 
Ačkoliv tak bude ČR v krátkodobém horizontu připravena na vstup do HMU, nedá se totéž 
úplně tvrdit o veřejnosti. V období krátce před vstupem Česka do EU sice probíhala veřejná 
diskuse o výhodách a nevýhodách členství, kterou iniciovala vláda, ale téma budoucího 
přijetí společné evropské měny v ní chybělo. Veřejnost si tak fakticky neuvědomovala, že 
současně se členstvím v EU přijala ČR závazek budoucího přijetí eura. Je otázkou, do jaké 
míry souvisí s tímto důsledkem vývoj veřejného mínění, kdy počet zastánců přijetí společné 
měny mírně klesá, a naopak podíl odpůrců vytrvale roste, jak dokládá Tabulka 3.

Tabulka 3: Postoje občanů ČR k přijetí eura (%)

XI/2001 X/2002 III/2003 XI/2003 V/2004 V/2005 IV/2006

Pro 52 53 52 58 56 52 45

Proti 23 24 32 31 35 37 43

Neví 25 23 16 11 9 11 12
Zdroj: Vztah ČR a EU 2006.

�.�   Závěr: rychlost versus pozvolný postup
Deset nových členů včetně Česka, kteří vstoupili do EU v roce 2004, se hned záhy ocitlo před 
dilematem: mají přijmout co nejdříve euro, nebo si zachovat co nejdéle vlastní měnovou 
autonomii v rámci svých ekonomik? Ačkoliv první náznaky záměrů přistupujících 
států ukazovaly spíše na variantu „velkého třesku“ s co nejbližším vstupem do HMU, 
vykrystalizovaly postupně jednotlivé národní strategie do podoby spíše pomalého 
přechodu k eurozóně. V rámci těchto strategií je navíc poměrně zřetelná snaha větších 
států (Polsko, Česko, Maďarsko) vstup pokud možno oddálit, zatímco zbývající menší státy 
se snaží přistoupit k euru dříve. 
Výhody a nevýhody začlenění se k eurozóně jsou přitom dlouhodobě známé. 
Nejpravděpodobnějším důvodem pozvolného přechodu ke společné měně je fakt, že 
HMU předpokládá rigidní makroekonomickou politiku, což je v době, kdy v některých 
zemích ještě stále probíhají strukturální změny, značně nevýhodné. Nové státy se musejí 
vyrovnávat nejen s důsledky doznívajícího přechodu k tržní ekonomice, ale nově také 
k jednotnému vnitřnímu trhu v EU (Ardy, Begg, Hodson, et al. 2006: 266) Nutnost plnit 
přitom závazky, které vyplývají z konvergenčních kritérií, tento přístup jenom posiluje. 
V několik let fungující HMU začínají rovněž vznikat rozpory ohledně dodržování 
podmínek definovaných kvůli zachování stability eura, mezi něž patří hlavně Pakt stability 
a růstu. Zeslabení uplatnění původních podmínek stanovených ještě před samotným 
vznikem HMU, k němuž došlo v roce 2005, signalizuje, že dosažení konvergenčních kritérií 
vedlo v prvních letech po vstupu k poměrně rovnoměrnému hospodářskému vývoji 
v členských státech, ale později se začaly jednotlivé ekonomiky lišit. Státy, které se dostaly 
do hospodářských problémů (zpomalení ekonomického růstu, zvýšení nezaměstnanosti, 
strukturální reformy) měly potíže přísným podmínkám vyhovět. V důsledku chybějícího 
důsledného automatického sankčního mechanismu nebylo Společenství schopno si 
dodržování Paktu vynutit. 
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Pro nové členské země a zejména Česko, které nemá s podmínkami vstupu zásadní problémy, 
tato situace naznačuje, že mnohem snazší bude se do HMU zapojit než potom dosažené 
výsledky udržet. Nutnost provedení důležitých reforem (sociální systém, zdravotnictví) 
bude tuto pozici ještě více ztěžovat. Zůstávat zatím stranou jedné z byť důležitých 
integračních oblastí nemusí být pro jejich vlastní politickou strategii a hospodářskou 
politiku tak nevýhodné. A to právě z toho důvodu, jak zásadním zásahem do ekonomiky, 
měnové tradice i národní suverenity tento krok je a jak omezující překážkou pro další 
nezbytné reformy ještě být může. Dlouhodobé setrvávání mimo struktury HMU by však 
mohlo vést k nevěrohodnosti přistupujících států, potenciálním konfliktům s EU a také 
dalšímu rozčarování veřejnosti z integračního procesu, se kterým se Společenství potýká 
v poslední době.
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Poznámky
 1 Jednalo se o zprávu expertního týmu pod vedením tehdejšího lucemburského premiéra a ministra financí 

Pierra Wernera ze 7. 10. 1970, jejímž základem byl návrh na vytvoření HMU do roku 1980. Důvody 
neúspěchu byly v zásadě dva – odlišné integrační představy jednotlivých členských zemí a nepříznivá 
hospodářská situace. 

 2 Dvě soupeřící koncepce, které se lišily v představě, jak dosáhnout realizace a úspěchu HMU. Ekonomisté 
(reprezentovaní Německem) požadovali co největší sblížení ekonomik členských zemí a teprve poté 
zavedení společné měny. Naopak pro monetaristy (reprezentované Francií) bylo důležité co nejrychlejší 
zavedení společné měny, která bude mít pozitivní důsledky a hospodářskou konvergenci si následně 
vynutí. Blíže např. Tsoukalis 1997: 139-140.

 3 Pakt stability a růstu byl schválen především na naléhání Německa na zasedání Evropské rady 
v Amsterdamu 16. – 17. 6. 1997 a formou nařízení vstoupil v platnost s počátkem třetí etapy budování 
HMU, tj. k 1. 1. 1999. Byl přijat jako preventivní nástroj, který měl zaručit fiskální disciplínu zúčastněných 
států i po splnění konvergenčních kritérií a jejich vstupu do HMU. Zavedl přesný postup, který může 
vést v případě překročení povolené hranice (veřejný deficit max. 3 %,  veřejné zadlužení max. 60 %, 
v případě překročení jeho snižování) k peněžní pokutě, o které rozhoduje kvalifikovanou většinou Rada 
EU s vyloučením hlasů posuzovaného státu. Tato pokuta ovšem není automatická. Protože docházelo 
k četnému porušování Paktu především ze strany větších států (Německo, Francie) a zároveň nebyly 
uplatněny sankce, dohodla se 22. března 2005 Evropská rada na jeho zmírnění spočívajícím v rozšíření 
počtu možností, kdy lze nadměrný deficit akceptovat a také v prodloužení období, během něhož má dojít 
k nápravě.  

 4 Členské státy se z hlediska členství v HMU dělí v zásadě na tři skupiny: (1) ins – státy, které už vstoupily 
do eurozóny, (2) pre-ins – skupina států, které nejsou členy z důvodů nesplnění konvergenčních kritérií 
a (3) opt-outs – země, které si vyjednaly výjimku ze Smlouvy o EU (Velká Británie, Dánsko).

 5 ERM II (z anglického Exchange Rate Mechanism) je založen na pevně stanovené centrální paritě 
s fluktuačním rozpětím ±15 %. Od 1. 1. 1999 plynule navázal na původní ERM, který existoval ještě před 
vznikem HMU jako jedna ze součástí Evropského měnového systému.
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 6 Tři etapy rozložené do období let 1990 – 1994 (přípravná), 1995 – 1998 (rozhodující) a 1999 – 2002 
(realizační).

 7 Mezi těmito státy je ale třeba rozlišovat. Zatímco Velká Británie a Dánsko mají výjimku ze Smlouvy o ES, 
Švédsku žádné takové právo přiznáno není. Švédsko se úmyslně nezapojilo do Mechanismu směnných 
kurzů a nezajistilo soulad statutu jeho centrální banky se statutem Evropské centrální banky a Evropského 
systému centrálních bank, čímž se záměrně diskvalifikovalo z účasti v HMU. Přesto nebyla vůči tomuto 
postupu ze strany EU uplatněna žádná výhrada.

 8 Členové eurozóny vypracovávají stabilizační programy.
 9 Jako například Slovinsko a Litva 2. 3. a 16. 3. 2006.
 10 Součástí ERM II je ještě Dánsko, které má ovšem výjimku ze Smlouvy o ES.
 11 Doklad srovnání a postupu jednotlivých zemí při plnění podmínek vstupu do HMU lze najít např. 

v Konvergenčních zprávách ECB. 
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�.1   Úvod
Problematika budoucnosti České republiky (ČR) v multikulturní Evropě má ex definitione 
několik rovin. Obecně záleží na způsobu vymezení ČR na jedné straně a Evropy na straně 
druhé. Obé pak výrazně determinuje nejen východiska, ale především závěry případných 
zkoumání.
V případě ČR je řešení relativně snadné, neboť se z mnoha zřejmých důvodů jedná 
o snadno rozpoznatelnou jednotku. Výběr vhodné opce („úhlu pohledu“) pak záleží pouze 
na tom, zda je postačující, je-li ČR považována za jednotného, vnitřně nijak nečleněného 
aktéra, nebo jde naopak o to zachytit, jakým způsobem se uvnitř ČR vytváří konkrétní 
politická agenda, resp. jaké kořeny mají konkrétní politická rozhodnutí, která ČR jako 
taková přijímá. (Základní matrici lze ve druhém z případů vytvořit např. na základě 
kombinace jednotlivých „rovin vládnutí“ a příslušných aktérů.) (srov. Fiala, Schubert 2000, 
Buzan 2001)
Definovat „Evropu“ je v porovnání s problémy při vymezování ČR nesrovnatelně obtížnější. 
Geografické ohraničení se ne vždy překrývá s vymezením „politickým“. Navíc i v případě 
„Evropy“ vyvstává otázka, zda ji pro účely zkoumání považovat za jednotnou entitu, nebo 
naopak za aktéra, jenž je vnitřně členěn a jehož výstupy nejsou pouhým souhrnem výstupů 
jeho součástí, ale spíše novou kvalitou.
Za jednu z možností při řešení tohoto problému lze považovat kritérium členství v Evropské 
unii (EU), resp. ztotožnění „Evropy“ s EU a jejími členskými státy. Od textu zařazeného 
do tohoto sborníku se to snad i předpokládá, nicméně otázka multikulturalismu a jeho 
projevů (v nejširším slova smyslu) takovou „zkratku“ jednoduše neumožňuje, spíše 
naopak. Danou materii nelze z povahy věci zkoumat striktně v rámci hranic EU – ty je 
potřeba z pochopitelných důvodů soustavně překračovat. EU lze (vedle ČR) maximálně 
použít jako jeden ze základních referenčních bodů, jednu z „rovin vládnutí“, na niž je ČR 
od 1. května 2004 plnohodnotně „napojena“.
Tato skutečnost je zřejmá z teoretických rozpracování problematiky multikulturalismu, 
která je (krom jiného) charakteristická nejen svým důrazem na možnost soužití různě 
definovaných sociálních skupin v jednom „logickém“ celku, ale i tím, že sama o sobě 
postrádá obecně přijímanou definici, resp. obsahuje zároveň popis existujícího stavu, proces 
i (žádoucí) cíl veřejné politiky (srov. mj. Barša 2003: 10-19). Navzdory (nebo díky) tomu je 
otázka multikulturalismu ve veřejném diskurzu stále častěji akcentována (srov. např. Prins 
2005). V kontextu EU, jež aspiruje na „stále užší“ integrační seskupení a překračuje rámec 
čistě ekonomické jednotky, přitom multikulturalismus (resp. jeho (ne)implementace) 
získávají rozměry, které ve svém důsledku mají potenciál ovlivňovat dosažený stupeň 
integrace, resp. tzv. prohlubování integrace. I to je důvodem, proč EU a její instituce 
multikulturalismu přikládají relativně velký význam a v rámci svých pravomocí usilují 
o efektivní naplňování ideálu koexistence nejen jednotlivých zemí, ale i jejich různorodých 
sociálních skupin a kultur.
Tento text s ohledem na uvedené obtíže, svůj rozsah a zaměření neaspiruje na akademickou 
studii, jež by zpracovávala otázku postavení ČR v multikulturní Evropě v celé její šíři. 
Spíše představuje pokus o základní a přístupné shrnutí dvou okruhů relevantních otázek, 
které s daným problémem úzce souvisejí, a o zhodnocení pozic ČR. Konkrétně zde bude 
rozpracována problematika rozšiřování EU a otázka tzv. prostoru svobody, bezpečnosti 
a spravedlnosti.
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Geografická penetrace EU v současnosti víceméně dosahuje mezí, které bývají z různých 
důvodů považovány za limitní. Jinak řečeno, další rozšiřování EU (včetně již schváleného 
rozšíření o Bulharsko a Rumunsko) nastolují otázku, nakolik je EU schopna absorbovat další 
země, které nejenže nejsou adekvátně ekonomicky vyspělé, ale navíc mají i zcela odlišné 
tradice, kulturu a/nebo náboženství, což je obecně nejpatrnější především v případě hojně 
diskutovaného rozšíření EU o Turecko.
Otázka tzv. prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti s multikulturalismem rovněž 
souvisí, byť se na to často neupozorňuje. Zatímco v souvislosti s rozšiřováním EU jde 
o pokusy vypořádat se s multikulturalismem ex ante, rozvoj dané politiky naopak 
(z určitého úhlu pohledu) představuje řešení multikulturní reality ex post, a to především 
za pomoci nástrojů řazených do kategorie „justice a vnitra“.
Samotný multikulturalismus a jeho sociálněvědní vymezení bude v textu akcentováno jen 
velmi okrajově.1 Stejně tak bude naloženo i se striktně vědeckými pokusy „rozklíčovat“ 
formu a obsah jednotlivých „rovin vládnutí“, jejich vzájemnou interakci a permanentní 
redefinici.2 Důraz bude kladen spíše na konkrétní problémy, které s sebou „multikulturní 
Evropa“ přináší, na jejich diskusi a řešení v EU (a potažmo v „Evropě“) a postoje ČR. 
Z tohoto důvodu nebude ani EU, ani ČR považována za vnitřně koherentní entitu. Naopak 
bude ve všech případech, kdy to bude jen trochu možné, upozorněno na vnitřní divergence, 
a to jak v EU, tak i v ČR. Nejde přitom jen o to poukázat na názorovou pestrost a v mnoha 
případech i četné kontroverze, které jsou s otázkou multikulturalismu spjaty. Důvodem pro 
tuto opci je i skutečnost, že samotné meritum věci (multikulturalismus) postrádá obecné 
přijetí, resp. že z povahy umožňuje různé interpretace, což platí nejen o multikulturalismu 
jako takovém, ale i o jeho projevech a „politických“ odpovědích na ně.

�.2   Strategie pro Českou republiku?
Hodnotit působení ČR v kontextu EU lze různě a sociální vědy pro tyto účely disponují 
celou řadou více či méně vhodných nástrojů. Z hlediska tohoto textu (jeho zaměření 
a rozsahu) není striktní vymezení vhodných metodologických opcí (a výběr jedné 
z nich) rozhodující. Určitý rámec zkoumání, jenž umožní v závěru zhodnotit působení 
ČR v souvislosti s její přítomností v „multikulturní Evropě“, však nezbytný je. Z mnoha 
dostupných lze použít např. ten, jenž byl rozpracován v publikaci Česká soda v Evropské 
unii s podtitulem Scénáře strategického chování ČR v EU.3, 4

Obecně lze rozlišit mezi třemi základními strategiemi chování ČR v EU, přičemž všechny 
přímo závisejí na míře politických ambicí ČR. V případě velkých ambicí se nabízejí čtyři 
strategie: strategie nepostradatelného specialisty, strategie rebela, strategie vůdce koalice 
a strategie hledání mocného patrona. Má-li ČR ambice střední, je možné rozlišovat mezi 
strategií ostražitého hlídače kompetencí, strategií odbourávání bariér, ochranářskou 
strategií a strategií soustředění na obranu národní suverenity. Konečně v případě malých 
ambicí se nabízejí strategie odtažitého člena, popř. strategie černého pasažéra (Frič a kol. 
2004: 17–36). Základní charakteristiky jednotlivých strategií jsou uvedeny v tabulce 1, 
vytvořené na základě informací uvedených v citované publikaci.
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Tabulka 1: Strategie chování České republiky v Evropské unii

Ambice Strategie Charakteristika/poznámka

Velké ambice Strategie 
nepostradatelného 
specialisty

volba některé z politik, specializace na 
konkrétní problematiku, požadavek vysoké 
konformity s realitou EU

Strategie rebela primárně transformace stávající 
hospodářské politiky v EU

Strategie vůdce koalice obtížná strategie, závislá na mnoha 
proměnných

Strategie hledání 
mocného patrona

podíl na vytváření vícerychlostní Evropy, 
resp. tzv. „pevného jádra“

Střední ambice Strategie ostražitého 
hlídače kompetencí

strategie závislá na stanovení priorit; 
možnost využít ji pouze jako „náhražku“

Strategie odbourávání 
bariér

koncentrace na odstraňování přechodných 
období stanovených před vstupem do EU

Ochranářská strategie úsilí v maximální možné míře podporovat 
vlastní subjekty, především firmy

Strategie soustředění 
na obranu národní 
suverenity

strategie zaměřená proti snahám 
o federalizaci EU a vznášení nároků vůči ČR 
(např. ze strany sudetských Němců)

Malé ambice Strategie odtažitého 
člena

minimální očekávání od členství ČR v EU, 
selektivní využívání výhod

Strategie černého 
pasažéra

maximálně využívat výhod členství ČR v EU, 
minimalizovat náklady, nutnost adaptace na 
odlišný způsob jednání v EU

Zdroj: Frič a kol. 2004

�.�   Rozšiřování Evropské unie
O problematice multikulturalismu se v kontextu EU nejčastěji hovoří v souvislosti s dalším 
rozšiřováním Unie. V současnosti – po rozšíření EU o deset zemí, mezi nimiž byla v roce 
2004 i ČR – existuje mezi politiky i veřejností více či méně proklamované přesvědčení, že 
stávající geografická penetrace EU představuje z mnoha důvodů „maximum možného“. 
Mezi nejčastější z nich patří otázka odlišných tradic, kultury či náboženství, co se týká 
prakticky všech současných aspirantů na členství v EU. Všechny další pokusy o budoucí 
rozšiřování EU proto jsou (a budou) pravděpodobně zpochybňovány více než všechna 
rozšiřování předcházející. Ostatně i poslední („východní“) rozšíření bylo v tomto směru 
poměrně problematické, minimálně srovnáme-li jej s „vlnami“, které předcházely (srov. 
Fiala, Pitrová 2003b: 17–21).
ČR je jako jedna z členských zemí do uvedených debat nejen plně zapojena, ale zároveň 
disponuje potenciálem výsledné rozhodnutí EU o směru a rychlosti dalšího rozšiřování 
buď podpořit, nebo odmítnout. Každé rozšíření musí jednomyslně odsouhlasit Rada pro 
všeobecné záležitosti složená z ministrů zahraničních věcí příslušných zemí. Kromě toho 
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musí ve všech členských státech proběhnout ratifikace konkrétních smluv o přistoupení, 
a to buď v parlamentu, nebo prostřednictvím referenda (podle pravidel té které země).5

V současnosti jsou mezi státy aspirující na členství v EU řazeny Bulharsko, Rumunsko, 
Chorvatsko, Makedonie a Turecko.6 Po referendu, které se uskutečnilo v květnu 2006 
v Černé Hoře a které rozhodlo o oddělení tohoto území od Srbska, se pak očekává vyjádření 
integračních ambicí i z této země (v době sepisování tohoto textu se tak už několikrát stalo, 
nicméně EU na ně doposud oficiálně nereagovala).
V EU v poslední době probíhají o dalším rozšiřování intenzivní diskuse. Instituce Unie i její 
členské státy řeší otázku, jak na jedné straně zachovat vnitřně koherentní („prohloubenou“) 
EU a na straně druhé napomáhat rozšiřovat její hranice (a naplňovat dříve přijaté závazky). 
Z hlediska Unie jde především o zachování její vnitřní i vnější akceschopnosti. Co se týče 
postojů jednotlivých členských států, jsou do nich projektovány nejen pohledy na charakter 
současného evropského integračního procesu a jeho budoucího směřování, ale i dosavadní 
(„historická“) zkušenost s integrací jako takovou (srov. např. Special Eurobarometer 251: 5-
6). Aspiranti na členství v EU pak zvažují především ekonomické a politické přínosy, které 
jim přistoupení k Unii poskytne (má poskytnout).
Všechny země, které – ať už fakticky, nebo zatím pouze deklaratorně – usilují o členství 
v EU, mají v porovnání se současnými členskými zeměmi několik společných charakteristik. 
Jde o relativně nové a/nebo nestabilní (méně stabilní) demokratické režimy, které sice 
disponují jasně vymezenou základní sadou státních institucí, avšak zároveň mají poměrně 
značné problémy s jejich fungováním. Tato skutečnost se nejzřetelněji odráží v jejich 
ekonomice. Všechny státy aspirující na členství v EU mají např. výrazně nižší hrubý 
domácí produkt, než činí průměr Unie (Evropská unie).7 Vedle toho se potýkají s vlastním 
nestabilním právním prostředím, pomalu a/nebo špatně fungujícími soudy, nedostatkem 
administrativních kapacit, nevhodnou strukturou hospodářství, imobilními trhy práce 
atd. Obecně nicméně všechny uvedené země od přistoupení k EU očekávají potvrzení 
směřování vlastních vnitřních reforem, jejich urychlení a akceptaci toho, že patří mezi 
„evropské“ země.
Na úrovni EU je diskuse o dalším rozšiřování strukturována podle tří základních „os“. Jejich 
společným jmenovatelem je obava o „osud“ dosaženého stupně integrace, resp. obava o její 
další směřování. Ekonomická argumentace akcentuje problematickou hospodářskou situaci 
aspirantů na členství (viz výše), popř. jejich údajnou neschopnost dostát v krátkodobém či 
střednědobém časovém horizontu všem závazkům, které z členství v EU vyplývají (např. 
přijetí společné měny euro).
Argumentace institucionální je vedena po linii možností EU přijmout nové členy.8 
V současnosti platná Smlouva z Nice počítá s maximálně sedmadvaceti členy. Jakékoli další 
rozšíření EU proto podle mnoha názorů předpokládá především hlubokou primárněprávní 
revizi, jež by definovala mechanismy vnitřního fungování EU tak, aby nebyly závislé na 
celkovém počtu členských zemí. Určitým pokusem o řešení tohoto problému byla Smlouva 
zakládající Ústavu pro Evropu (tzv. evropská ústava), lze však předpokládat, že v současné 
podobě (po neúspěšných ratifikačních referendech ve Francii a Nizozemsku v květnu 
a červnu 2005) platit nebude. A jiné institucionální řešení prozatím neexistuje.
Poslední z argumentů akcentuje výraznou kulturní odlišnost současných kandidátů, tedy 
odlišnost od těch zemí, které nyní patří mezi členy EU. Přestože v mnoha ohledech převažují 
ekonomické a institucionální argumenty, je právě kulturní argumentace tou, která podle 
četných průzkumů a názorů nejvýrazněji determinuje názory na to, zda a jak stávající EU 
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rozšířit (srov. např. Special Eurobarometer 251). V tomto směru existuje v EU i samotných 
členských státech značná názorová diverzita.
ČR způsob vedení diskuse o rozšiřování EU na úrovni Unie přebírá jen částečně, což se 
týká nejen jejích centrálních státních institucí, ale i dalších aktérů (zejména politických 
stran). Pokud rozlišujeme mezi jednotlivými aspiranty na členství v EU, pak lze – obecně 
řečeno – vést dělící linii mezi Bulharskem a Rumunskem na jedné straně a ostatními 
kandidáty na straně druhé.
V případě Bulharska i Rumunska panuje v ČR v zásadě shoda na tom, že obě země do EU 
patří, a to navzdory veškerým problémům, které se v průběhu přístupových negociací dosud 
objevily. Ministerstvo zahraničních věcí ČR dokonce v několika svých tiskových zprávách 
označilo rozšíření o Bulharsko a Rumunsko za dokončení posledního („východního“) 
rozšíření EU a podpořilo jejich přijetí k 1. lednu 2007, byť se v první polovině roku 2006 
objevilo několik signálů, které naznačovaly možnost oddálení rozšíření až o jeden rok 
(k 1. lednu 2008). Důkazem, že Bulharsko ani Rumunsko (resp. jejich začlenění do EU) 
v ČR nevzbuzují kontroverze, je i fakt, že ratifikace v obou komorách Parlamentu ČR 
proběhla relativně bezproblémově, což mj. znamená i to, že všechny relevantní politické 
strany s tímto krokem víceméně souhlasí. Za pozornost stojí i skutečnost, že ČR přístupové 
smlouvy Bulharska a Rumunska ratifikovala mezi prvními z pětadvaceti členských států EU 
(před ní tak učinily jen Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Řecko, Španělsko a Estonsko).
Otázka rozšíření EU o další země je v ČR (v porovnání s rozšířením o Bulharsko 
a Rumunsko) mnohem kontroverznější. Stejně jako v dalších státech EU se i v ČR v této 
souvislosti nejvíce diskutuje především o Turecku. Otázka rozšíření o další země prozatím 
předmětem širší debaty není; důvodem je na jedné straně velmi specifická povaha Turecka 
a fakt, že s ním už byly zahájeny rozhovory o přistoupení, a na straně druhé skutečnost, že 
další potenciální aspiranti na členství jsou své ambici relativně vzdáleni a z mnoha důvodů 
(ekonomických, politických, geopolitických, sociálních či kulturních) nepředstavují pro 
EU ani jednotlivé členské státy natolik zásadní problém.
Charakteristickým rysem debat, které v ČR o možném přistoupení Turecka k EU probíhají, 
je fakt, že prozatím neexistuje oficiální koherentní pozice české strany. Z hlediska samotné 
vnitropolitické diskuse nejde o podstatnou obtíž, nicméně s ohledem na  postavení ČR 
v EU je tím signalizováno, že ČR v této věci „nemá žádné zájmy“. Signifikantní jsou v tomto 
směru aktivity Ministerstva zahraničních věcí ČR. Koncepce zahraniční politiky České 
republiky na léta 2003 – 2006 např. pouze konstatuje, že ČR je s aspiranty na členství 
v EU „připravena sdílet své zkušenosti z jednání, příprav na přistoupení i zkušenosti po 
vstupu do Unie“ (Koncepce zahraniční politiky České republiky na léta 2003 – 2006: 
12). Ostatní projevy zahraničněpolitické aktivity ČR, které by umožňovaly „vystopovat“ 
konkrétní prvky české pozice ve vztahu k dalšímu rozšiřování EU, pak spadají jen mezi 
individuální vyjádření jednotlivých politických reprezentantů, což platí i o aktivitách na 
úrovni samotné EU.
Konkrétnější jsou v tomto ohledu relevantní politické strany, které v průběhu přistupování 
ČR k EU inkorporovaly do svých programových dokumentů části unijní agendy a po vstupu 
do EU ji začaly zřetelněji akcentovat. Ani zde však neexistuje byť jen elementární shoda. 
Zřetelněji se nicméně ukazuje charakter argumentace, která na pozadí ekonomických 
a institucionálních obtíží s dalším rozšiřováním odkazuje nejčastěji „na širší strategicko-
politické vize toho, jak určití aktéři nahlížejí na konečnou podobu evropské integrace a na 
roli EU ve světové politice“ (Turecko-evropská otázka v české vnitřní politice 2005). Právě 
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kulturní odlišnosti Turecka (a potažmo všech potenciálních členů EU) přitom patří mezi 
klíčové faktory, které (ne)souhlas s dalším rozšiřováním EU determinují.
Na úrovni politických stran lze obecně vymezit šest relevantních pozic.9 Demokratické 
levicové subjekty vstup s odůvodněním „pomoci chudým regionům a ,utlačovaným‘ 
obyvatelům v Turecku“ podporují. Celkově jde o potvrzení jejich vize multikulturní 
Evropy. Podporou multikulturalismu argumentují i mnozí liberálové. Za pozitivní „vedlejší 
produkt“ přistupování Turecka k EU přitom považují jeho postupnou demokratizaci 
a možnost působit vůči dalším muslimským zemím (popř. i muslimským komunitám 
v samotné EU) jako vzor. Konečně poslední pozici, která je pro vstup Turecka do EU, 
reprezentují konzervativní („euroskeptické“) subjekty. Jejich argumentace však není 
orientována na samotné Turecko jako spíše na potenciál této země napomoci (minimálně) 
zpomalit současné supranacionalizační tendence EU.
Mezi odpůrce vstupu Turecka do EU lze řadit křesťanskodemokratické, krajně pravicové 
a krajně levicové subjekty. První z nich ztotožňují evropský integrační proces – zjednodušeně 
řečeno – s „křesťanským projektem“, s čímž potenciální přistoupení Turecka k EU není 
v souladu. Krajně pravicové subjekty zdůrazňují celkovou odlišnost Turecka od zbývajících 
států EU a používají xenofobní a islamofobní argumentaci. Konečně krajní levice pak 
argumentuje především (údajně) pochybným dodržováním lidských práv v Turecku, popř. 
„kapitalistickým“ charakterem dosavadního integračního procesu (srov. Turecko-evropská 
otázka v české vnitřní politice 2005).
S ohledem na očekávané přistoupení Bulharska a Rumunska k EU (ať už v roce 2007, nebo 
o rok později) a na další pokračování negociací s Tureckem a dalšími případnými aspiranty 
na členství v EU lze předpokládat, že se problematika rozšiřování EU bude stále častěji 
objevovat coby součást politické agendy nejen (pochopitelně) na úrovni EU, ale i na úrovni 
národních států, popř. i úrovních nižších. Analýza dosavadních aktivit české strany ukazuje 
obecně na její dvojaký přístup k věci. V případě rozšíření o Bulharsko a Rumunsko ČR 
prakticky konsensuálně celý proces podporuje, zatímco v případě dalších „vln“ (zvláště pak 
Turecka) své oficiální stanovisko teprve hledá. „Pracovní shoda“ prozatím existuje jen na 
úrovni jednotlivých stranickopolitických subjektů. Samotná politická debata tím výrazně 
ovlivněna není, avšak absence oficiální národní pozice může do budoucna představovat 
zbytečnou překážku nejen při reprezentaci ČR jako takové, ale především v době jejího 
předsednictví EU, jež je plánováno na první polovinu roku 2009 a jež mj. předpokládá 
podíl předsednické země na vnější reprezentaci celé EU.

�.�   Prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti
Vedle rozšiřování EU souvisí s multikulturalismem (a především pak s jeho důsledky) 
úzce ještě jeden okruh otázek. V EU se mu obecně přisuzuje jednotné označení „prostor 
svobody, bezpečnosti a spravedlnosti“ (viz výše). Ve skutečnosti se ale jedná o poměrně 
různorodý soubor vzájemně provázaných politických aktivit, jejichž jednotícím prvkem je 
fakt, že všechny (v širším slova smyslu) souvisejí s problematikou zajišťování tzv. vnitřní 
bezpečnosti – a to jak na úrovni EU, tak i jednotlivých členských států. Patří mezi ně 
mj. problematika tzv. schengenského systému, azylová, vízová a přistěhovalecká politika 
či otázka policejní a soudní spolupráce. S ohledem na relativně četné (a mediálně vděčné) 
události mající svůj původ v soužití různorodých kultur v rámci EU lze očekávat, že právě 
tyto politické aktivity budou postupně stále více získávat na významu a budou v EU i jejích 
zemích náležitě akcentovány.
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Problematika prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti má několik charakteristik, 
jejichž existence má pro praktickou politiku své důležité důsledky. Prvním ze znaků je 
fakt, že související otázky, resp. rozhodování o nich se řídí různými pravidly. Přestože 
je v současnosti tzv. maastrichtská pilířová struktura EU (srov. Fiala, Pitrová 2003a: 
128–129) spočívající v konfúzi nadnárodních a mezivládních prvků vychýlena směrem 
k supranacionálnímu „ideálu“ (což je trend, který bude v budoucnu pravděpodobně 
posilovat; důkazem je mj. i text tzv. evropské ústavy), stále existují oblasti (např. policejní 
a soudní spolupráce v trestních věcech), které předpokládají rozhodování víceméně na 
mezivládní bázi. Prakticky to – při určitém zjednodušení – znamená, že pouze v případě, kdy 
se o konkrétní otázce rozhoduje v mezivládním „režimu“, je možné, aby libovolný členský 
stát v Radě nebyl přehlasován, protože je aplikována zásada jednomyslnosti. Ve všech 
ostatních případech se politická rozhodnutí přijímají na základě hlasování kvalifikovanou 
většinou, tedy způsobem, který pro (ne)přijetí rozhodnutí ze strany příslušného členského 
státu předpokládá vytváření funkčních (zpravidla ad hoc) koalic s dalšími členskými 
zeměmi, popř. využití jiných kanálů, které mu umožní dosáhnout cílů, jež jsou v souladu 
s jeho zahraničněpolitickými prioritami.
Další důležitou charakteristikou otázek souvisejících prostorem svobody, bezpečnosti 
a spravedlnosti je skutečnost, že mnohé z nich (výrazněji než jiné záležitosti, které se na 
úrovni EU řeší) zasahují do právních řádů jednotlivých členských zemí, resp. předpokládají 
jejich změnu v souladu s právními akty přijatými v EU, přičemž kvalitativně jde o změny, 
jež jsou v porovnání s posuny, které souvisejí např. s definováním pravidel jednotného 
vnitřního trhu, mnohem zásadnější a hlubší. Často se v této souvislosti upozorňuje, že 
„narušují/zpochybňují“ suverenitu jednotlivých členských států, protože jsou v inherentním 
konfliktu s jejich odpovědností zajišťovat vlastní vnitřní bezpečnost (srov. např. Fiala, 
Pitrová 2003a: 593).
Navzdory skutečnosti, že problematika prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti 
patří mezi relativně nové aktivity, jimž se EU věnuje, rozvíjí se velmi dynamicky. V praxi 
to znamená, že oblast justice a vnitra zaznamenala v porovnání s ostatními politikami 
v posledních letech největší posuny (srov. např. Krutílek, Kuchyňková 2006b).
V současnosti jsou veškeré aktivity na tomto poli zastřešeny tzv. Haagským programem, 
přijatým na zasedání Evropské rady 5. listopadu 2004. Tento dokument nahrazuje dosavadní 
„tamperské“ dokumenty (srov. Pikna 2005: 162) a určuje základní politické směry a priority 
pro rozvoj dané oblasti na následujících pět let. Patří mezi ně mj. otázky základních práv 
a občanství Unie, otázky azylu, migrace, řízení hranic, integrace, problematika boje proti 
terorismu a organizované trestné činnosti či soudní a policejní spolupráce (Haagský 
program).
Z uvedeného výčtu plyne, že Haagský program je komplexním dokumentem, jehož 
podrobná analýza (počítaje v to analýzu výstupů, které předpokládá) přesahuje rozsah 
tohoto krátkého příspěvku. S ohledem na to se následující pasáže soustředí pouze na 
vybrané otázky, které s problematikou prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti (resp. 
Haagským programem) souvisejí a měly (mají) potenciál vyvolat jak v samotné EU, tak 
i v jednotlivých členských státech relativně široké diskuse. Právě na nich je totiž možné 
náležitě demonstrovat postoje a pozice jednotlivých aktérů, popř. sporné body. První 
otázkou je tzv. evropský zatykač (European Arrest Warrant), druhou pak tzv. evropský 
důkazní příkaz (European Evidence Warrant).
Evropský zatykač byl přijat prostřednictvím rámcového rozhodnutí Rady z 13. června 2002 
v reakci na teroristické útoky 11. září 200110 a – zjednodušeně řečeno – umožnil vydávat 
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osoby podezřelé z určitých trestných činů ke stíhání do jiných zemí EU. Obecně se soudí, 
že tak byl zaznamenán výrazný posun od ochrany občanů národních států ve prospěch 
„europeizace“ trestního řízení (srov. Evropský zatykač – efektivní protiteroristický nástroj 
nebo záminka k posílení moci EU? 2004).
Už v samotné EU vyvolalo přijetí uvedeného rámcového rozhodnutí značné kontroverze, 
a to nejen na úrovni samotných členských států, ale i na úrovni zainteresovaných nevládních 
aktérů. Klíčovým bodem kritiky byla kromě konfliktu s jednotlivými národními právními 
řády především otázka kvality přijaté normy, na což upozornily např. Itálie a Německo.
ČR se z důvodu přistoupení k EU v květnu 2004 na schvalování tzv. evropského zatykače 
přímo nepodílela, vnitrostátní diskuse o implementačních opatřeních potřebných pro jeho 
provádění v ČR nicméně ukázala na charakter názorů, které lze při určitém zobecnění 
aplikovat na celou oblast prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Není přitom 
potřeba rozlišovat mezi jednotlivými aktéry (resp. jejich povahou). Sporné body akcentované 
v souvislosti s evropským zatykačem nebyly závislé na tom kterém aktérovi.11

Pro diskusi byla signifikantní především relativně nízká intenzita výměny názorů na 
problematiku evropského zatykače, což je s ohledem na závažnost této normy a její 
konsekvence poměrně zarážející. Krom toho se ukázalo, že povaha výtek vůči evropskému 
zatykači nepřekročila charakter těch, které se objevily již na úrovni EU, resp. tehdejších 
členských států. Na druhou stranu je ale potřeba uznat, že s přihlédnutím k přistupování 
k EU, asymetrickému vztahu ČR a EU a obecnému závazku přijmout se vstupem do EU 
acquis communautaire jako celek nebylo možné v ČR očekávat jakékoli zásadní snahy ve 
smyslu odchýlení od „linie“ prosazované EU.
Debata o druhé z otázek – evropském důkazním příkazu – je z hlediska ČR odlišná. ČR 
je v tomto případě jedním z aktérů, který o dané otázce v EU přímo rozhoduje (resp. má 
možnost o ní rozhodovat). Návrh na zavedení evropského důkazního příkazu v podobě 
rámcového rozhodnutí Rady sice Komise zveřejnila ještě před přistoupením ČR k EU 
(14. listopadu 2003), nicméně legislativní proces byl v této věci zahájen až v roce 2004 
a stále ještě probíhá (byť se původně očekávalo, že rámcové rozhodnutí by mělo být 
implementováno k 1. lednu 2005; srov. PreLex).
Smyslem návrhu je, aby na základě povolení vydaného v jednom členském státě bylo 
možné zadržovat a získávat důkazy od jiného členského státu, pokud by byly vyvezeny 
za hranice země, v níž bylo toto povolení pro policii a vyšetřovací orgány vydáno. Jako 
problematické však bývá označováno to, zda existuje na úrovni EU i jednotlivých členských 
států adekvátní právní báze, nota bene za situace, kdy není v rámci EU k dispozici jednotná 
klasifikace trestných činů, již návrh rámcového rozhodnutí implicitně předpokládá (srov. 
např. Krutílek, Kuchyňková 2006a, 2006b).
Diskuse na úrovni EU, resp. jednotlivých členských států a jejich právních expertů je 
podobná jako v případě evropského zatykače. Akcentovány jsou především problémy 
očekávané při potenciální implementaci příslušné normy a její kvalitativní stránka. 
Dočasnou změnu diskurzu ve smyslu urychlení snah o schválení evropského důkazního 
příkazu znamenaly teroristické útoky uskutečněné 7. července 2005 v Londýně, avšak 
později se ukázalo, že tato událost dokázala jednotlivé členské státy sjednotit pouze 
rétoricky. V poslední době se proti evropskému důkaznímu příkazu několikrát vyslovilo 
např. Německo či Nizozemsko.
Co se týče ČR, pak i zde lze konstatovat, že diskuse o problematice evropského důkazního 
příkazu kopíruje charakter debat o evropském zatykači. Významný rozdíl je ale v tom, 
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že nyní má ČR v Radě, která v dané věci rozhoduje jednomyslně, možnost náležitě 
intervenovat – a bohužel tak příliš nečiní. Navíc veškerá debata se odvíjí maximálně na 
úrovni jednotlivců, resp. jejich individuálních prohlášení. Zmiňované Německo si např. při 
posledním projednávání návrhu vyjednalo výjimku z uplatňování některých ustanovení, 
jimiž se má evropský zatýkací rozkaz řídit. ČR žádnou výjimku nežádala.

�.�   Závěr
„Multikulturní Evropa“ je pojem, který může mít a má různé významy. Tento text se 
pokusil upozornit na některé z nich, přičemž se záměrně soustředil na takové příklady, na 
nichž je relativně snadné demonstrovat pozice ČR. Je zřejmé, že na základě několika málo 
problémových okruhů (rozšiřování EU, evropský zatykač a evropský důkazní příkaz) je 
jakékoli konečné tvrzení o charakteru pozic ČR těžko ospravedlnitelné, nicméně význam 
a povaha zkoumaných kauz umožňují přijmout alespoň dílčí závěry.
Pokud na uvedené problémové okruhy aplikujeme strategie chování ČR rozpracované 
v publikaci Česká soda v Evropské unii, je zcela zřejmé, že ČR nemá v EU vysoké ambice. 
Navzdory relativně specifickým charakteristikám jednotlivých ambicí lze českou ctižádost 
v EU označit spíše jako střední či nízkou (což platí i o výsledné pozici ČR). Minimálně však 
v případě problematiky budoucnosti EU (včetně rozšiřování) existují v EU výzkumy, které 
ukazují na zájem veřejnosti o daný problém (srov. Special Eurobarometer 251). Na druhé 
straně je pravda, že akcentace této otázky v ČR nenabývá takové intenzity jako v EU, což 
může být argument hovořící proti jejímu řešení ve veřejném diskurzu.12

V případě dalšího rozšiřování EU lze českou strategii ztotožnit nejspíše se strategií 
ostražitého hlídače kompetencí, popř. se strategií soustředění na obranu národní suverenity. 
Obé platí především v souvislosti s rozšiřováním o Turecko a s poznámkami, že (1) namísto 
koncentrace na vlastní pozici v EU je akcentováno spíše další směřování projektu evropské 
integrace jako takového a že (2) ve vztahu k dalšímu rozšiřování EU neexistuje na úrovni 
ČR ani jednoznačný konsenzus, ani „hmatatelná“ oficiální pozice.
Pokud jde o problematiku prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, resp. o otázku 
evropského zatykače, evropského důkazního příkazu a jejich (případné) implementace, lze 
tvrdit, že ČR má v těchto otázkách pouze nízké ambice.13 Navzdory značné problematičnosti 
uvedených politických aktivit zde ČR – alespoň prozatím – nechce hrát významnější roli. 
Zřetelně se to ukazuje především v případě projednávání evropského důkazního příkazu. 
V tomto směru pak lze českou strategii ztotožnit zejména se strategií odtažitého člena, 
což lze sice považovat za legitimní cestu, nicméně je třeba mít na paměti, že taková forma 
působení v EU není neproblematická. Nejenže může způsobovat obtíže při přípravě 
a definování priorit pro české předsednictví v první polovině roku 2009, ale především 
negarantuje, že krom určitých „automatických“ výhod může členství v EU přinášet 
i nevýhody nebo náklady, jejichž produkci by ČR neměla podceňovat tím, že se aktivněji 
nezapojuje do příslušných jednání.
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Poznámky
 1 Pro podrobnější diskusi otázek souvisejících s multikulturalismem srov. např. Barša 2003.
 2 Pro podrobnější diskusi otázek souvisejících s tzv. víceúrovňovým vládnutím a tzv. analytickými rovinami 

srov. např. Císař 2002 a Buzan 2001.
 3 Jeden z nejvhodnějších politologických rámců, jenž s sebou přináší i adekvátní nástroje (pochopitelně 

vedle nástrojů jiných sociálněvědných oborů), představuje tzv. policy analysis. Narozdíl od standardních 
přístupů k evropské integraci nabízí širší paletu výzkumných možností, a to jak v čase, tak i v prostoru. 
Rámec, který je použit v tomto textu, z policy analysis vychází (srov. Fiala, Schubert 2000). Soustřeďuje 
se na konkrétní strategie v čase a ČR tacitně považuje za jednotného, nediferencovaného aktéra. Jeho 
užitečnost však tkví v tom, že je dostatečně srozumitelný (až didaktický) a výsledky takto definovaného 
výzkumu mohou napomoci vymezení dalších, šířeji rozpracovaných otázek.

 4 Byť je možné k dané publikaci z vícero důvodů přistupovat i velmi kriticky, její zaměření na rozpoutání 
relevantní, široké a a priori vědecky „neuzavřené“ diskuse o působení ČR v EU je nezpochybnitelné. Právě 
z tohoto důvodu je v tomto textu zmíněna a je využito její klasifikace strategií chování ČR v EU.

 5 V této souvislosti nelze zapomínat ani na české zastoupení v Komisi, které navzdory své formální 
nezávislosti na národních státech představuje pro členské země významný komunikační a informační 
kanál. (Komise připravuje v souvislosti s rozšiřováním tzv. hodnotící zprávy.) Stejně tak nelze opomínat 
ani čtyřiadvacetičlenné zastoupení ČR v Evropském parlamentu (EP), který na úrovni EU s rozšířením 
rovněž vyslovuje souhlas. V porovnání s reprezentací ČR v Radě jsou však zastoupení země v Komisi a EP 
v této souvislosti spíše sekundární, protože pouze v Radě a při ratifikaci smluv o přistoupení disponuje ČR 
právem veta.

 6 Uvedený výčet vychází z informací uveřejněných na stránkách rakouského předsednictví EU. Sama 
EU uvádí jiné řazení (Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Turecko) a podobně je tomu i v jednotlivých 
členských zemích. Pro diskusi rozšiřování v souvislosti s multikulturalismem ovšem není vyčerpávající 
výčet rozhodující. Už samotný fakt, že konkrétní stát usiluje (bude usilovat) o členství v EU znamená, že 
se jeho ambice stává předmětem unijních i vnitrostátních diskusí, a to bez ohledu na jeho formální status 
v negociačním procesu.

 7 V této souvislosti je třeba upozornit na fakt, že po posledním rozšíření EU se průměrný hrubý domácí 
produkt EU výrazně snížil – právě přistoupením zemí ze střední a východní Evropy. V případě porovnání 
ekonomické výkonnosti bývalé EU-15 a současných kandidátských zemí by byl rozdíl ještě výraznější.

 8 V mediálním diskurzu se v této souvislosti hovoří o tzv. „absorpční kapacitě EU“. Krom toho, že jde 
o poměrně zavádějící termín, bývá toto označení občas používáno i v souvislosti se začleňováním 
stávajících členských států do tzv. eurozóny, což vhodnost aplikace tohoto pojmu dále snižuje.

 9 Následující dva odstavce vycházejí z analýzy Turecko-evropská otázka v české vnitřní politice, jež je 
dostupná na stránkách Centra strategických studií. Tento text zároveň podrobněji rozebírá zde zmíněná 
témata.

 10 Přestože je souvislost mezi oběma událostmi vědecky těžko prokazatelná, obecně se experti k takovému 
vysvětlení připojují (srov. např. Evropský zatykač – efektivní protiteroristický nástroj nebo záminka 
k posílení moci EU? 2004).

 11 V tomto ohledu je potřeba připomenout, že diskuse o způsobu převzetí evropského zatykače do českého 
právního řádu byla soustředěna především na úrovni státu (tj. „nesestupovala“ na úrovně nižší), popř. se 
jí účastnili zainteresovaní odborníci.

 12 V ČR si 64 % občanů myslí, že rozšiřování EU je pozitivní, zatímco v EU jako celku zastává tento názor 
pouze 55 % občanů (Special Eurobarometer 251: 55). ČR tak sdílí podobný názor jako ostatní nově 
přistoupivší země. Naopak tzv. staré členské státy vnímají další rozšiřování jako negativní. Každopádně je 
třeba upozornit, že v poslední době dochází k celkovému poklesu podpory dalšího rozšiřování EU (srov. 
Standard Eurobarometer 65: 29).

 13 V rámci výzkumů veřejného mínění Eurobarometer tyto konkrétní otázky řešeny nejsou, nicméně na 
jejich závažnost a potřebu akcentace lze usuzovat např. z toho, že občané EU zmiňují kriminalitu jako 
druhý z nejzásadnějších problémů, které je trápí, přičemž platí, že v nových členských státech se tento 
problém objevuje častěji než v zemích starých (Standard Eurobarometer 65: 8).
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Vzdělávací politika, a zejména politika terciárního vzdělávání, prochází dynamickým 
vývojem jak na národní, tak i na evropské úrovni. Pro analýzu evropské vzdělávací 
politiky je zcela zásadním faktem paralelní existence dvou jejích dimenzí, které lze při 
jisté míře zjednodušení charakterizovat jako dimenzi komunitární a dimenzi mezivládní 
a pojmenovat je jako oblast působnosti Evropské unie ve vzdělávání na straně jedné 
a Boloňský proces na straně druhé. Odlišnost těchto dvou dimenzí evropské vzdělávací 
politiky nespočívá pouze v různém právním podkladu (a z toho vyplývajících rozdílných 
mechanismech politického procesu), ale také v obsahovém zaměření a v neposlední řadě 
v geografickém rozsahu působení těchto „politik“. Vše se stává ještě složitějším, uvážíme-
li, že procesy v rámci obou dimenzí evropské vzdělávací politiky jsou nejen paralelní, ale 
také se vzájemně ovlivňují a v některých aspektech vedou i ke sbližování. Připočítáme-
li k tomu nezbytnou mnohočetnost a diverzitu aktérů charakteristickou pro vzdělávací 
politiku už na národní úrovni, je zřejmé, že se pohybujeme ve velmi komplexním a složitě 
strukturovaném prostoru pro analýzu a vymezení zájmů České republiky v dané oblasti. 

�.1   Postavení vzdělávací politiky v Evropské unii
Postavení vzdělávací politiky v rámci Evropské unie (resp. Evropských společenství a jejich 
předchůdců) bylo po dlouhou dobu determinováno a vymezeno vlastním účelovým 
zaměřením této organizace jako společenství primárně ekonomického. V důsledku toho 
měla  přinejmenším v prvních dvaceti letech existence evropských integračních struktur 
vzdělávací politika (v celkovém kontextu) marginální význam a byla omezena jen na 
některé specifické oblasti, zejména na vzdělávání odborníků v rámci EURATOM. Ustavení 
společného trhu a svobody pohybu a usazování sice mělo nezbytné implikace také pro 
sféru vzdělávání, avšak právě v této oblasti přinášelo řadu nejasností a konfliktů ohledně 
aplikace komunitárního práva na osoby bez postavení zaměstnanců či podnikatelů (což 
jsou typicky také studenti), které otevřely cestu pro významné intervence Soudního 
dvora Evropských společenství. Fakt, že řada klíčových rozhodnutí určujících podobu 
a fungování vzdělávací politiky v Evropské unii byla přijata nikoli politickou reprezentací, 
ale judiciálními postupy, nesmí v tomto kontextu zůstat bez povšimnutí. 
Počátek rozšiřování působnosti Evropských společenství ve vzdělávání lze datovat do 70. 
let 20. století. K pochopení celkové povahy tohoto vývoje je nutné uvést, že v téže době 
začaly vzdělávací systémy jednotlivých členských států procházet reformami orientovanými 
na posílení funkce odborné a profesní přípravy ve vzdělávání s cílem zlepšit uplatnění 
absolventů na pracovním trhu (Field 1998: 14). Tyto reformy měly široký dosah a ve 
svém celku přinesly podstatnou modifikaci dosavadní vzdělávací tradice evropských zemí 
zaměřenou na humanistickou výchovu občanů (Field 1998: 8), nikoli však její opuštění. 
Současně tento vývoj uvolnil prostor a odstranil zásadní překážky pro rozvoj vzdělávací 
politiky jako politického sektoru v rámci Evropských společenství, neboť jasnější spojení - 
byť obecně koncipovaného - vzdělávání s přípravou na trh práce mohlo zdůvodnit aktivity 
na komunitární úrovni. 
Dominujícím faktorem tvorby vzdělávací politiky na úrovni Evropských společenství 
v 70. a 80. letech 20. století však byla neexistence výslovného právního základu pro takový 
sektor politiky (s výjimkou EURATOM). Trvání na naprosto svrchované úloze členských 
států v oblasti vzdělávání přitom může z dnešního pohledu vyhlížet až nerealisticky, 
vezmeme-li v úvahu, že vytvoření společného trhu vysoce ekonomicky a kulturně 
vyspělých zemí založeného mimo jiné na volném pohybu pracovních sil s sebou nutně 
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muselo přinést přinejmenším otázku statusu formálních kvalifikací nabytých v členských 
státech a tedy i jisté kompatibility nebo alespoň srovnatelnosti jednotlivých národních 
vzdělávacích systémů. V důsledku stavu komunitárního práva tak byly orgány Evropských 
společenství nuceny pro politické programy v oblasti vzdělávání hledat jiné právní 
formy, a sice uskutečňování na základě rozhodnutí o finančních programech v rámci cílů 
dovolených zakládacími smlouvami (nebo pod ně při jisté míře extenzivní interpretace 
podřaditelných). Takto byl v roce 1976 zaveden Akční program ve vzdělávání zahrnující 
aktivity na podporu vzdělávání dětí zaměstnanců migrujících v rámci společného trhu 
a mladých nezaměstnaných, ale také některé iniciativy ve vysokém školství a podpoře 
jazykového vzdělávání (Corbett  2005: 11). Tento pilotní program byl v následující 
dekádě a půl následován řadou dalších, z nichž nejširší záběr měly programy ERASMUS 
a TEMPUS. 
Tyto evropské programy ve vzdělávání mají několik společných rysů. Předně jejich zavádění 
pravidelně naráželo na analogické legislativní obtíže. Například program ERASMUS (nyní 
vůbec nejrozsáhlejší a veřejně nejznámější program ve vzdělávání v Evropě) byl umožněn 
teprve, když Soudní dvůr Evropských společenství v roce 1985 v rozhodnutí ve věci Gravier 
zahrnul i všeobecné univerzitní vzdělávání do odborné přípravy (vocational training) ve 
smyslu komunitárního práva (Corbett 2005: 123-125). Nejzávažnější společný rys těchto 
programů však vyplývá z jejich právní povahy, zvolené v důsledku uvedených formálních 
obtíží při jejich koncipování. Přestože jakákoli forma harmonizace vzdělávacích politik 
členských států komunitárními předpisy je vyloučena, podmínky poskytnutí finanční 
„podpory spolupráce mezi členskými státy“ (viz čl. 149 Smlouvy o Evropském společenství) 
fakticky mají harmonizující a v některých případech dokonce unifikující účinky blížící 
se těm, jež jsou typické pro předpisy komunitárního práva. Řada nástrojů zavedených 
v rámci finančních programů Evropské unie ve vzdělávání se navíc etabluje v národních 
vzdělávacích systémech a v jejich kontextu pak „mutuje“ a rozšiřuje svoji působnost nad 
rámec toho, proč byly původně zřízeny. Příkladem může být Evropský systém převodu 
kreditů (European Credit Transfer Scheme, ECTS), který již na většině vysokoškolských 
institucí v Evropě plní nejen původní funkci transferu kreditů jako kvantitativního 
vyjádření studijní zátěže pro účely uznání resp. započítání studia na jiné instituci, ale slouží 
také pro účely kontroly průběhu studia na téže instituci (Reichert – Tausch 2005: 21).1 
Uvedený vývoj zahájený v 80. letech minulého století vedl k tomu, že tzv. Maastrichtská 
smlouva již obsáhla novou kapitolu o všeobecném a odborném vzdělávání, která udělila 
Evropské unii výslovné kompetence v této oblasti, byť v čl. 126 (nyní 149 ve znění Smlouvy 
z Nice) rovněž výslovně potvrdila výlučnou pravomoc členských států v organizaci 
vzdělávacích systémů, obsahu výuky a její kulturní a jazykové rozmanitosti. Tyto 
kompetence členských států jsou však rozsáhle relativizovány uvedenou povahou programů 
Evropské unie a jejich implikacemi. Ty se neliší, jak již bylo řečeno, od harmonizačních 
a sjednocujících aktů komunitárního práva až tak dalece co do faktického působení, avšak 
jsou daleko méně transparentní a srozumitelné, a to jak z hlediska procesu jejich tvorby, 
tak pokud jde o nastavená pravidla. 
V mnoha ohledech je logické, že vzdělávání – a zejména vysokoškolské vzdělávání se 
počátkem 90. let 20. století dostalo do středu politického zájmu Evropské unie (Corbett 
2005: 11). Tato okolnost sama o sobě těžko může vyvolávat překvapení, nebo i kritiku. 
Důležitost vzdělávací politiky pro Evropskou unii nespočívá pouze v oblasti ekonomické, 
kde byla v poslední době zdůrazněna Lisabonskou strategií (viz níže). Aspirace Evropské 
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unie v oblasti vzdělávání jsou přirozené především v tom smyslu, že jakékoli politické 
společenství, jímž se Evropská unie stala nejpozději tzv. Maastrichtskou smlouvou (1992), 
nezbytně a ze své přirozené povahy musí usilovat o vzdělávání svých obyvatel. Současný 
čl. 149 odst. 2 Smlouvy o Evropském společenství je toho jednoznačným vyjádřením. Pro 
zachování nejen působnosti členských států v oblasti vzdělávání (čl. 149 odst. 1 Smlouvy 
o Evropském společenství), ale také svobody výuky a bádání na úrovni jednotlivých institucí 
v členských státech je pak nezbytné, aby ambice Evropské unie ve vzdělávací politice 
– a jejich konkrétní projevy byly v nejvyšší možné míře ideologicky neutrální zejména 
pokud jde o „evropský rozměr ve vzdělávání“.  V tomto ohledu je žádoucí, aby pozice 
členských států vůči Evropské unii v záležitostech vzdělávání byla realistická, neupínala 
se na symbolicky jistě významnou, avšak prakticky již dnes dosti relativní svrchovanou 
kompetenci ve vzdělávací politice, ale usilovala o rozumné, uskutečnitelné a srozumitelné 
rozdělení působnosti mezi Evropskou unii a její členské státy.

�.2   „Evropa znalostí“ a vytváření Evropského prostoru 
vysokoškolského vzdělávání

Obsahově nejkomplexnější a současně relativně velmi konkrétní projekt vytváření 
evropské dimenze vzdělávání představuje Boloňský proces – soubor politických deklarací 
směřujících ke vzniku Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a mechanismů 
spolupráce k uskutečňování tohoto cíle. Postupem času od svého vzniku (1999) se Boloňský 
proces institucionalizoval v politický cyklus zahrnující ministerské konference konající se 
jedenkrát za dva roky, odborné konference či semináře pořádané přibližně jedenkrát za 
dva měsíce.  Koordinační činnosti vykonává skupina na úrovni vyšších státních úředníků 
a představitelů relevantních zájmových skupin ve vysokoškolském vzdělávání na evropské 
úrovni (Bologna Follow-Up Group).  Bologna Follow-Up Group má k dispozici též vlastní 
stálý aparát, a na základě vyhodnocování stavu realizace závěrů předcházející ministerské 
konference, výsledků odborných konferencí a dalších vyjednávání usměrňuje tvorbu 
komuniké nadcházející ministerské konference. 
Boloňský proces – právě pro jeho komplexitu – může být nesnadné jednoznačně 
interpretovat či dokonce predikovat jeho možné výsledky (Corbett 2005: 192). V zásadě 
původní motivací pro iniciaci tohoto procesu bylo doplnit (či vyvážit?) ekonomickou 
integraci Evropy posílením „intelektuální, kulturní, sociální a technické dimenze kontinentu“ 
(Sorbonnská deklarace 1998) – tedy vytvořit „Evropu vzdělání“ (Europe of Knowledge). 
Jakkoli původní iniciativa vyšla od čtyř členských států Evropské unie (Velké Británie, 
Německa, Francie a Itálie), Boloňský proces záhy přesáhl tyto státy a dokonce i hranice 
Evropské unie a v současnosti zahrnuje 45 účastnických států. Současně se však jedná 
o víceúrovňový politický proces, jehož aktéry nejsou pouze státy, ale se stále vzrůstajícím 
významem také jednotlivé vysokoškolské instituce, studentské organizace (reprezentace) 
a nezávislé agentury pro hodnocení kvality a/nebo akreditaci a jejich zájmové organizace 
na národní i evropské úrovni. Přímá účast (či její možnost) lokálních aktérů na Boloňském 
procesu je rysem, který ovlivňuje podobu vzdělávací politiky ve všech účastnických 
státech a také v rámci Evropské unie. Explicitně byl tento fakt uznán na konferenci 
ministrů zodpovědných za vysoké školství v Praze (2001), kde bylo konstatováno, že účast 
a spoluodpovědnost vysokoškolských institucí a reprezentací studentů je pro vytvoření 
Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání nezbytná (Pražské komuniké 2001). 

Evropská vzdělávací politika a zájmy České republiky



68 Česká politika v Evropské unii

Vezmeme-li v úvahu vliv Boloňského procesu na změny vysokoškolských systémů 
v Evropě v posledních šesti letech, může se jevit paradoxní, že tento proces postrádá 
jakékoli závazné právní nástroje, neboť je založen na politických deklaracích (tedy nikoliv 
na mezinárodních dohodách v právním smyslu). Jejich plnění je formálně nevynutitelné, 
avšak je v praxi vcelku účinně sledováno prostřednictvím pravidelného, systematického 
a metodicky podloženého hodnocení implementace Boloňského procesu (stocktaking). 
Výběrem sledovaných oblastí a ukazatelů v rámci tohoto hodnocení současně dochází 
(v rámci výstupů procesu) k oddělení principů fungujících jako hodnotový rámec procesu 
od konkrétních cílů-priorit, které jsou prostřednictvím legislativních a správních opatření 
na národní a institucionální úrovni implementovány. V této souvislosti je tudíž třeba 
poznamenat, že samotné zahrnutí nové oblasti do rámce Boloňského procesu nemusí 
znamenat mnoho, nestane-li se tato oblast současně předmětem stocktaking. Stejně tak je 
pro účinné uplatnění národních priorit v Boloňském procesu klíčové působení zástupců 
státu v Bologna Follow-Up Group a dalších pracovních skupinách zřízených k jednotlivým 
tématům. 
Tematicky se Boloňský proces zaměřuje na sblížení zúčastněných národních vysoko-
školských systémů vytvořením srovnatelné struktury studia a kompatibilních systémů 
hodnocení průběhu studia prostřednictvím systému kreditů. Zavedení mechanismů 
kontroly resp. hodnocení kvality a akreditací vysokoškolských studijních programů 
má posílit vzájemnou důvěru národních vysokoškolských systémů a rovněž podpořit 
akademické (ale i profesní) uznávání vysokoškolských kvalifikací. Součástí této agendy je 
rovněž úmysl vytvořit do roku 2007 evropské a národní rámce pro vysokoškolské kvalifikace 
popisující obecné kompetence absolventů jednotlivých cyklů vysokoškolského studia bez 
ohledu na konkrétní studijní obor. Závěry Berlínského summitu v roce 2003 do struktury 
studia v rámci Boloňského procesu zahrnuly také doktorské studium a položily důraz na 
synergii mezi vysokým školstvím a výzkumem, v čemž je možno spatřovat i vliv Lisabonské 
strategie Evropské unie. Různé interpretace pak připouští tzv. „sociální dimenze“ vysokého 
školství, rovněž deklarovaná v Berlínském komuniké, která může být chápána jako výzva 
k posílení role sociálního státu v oblasti vysokého školství a vzdělávání, ale také jako apel na 
společensky (či veřejné) odpovědné chování vysokoškolských institucí. S ohledem na to, že 
konference v Bergenu (2005) pojetí sociální dimenze vysokého školství zcela nevyjasnila, 
zůstává vymezení tohoto pojmu klíčovou, avšak zatím otevřenou determinantou další 
diskuse o přístupu k financování vysokoškolského vzdělávání a sociálního zabezpečení 
studentů v evropských zemích. Tato diskuse má přitom zvláštní aktuálnost pro Evropskou 
unii jako takovou, neboť studenti jsou v komunitárním právu jednou z mála kategorií 
občanů, jejichž podmínky volného pohybu a pobytu (a souvisejících práv) v členských 
státech nejsou dosud zcela jednoznačně legislativně řešeny a postupně se vyvíjejí spíše 
cestou judikatury Soudního dvora Evropských společenství. 

�.�  Lisabonská strategie a evropská vzdělávací politika
Lisabonská strategie vyhlášená v roce 2000 s cílem učinit z  Evropské unie  do roku 
2010 „nejkonkurenceschopnější a dynamickou ekonomiku založenou na poznatcích“ 
představuje v současnosti mimo jiné také širší kontext vzdělávací politiky jak na úrovni 
evropské, tak jednotlivých národních států.2 Současně lze konstatovat, že Lisabonská 
strategie je co do formy uskutečňování („otevřenou metodou koordinace“) do značné míry 
podobná Boloňskému procesu. Jakkoli problematické pak mohou být konkrétní výsledky 
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Lisabonské strategie, nelze popřít vysokou míru vlivu této politické agendy Evropské unie 
zejména na celkovou hodnotovou orientaci a rétoriku prostředí, v němž je vytvářena 
vzdělávací politika. 
V době před Lisabonskou strategií byla na úrovni politické rétoriky a deklarovaných 
hodnot převládajícím konceptem na evropské i národní úrovni „společnost znalostí“ 
(knowledge society) orientovaná na rozvoj vzdělání občanů s cílem umožnit jejich 
participaci v politickém a sociálně-ekonomickém systému, a to v kontextu rozvíjejících 
se technologií a vědy, které měly přispět k „harmonickému vývoji společnosti jako celku“ 
(Felt 2005: 36). Lisabonská strategie ohlásila přechod k „ekonomice založené na znalostech“ 
(knowledge economy) zaměřenou na daleko úžeji vymezený soubor společenských 
hodnot. Tento přístup může mít své opodstatnění a logiku, avšak vykazuje také jistá 
rizika, spočívající především ve zploštění pohledu na společnost a zájmy v ní existující, 
resp. apriorní preferenci některých společenských zájmů nad jinými (Felt 2005: 37). Pro 
vzdělávací politiku a vysoké školství přináší tento přístup nebezpečí, že dojde k takové 
redefinici poslání vysokoškolských institucí a jejich pracovníků v neprospěch rovnováhy 
mezi vzdělávací a výzkumnou činností, která ve výsledku ohrozí kvalitu akademických 
činností v jejich souhrnu. Potenciální ohrožení kvality vzdělávání na vysokých školách 
totiž dnes nespočívá v rostoucích počtech studentů, ale v hrozbě marginalizace významu 
vzdělávání, pedagogické činnosti a souvisejícího svobodného bádání, pod tlakem důrazu 
na výzkum, a to především výzkum aplikovaný, ne-li přímo průmyslově využitelný. 
Na druhou stranu, vliv Lisabonské strategie a v jejím důsledku zvýšená ingerence Evropské 
komise do oblasti vzdělávací politiky včetně Boloňského procesu má, pomineme-li řadu 
kontroverzních aspektů (zejména pokud jde o upřednostňování některých akademických 
disciplín), řadu pozitivních výsledků, byť nemusí být vždy patrné širší veřejnosti. Jedná 
se zejména o to, že v zájmu vyšší flexibility a kratšího trvání vzdělávacích programů 
Evropská komise jako aktér Boloňského procesu výrazně podporovala důraz na výstupní 
kompetence (learning outcomes), které jsou jedním ze základních prvků moderního pojetí 
vzdělávání. Evropská komise rovněž zahájila program ERASMUS MUNDUS k podpoře 
spolupráce a mobility mezi vynikajícími vysokoškolskými institucemi v Evropské unii 
a v třetích státech. Podle některých názorů dokonce Lisabonská strategie učinila z Evropské 
unie (resp. Evropské komise) do jisté míry ústředního aktéra Boloňského procesu (Corbett 
2005: 202). 
Nelze však zastírat, že řada východisek, s nimiž přichází Evropská komise v rámci tvorby 
politik s dopadem na vzdělávání, je přinejmenším sporná a dost možná veřejnosti 
předestírá méně příznivý obraz evropských vzdělávacích systémů, než by odpovídalo 
skutečnému stavu. Je sice pravda, že vzdělávací systémy členských států Evropské unie ve 
své většině a v průměru vykazují horší výsledky než vzdělávací systémy Spojených států 
amerických a Japonska (ale také Koreje) v ukazatelích, jako jsou přístup k terciárnímu 
vzdělání a celkové počty osob s terciárním vzděláním v poměru k populaci, jakož i ve 
výdajích na vzdělávání a výzkum. Faktem též je, že řada evropských vzdělávacích systémů 
je pozoruhodně neefektivní s ohledem na to, že absorbuje relativně málo osob, avšak 
dovoluje jim v komparativním pohledu strávit ve vzdělávacích institucích především 
terciárního vzdělávání příliš dlouhou dobu (European Commission 2005: 13). 
Avšak v jiných ukazatelích státy Evropské unie dosahují srovnatelných nebo i lepších 
výsledků pokud jde o výstupy vzdělávacího systému než jejich „soupeři“ (USA a Japonsko) 
– problémem ovšem je, že tyto výsledky nemají signifikantní vliv na celkovou ekonomickou 
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výkonnost. Evropská unie má ve skutečnosti více absolventů terciárního vzdělávání 
v přírodovědných a technických disciplinách i více absolventů doktorských studií než USA 
i Japonsko. Například v roce 2001 absolvovalo technické a přírodovědné disciplíny 23 % 
absolventů terciárního vzdělávání v Evropské unii, 21 % v Japonsku, ale pouze 17,5 % v USA 
(European Commission 2005: 15). Počet absolventů doktorských studijních programů (na 
úrovni ISCED 6)3 je v zemích Evropské unie přibližně dvakrát vyšší než v USA (Japonsko 
se v počtu takto kvalifikovaných osob na 1000 obyvatel zemím Evropské unie vyrovná). 
Nicméně výzkumných pracovníků na 1000 ekonomicky aktivních obyvatel mají USA (9) 
a Japonsko (9,7) přibližně dvakrát více než státy Evropské unie (v průměru 5,5), které se 
v tomto ukazateli pohybují zhruba na úrovni Ruské federace (5,9) (European Commission 
2005: 15). Tyto údaje nemohou být prostě zastřeny voláním po dalším zvyšování technicky 
a přírodovědně vzdělaných osob a je pravděpodobné, že naznačují hlubší strukturální 
a kulturní příčiny související např. s preferencí veřejné služby resp. zaměstnání ve veřejném 
sektoru z kariérního a společenského hlediska. Tento kontext lze ostatně pozorovat 
i v některých významných a tradičních evropských vzdělávacích systémech, kde např. 
francouzské terciární vzdělávání staví grandes écoles zaměřené na vzdělávání politické 
a administrativně-technické elity (a jen periferně na výzkum) co do prestiže nad univerzity 
v přesném slova smyslu. Evropskou komisí navržená Evropská charta výzkumníků a Etický 
kodex pro přijímání výzkumníků může být v tomto kontextu chápán jako pokus o řešení 
v tom smyslu, že směřuje k posílení sociálního statusu výzkumných pracovníků v Evropě 
(European Commission 2005: 15-16). Rovněž v některých dalších ukazatelích si státy 
Evropské unie vedou lépe než USA, např. v počtu zahraničních studentů z třetích zemí 
(European Commission 2005: 18-20). 
Skutečně znepokojivé výsledky však vzdělávací systémy Evropské unie podávají, pokud jde 
o poskytování úplného (vyššího) středního vzdělání. Podle údajů z roku 2002 (European 
Commission 2005: 30) v průměru pouze 67,7 % osob ve věkové kohortě 25 – 64 let 
dosáhlo v zemích Evropské unie úplného středního vzdělání, což je přibližně o 20 % méně 
než v USA (ale také Japonsku a Kanadě). Za pozornost stojí, že v rámci Evropské unie 
nejlepších výsledků dosahují tři nové členské státy (Česká republika, Slovensko a Estonsko) 
s průměrem 87,7 % v dané věkové kohortě, čímž se vyrovnají USA (a v případě České 
republiky a Slovenska je dokonce překonají a jsou v tomto ohledu v čele zemí OECD). 
Zdá se tak, že Evropská unie, resp. mnoho jejích (především „starých“) členských států, 
vytváří nebezpečné rozpětí mezi skupinou obyvatel, jejichž šance na dosažení vyššího 
(vysokoškolského vzdělání) se neustále zvyšují a skupinou, která je ponechána na okraji 
„společnosti znalostí“ s omezenými znalostmi a dovednostmi. Tento poměr může mít 
fatální důsledky pro strukturu a chování trhu práce (a v důsledku pro sociální soudržnost 
a ekonomickou výkonnost). 
Pro vymezení racionální a odůvodněné politické pozice České republiky v procesech 
tvorby vzdělávací politiky na úrovni Evropské unie je nutné tento kontext znát a rozumět 
mu. 

�.�   Česká republika a struktura aktérů vzdělávací politiky 
na evropské úrovni

Na úrovni evropské vzdělávací politiky vstupuje Česká republika do vysoce komplexní 
a složitě strukturované sítě aktérů, která zahrnuje jak státy, tak subjekty nestátní. Horizontální 
vztahy mají v tomto prostředí stejnou důležitost jako vztahy vertikální a mezi státními 
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a nestátními aktéry se zde, více než cokoli jiného, vytváří partnerství (Corbett 2005: 203). 
Pro účinné uplatnění zájmů kteréhokoli z aktérů tak mají mimořádný význam vazby na 
aktéry ostatní; zejména konsensus státních a nestátních aktérů na národní úrovni může 
podmínit efektivní uplatnění vyjádřených zájmů na úrovni evropské, a to prostřednictvím 
komunikačních kanálů v rámci mezivládních struktur a paralelně v rámci struktur 
organizovaných zájmů na evropské úrovni. Nemenší důležitost pak má zastoupení českých 
aktérů vzdělávací politiky v různých formálních orgánech i poloformálních skupinách 
ustavených na evropské úrovni pro řešení jednotlivých témat evropské vzdělávací 
politiky.
Hlavním aktérem státní povahy ve vzdělávací politice v České republice je Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které zodpovídá též za koordinaci mezinárodní 
spolupráce a evropské integrace v oblasti vzdělávání (a výzkumu a vývoje). Z hlediska 
„evropských“ pozic MŠMT je podstatné, že tento úřad již od druhé poloviny 90. let věnoval 
pozornost některým strategickým otázkám rozvoje vzdělávacího systému, v posledních 
letech především se zřetelem k transformaci sektoru terciárního vzdělávání. Současně byla 
v době přípravy koncepce reformy vysokého školství (2003 – 2005) posílena koordinace 
s jinými vládními úřady (zejm. Úřad vlády). Základní politické koncepční dokumenty 
vzniklé v gesci MŠMT, tedy především Koncepce reformy vysokých škol schválená 
usnesením vlády ze dne 1. prosince 2004 a po aktualizaci 14. září 2005 a Dlouhodobý 
záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další činnosti pro oblast 
vysokých škol vydaný ministryní školství, mládeže a tělovýchovy v srpnu 2005, berou 
v úvahu současný trend ve vzdělávací politice v Evropské unii a jako národní priority 
staví kvalitu a špičkovost vzdělávacích a výzkumně-vývojových činností, s přihlédnutím 
k sociální dimenzi vzdělávacího sektoru a jeho nutné diverzifikaci. Je vhodné zdůraznit, 
že kompatibilita evropských a národních politik v tomto smyslu není pouze na úrovni 
deklaratorní, ale také implementační, neboť se počítá s financováním řady transformačních 
aktivit ze zdrojů strukturálních fondů Evropské unie (Šteigrová 2005: 11). 
MŠMT rovněž bylo schopno vytvořit efektivní vazby na evropské struktury ve vzdělávací 
politice. Aktivní role v rámci Boloňského procesu, v němž Česká republika podle výsledků 
stocktaking patří mezi nejlépe hodnocené účastnické státy (Norwegian Ministry of 
Education and Research 2005: 73), byla podpořena nejen vlastní účastí zástupců MŠMT 
v Bologna Follow-Up Group, ale rovněž tím, že Česká republika (MŠMT) byla zastoupena 
na pozici předsedy Řídícího výboru Rady Evropy pro vysoké školství a výzkum (Council 
of Europe Steering Committee for Higher Education and Research) v letech 2004-2006. 
V rámci Evropského výzkumného prostoru (European Research Area) a rámcových 
programů Evropské unie pro oblast výzkumu a vývoje rovněž MŠMT podporovalo 
konkurenční schopnost subjektů výzkumu a vývoje v České republice. Důležitým příspěvkem 
státu je zde podpora vzniku České styčné kanceláře pro výzkum a vývoj (Czech Liaison 
Office for Research and Development – CZELO) v Bruselu. CZELO je zřízeno Akademií 
věd a financováno v rámci Národního programu výzkumu I prostřednictvím MŠMT; 
poskytuje informační a konzultační služby výzkumným institucím včetně vysokých škol 
v České republice (Prnka et al. 2005: 119). 
Na nadresortní/vládní úrovni je za vyjádření vědomí důležitosti vzdělávací a výzkumné 
politiky v rámci evropské integrace i národních zájmů možno pokládat prioritní úsilí 
české vlády a diplomacie o získání účasti České republiky na projektu Evropského 
technologického institutu (ETI), ať už v podobě jeho sídla nebo sídla některé z jeho 
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konstitutivních součástí (přičemž konkrétní podoba ustavení této instituce je dosud 
otevřenou záležitostí). V období rakouského předsednictví Evropské unie (první pololetí 
2006) byla tato záležitost dokonce zařazena do oblasti agend s nejvyšší prioritou pro 
Českou republiku (www.euroskop.cz). 
Lze tedy konstatovat, že z hlediska státu na resortní (MŠMT) i nadresortní úrovni má 
vzdělávací politika (a s tím související otázky výzkumu a vývoje) do značné míry prioritní 
postavení, především  ve vztahu k evropské dimenzi této politiky (nejen Evropské unii, ale 
také Boloňskému procesu), a toto postavení je rovněž reprezentováno jasně artikulovanými 
zájmy (např. ETI). Na druhou stranu řešení některých klíčových témat, jež přináší evropská 
dimenze vzdělávací politiky (např. příprava národního rámce pro kvalifikace), se opožďuje 
a mimo úzký okruh odborníků o těchto tématech neexistuje téměř žádné povědomí. 
Do jisté míry problematicky vyhlíží výsledky analýzy strategií jednotlivých vysokoškolských 
institucí, jejichž dlouhodobé záměry přijaté pro období 2006 – 2010 v mnoha případech 
vykazují značnou míru formalismu při reflexi „evropských“ témat vzdělávací politiky, často 
pouze v podobě deklarace, že dlouhodobý záměr dané instituce je v souladu s příslušnými 
dokumenty MŠMT nebo Evropské komise (Rada vysokých škol 2006a). Ve skutečnosti se 
principy cíle evropské vzdělávací politiky stále promítají do strategií vysokých škol v řadě 
oblastí spíše slabě, a to zejména v oblasti jazykového vzdělávání (navzdory tomu, že zde jde 
o jednu z prioritních oblastí zájmu Evropské unie ve vzdělávání), celoživotního vzdělávání 
a alternativních forem výuky. 
Hlavní zájmové skupiny v terciárním vzdělávání Rada vysokých škol (RVŠ) a Česká 
konference rektorů (ČKR) – věnují v rámci svého působení přirozeně záležitostem 
vyplývajícím z evropské dimenze vzdělávací politiky pozornost, přičemž jejich působení se 
v mnoha směrech strukturálně i věcně liší. RVŠ jako instituce volená akademickými senáty 
vysokých škol a fakult (s celkovým počtem asi 200 členů) disponuje komplexní organizační 
strukturou zahrnující také pracovní komisi pověřenou otázkami evropské vzdělávací 
politiky. Programové prohlášení pro funkční období RVŠ v letech 2006 – 2008 zahrnuje 
rozsáhlé promítnutí priorit Boloňského procesu i Evropského výzkumného prostoru 
(RVŠ 2006b). Pro činnost RVŠ v této oblasti je však omezující, že tato instituce postrádá 
přímé vazby na evropskou úroveň tvorby vzdělávací politiky, pomineme-li členství její 
Studentské komory (reprezentace studentů v České republice) v ESIB – the National Unions 
of Students in Europe (evropská reprezentace studentů a aktér Boloňského procesu), 
zapojení zástupců RVŠ v národní skupině Bologna Promoters (viz níže) a skutečnost, že 
RVŠ navrhuje národního koordinátora pro ECTS/DS a dva národní poradce pro ECTS. 
RVŠ se takto rámcově orientuje spíše na obecnější témata implementace výsledků procesů 
evropské vzdělávací politiky v České republice (a jejich důsledky pro rozvoj vzdělávacího 
systému České republiky).
Přímým vstupem do evropských procesů vzdělávací politiky naopak disponuje ČKR, 
která je členem Evropské univerzitní asociace (European University Association – EUA) 
jako dalšího z evropských nestátních aktérů Boloňského procesu. V roce 2005 bylo navíc 
individuálními členy EUA 18 vysokých škol v České republice (ČKR 2005). Tím získává ČKR 
možnost ovlivňovat tvorbu vzdělávací politiky na evropské úrovni bez zprostředkování 
státní správou (MŠMT), kterou RVŠ v zásadě nemá. S ohledem na význam působení 
nestátních aktérů tohoto typu je problematické, že ČKR má ve srovnání s analogickými 
organizacemi v jiných evropských státech jen omezené administrativně-odborné zázemí 
– její aparát je nejmenší v Evropě (EUA 2005: 8). 
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Z hlediska využití potenciálu obou hlavních reprezentací sektoru terciárního vzdělávání 
má klíčový význam jejich koordinace v oblasti evropské vzdělávací politiky. Platformou 
pro takovou spolupráci může být zejména národní skupina Bologna Promoters, v níž 
RVŠ i ČKR mají své zástupce. Působení této skupiny je koordinováno MŠMT a hrazeno 
z prostředků Evropské komise v rámci programu SOCRATES. Zaměřuje se především 
na šíření informací o vývoji evropské vzdělávací politiky v českém sektoru terciárního 
vzdělávání a jejím posláním je moderovat debatu o dalším rozvoji tohoto sektoru  
v kontextu evropských trendů.
S přihlédnutím k charakteristice evropských struktur a procesů ve vzdělávací politice je 
přitom z hlediska prosazování národních zájmů vysoce důležité, aby vyjadřování dílčích 
zájmů ve vzdělávání probíhalo směrem k evropské úrovni tvorby politiky alespoň do jisté 
míry koordinovaně a synergicky. Nestátní aktéři typu RVŠ a ČKR mohou prostřednictvím 
svých vazeb významně podpořit pozici státu – a naopak. Stejně důležité je integrovat do 
těchto procesů i další složky vzdělávacího systému, které ze své podstaty nejsou natolik 
internacionální jako vysoké školství. 

�.�   Potenciální priority České republiky  
v evropské vzdělávací politice

Naprosto zásadní význam – už jako podmínka pro účinné uplatnění jakýchkoli věcných 
priorit – má udržení a zvýšení aktivního zastoupení České republiky ve formálních 
i neformálních strukturách, jimiž se na evropské úrovni vytváří koncepty vzdělávací politiky. 
Spoléhání na to, že již započatý proces bude českými zájmy ovlivněn ex post, by mohlo v řadě 
případů zavést Českou republiku a její vzdělávací systém do situace, kdy bude čelit nutnosti 
spíše se jen přizpůsobovat politice vytvořené na základě vnitřních podmínek jiných států, 
které si našly prostředky pro prosazování svých zájmů na evropské úrovni. Rozhodující bude 
rovněž vytvoření legislativních, organizačních a jiných podmínek pro čerpání prostředků ze 
strukturálních fondů Evropské unie (zejména Evropského sociálního fondu).
Podstatná je také koordinace zájmů České republiky v oblasti vzdělávání s jinými 
národními prioritami ve vztahu k Evropské unii. Jedná se zejména o problematiku 
volného pohybu pracovních sil, která ze své povahy úzce souvisí s agendou uznávání 
kvalifikací, a to jak pro účely profesní, tak – v kontextu principu celoživotního učení – 
rovněž uznávání akademického. Systém uznávání kvalifikací v Evropské unii je navzdory 
řadě reforem a formálních zjednodušení, k nimž došlo, stále hodnocen jako relativně málo 
pružný, což představuje jednu ze zásadních překážek mobility pracovních sil i studentů 
(Field 1998: 116-136). Zdá se přitom, že harmonizace pravidel pro uznávání kvalifikací 
spíše podporuje rozvoj byrokracie zaměřené na tuto agendu, než aby usnadňoval pozici 
dotčených osob. V kontextu Boloňského procesu, v jehož rámci se  také v členských státech 
Evropské unie vytváří jednotný Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání s prioritním 
důrazem na kontrolu a hodnocení kvality výsledků vzdělávání a vzájemnou důvěru mezi 
vzdělávacími systémy, je otázkou, zda dosavadní přístup k uznávání kvalifikací (úředním 
aktem přijímajícího státu) se nestal anachronismem. Podstatným tématem ke zvážení proto 
je, zda by v rámci Evropské unie v budoucnu neměl být nastolen režim automatického 
uznání kvalifikací nabytých v členských státech, a to zejména pro akademické účely 
(dalšího studia). 
Nejen (byť také) v souvislosti s problematikou uznávání kvalifikací, ale především s ohledem 
na jeho formující význam pro celkovou koncepci struktury vzdělávacích programů, 
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má nepominutelný význam vytvoření srozumitelného a vhodně členěného rámce pro 
kvalifikace jak na úrovni evropské, tak i národní. Funkcí rámce pro kvalifikace je shrnout 
obecné kompetence absolventů jednotlivých stupňů vzdělávání bez ohledu na konkrétní 
oborové zaměření. Z hlediska zachování národní kontroly nad obsahovou stránkou 
vzdělávání je přitom zásadní, aby evropský rámec pro kvalifikace nebyl ideologicky zatížen. 
Význam rámce pro kvalifikace je klíčový pro racionalizaci struktury vzdělávacího systému 
i pro formování požadavků na absolventy na trhu práce a je v zájmu České republiky (také 
z hlediska její konkurenceschopnosti v Evropě) ovlivnit jeho podobu.
Volného pohybu pracovních sil a mobility studentů se týká rovněž i možnost a v jistém 
smyslu nutnost rozumné harmonizace sociálního postavení studentů v Evropské unii. 
Regulace v této oblasti se vyvíjela posledních 30 letech v podstatě parciálně, z valné části 
pod vlivem evropské judikatury. Ve společnosti založené na celoživotním učení je třeba 
uznat specifický sociální status studenta zejména bez ohledu na jeho věk. Pro prostupnost 
vzdělávacích systémů mezi členskými státy by dále bylo více než žádoucí vyjasnit rozsah 
práv a nároků osob v postavení studentů na systémy sociálního zabezpečení včetně 
sociální podpory a pomoci, kde současná nejednoznačnost pravidel představuje jednu 
z nejvýznamnějších překážek rozvoje mobility. Tato problematika se zvlášť naléhavě týká 
doktorských studentů jako mladých výzkumníků (přičemž Česká republika poskytuje v této 
oblasti dané kategorii osob relativně vysoký standard v evropském srovnání a nemusí se 
tudíž obávat konkurenční nevýhody z hlediska sociální dimenze tohoto typu studia). 
Se strukturací vzdělávacího systému na úrovni terciárního vzdělávání souvisí také nutnost 
pochopení nového pojetí role vysokých škol a jejich soutěže v Evropském prostoru 
vysokoškolského vzdělávání. Subjekty této soutěže jsou totiž stále méně národní systémy 
jako takové a úměrně tomu vzrůstá význam jednotlivých vysokoškolských institucí 
i v evropském měřítku. Národní systém může dosáhnout kvality resp. excelence pouze 
prostřednictvím vynikajících institucí. Snaha rozvíjet celý systém rovnoměrně může vést 
(a logicky povede) k jeho celkovému zaostání v evropském kontextu. Z hlediska národních 
zájmů je proto klíčové podpořit ty vysokoškolské instituce v České republice, které mají 
potenciál dosáhnout vynikajících úspěchů na evropské úrovni, a kolem nichž se následně 
mohou vytvořit sítě dalších domácích institucí na této excelenci se podílejících nebo z ní 
profitujících. Důkazem, že tato logika byla do české politiky v oblasti vzdělávání a výzkumu 
snad již alespoň částečně inkorporována, je mimo jiné přístup vlády k projektu Evropského 
technologického institutu (ETI) a úsilí České republiky o získání dislokace jeho sídla 
v Brně, resp. zahrnutí sítě brněnských vysokých škol do evropské sítě vytvářející ETI.

�.6   Závěr
Česká republika má řadu důvodů vstupovat do nadcházejícího období vývoje evropské 
integrace a rozvoje evropské dimenze vzdělávací politiky jako sebevědomá země. Jakkoli 
probíhající evropské (i v širším smyslu globalizační) trendy mění postavení vzdělávacích 
institucí (zejména pak vysokých škol – resp. univerzit) a kontext, v němž instituce 
i jednotlivci vstupují do mezinárodní konkurence, mnohé indikátory nasvědčují tomu, že 
Česká republika na úrovni svých státních i nestátních aktérů ve vysokém školství tento vývoj 
chápe a je s to uchopit ve vlastní prospěch. Transformace systému terciárního vzdělávání na 
národní úrovni směřuje k vytvoření diverzifikované soustavy vysokých škol, z nichž některé 
budou schopny dosáhnout excelence v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání 
a Evropském prostoru výzkumu. Kromě toho je Česká republika v řadě aspektů mezi 
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vedoucími zeměmi Boloňského procesu. Budou-li nalezeny a rozvinuty vhodné nástroje 
a cíle účasti České republiky na evropských procesech ve vzdělávání, přinese to značný zisk 
nejen vzdělávacímu systému jako takovému, ale celé české společnosti. 
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Poznámky
 1 V České republice přitom tento vývoj (jak zavedení ECTS, tak i jeho transformace) proběhl bez podkladu 

ve vnitrostátní legislativě (i když změna zákona o vysokých školách v roce 2001 zavedla definici kreditu 
pro účely přijímacího řízení). 

 2 V České republice představuje analogický národní politický rámec Strategie hospodářského růstu 
(2004). 

 3 Mezinárodní standardní klasifikace ve vzdělávání. Podrobnosti na http://www.czso.cz/csu/klasifik.
nsf/i/mezinarodni_standardni_klasifikace_vzdelavani_isced_. Stupeň 6 představuje nejvyšší kategorii 
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Efektivní prosazování zájmů a upevňování mezinárodního postavení České republiky 
znamená především na jedné straně sladění českých zájmů s evropskými partnery, se 
kterými sdílíme ekonomické, politické a bezpečnostní zájmy v rámci EU, na straně druhé 
skloubení našich zájmů se státy v transatlantické oblasti, především s USA, s nimiž sdílíme 
bezpečnostní a politické zájmy v rámci NATO. Tyto zájmy jsou do značné míry provázány, 
ale nejsou homogenní z důvodu různorodosti členských států. Následující text se zaměří na 
zhodnocení pozice ČR v kontextu evropské (EU) a transatlantické (NATO) bezpečnostní 
dimenze se zohledněním širší debaty o budoucnosti vztahů v transatlantické oblasti.

6.1   Přijetí výzvy evropeizace formou akomodační politiky
Dosavadní zkušenosti s předvstupním obdobím a členstvím ČR v EU vedou k hodnocení, 
podle něhož vykazuje česká politika vůči EU řadu prvků charakteristických pro zastávání 
pozice, která by mohla být pracovně nazvána jako „akomodační“. Jaké jsou hlavní atributy 
akomodační pozice? Za akomodační pozici je možné označit takovou pozici, která klade 
důraz na co nejúspěšnější etablování v rámci existujících unijních struktur a pravidel. 
Vychází z přesvědčení o potřebě maximálního zvládnutí funkčních mechanismů tak, aby 
země dokázala využívat potenciál, jenž se v prostoru EU otevírá. Akomodační pozice 
znamená, že ze strany státu je vyvíjen tlak na dílčí změny uvnitř většího celku, které 
odpovídají zájmům tohoto státu, ale tyto změny nejsou prosazovány radikálně a jejich 
prezentace probíhá v souladu s dalšími zeměmi se stejným nebo velmi podobným názorem; 
platí s určitými výjimkami, jež budou zmíněny. Zároveň je patrná snaha o poměrně 
vysokou míru koherence zastávaného postoje s širším unijním konsenzem. Neprojevuje se 
tendence o nějaký zvrat dosavadního vývoje či o úplnou změnu pojetí principů, na nichž 
se společenství vytvořilo. (Dančák 2004: 16-18)
V duchu akomodační pozice je také formulován Návrh koncepce směřování ČR v rámci 
Evropské unie, zveřejněný 12. února 2004 Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Z textu 
dokumentu je i následující citace: „ČR je vzhledem ke své ekonomické pozici, geografické 
poloze, velikosti a historii zastáncem evropské integrace a komunitárního přístupu, který 
nejlépe zajišťuje rovné postavení členských států. ČR bude podporovat soudržnost EU při 
vývoji evropské integrace. V případě zvyšování heterogenity Unie bude ČR usilovat, aby 
svými aktivitami byla co nejblíže těžiště integrace a neocitla se na její případné periferii.“2 
Tento přístup se někdy může jevit jako částečně pasivní a vedoucí k souhlasu také 
s podmínkami ne zcela výhodnými. Na druhou stranu však vytváří předpoklady pro to, 
aby etablování ČR v EU proběhlo rychle a při omezeném napětí, které přirozeně z povahy 
integrace plyne. Jedním z atributů akomodačního přístupu je také to, že není veden 
potřebou, aby byl „český hlas“ slyšet vždy a všude, ale že respektuje skutečný potenciál 
země a reálné možnosti vlivu. V tomto pojetí se za přínos považuje stabilní místo v Unii. 
(Dančák 2004: 16-18)
Z hlediska současného konceptuálního pojetí evropeizace, které prezentuje C. M. Radaelli, 
lze vysledovat několik možných reakcí na evropeizační výzvu (EU) a to absorpci (tj. přijetí 
evropeizační výzvy bez podstatné změny domácích podmínek), transformaci (tj. skutečná 
adaptace na podněty evropeizace), dále netečnost (tj. absence změny) nebo dokonce stažení 
se (v tomto případě je reakcí na adaptační tlak odvrat směrem k méně evropeizovaným 
řešením než na počátku). (Radaelli 2003: 37-38, dále více Hloušek 2004)
V tomto smyslu vypovídá akomodační pozice ČR spíše o možnosti adaptace 
(Schimmelfennig, Sedelmeier 2005: 7) na podmínky požadované vývojem další evropské 
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integrace. Pravděpodobně nelze očekávat, že by ČR hrála příliš často roli hlavního iniciátora 
změny evropské politiky nebo evropského postoje. Daleko častější bude takový model, 
v němž se ČR pokusí při prosazování nějaké evropské politiky postupovat jako součást 
širší koalice. V intencích Radaelliho členění tedy můžeme předpokládat spíše absorpci 
a transformaci jako preferované reakce na evropeizační podněty. 
Akomodační politika ve své podstatě vychází vstříc evropeizační výzvě, nevylučuje však 
profilaci ČR v několika důležitých oblastech, kde sleduje své cíle a vystupuje aktivně 
a vyvíjí velký tlak na modifikaci celounijní politiky. Naprosto konkrétním způsobem se 
to projevuje v jednáních, která se týkají zmírnění sankcí ve vztahu k totalitnímu režimu 
Fidela Castra na Kubě, nebo v unijních debatách kolem blízkovýchodního konfliktu. Vůči 
Castrovu režimu zaujímá ČR dlouhodobě konzistentní postoj a odmítá návrhy na ústupky 
ze strany EU, resp. některých států, především Španělska. Ve vztahu k regionu Blízkého 
východu se ČR snaží o vyvážený přístup jak k Izraeli, tak k palestinské samosprávě, což 
není mezi všemi členskými státy EU obecně sdílený postoj. 
Na rychlost evropeizace českého politického prostředí ve smyslu preferovaných postupů 
zvláště v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky má vliv také proatlantická orientace 
ČR. Pro ČR je tak na jedné straně relativně výhodné stát blízko jádra evropské integrace 
a to především v evropském rozměru tvorby politiky, na straně druhé je díky svým 
historickým zkušenostem vázána k transatlantickým vztahům. Zřejmě nejviditelněji 
se projevila závislost mezi proatlantickou orientací ČR a rychlostí postupu evropeizace 
(v širokém významu slova) během krize kolem Iráku v roce 2003 a v souvislosti s tzv. 
„Dopisem osmi“ a s vyjádřením D. Rumsfelda, které evokovalo existenci „staré“ a „nové“ 
Evropy, kdy se ČR ocitla spolu s několika dalšími státy střední a východní Evropy na 
straně „nové“ Evropy. (Rumsfeld 2003; Lansford, Tashev 2005; Levy, Pensky, Torpey 2005; 
Lindberg 2005; Longhurst, Zaborowski 2005) 

6.2   Pozice „insidera“ v EU a NATO ve vztahu k trendu 
globalizace bezpečnosti

Zaujímání spíše akomodační politiky může být do jisté míry vysvětleno také specifickým 
postavením ČR v rámci dvou klíčových organizací západního světa EU a NATO. Po 
rozšíření EU v roce 2004 jsou v Unii pouze dvě země, které mají výhradně suchozemskou 
hranici a sousedí pouze s členskými státy EU. Jedná se o ČR a Lucembursko. Tato skutečnost 
má vliv na postavení obou zemí v systému ochrany vnější hranice Unie založeném na 
dohodách z Schengenu, které se vztahují na většinu zemí EU a některé další nečlenské státy, 
např. Norsko a Island. Ve vztahu k NATO je postavení ČR velmi podobné, protože je opět 
obklopena ze tří stran členskými státy Aliance a na jihu sousedí s Rakouskem, které sice 
není členem NATO, ale je součástí transatlantického bezpečnostního systému, jenž z velké 
míry stojí na základech NATO a dále je rozvíjen v EU v podobě Společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky (SZBP) a Evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP).
Toto, do určité míry výjimečné, postavení ČR lze pracovně nazvat jako „komfortní pozice 
insidera” a to především z toho důvodu, že málokterá srovnatelná země kontinentální Evropy 
může těžit z podobně výhodného statutu. Výhody plynoucí z komfortní pozice „uvnitř“ lze 
spatřovat v mnoha oblastech (politické, ekonomické, bezpečnostní, společenské atd.). ČR 
bude bezpochyby čerpat výhody ze svého vnitrounijního postavení, tyto výhody jsou však 
na druhé straně i jistou slabinou, protože postavení uvnitř EU může posilovat koncentraci 
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na unijní problematiku a oslabovat zájem o dění například ve východní části Evropy. Tím 
se samozřejmě mohou snížit šance ČR aktivně ovlivňovat politiku EU v tomto prostoru. 
Budoucí vývoj však může mít i jiný scénář, pokud se bude dobře rozvíjet plánovaný rozsah 
zahraniční pomoci, kterou ČR poskytuje v rámci projektů transformační spolupráce 
(Barma, Bělorusko, Gruzie, Irák, Kuba, Moldavsko, Srbsko a Černá Hora, Ukrajina) 
a rozvojové pomoci (Angola, Zambie, Vietnam, Mongolsko, Jemen, Moldavsko, Bosna 
a Hercegovina, Srbsko a Černá Hora).3  Tímto způsobem může ČR kompenzovat předchozí 
málo vyprofilovanou pozici a může zvýšit svůj potenciál pro další rozvoj v budoucnu.
Dosavadní zkušenosti s posunem teritoriální identity ČR směrem k širší suprateritoriální 
dimenzi do rozsáhlejšího sociálního prostoru (Scholte 2000: 16, 49, 59–61) dávají tušit, že 
i relativně malý stát je schopen adekvátně zasahovat do globálních procesů; při současném 
nerezignování na základy teritoriální identity. Suprateritoriální dimenze členství v EU 
například umožňuje ČR ovlivňovat globální trendy pravidel mezinárodního obchodu 
skrze jednání Světové obchodní organizace (WTO), kde hrají klíčovou roli státy EU jako 
celek a USA. Dohody mezi těmito dvěma ekonomicky nejsilnějšími hráči de facto určují 
pravidla pro zbytek světa. Velmi dobře to bylo patrné na přelomu let 2005/2006, kdy se 
dojednávaly podmínky liberalizace celosvětového obchodu zemědělskými produkty 
a pravidla udělování podpory producentům a exportérům. Hlavní spory se řešily právě 
mezi EU a USA. 
Od suprateritoriální dimenze nelze odhlédnout rovněž v souvislosti s členstvím ČR 
v NATO a angažováním se v operacích Aliance vedených „out of area“. Také v případě 
NATO je však nutné si uvědomit, že ačkoliv se jedná o významný prvek současného 
globalizovaného světa, musejí být suprateritoriální aspekty působení ČR v rámci NATO 
viděny prizmatem jasného teritoriálního vymezení členských států. Jednoduše řečeno, 
NATO má stanovenu velmi zřetelnou hranici mezi členskými a nečlenskými státy a tudíž 
je výsostně teritoriálně integrální. Od roku 1999 (Kosovo) však není výhradním teritoriem 
působení Aliance území členských států, ale je prováděna řada operací „out of area“ (např. 
Afghánistán, Irák). Zásadní průlom v dalším působení NATO v globálním měřítku lze 
uvést do kontextu s formulací J. H. Mittelmana „11. září znamenalo restrukturalizaci 
procesů, které utvářejí globalizaci… Politická a vojenská dimenze globalizace dosáhla 
relativní převahy vůči ekonomickým silám, jež byly často viděny jako její hlavní zdroj“ 
a dále dodává, že „vojenská globalizace představuje historickou sílu, která definuje naši 
dobu”. (Mittelman 2004: 225). Vliv globalizace na ČR je s ohledem na situaci po 11. září 
naprosto očividný. Nové bezpečnostní výzvy, především v podobě boje s mezinárodním 
terorismem, vtáhly ČR do globálního bezpečnostního prostředí a to velmi rychle a velmi 
konkrétním způsobem. 

6.�  Progres v evropských vojenských kapacitách 
a jistota v podobě Aliance 

Dle I. Daaldera se po konci studené války společné zájmy států transatlantického prostoru 
posouvají ze své centrální pozice na okraj a do popředí vystupují partikulární zájmy 
různého druhu. Velká společná agenda již není tak homogenní a objevuje se mnoho 
problémů a sporů v celém spektru oblastí od politické přes bezpečnostní, ekonomickou až 
k životnímu prostředí a fungování mezinárodních institucí. (Daalder 2005: 39-59) 
Skutečností však zůstává, že v dohledné době nelze očekávat nahrazení NATO nějakou jinou 
formální strukturou, která by byla v bezpečnostní oblasti srovnatelně funkční a efektivní. 
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Význam Aliance jako hlavního pojítka mezi Spojenými státy a Evropou je tudíž zásadní. 
Toto tvrzení sice vyvolává u některých autorů polemickou reakci,4 ale adekvátní alternativa 
se v podstatě nenabízí. Existující scénáře dalšího vývoje v transatlantických vztazích 
kombinují různé přístupy, jejich meritum však ve větší či menší míře hledá odpověď na 
otázku jak silným pojítkem NATO dnes je a výhledově bude. I ti, kteří nesdílejí názor, že 
NATO má v současnosti nezastupitelnou roli, jsou nuceni zvažovat případné alternativy na 
základě posouzení dosavadního působení Aliance a musejí se vůči této zkušenosti vymezit. 
Musejí předložit pádné argumenty, proč by mělo být NATO, respektive transatlantický 
dialog, v minulosti primárně na spolupráci v NATO založený, nahrazen něčím jiným. Zdá 
se, že právě v tomto kontextu je vhodné sledovat úsilí členských států EU o vybudování 
funkčních evropských vojenských kapacit. 
Ve struktuře EU byly na základě Smlouvy o EU z roku 1992 otázky bezpečnosti Unie 
zahrnuty pod II. pilíř za současného předpokladu mezivládní spolupráce členských států. 
Smlouva o EU je v tomto smyslu zásadním dokumentem, neboť posunula úvahy o budoucí 
bezpečnosti a obraně členských států na kvalitativně vyšší úroveň, protože vytvořila základy 
pro potenciální rozvoj obranných kapacit Unie. Dynamický rozvoj evropské integrace 
v hospodářské oblasti tak získal podstatnou zahraničně-politickou dimenzi. SZBP vytvořila 
předpoklady pro to, aby byla více koordinována spolupráce mezi jednotlivými státy EU za 
účelem prosazování společného stanoviska v zahraniční a bezpečnostní politice. 
K dalšímu zdůraznění významu SZBP došlo na základě mezivládní konference 1996 – 
1997 a tzv. Amsterodamské smlouvy z října 1997, kde byla posílena akční schopnost SZBP 
a také zřízena funkce Vysokého představitele pro SZBP, do níž byl v roce 1999 jmenován 
bývalý generální tajemník NATO Javier Solana.V následujícím období byl kladen důraz na 
dořešení role Západoevropské unie ve vztahu k EU a posun směrem ke konkretizaci EBOP, 
která je jednak chápána jako nedílná součást SZBP, ale především představuje praktický 
obranný aspekt bezpečnostní politiky EU. Jestliže je SZBP možné interpretovat jako výraz 
politické vůle členských států úzce spolupracovat na poli zahraniční a bezpečnostní 
politiky, demonstruje EBOP závazek konkrétního naplňování deklarovaných politických 
záměrů. 
Významným impulsem pro koncept evropské obrany byla společná iniciativa Francie 
a Velké Británie z prosince 1998. Jacques Chirac a Tony Blair jako představitelé dvou 
vojensky nejakceschopnějších evropských mocností se setkali na summitu v St. Malo 
a dohodli se na společném postupu při budování evropských vojenských kapacit. Díky 
této iniciativě měla EU získat podstatnou vojenskou složku, která by jí umožnila hrát roli 
nezanedbatelného bezpečnostního aktéra; alespoň částečně srovnatelnou s pozicí jakou 
hraje EU v celosvětovém ekonomickém měřítku. Ze setkání Chirac – Blair vyplynul závěr, 
že vytváření evropského pilíře v rámci NATO by mělo být doprovázeno budováním 
autonomních struktur EU mimo NATO. (Khol 2002: 11) Až do setkání vrcholných 
představitelů těchto dvou zemí se v podstatě debata soustředila na rozvoj tzv. evropského 
pilíře NATO v podobě Západoevropské unie. 
V následujících letech se podstatnou měrou jednalo o rozvoj EBOP. Evropská bezpečnostní 
a obranná politika se jako nový termín objevila ve Zprávě předsednictva o posílení společné 
evropské bezpečnostní a obranné politiky po setkání Evropské rady v Kolíně nad Rýnem 
v roce 1999. Po obsahové stránce bylo velmi důležité, aby byla EU vybavena konkrétními 
vojenskými kapacitami. To bylo předmětem jednání Evropské rady v Helsinkách v prosinci 
1999, kde byl stanoven také tzv. Evropský základní cíl. Členské státy EU se v něm zavázaly, 
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že do roku 2003 vytvoří jednotky rychlé reakce o síle 50-60 000 osob, které budou schopny 
vyslání do 60 dnů a setrvání na misi do jednoho roku. Tyto jednotky měly být schopny, 
podle čl. 17 Smlouvy o EU revidované Amsterodamskou smlouvou, plnit úkoly spojené 
s humanitárními záchrannými misemi, misemi k udržení míru a misemi bojových 
jednotek k řešení krize včetně nastolování míru, tzv. petersberské mise. Další summity 
v Nice (prosinec 2000) a v Laekenu (prosinec 2001) více specifikovaly podobu a nové 
vztahy v rámci orgánů EBOP. (Fiala, Pitrová 2003: 572-578; Khol 2002: 13-15)
Výčet úspěchů, kterých členské státy na poli EBOP v relativně krátké době dosáhly, je 
možné rozšířit o několik vojenských operací prováděných pod hlavičkou EU na Balkáně 
(Concordia v Makedonii, EUFOR Althea v Bosně a Hercegovině)5 a v Africe (Artemis 
v Kongu).   Participace příslušníků ozbrojených sil ČR na operacích vedených EU není ve 
srovnání s operacemi NATO příliš velká a pohybuje se řádově v jednotkách nebo maximálně 
desítkách osob. Nejhojnější byla účast v Bosně a Hercegovině řádově přesahující 80 osob.
Z výše uvedeného vyplývá, že v devadesátých letech minulého a na počátku jednadvacátého 
století jsme byli svědky velmi dynamického vývoje konceptu unijní evropské obrany. To 
by však nemělo znamenat opomíjení naprosto klíčového faktoru s vlivem na jakýkoliv 
další efektivní progres v oblasti SZBP/EBOP a tím je politická jednota, bez níž není možné 
prosazovat koherentní postup Unie v zahraniční ani bezpečnostní politice. Prohloubení 
spolupráce a jakési završení předchozího úsilí na poli SZBP/EBOP měla přinést 
navrhovaná evropská ústavní smlouva. Osud tohoto dokumentu, neschváleného v roce 
2005 v referendech ve dvou zakládajících státech EU Francii a Nizozemí, je v současnosti 
více než nejistý a evropská bezpečnost je pod naléhavým tlakem globálních bezpečnostních 
výzev ze strany mezinárodního terorismu a proliferace zbraní hromadného ničení. 
Při bližším ohledání zjistíme, že procedurálně-technické mechanismy fungování EBOP 
se krok za krokem stabilizovaly a také se více vyjasnila pozice EU ve vztahu k NATO 
ve sféře sdílení informací, plánovacích kapacit a dalších záležitostí na základě principů 
obsažených v dohodě mezi EU a NATO z března 2003 a označovaných jako „Berlín plus“.6 
Deficitem však stále zůstává jednotný politický postup, který chybí i u hlavních „tahounů“ 
EBOP Francie, Velké Británie a Německa. Signifikantní rozvoj SZBP a EBOP předpokládá 
hlubší politickou integraci EU, která se s ohledem na průběh debaty a faktické nepřijetí 
evropské ústavní smlouvy nedá v brzké době očekávat. Výrazně odlišné motivace velkých 
evropských států pro podporu EBOP nevyvolávají v ostatních zemích EU, navíc mnohdy 
s jednoznačnou preferencí aliančního rámce obrany, přílišný optimismus. Francie vidí 
rozvoj evropských vojenských struktur především „neamerickým“ prizmatem. Německá 
společnost vykazuje značnou míru pacifismu a spíše by uvítala, kdyby se Německo vyhýbalo 
vojenským operacím v zahraničí. Naopak Velká Británie podporuje růst evropských 
vojenských kapacit, ale s důrazem na udržení úzké transatlantické vazby na USA. Přitom 
sladění britského evropeismu s atlanticismem je pro premiéra T. Blaira po 11. září 2001 
a invazi do Iráku v roce 2003 stále obtížnější.
V tomto kontextu je v zájmu ČR prosazovat koncept evropské bezpečnosti založený 
v podstatné míře na NATO, přestože aktivní účast na SZBP a EBOP je v zájmu ČR 
s ohledem na udržení vlivu v rámci EU. 
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6.�   Budoucnost transatlantických vztahů a zájmy 
České republiky 

Unijní akomodační politika měla přímý vliv na adaptaci ČR v EU a šla ruku v ruce 
s evropeizací, neměla však negativní dopad na transatlantický rozměr české zahraniční 
politiky. Z hlediska výhod je pro ČR žádoucí, aby ve střednědobé perspektivě dosáhla 
konsolidovaného stavu v rámci EU a stala se jejím plnohodnotným členem. Díky 
stabilnímu postavení a úzkým vazbám na srovnatelné státy s podobnými zájmy je ČR 
schopna efektivně využívat mechanismy EU k zajištění vlastního rozvoje. 
Základní zahraničně-politická linie, s níž ČR do EU vstupovala, zůstala zachována a po 
prvním půlroce členství bylo ve výroční zprávě ministerstva zahraničních věcí konstatováno, 
že „z pohledu České republiky zaujímá EBOP významné místo mezi nástroji, které má EU 
pro své vnější působení k dispozici. Přístup ČR vycházel z předpokladu, že EBOP nemá být 
vytvářena jako konkurence NATO. Prioritním zájmem České republiky v této oblasti proto 
bylo zachování komplementarity EU k NATO“. (Zpráva 2005: 39) Po dvou letech působení 
v EU můžeme říct, že si ČR tuto hlavní linii své zahraniční politiky udržela a usiluje o další 
rozvoj vztahů mezi EU a NATO na bázi mechanismů spolupráce „Berlín plus“.
Větší angažovanost ČR při budování unijních obranných struktur lze předpokládat 
v situaci, kdy se podaří nalézt vyvážený konsensus mezi členskými státy v otázce role, 
kterou by ve finální podobě měla obranná politika EU sledovat vůči NATO a primárně ve 
vztahu k zahraniční a bezpečnostní politice USA. Vzhledem k tomu, že ČR patří společně 
s několika dalšími státy EU do skupiny zemí se silnou proatlantickou orientací, není 
nakloněna takovému rozvoji obranné dimenze EU, která by dublovala fungující alianční 
spolupráci, eventuelně narušovala transatlantickou vazbu. Dle českého ministerstva 
zahraničních věcí je „přístup ČR k EBOP slučitelný s členstvím a politikou ČR v NATO, 
která je základním rámcem pro obranu ČR“.7 
Pokud se pokusíme provést rozlišení mezi novými členskými zeměmi EU ze střední 
a východní Evropy a umístíme je na pomyslné ose od silně proatlantický (až proamerický) 
po vlažní atlantisté, bude ČR s největší pravděpodobností zaujímat pozici blízko strany 
označené silně proatlantický. Zastávaný postoj nebude tak zřetelně demonstrovaný jako 
v případě například Polska, ale bude rozhodně odlišný od vlažného postoje Maďarska. 
Velmi dobře čitelnou je česká proatlantická pozice v bezpečnostních otázkách spojených 
s bojem s mezinárodním terorismem, kde je kladen hlavní důraz na NATO a očekává se, 
že to bude právě Aliance, která bude schopna odpovědět na současné bezpečnostní výzvy. 
V tomto smyslu se vyjádřil také ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda: „...nový typ 
teroru zaměřený proti civilnímu obyvatelstvu a usilující především o rozklad společnosti je 
zbrusu novým nebezpečím, které vyžaduje zcela nové reakce a zcela nové chápání obrany 
– tedy zásadní úkol pro NATO tohoto století“. (Svoboda 2006: 34) 
U podloží české proatlantické orientace leží důvody vyplývající z historické zkušenosti, 
zvláště z období po II. světové válce. Spojené státy, jako svého druhu také evropská 
mocnost, přispěly svým dílem k podobě obnovy poválečné Evropy. (Lundestad 2005) 
V tomto smyslu jsou v určité míře stále přítomny ve vnitroevropské debatě o způsobu 
uspořádání vzájemných vztahů mezi jednotlivými zeměmi starého kontinentu. Pro českou 
zahraniční politiku je nepřehlédnutelný význam americké přítomnosti při vyvažování 
vztahů s ostatními evropskými mocnostmi, s nimiž má ČR, z objektivně daných příčin, 
asymetrické relace a není reálné, že se tato skutečnost změní (velikost, lidnatost, geografické 
umístění apod.). 



8�

Konstantou české zahraniční politiky by proto měla být snaha o udržení amerického vlivu 
na evropský vývoj, protože roli, kterou USA plní, není v současnosti schopna žádná jiná 
země adekvátně nahradit. Tento stav souvisí jednak s historickými zkušenostmi, jednak 
s aktuálním potenciálem kterékoliv jiné země. Význam bilaterálních vztahů s Německem 
a Francií je pro ČR nepopiratelný, ale žádná z vyjmenovaných zemí není v relaci k ČR 
motivována stejnými pohnutkami jako USA. Amerika má zájem na udržení svého vlivu 
v Evropě, ale nehodlá nad Evropou uplatňovat své hegemonní postavení, dokladem budiž 
to, že nevstupuje do konceptu evropské integrace způsobem, který by jej znemožňoval 
či zpomaloval. Naopak, jako bezpečnostní záruka celého západního světa vytvořily USA 
prostor pro projekt evropské integrace takový jaký jej dnes známe. Interpretace vyjádření 
D. Rumsfelda k „nové“ a „staré“ Evropě jako pokus o rozdělení Evropy a tím i narušení 
evropského integračního procesu je zavádějící. Primárním problémem, který vyvstal 
v souvislosti s iráckou krizí, nebyla evropská integrace (i když se o tento výklad pokoušela 
např. Francie), ale rozsah globálních bezpečnostních hrozeb a způsob jak jim čelit. 
Nezanedbatelný vliv na českou zahraniční a bezpečnostní politiku má reálná vojenská 
kapacita USA, s níž přispívají do NATO. Účast USA na fungování Aliance je nepopiratelná 
a těžko si lze představit stejně bojeschopnou organizaci bez participace Spojených států. 
Při jakýchkoliv scénářích budoucího vývoje bezpečnostního prostředí v transatlantické 
oblasti je třeba mít na paměti o jaký typ bezpečnostní organizace usilujeme a co je základem 
našich úvah o NATO. Z pohledu států, které rozšířily počet členů NATO v roce 1999 a 2004, 
jsou velmi srozumitelné argumenty, s nimiž vystupuje při popisu funkce NATO Henry 
Kissinger, když vysvětluje základní rozdíly mezi koncepcí aliance a koncepcí kolektivní 
obrany. „Aliance je vytvářena skupinou států, které se rozhodly bránit specifické teritorium 
nebo vzniká z konkrétního důvodu. Ve svém důsledku rýsuje linii, jejíž porušení znamená 
casus belli. Naproti tomu systém kolektivní obrany nedefinuje teritorium, které má být 
bráněno, ani prostředky či aparát určené pro tuto obranu. V základu se jedná o právní 
koncept. NATO je aliance, OSN je kolektivní bezpečnostní systém.“ (Kissinger 2001: 43)
Odpověď na otázku, zda-li se vzdálenost mezi dvěma břehy Atlantiku navzdory pokračující 
globalizaci a relativizaci geografických poměrů bude zvětšovat a rozdíly ve vnímání 
současných hrozeb a výzev povedou k tomu, že se Spojené státy a Evropa navzájem odloučí, 
anebo se projeví dlouhodobá výhodnost transatlantického svazku a silná vazba mezi USA 
a Evropou přinese oběma stranám více výhod, není jednoduchá ani jednoznačná. Současná 
debata o budoucnosti transatlantických vztahů je charakteristická tím, že do ní vstupují jak 
přesvědčení pochybovači o dalším možném pokračování smysluplné kooperace mezi USA 
a Evropou, tak stejně přesvědčení optimisté, kteří nepředpokládají oslabení vztahů mezi 
tradičními spojenci. Důvody a předkládané argumenty přitom vždy nereprezentují zcela 
koherentní soubor.
Dosavadní rámec úvah o možném vývoji v transatlantické oblasti v jistém smyslu 
překračuje Ch. de Jonge Oudraat. Dle jejího soudu jsou předpoklady dvou dominantních 
škol myšlení o vztazích USA – Evropa – zakládající či ustavující (establishment school) 
a odcizení (estrangement school) – zavádějící a nepřinesou očekávané vyústění, protože 
nové bezpečnostní prostředí se bude vyvíjet jiným způsobem. (de Jonge Oudraat 2004: 174) 
Ch. de Jonge Oudraat dílčím způsobem uznává opodstatněnost tvrzení obou myšlenkových 
škol, ale současně s tím poznamenává, že budoucí vztahy v oblasti bezpečnosti budou 
v transatlantickém prostoru utvářeny jen částečně na bázi NATO a v tomto smyslu jen těžko 
zastoupí funkci NATO postupně se etablující EBOP. Aliance a EBOP budou podle tohoto 
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scénáře v transatlantických bezpečnostních vztazích plnit pouze marginální role, protože 
jsou špatně vybaveny k tomu, aby čelily novým bezpečnostním hrozbám, před kterými 
stojí USA a Evropa. Jedná se především o šíření zbraní hromadného ničení a terorismus. 
Limity současných evropských hierarchických bezpečnostních organizací vedou k tomu, že 
se vytváří nové formy transatlantické bezpečnostní spolupráce. Tento nový typ vztahů by 
bylo nejvhodnější nazvat transatlantická bezpečnostní síť. Ve středu této sítě, která vzniká 
na pozadí událostí z 11. září 2001, stojí USA společně s Francií, Německem a Velkou Británií. 
Bilaterální relace mezi USA a těmito třemi evropskými státy tvoří jádro transatlantické 
bezpečnostní sítě. Jádro využívá dodatečné podpůrné funkce dalších vztahů v rámci 
mezinárodních organizací typu NATO, EU, OBSE, nebo G-8 či OSN. Menší evropské státy 
budou v této konstelaci posouvány na periferii transatlantických bezpečnostních vztahů. 
V nové bezpečnostní síti budou slábnout vztahy mezi státy na periferii s těmi ve středu. Ch. 
de Jonge Oudraat však předpokládá, že rozvinutí zvláštních schopností, kapacity malých 
států, která bude užitečná pro jádro sítě, povede k udržení silných vazeb na jádro a to ve 
specifických záležitostech. Specializace je tedy z tohoto pohledu určitou možností pro malé 
evropské státy. (de Jonge Oudraat 2004: 182 – 183)
Připustíme-li možnost vývoje vztahů v transatlantické oblasti výše uvedeným způsobem, 
znamená to pro Českou republiku, a samozřejmě nejen pro ni, nutnost přijetí velmi 
adaptabilní a flexibilní politiky. Podstatným rysem takové politiky, dnes již v podstatě 
naplňované, je snaha o efektivní skloubení zájmů, které ČR sleduje vůči svým partnerům 
v EU a NATO. Vztahy mezi EU a USA z velké části ovlivňují také jednání ČR v mezinárodním 
prostředí. Závazky, vyplývající z členství v NATO a EU, jsou určujícím faktorem i pro 
bilaterální relace ČR se zeměmi, které leží mimo obě organizace. 
Přes skeptický pohled Ch. de Jonge Oudraat na budoucí roli NATO a schopnost Organizace 
čelit současným hrozbám z její analýzy nevyplývá, že by předpokládala zásadní oslabení 
významu vazby USA na Evropu, resp. vyjmenované evropské země. NATO v tomto smyslu 
sice oslabuje svoji pozici, ale primárně z důvodu chybějících kapacit, které jsou nezbytné 
v boji s mezinárodním terorismem a šířením zbraní hromadného ničení. Z tohoto pohledu 
by transatlantické vztahy doznaly určitou modifikaci, ale pojítko mezi USA a Evropou by 
zůstalo zachováno. Ch. de Jonge Oudraat tak ponechává stranou řadu kritických názorů, 
jež obvykle upozorňují na slábnoucí pozici Aliance z důvodu ztráty zájmu USA o evropské 
partnery a současně snahy Evropanů o emancipaci v bezpečnostní oblasti a vytvoření 
vlastní evropské bezpečnostní entity. V tomto kontextu tedy nelze akceptovat výklad Ch. 
de Jonge Oudraat za dostatečný a úplný, ale je možné ho považovat za obohacující doplnění 
širší debaty.
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Úvahy o vytvoření jednotného vnitřního trhu byly v 80. letech 20. století spojeny s obavami, 
že otevření hranic ES/EU může zvýšit bezpečnostní rizika, která mohla snížit efekty 
vznikajícího vnitřního trhu založeného na svobodném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. 
Často probíhaly diskuze, zda Společenství/Unie bude mít spíše podobu pevnosti anebo síta, 
ale ani jeden z těchto scénářů nebyl žádoucí. Byly to právě Schengenské dohody (1985, 
1990), které přinesly kompenzační bezpečnostní opatření za otevření hranic a umožňují 
Evropské unii (EU) uskutečnit jednotný vnitřní trh, který by se nepodařilo realizovat jenom 
prostřednictvím Jednotného evropského aktu (1986). Jejich počátky se sice odehrávaly 
mimo právní a institucionální rámec Společenství, nicméně jejich efektivita a prokázané 
výhody společného postupu se nakonec odrazily nejenom v rozšiřování schengenského 
prostoru, ale i v zařazení schengenské materie mezi společná práva a závazky EU jako tzv. 
schengenské acquis. Proto i nové členské státy – a mezi nimi pochopitelně i Česká republika 
– musely a musí toto acquis přijmout a implementovat do svých právních řádů.
První část textu uvádí motivy, které vedly členské státy EU k podpisu Schengenských 
dohod a zvláštnosti jejich realizace v podobě tzv. schengenské metody.  Z obsahu dohod 
(a z Amsterodamské smlouvy) potom vyplývá i rozsah schengenského acquis, které text 
stručně charakterizuje. Na tuto část navazuje pasáž věnovaná přípravám ČR na převzetí 
schengenského acquis a zapojení se do evropského prostoru bez hranic. Kromě obecného 
rámce je zdůrazněna také schengenská spolupráce států V4 (Visegrádská čtyřka), která 
se ukázala být vhodnou platformou pro koordinaci společného postupu. Další kapitola 
stručně charakterizuje postoje klíčových aktérů (politických stran a vlády) ke vstupu ČR 
do Schengenského prostoru a v obecné rovině též ke spolupráci v záležitostech justice 
a vnitra. Současný stav přejímání schengenského acquis spolu s harmonogramem evaluací 
je obsažen v závěrečné části textu.

7.1   Schengenské dohody v Evropské unii
Schengenské dohody jsou systémem dvou smluv – první Schengenská dohoda („Dohoda 
mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské 
republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích“) byla podepsána 
v červnu 1985 a druhá Schengenská prováděcí úmluva byla podepsána v červnu 1990 
(„Úmluva k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování 
kontrol na společných hranicích“). 

7.1.1   Vznik a vývoj Schengenských dohod
První Schengenská dohoda byla vyústěním těsnější spolupráce mezi některými členskými 
státy Společenství, které motivovala snaha urychlit kontroly na společných hranicích. 
Vysoká frekvence pohybu na vzájemných hranicích se stala výzvou pro usnadnění jejich 
přecházení a zvýšení mobility a komfortu občanů při přechodu hranic. Schengenská 
dohoda z roku 1985 byla reakcí jak na bilaterální podněty,1 tak na jednání o Jednotném 
evropském aktu (JEA) a vytvoření vnitřního trhu se svobodou pohybu zboží, služeb, 
kapitálu a osob. JEA (1986) ve Všeobecné deklaraci o článcích 13 až 19 smlouvy ponechal 
členským státům pravomoc upravit si potřebná opatření podle svých představ (zejména 
se to týkalo kontroly migrace).2   Zajistil kompatibilitu s právem Společenství a otevřel 
cestu k mezivládní spolupráci. Schengenské dohody přinesly kompenzační bezpečnostní 
opatření k otevření hranic, ale bylo třeba také zjistit, zda je myšlenka na spolupráci 
v záležitostech sice potřebných, ale politicky velmi choulostivých, životaschopná. Některé 
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státy Společenství se v této fázi nechtěly vzdát suverenity nad ochranou vlastního státního 
území a vyčkávaly na skutečné efekty JEA i na výsledky „experimentu Schengen“. 
Již v době podpisu první Schengenské dohody začali signatáři pracovat na doprovodné, tzv. 
prováděcí dohodě, která měla specifikovat obecná prohlášení obsažená v první dohodě.3 
Schengenská prováděcí úmluva, označovaná jako Schengen II, byla podepsána v červnu 
1990, ale předcházela tomu náročná a složitá vyjednávání.  Schengenské dohody vstoupily 
v platnost až 26. 3. 1995, problémem byla mj. míra přísnosti drogových a imigračních 
politik, rostoucí náklady na zdokonalování letišť, nedůvěra mezi členskými vládami, kritika 
demokratického deficitu aj. (Druláková 2005: 27 – 28). 
Vzhledem k tomu, že Schengenské dohody patřily k mezinárodním smlouvám veřejným 
uzavřeného typu4 (Pikna 2004a), mohly k nim postupně přistupovat i další členské státy 
ES/EU. Protokoly a úmluvy o přistoupení k dohodě z roku 1985 a prováděcí úmluvě z roku 
1990 postupně uzavřely téměř všechny členské státy EU – Itálie v roce 1990; Španělsko 
a Portugalsko v roce 1991; Řecko v roce 1992; Rakousko v roce 1995 a Dánsko, Finsko 
a Švédsko v roce 1996. V dnešní době teritorium Schengenského prostoru zahrnuje všechny 
státy EU s výjimkou Velké Británie a Irska. Dánsko si navíc vymohlo výjimky z platnosti.5 
Dohody o přistoupení podepsaly v roce 1996 i severské státy Norsko a Island, pro které 
byl sjednán status přidružených zemí.6 K Schengenskému prostoru se rozhodlo přistoupit 
i Švýcarsko na základě několika bilaterálních smluv (podepsány v roce 2004). 

7.1.2   Obsah Schengenských dohod
Schengenské dohody upravují spolupráci národních policejních, celních a soudních orgánů. 
Hlavním cílem je zajistit bezpečnost při současném odstraňování kontrol na vnitřních 
hranicích. První Schengenská dohoda (1985) není příliš rozsáhlá (má 33 článků).7

Schengenská prováděcí úmluva (1990) je obsáhlejší (142 článků) a je strukturovaná do 
osmi hlav, které obsahují detailnější a komplexnější návod na vytvoření schengenského 
prostoru: 
I. sjednocení použitých pojmů – ve snaze předejít případným nesrovnalostem o výklad 

ustanovení; 
II. odstranění kontrol na vnitřních hranicích – současně s posílením bezpečnosti na 

hranicích vnějších a s pohybem osob obecně; zrušení kontrol na vnitřních hranicích není 
definitivní, úmluva přiznává státům právo na dočasné obnovení kontrol na vnitřních 
hranicích (až po dobu šesti měsíců), pokud to vyžaduje vnitřní bezpečnost státu; 

III. policejní spolupráce – výměna informací mezi policejními složkami smluvních stran, zavádí 
institut tzv. sledování8 a pronásledování,9 přičemž institut „naléhavého pronásledování“ 
(hot pursuit) je významný především proto, že při něm dochází k prolomení výsostné 
státní suverenity jiné země (Druláková 2005: 28 – 29), boj proti trestné činnosti 
související s produkcí, obchodem a konzumací omamných a psychotropních látek 
a dále s nabýváním, držením, obchodováním a předáváním střelných zbraní a střeliva. 
Tato hlava ošetřuje i soudní spolupráci v trestních věcech – týká se především rozsahu 
poskytované právní pomoci, zákazu dvojího trestu, vydávání osob, předávání výkonu 
trestních rozsudků atd.; 

IV. Schengenský informační systém (SIS) – je jedním z nejvýznamnějších nástrojů 
zajišťujících bezpečnost schengenského prostoru (cílem SIS je „chránit veřejný pořádek 
a veřejnou bezpečnost“ (čl. 93)). SIS je složen z národních systémů SIS, které zahrnují 
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informace získané z národních zdrojů (policejní a celní složky, konzulární služby 
aj.). Národní systémy SIS jsou propojeny centrálním systémem SIS, který má sídlo ve 
Štrasburku. Zodpovídá za distribuci požadovaných informací oprávněným osobám 
v rámci SIS.10 SIS prostřednictvím automatizovaného vyhledávání poskytuje smluvním 
stranám informace o věcech a osobách – při splnění ochrany osobních údajů (čl. 102-118) 
– a to pro účely kontrol na vnějších hranicích, celních kontrol, vnitrostátních policejních 
kontrol, vydávání povolení k pobytu či víz atd.;11

V. přeprava a pohyb zboží – maximální usnadnění pohybu zboží přes vnitřní hranice;
VI. ochrana dat – předávání a automatizované zpracovávání citlivých osobních 

údajů o evidovaných osobách vyžaduje zvláštní zacházení. K údajům mají 
mít přístup jenom přesně určené osoby a využít je jenom ke stanoveným 
účelům. K zajištění ochrany dat byl zřízen Společný kontrolní úřad;  
Výkonný výbor – cílem je „dohled nad řádným uplatňováním této úmluvy“ (čl. 131 
odst. 2 úmluvy), rozhodoval jednomyslně. Činnost Výkonného výboru byla podle 
Amsterodamské smlouvy převedena na Radu;

VII. závěrečná ustanovení – zakotvila Schengenskou úmluvu do systému Společenství. 
Důležitý je vztah úmluvy ke komunitárnímu právu (čl. 134) – výkon všech ustanovení 
obsažených v úmluvě musí být v souladu s právem a cíli Společenství (Pikna 2004b: 201 
– 202).

7.1.�   Schengenské acquis
Pojem Schengenský systém přináší až Amsterodamská smlouva (1997), resp. její 
Protokol o začlenění Schengenského systému do rámce EU. Schengenský systém byl 
Amsterodamskou smlouvou zařazen do Evropské unie (unijní právo) i do Evropského 
společenství (komunitární právo). Současně však musel být respektován odmítavý postoj 
Velké Británie a Irska, stejně jako zvláštní postavení Dánska v tomto systému. Schengenský 
systém prodělal velký vývoj – začal jako systém založený formou běžné mezistátní 
smlouvy (Šlosarčík 2002) mimo struktury tehdejšího Společenství, ale na mezinárodně 
právním základě, zatímco dnes se stal závaznou součástí komunitárního/unijního práva. 
Prošel třemi vývojovými fázemi – přípravná (do roku 1995), konkurenční (do roku 1999) 
a sjednocovací (po Amsterodamské smlouvě) (Pikna 2004a: 1).
Schengenské acquis podle protokolu tvoří: Schengenská dohoda z roku 1985; Prováděcí 
schengenská úmluva z roku 1990; Protokoly a úmluvy o přistoupení a Rozhodnutí 
a prohlášení Výkonného výboru (případně schengenského sekretariátu) a akty k provedení 
úmluvy, které byly přijaty orgány, na něž Výkonný výbor přenesl své pravomoci.
Schengenský systém zahrnuje zhruba 3 000 dokumentů, velká většina z nich měla být 
novými členskými státy transponována již ke dni vstupu do EU, ale tento proces pokračuje 
až do úplného převzetí všech stávajících standardů. Aplikace schengenského acquis 
je možná potud, pokud je jeho obsah slučitelný s evropským právem (Pikna 2002: 5). 
Rada vydala v roce 1999 dvě rozhodnutí, která určují právní základ všech ustanovení 
nebo rozhodnutí, která tvoří schengenské acquis (1999/435/ES a 1999/436/ES). Seznam 
ustanovení schengenského acquis, která jsou v nových členských státech EU závazná už od 
přistoupení (a která nepodléhají utajení), je uveden v příloze k aktu o přistoupení ČR k EU 
(ISAP: http://isap.vlada.cz).
Státy z poslední vlny rozšíření zavazuje schengenské acquis – jako součást acquis 
communautaire – v plném rozsahu, proto musí vyhovět všem nárokům vyplývajícím 
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z účasti v Schengenském prostoru (čl. 8 Protokolu – Amsterodamská smlouva). Na rozdíl 
od starých členských států nepřistupují noví členové k Schengenským dohodám formou 
úmluv o přistoupení, ale automaticky implementují celý balík acquis Schengenu. 

7.2   ČR na cestě do EU/Schengenského prostoru – 
přistupování k schengenskému acquis

Žádný z nových členských států EU se dosud nestal plnoprávným členem Schengenského 
prostoru, a to z několika důvodů: systém zajištění vnějších hranic tohoto prostoru musí být 
maximálně bezpečný;12 státy musí přijmout schengenské acquis v plném rozsahu (přičemž 
specifika některých opatření jim byla zpřístupněna až v okamžiku vstupu do EU a nebylo 
možné se na ně předem připravit – např. jednotný vízový štítek schengenského typu), SIS 
prochází v současnosti reformou na SIS II (tzv. systém druhé generace – připravuje se jak 
na rozšíření o nové členy, tak na prohloubení databáze o nové kategorie údajů). EU vydala 
v roce 2001 dokument s názvem „Schengenské acquis a rozšíření“, ve kterém rozděluje 
acquis na dvě kategorie, podle toho, zda je či není závislé na připojení k SIS:

1. Acquis nezávislé na SIS II – překračování vnitřních hranic; podmínky upravující 
pohyb cizinců; policejní spolupráce; vzájemná pomoc v trestních záležitostech; 
uplatňování zásady zákazu dvojího trestu; vydávání osob; převod výkonu rozsudku; 
omamné a psychotropní látky; střelné zbraně a střelivo; ochrana osobních údajů.

2. Acquis závislé na SIS II – překračování vnějších hranic; víza pro krátkodobý 
pobyt; víza pro dlouhodobý pobyt; povolení k pobytu a záznam o nežádoucí 
osobě; zřízení, provoz a využití SIS; ochrana osobních údajů a zajištění dat 
v SIS.        
Schengenské acquis I. kategorie musela ČR splnit již ke dni vstupu, zatímco pro 
schengenské acquis II. kategorie platil referenční rok 2006. V současnosti uvádí 
EU jako referenční datum rozšíření Schengenského prostoru říjen 2007 (závisí 
na reformě SIS II) a ČR deklarovala k tomuto datu připravenost vstoupit do 
Schengenského prostoru.

7.2.1   Přistupování v záležitostech justice a vnitra; Schengen
Přejímání schengenského acquis je součástí širšího rámce záležitostí justice a vnitřních věcí 
(během vyjednávání o vstupu do EU byly společně zahrnuty do 24. kapitoly Pozičního 
dokumentu jako „Spolupráce v oblastech justice a vnitřních věcí; Schengen“). Odpovědnost 
za přebírání a provádění schengenského acquis (a acquis justice a vnitřních záležitostí) 
mají některá ministerstva a ústřední orgány státní správy, konkrétně Ministerstvo 
vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo financí, 
Ministerstvo dopravy a spojů a Úřad pro ochranu osobních údajů. Celkovou gesci za 
přebírání tohoto acquis má – vzhledem k charakteru spolupráce – Ministerstvo vnitra ČR.
Proces přebírání schengenského acquis probíhal a dosud probíhá v rámci strategie ČR 
pro přípravu na provádění acquis EU, jejíž rámec tvoří následující dokumenty (Adlerová, 
Šímová 2002: 2 – 3 a Druláková 2005: 95 – 96):

Poziční dokument ČR, 24. kapitola: Spolupráce v oblastech justice a vnitřních věcí; 
Schengen (1999);
Dodatečné informace k pozičnímu dokumentu 1 – 6;
Schengenský akční plán ČR (2001, 2003, 2005);
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Národní program přípravy ČR na členství v EU (1998 – 2002);
Přístupové partnerství (1998, 2001);
Pravidelné zprávy Evropské komise o ČR (1998 – 2003);
Příslušná usnesení vlády ČR (např. usnesení ke Zprávě o připravenosti ČR 
k převzetí schengenského acquis – každoročně od roku 2001).

K hodnocení pokroku v plnění závazků schengenského acquis zřídila EU tzv. Stálou 
hodnotící komisi (1998). Ze strany ČR byla v roce 1998 zřízena mezirezortní Pracovní 
skupina pro schengenskou spolupráci, která koordinovala přípravu všech ministerstev 
a ústředních orgánů při přijímání schengenského acquis. Tato skupina zanikla současně 
se zrušením struktur vytvořených pro potřeby přípravy na vstup do EU a v současnosti 
koordinuje přípravu pracovní skupina Hodnocení Schengenu – Česká republika, která 
vznikla v roce 2005 a působí na MV ČR (Zpráva o připravenosti ČR 2006: 4 - 5). 
Konkrétní opatření jsou součástí Schengenského akčního plánu, který vypracovává MV 
ČR (poslední je z roku 2005) a jehož součástí je i vyhodnocení přijímaných opatření, 
identifikace nedostatků, stanovení harmonogramu následných kroků atd. V roce 
2001 byl vládou schválen Harmonogram úkolů k zajištění připravenosti ČR k převzetí 
schengenského acquis, jehož realizace bývá pravidelně vyhodnocována – ČR vypracovává 
od roku 2001 každoročně Zprávy o připravenosti ČR k převzetí schengenského acquis. 
Těmito dokumenty dává ČR najevo, že „zná rozsah schengenského acquis, má přehled 
o stavu již splněných a plán pro zabezpečení zbývajících úkolů a dostatečné kapacity na 
jeho realizaci“ (Adlerová, Šímová 2002: 4). V květnu 2005 Rada přijala postup hodnocení 
schengenských příprav – hodnocení začalo v první polovině roku 2006 a je prováděno po 
skupinách. ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko a Slovinsko deklarovaly, že budou připraveny 
k zahájení schengenských evaluací počátkem roku 200613 (ČR je hodnocena ve skupině č. 2 
spolu s Maďarskem a Slovinskem). 

7.2.2   Visegrádská čtyřka pro schengenskou spolupráci 
V průběhu předvstupních příprav došlo k oživení Visegrádské spolupráce mezi ČR, 
Slovenskem, Maďarskem a Polskem (V4). Na základě desetibodového prohlášení 
ministrů vnitra V4 ze září 2003 byla zřízena pracovní skupina Visegrádské čtyřky pro 
schengenskou spolupráci. Základním cílem je podle deklarace ministrů vnitra států V4 
„prověřit podmínky a modality společného podání žádosti o začlenění do schengenské 
spolupráce a zároveň vytvořit platformu pro vzájemnou  spolupráci při přípravě států V4 
na implementaci schengenského acquis.“ (Pracovní skupina Visegrádské čtyřky 2004: 19) 
Schůzky pracovních skupin (resp. expertních týmů) se mají konat přibližně ve čtvrtletním 
intervalu, schůzky ministrů vnitra potom alespoň jednou ročně.
V rámci pracovních skupin mají probíhat stálé diskuse o společných pozicích, mají být 
vytvářeny společné strategie týkající se zprovoznění SIS II, má docházet ke sbližování 
Schengenských akčních plánů a slaďování postupu schengenských hodnotících misí 
(evaluací). Státy V4 podaly žádost o současné provedení evaluací, ale spolupráce nevylučuje 
eventuelní porušení společného postupu v případě, kdy některý ze států nebude schopen 
včas splnit závazky plynoucí ze schengenského acquis. Hlavní cílem je vzájemná podpora 
států V4 při vstupování do schengenského prostoru, která jim může získat stabilnější 
vyjednávací pozice.14 Plány na spolupráci se týkají období před vstupem do EU (rozvoj 
policejní spolupráce aj.), po vstupu do EU (spolupráce na dočasné vnější hranici aj.) a po 
vstupu do Schengenu (spolupráce na vnitřní hranici aj.).
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7.2.�   Pohled klíčových aktérů na schengenskou spolupráci
České politická scéna není v pohledu na členství v EU, resp. na intenzitu spolupráce 
v jednotlivých oblastech, jednotná. Mezi aktéry české zahraniční politiky lze obecně 
vysledovat základní ideové proudy – atlantisty, internacionalisty, kontinentalisty 
a autonomisty, přičemž se toto dělení úplně nepřekrývá s rozdělením do politických stran 
(Drulák 2006: 2). Dají se z nich však vyvodit obecné kategorie, ve kterých nás zajímá 
orientace klíčových politických stran: spíše atlantistická ODS odmítá posilovat evropské 
politické a bezpečnostní struktury z obav před narušením transatlantických vztahů, 
zatímco současná ČSSD tíhne k internacionalismu a mj. i k podpoře prohlubování evropské 
integrace. KSČM představuje autonomistický pohled na zahraniční politiku odmítáním 
jak NATO tak EU (Drulák 2006: 2). Tato zobecněná kategorizace se pochopitelně odráží 
i v pohledu vnitropolitických aktérů na spolupráci v oblastech justice a vnitřních záležitostí 
a na zapojení do Schengenského prostoru. Zatímco žádná z politických stran nevystupuje 
proti zapojení ČR do Schengenu, prohlubování spolupráce v tzv. třetím pilíři není příliš 
vítáno ani v ODS, ani v KSČM. 
Vláda Jiřího Paroubka deklarovala ve svém prohlášení, že příprava ČR na úspěšné 
absolvování schengenského hodnotícího procesu je pro ni prioritní. V návrhu koncepce 
směřování ČR v rámci EU v letech 2004 – 2013 dokonce hovoří o co nejrychlejším zapojení 
do schengenské spolupráce a o jejím dalším prohloubení prostřednictvím SIS. Snaha 
zapojit se co nejdříve do schengenského prostoru je také součástí koncepce zahraniční 
politiky ČR na léta 2003 – 2006. ČSSD podporuje jak rychlé začlenění ČR do Schengenu, 
tak prohloubení těsnější spolupráce v záležitostech justice a vnitra (kde by i podpořila 
přechod na širší rozhodování kvalifikovanou většinou).
Oproti tomu ODS podporuje začlenění do Schengenského prostoru, nikoliv však přesouvání 
některých záležitostí ze třetího – mezivládního – pilíře na komunitární úroveň. To by 
znamenalo zavedení většinového rozhodování, které by podle ODS mohlo ještě více omezit 
suverenitu členských států ve prospěch EU, navíc ve velmi citlivých záležitostech justice 
a vnitra. Volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu je však podle některých představitelů 
ODS projevem liberalizace, pozitivním programem, který přináší prospěch každému 
občanovi kteréhokoliv členského státu (Fajmon 2006). Podobný postoj zastává i KSČM, 
která ve volebním programu (2006) uvedla, že by prostřednictvím Schengenské úmluvy 
podporovala mezinárodní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. 
V zásadě však vyjádřila důvěru spíše multilaterální platformě spolupráce (především 
v rámci OSN).

7.2.�   Hodnocení Schengenu – etapy; současný stav
Schengenské acquis I. kategorie ČR implementovala do svého právního řádu již v rámci 
předvstupních procesů. Po vstupu do EU se nově přejímané schengenské acquis promítá 
přímo do připravované legislativy. V oblasti plnění tohoto acquis nebyly shledány žádné 
závažné nedostatky s výjimkou implementace rámcového rozhodnutí o evropském 
zatýkacím rozkazu (eurozatykači) (Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV ze dne 13. 6. 
2002). ČR implementovala eurozatykač až k 1. 11. 2004, ale jako jediný z členských států 
jenom na trestné činy spáchané po tomto datu (zpráva Komise z konce roku 2005 tuto 
skutečnost velmi kritizovala). Ústavním soudem byla v květnu 2006 zamítnuta stížnost 
skupiny zákonodárců z ODS, podle kterých je – s odkazem na Listinu základních práv 
a svobod – nepřípustné vydávat české občany do ciziny. Nález Ústavního soudu z května 
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2006 stížnost zamítl s poukazem na skutečnost, že spolu s právy plynoucími ze členství 
v EU přijala ČR i povinnosti, kterými by měla být vázána.
Hodnocení připravenosti nových členských států na vstup do Schengenského prostoru 
bude provádět pracovní skupina Rady EU Hodnocení Schengenu, a to především na základě 
plánů a projektů. Samotný akt zrušení kontrol na vnitřních hranicích (referenčně stanoven 
na říjen 2007) je totiž časově dost vzdálen od samotného procesu hodnocení, které má být 
završeno do poloviny roku 2007. ČR dlouhodobě zastává strategii co nejmenšího časového 
odstupu v provádění acquis I. a II. kategorie, neboť zrušení kontrol na vnitřních hranicích 
je principem schengenské spolupráce. 
Hodnocení se skládá z dotazníkové části a z navazujících expertních návštěv vybraných 
pracovišť. Nové členské státy EU obdržely v červnu 2005 dotazníky, které musely 
nejpozději začátkem prosince 2005 odevzdat Generálnímu sekretariátu Rady EU (Zpráva 
o připravenosti ČR 2006: 2, 4). ČR bude v roce 2006 hodnocena ve čtyřech oblastech: 
vzdušné hranice, víza, policejní spolupráce a ochrana osobních údajů. O průběhu 
hodnocení vypracují expertní týmy zprávy, ve kterých budou uvedeny závěry a případná 
doporučení k nápravě zjištěných nedostatků. Zrušení kontrol na vnitřních hranicích je 
možné pouze na základě úspěšného hodnocení a rozhodnutí Rady. Pro ČR platí následující 
harmonogram hodnocení Schengenu:

Etapy hodnocení Schengenu

1. etapa

10. 1. 2006 prezentace ČR na zasedání pracovní skupiny Rady EU pro 
hodnocení Schengenu (na základě dotazníků)

19. – 23. 2. 2006 hodnotící mise v ČR – policejní spolupráce

7. – 9. 3. 2006 hodnotící mise v ČR – ochrana dat

21. 4. 2006 projednání návrhů zpráv z dosud provedených hodnotících 
misí (EU)

16. 5. a 28. 6. 2006 hodnotící mise – víza

19. – 22. 6. 2006 hodnotící mise – vzdušné hranice15 

2. etapa (do září 2007)

listopad 2006 projednání hodnotících zpráv (EU)

prosinec 2006 Zpráva pro Radu o postupu příprav (doplněná o seznam 
případných doporučení a následných opatření)

únor – březen 2007 následné mise

duben – září 2007 rozprava Rady k výsledkům hodnocení, k možnosti zrušit 
kontroly na vnitřních hranicích a hodnocení SIS/SIRENE

Zdroj: Zpráva o připravenosti ČR 2006: 3 – 4 

Policejní spolupráce 
Policejní spolupráce se v rámci schengenské spolupráce odehrává primárně na přeshraniční 
úrovni (jinak ovšem i v rámci Europolu) a předpokládá podepsání příslušných smluv 
se sousedními státy. Smlouvy podepsané s Německem a se Slovenskem již vstoupily 
v platnost, smlouva s Rakouskem je podepsaná a smlouva s Polskem by měla být podepsaná 
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v průběhu roku 2006. Harmonogram pro dokončení implementace schengenského acquis 
ovšem předpokládá průběžné konzultace o uzavření nových bilaterálních smluv. Rezervy 
má ČR ve vnitřní reorganizaci Policie ČR k plnění nových úkolů souvisejících se zrušením 
kontrol na vnitřních hranicích – zatím byla vypracována pouze koncepce reorganizace, 
plná realizace bude možná až po faktickém zrušení kontrol (týká se hlavně služby cizinecké 
a pohraniční policie).

Ochrana osobních dat
Na dohled nad ochranou osobních dat dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů (zřízený 
zákonem č. 101/2000 Sb.), jehož činnost je plně v souladu s příslušným schengenským 
acquis. ČR rovněž přistoupila k příslušným mezinárodním smlouvám. Při evaluaci této 
oblasti se nepředpokládají větší problémy.

Víza
Vízová politika ČR byla do maximální možné míry harmonizována se společnou vízovou 
politikou EU, a to jak s tzv. bílou listinou (státy, jejichž občané jsou od vízové povinnosti 
osvobozeni) i s tzv. černou listinou (státy, jejichž občané musí o vízum žádat). Přesto 
zůstávají nedořešeny některé asymetrické případy – jde o mediálně známé případy vízových 
vztahů ČR s Austrálií, Kanadou a USA. ČR vyvíjí velké úsilí o odstranění této asymetrie 
(i prostřednictvím EU s odvoláním na princip solidarity). Po vstupu do EU vydává 
ČR cizincům s vízovou povinností jednotný schengenský vízový štítek prozatímního 
typu. Udělování víz je prováděno prostřednictvím elektronického systému, do kterého 
jsou zapojeny všechny zastupitelské úřady s příslušnou pravomocí. Fungování tohoto 
systému se od roku 2004 neustále zdokonaluje, také s ohledem na budování centrálního 
evropského Vízového informačního systému (VIS)  a následně i českého systému VIS.16 
Prostřednictvím Kanceláře pro konzultace žádostí o víza s ústředními orgány smluvních 
stran (VISION) bude realizován i přístup do databáze SIS, což bude možné opět až po 
vstupu do Schengenu. 

Ochrana vzdušných hranic
Pokud jde o ochranu hranic, ČR počítá se dvěma scénáři: v případě, že některý ze 
sousedních států neprojde schengenskou evaluací, bude mít dočasnou vnější hranici (což 
by si vyžádalo dodatečné rozpočtové výdaje ve výši kolem 500 mil. Kč; Adlerová, Šímová 
2002: 4). Pravděpodobnější je však druhý scénář, podle kterého bude mít ČR vnější hranici 
pouze na mezinárodních letištích, kde by se mj. neměli potkávat cestující z Schengenského 
prostoru a cestující mimo něj. V ČR je 18 letišť s mezinárodním provozem, podle plánu 
jich má 12 z nich provozovat non-schengenské lety, na 5 budou zajištěny schengenské 
standardy (především oddělení vnitřních a vnějších letů) – Praha Ruzyně (terminál Sever 
2 pro vnitřní schengenské lety), Brno – Tuřany, Ostrava – Mošnov, Karlovy Vary, Pardubice 
a zbývající letiště budou oddělení letů řešit administrativním způsobem. Musí být také 
připraven a proveden plán na reorganizaci služby cizinecké a pohraniční policie. 
Přípravy ČR na zapojení do SIS (resp. VIS) jsou značně závislé na právních předpisech, 
které EU při (re-)formování těchto orgánů přijme, a to jak obsahově, tak časově. Evaluace 
v této oblasti proběhne až ve 2. etapě, nejdříve počátkem roku 2007. ČR však jednoznačně 
plyne závazek harmonizovat svoji legislativu související s těmito systémy a připravit 
národní orgány pro jejich úspěšné zapojení do schengenských struktur. Jde o budování 
národní části SIS (N.SIS), národní centrály kanceláře SIRENE (NC SIRENE) a kanceláře 
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VISION, za jejichž zřízení je odpovědné Policejní prezídium ČR. Jde o oblasti, ve kterých 
má ČR v současnosti značné rezervy. Kanceláře zatím nefungují v plném rozsahu, 
důvodem bývá vyčkávání na novely manuálů k jejich provozu související s reformou 
SIS II, dále nedostatečné bezpečnostní a personální zajištění, smluvní zajištění vazeb 
mezi zainteresovanými orgány atd. Řešení a příprava na plný provoz mají být podle 
harmonogramu úkolů pro implementaci schengenského acquis dokončeny v roce 2007.

7.7  Závěr
Evropa bez hranic je sloganem poukazujícím primárně na výhody Schengenského 
prostoru – možnost pohybovat se uvnitř tohoto prostoru bez nutnosti celních a pasových 
kontrol. Pro občany EU je členství v Schengenském prostoru skutečně hmatatelnou a velmi 
individualizovanou výhodou plynoucí ze členství. Na druhou stranu je nutné tuto výhodu 
kompenzovat v podobě přísnějších kontrol na vnějších hranicích a s pomocí společných 
systémů zvyšujících bezpečnost tohoto prostoru (SIS, SIRENE, VIS, VISION aj.). ČR 
deklarovala svoji vůli zapojit se do Schengenského prostoru ještě v průběhu předvstupních 
jednání, vypracovala Schengenský akční plán, který průběžně aktualizuje a harmonizuje 
se skupinou států V4 a průběžně se na své začlenění připravuje. „Zrušení kontrol [na 
vnitřních hranicích] v říjnu 2007 je cíl dosažitelný za cenu maximálního úsilí, a to jak na 
straně Komise, která je odpovědná za centrální část Schengenského informačního systému 
a přenosovou síť, tak na straně členských států odpovědných za národní řešení.“ (Zpráva 
o připravenosti ČR 2006: 9)
Priority ČR jsou v oblasti schengenské spolupráce určeny do velké míry geografickou 
polohou – za předpokladu současného rozšíření Schengenského prostoru o ČR i s jejími 
sousedními státy se ČR stane státem bez vnitřních hranic (s výjimkou mezinárodních 
letišť). ČR by proto měla podporovat prostřednictvím společných orgánů a všech 
dostupných prostředků účinnou bezpečnostní kontrolu na vnějších hranicích. S ohledem 
na současná vystoupení ČR na světových i regionálních fórech se dá očekávat důraznější 
podpora dodržování lidských práv a vysoký standard jejich ochrany ať už ve vztahu ke 
třetím státům anebo uvnitř Unie. Co se týče schengenského acquis, ČR musí převzít 
všechny závazky, které vyplývají ze členství v EU. Na vnitropolitickém vývoji ČR potom 
závisí míra zapojení do mezivládních struktur spolupráce v rámci EU, respektive intenzita 
tohoto zapojení (týká se především oblastí v současnosti ošetřených tzv. třetím pilířem 
EU). Podpora co nejrychlejšího a úplného zapojení do schengenské spolupráce jde napříč 
politickým spektrem bez výraznějších námitek.
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Poznámky
 1 Přijetí systémového opatření v oblasti hraničních kontrol předcházely  bilaterální smlouvy, např. státy 

Beneluxu – od roku 1944 spojené v celní unii – podepsaly v roce 1962 Smlouvu o extradici a vzájemné 
asistenci v trestních záležitostech. Francie a Německo podepsaly v roce 1977 Pařížskou konvenci 
o policejní spolupráci na francouzsko-německých hranicích a v roce 1984 Saarbrückenskou konvenci 
o usnadňování kontrol jednotlivců na společných hranicích. (Cullen, Monar, Myers 1996: 23 – 25)

 2 Všeobecná deklarace o článcích 13 až 19  Aktu o jednotné Evropě: „Nic v těchto ustanoveních není 
na újmu právu členských států činit taková opatření, jaká považují za nezbytná za účelem kontroly 
přistěhovalectví ze třetích zemí a boje s terorismem, zločinností, obchodem s drogami a s nezákonným 
obchodem s uměleckými díly a starožitnostmi.“ (Evropská integrace v dokumentech (1998): Akt 
o jednotné Evropě. CD-ROM, Ústav mezinárodních vztahů, Praha) 

 3 Mimo jiné i z tohoto důvodu první Schengenská dohoda nemusela projít ratifikačním procesem 
a v platnost vstoupila ke dni podpisu; druhá Schengenská dohoda, která poskytovala nástroje k realizaci 
ustanovení první dohody, však z téhož důvodu ratifikací projít musela.

 4 Znamená to, že nevyužívaly právního rámce Společenství, ale obecných zásad mezinárodního práva 
veřejného; byly však určeny výhradně členům ES.

 5 Velká Británie a Irsko uplatňují vůči Schengenu tzv. opt-in: mohou přistoupit buď k dílčím aspektům 
spolupráce v rámci Schengenského systému anebo k celému systému, ale Rada tuto spolupráci musí 
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jednomyslně schválit (již v současnosti se tak účastní některých aspektů SIS). Oproti tomu Dánsko 
má možnost tzv. opt-out: je vázáno schengenským acquis, ke kterému přistoupilo do Amsterodamské 
smlouvy, ale může odmítnout podílet se na spolupráci v rámci Hlavy IV. Amsterodamské smlouvy 
(nesouhlasilo s převedením záležitostí týkajících se volného pohybu osob do prvního – komunitárního 
– pilíře).

 6 Velká Británie a Irsko uplatňují vůči Schengenu tzv. opt-in: mohou přistoupit buď k dílčím aspektům 
spolupráce v rámci Schengenského systému anebo k celému systému, ale Rada tuto spolupráci musí 
jednomyslně schválit (již v současnosti se tak účastní některých aspektů SIS). Oproti tomu Dánsko 
má možnost tzv. opt-out: je vázáno schengenským acquis, ke kterému přistoupilo do Amsterodamské 
smlouvy, ale může odmítnout podílet se na spolupráci v rámci Hlavy IV. Amsterodamské smlouvy 
(nesouhlasilo s převedením záležitostí týkajících se volného pohybu osob do prvního – komunitárního 
– pilíře).

 7 a, krátkodobá opatření se týkají usnadnění volného pohybu jak osob, tak zboží, kapitálu a služeb. Výhody 
volného pohybu osob se vztahují na příslušníky členských států Evropských společenství (čl. 1) a měly být 
uskutečňovány prostřednictvím společných hraničních kontrol, sbližování vízových politik,  spoluprací 
v boji proti trestné činnosti atd. 

    b, dlouhodobá opatření se dotýkají snahy smluvních stran o odstranění kontrol na společných hranicích 
a o jejich přesunutí na vnější hranice (čl. 17), hlavním prostředkem se měla stát harmonizace příslušných 
právních předpisů a přijetí doplňujících opatření na ochranu bezpečnosti (patřily sem i otázky týkající se 
usnadnění celního odbavování zboží).

 8 Sledování se týká osoby podezřelé z účasti na trestném činu, na něž se vztahuje vydání. Stát musí 
o takové sledování předem podat žádost druhé smluvní straně, pokud tato souhlasí, sledování provádí 
její policisté.

 9 Osoba, podezřelá z taxativně vyjmenovaných trestných činů, která se snaží uprchnout na území jiného 
(smluvně vázaného) státu, může být pronásledovaná i na tomto území policisty ze země, ve které ke 
zločinu došlo, a to i bez jejího předchozího souhlasu (vstup do obydlí a na místa veřejně nepřístupná 
je zakázán). Zjištění totožnosti nebo zatčení ale přísluší policistům státu, na jehož území probíhá 
pronásledování. Tito policisté mohou pronásledování i zastavit.

 10 Doplňujícím zdrojem, v úmluvě ovšem neuvedeným, je tzv. SIRENE (Suplementary Information Request 
at National Entry), a to pro případy, kdy není z různých důvodů možné využít SIS. SIRENE je využíván 
mj. pro účely vydání Evropského zatýkacího rozkazu.

 11 Podrobnější informace o nakládání s informacemi v rámci SIS viz Fučík, P. – Šípek, J.: Schengenský 
informační systém – technický pohled. Dostupné z: http://www.integrace.cz/integrace/tisk.asp?id=316 

 12 Z bezpečnostních důvodů bylo členství v Schengenském prostoru pozastaveno např. Řecku v roce 1998, 
dokud nepřijalo opatření zajišťující účinnou kontrolu vnějších hranic.

 13 Pobaltské státy deklarovaly tuto připravenost k 1. 5. 2006  a částečnou připravenost deklarovaly také 
Malta a Kypr (Zpráva o připravenosti České republiky k převzetí schengenského acquis 2006: 2).

 14 V dubnu 2006 např. státy V4 (bez Polska) spolu s Pobaltskými státy vyjádřily přesvědčení, že prioritní 
užívání biometrických dat k identifikaci v SIS II (od roku 2009) by nemělo způsobit žádné zpoždění 
v přijímání současné legislativy SIS II (mohlo by zpozdit i rozšíření Schengenského prostoru). Podle: 
Joint declaration on the SIS II legal framework discussions 8610/06, Brussels, 24 April 2006.

 15 ČR nebude, vzhledem ke své geografické poloze, hodnocena v oblasti pozemních a mořských hranic.
 16 Vízový informační systém (VIS) bude do budoucna zahrnovat koordinační služby odpovědných 

národních centrálních úřadů, které dnes tvoří tzv. kanceláře VISION, a které slouží ke konzultacím mezi 
členskými státy ohledně udělování schengenských víz. ČR zřídila funkci projektového manažera pro VIS, 
který se věnuje přípravám na zapojení do celoevropského systému udělování víz.
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8.1   Výchozí situace rozšiřovacího procesu
Jedním z nejpoužívanějších termínů v současné Evropské unii (EU) je pojem „absorpční 
kapacita“, neboli schopnost EU přijímat nové členy. Od odmítnutí Smlouvy o ústavě pro 
Evropu referendy ve Francii a Nizozemsku v roce 2005 a odložení její ratifikace se používá 
v mnoha oblastech. Vzhledem k motivům hlasování v těchto referendech, veřejnému 
mínění napříč členskými státy a odložení zásadnějších reforem smluvního rámce EU je 
tento výraz nejúžeji spjat s procesem dalšího rozšiřování EU.
Určit obsah toho, co tato „absorpční kapacita“ znamená, není jednoduché a fakticky ji 
nikdo na straně EU jasně nedefinoval. Jedinou, velmi nekonkrétní charakteristiku lze najít 
ve strategickém dokumentu Evropské komise o rozšíření z listopadu 2005. Zde se praví, že 
rychlost rozšiřování musí brát ohled na absorpční kapacitu EU a Unie „musí zajistit, že si 
zachová schopnost jednat a rozhodovat v rámci spravedlivého a vyváženého vztahu mezi 
svými institucemi, bude respektovat svoje rozpočtové limity a provádět společné politiky, 
které dobře fungují a dosahují svých cílů“. (Sdělení Komise 2005: 3)  Čteno z druhé strany, 
se dá tato vágní formulace shrnout jako schopnost Unie přijmout další členy, aniž by to 
zablokovalo rozhodování nebo způsobilo příliš velký odpor v členských zemích,  a to 
proto, že další rozšiřování EU není populární, a tudíž by se měl tento proces po rozšíření 
o Rumunsko a Bulharsko1  v roce 2007 nebo 2008 zastavit. 
Náladu veřejnosti musí samozřejmě reflektovat národní vlády, které jsou svými voliči 
silně ovlivňovány, a proto se o návrzích ve smyslu další rozšiřování zastavit nebo výrazně 
zbrzdit reálně diskutuje. Zatímco před prvním východním rozšířením (deset nových států 
v roce 2004) stála EU před otázkami „kdy“ a „kdo“ a před druhým východním rozšířením 
(Rumunsko a Bulharsko v roce 2007/2008) pouze „kdy“, pokládá si nyní v důsledku výše 
zmíněných důvodů navíc otázky „zda“ a „proč“. Tyto otázky řeší samozřejmě i česká 
zahraniční politika. 
Celá věc má ovšem několik úskalí a omezení, která je nutno vzít v potaz. (1) Mezi členskými 
zeměmi nepanuje minimálně od posledního rozšíření obecná shoda na tom, koho do EU 
ještě přijmout a koho už nikoli. Na jednom pólu stojí státy (Velká Británie, skandinávské 
země, některé nové státy střední a východní Evropy), které nechtějí principiálně bránit 
v rozšiřování nikomu, kdo o to požádá. Na druhé straně země (Francie, Německo, 
Rakousko), které si myslí, že Evropa má mít svoje hranice a existují zde psychologické, 
ekonomické a politické limity, které je třeba respektovat. Ostatní členské státy se pohybují 
někde mezi těmito dvěma stanovisky. (2) Z formálního hlediska může o členství v EU 
požádat každý evropský stát, který uznává zásady EU (čl. 49 Smlouvy o EU ve znění 
Smlouvy z Nice) a je schopen splnit příslušná kritéria.2 Proto také Turecko, o jehož členství 
se vedou největší debaty, zahájilo 3. října 2005 vstupní vyjednávání a uzavírá postupně 
méně problematické kapitoly. (3) Právě případ Turecka, které zašlo z hlediska délky 
i intenzity integračních vazeb s EU nejdále, představuje otázku, na kterou bude třeba, ať 
už v kratším či delším časovém horizontu, odpovědět. Jednání o vstupu může trvat sice 
řadu let, ale je nepředstavitelné, že by na jejich uzavření Turecko čekalo tak dlouho jako 
na jejich zahájení. Pro vnější image EU, její důvěryhodnost a také vztahy mezi členskými 
státy by to znamenalo zásadní komplikaci. Proto se objevují návrhy na úplně nový status, 
který by osciloval někde mezi přidružením a řádným členstvím, pracovně nazývaný 
jako „privilegované partnerství“.3 Turecký případ je ovšem úzce provázaný s ostatními 
institucionálně-politickými problémy dalšího rozšiřování a nadto je obtížné si představit, 
co jiného kromě plnoprávného členství by mohla EU Turecku s jeho přidružením, celní 
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unií a bezpečnostním zakotvením v NATO nabídnout. (4) Pokud odhlédneme od Turecka 
jako specifického státu a zatím nejspornějšího případu a také od jiných, členství v Unii 
vzdálených států (Ukrajina a další země Společenství nezávislých států4), je budoucí 
rozšiřování otázkou vstupu malých zemí (státy bývalé Jugoslávie plus Albánie), které by 
po nutné reformě rozhodovacích mechanismů v institucionální struktuře EU neměly 
představovat zásadní politický problém. Otázky ekonomické zátěže a psychologického 
faktoru dalšího rozšíření tu ovšem zůstávají.
Tabulka 1 ukazuje aktuální stav a možnosti dalšího rozšiřování EU. Je z ní patrné, že 
v budoucnosti počítá EU reálně s maximálním rozšířením o devět až deset členů, přičemž je 
jasné, že tyto země nevstoupí do Společenství současně. Minimálně Rumunsko a Bulharsko 
se statutem přistupující země vstoupí jako první v samostatné skupině. Ostatní státy usilují 
o, nebo už získaly status kandidátské země. Ten je sice politickým uznáním užšího vztahu 
s EU, ale neznamená, že dotyčný stát může automaticky zahájit jednání o členství v EU. 
K tomu musí splnit obecná kritéria členství. (Strategie rozšiřování 2005)

Tabulka 1: Kategorizace států úzce/volně spolupracujících s EU vzhledem k jejich 
budoucímu členství (stav k 1. 7. 2006)

KATEGORIE STÁTY STAV 
PŘISTUPOVÁNÍ  VSTUP DO EU

Přistupující 
země

Rumunsko, Bulharsko Podepsány dohody 
o přistoupení k EU.

2007/2008

Kandidátské 
země

Turecko, Chorvatsko, 
Makedonie

Otevřena přístupová 
vyjednávání (Turecko, 

Chorvatsko), podepsána 
asociační a stabilizační 
dohoda (Makedonie)

Střednědobý 
horizont pěti až 

sedmi let, u Turecka 
otevřené. Nutné 
rozlišovat mezi 

kandidáty.

Potenciální 
kandidátské 

země

Západní Balkán – Bosna 
a Hercegovina, Srbsko, 
Černá Hora, Albánie, 

(Kosovo)

Součástí stabilizačního 
a asociačního procesu se 
státy západního Balkánu.

Dlouhodobý 
horizont, nutné 
rozlišovat mezi 

kandidáty.

Státy Evropské 
politiky 

sousedství

Rusko, Ukrajina, 
Moldavsko, Bělorusko, 
Alžírsko, Egypt, Izrael, 

Jordánsko, Libanon, Libye, 
Maroko, Sýrie, Tunisko, 

Palestina, Arménie, 
Ázerbajdžán, Gruzie

V bodě nula. Zatím 
pouze forma spolupráce 

se sousedními státy. 
Není přípravou na 

členství.

Neuvažuje se.

Zdroj: European Commission – Enlargement. Autor. 

8.2  Role a postoje aktérů české zahraniční politiky 
Dominantní postavení v oblasti reprezentace českých zájmů navenek včetně vztahů s EU 
zaujímá především vláda, a to zejména prostřednictvím premiéra a ministra zahraničních 
věcí. Jako nedílná součást české zahraniční politiky působí rovněž prezident republiky. 
Zásadní je přitom působení politických stran, jakožto důležité součásti politického 
systému. 
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V důsledku realizovaného vstupu Česka do EU k 1. 1. 2004 a fenoménu evropeizace5 se 
role Společenství a jeho agendy v české politice rapidně zvýšila (například jen v intenzitě 
provázanosti české legislativy s EU). To znamená, že množství aktérů, kteří se stali v menší 
či větší míře součástí procesu vytváření politiky Česka k EU, je nepoměrně širší. Tento 
proces je oboustranný a navíc vzájemně propojený. Zahrnuje jak působení EU, jejich 
institucí a politik směrem k ČR, tak snahu ČR uplatnit v rámci působení členského státu 
svoje představy a zájmy v EU. 

8.2.1   Vláda a prezident České republiky
V období předcházejícím rozšíření EU o státy střední a východní Evropy se všechny 
priority české politiky, a tedy také vládní, soustředily na jediný cíl – vstup ČR do EU. 
Protože bylo Česko jedním ze subjektů, které o vstup do EU usilovaly, nebyly úvahy o tom, 
co přijde po rozšíření a jaké budou další varianty rozšiřování, na pořadu dne. Důvodem byl 
také fakt, že až do konce roku 2002 (referenční termín pro uzavření přístupových kapitol) 
nebylo zcela jasné, jakou formu rozšíření členské státy EU upřednostní a které země budou 
jeho součástí. Potenciální kandidáti dalšího rozšíření tak mohli být v této době účastníky 
toho předchozího a naopak. Navíc všechny kandidátské státy byly z hlediska přistupování 
k EU vlastními konkurenty.
Většina českých vlád od vzniku samostatné ČR tak byla v pozici, kdy hlavní 
zahraničněpolitickou prioritou vůči EU byl vstup do této organizace. Odráželo se to 
jak v jejich programových prohlášeních, tak v  představovaných koncepcích zahraniční 
politiky ČR.6 Teprve poté, co koaliční vláda pod vedením sociálního demokrata Vladimíra 
Špidly realizovala v roce 2004 vstup Česka do EU, rozvinula se konkrétnější debata, kam 
má nová členská země po vstupu směřovat a jaké budou její priority v jednotlivých 
oblastech. Česko se stalo jedním z aktérů formulování vnějších vztahů EU a v důsledku 
toho muselo agregovat vlastní zájmy i v oblasti dalšího rozšiřování Společenství. Ovšem 
ještě Koncepce zahraniční politiky České republiky na léta 2003 – 2006, schválená vládou 
3. 3. 2003, neobsahovala jedinou zmínku o postoji ČR k dalšímu rozšiřování EU. (Koncepce 
zahraniční politiky 2003) 
Vlády, které následovaly, stále pod vedením sociálně demokratických premiérů   (2004 – 
2005, 2005 – 2006), proto v rámci užších zahraničněpolitických dokumentů začaly opatrně 
vyjadřovat  preference také k otázce budoucího rozšíření EU. Teprve v rámci východisek 
české zahraniční politiky na rok 2004 se objevila deklarace jasné podpory dalšího rozšiřování 
EU s výslovným zmíněním Rumunska a Bulharska a také podpora zahájení jednání 
o přistoupení s Chorvatskem a Tureckem (Priority zahraniční politiky ČR na rok 2004). 
Česko následně v dalším období vstup Rumunska a Bulharska výrazně podporovalo, a to 
k nejbližšímu možnému termínu přistoupení, 1. 1. 2007. Zajímavé je, že vláda považovala 
rozšíření o tyto dvě balkánské země za součást a dokončení vlny východního rozšíření 
EU, jehož součástí byla i ČR, a nepřímo tak separaci Rumunska a Bulharska od ostatních 
kandidátů v roce 2002 za pouze dočasnou.7 Vláda rovněž prostřednictvím ministra 
zahraničí Cyrila Svobody odmítla podmiňovat další rozšiřování EU absorpční kapacitou 
EU a požadovala, aby bylo Společenství potenciálním kandidátům co nejvíce otevřené. 
(Svoboda nechce podmiňovat rozšíření EU její absorpční schopností 2006).
V této souvislosti je nutné zmínit, že česká vláda se k dalšímu rozšiřování EU vyslovovala 
především skrze ministerstvo zahraničních věcí a její maximální variantou je kladný 
postoj k přistoupení Rumunska a Bulharska a otevření přístupových jednání s Tureckem 
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a Chorvatskem. Vládní postoj k samotnému členství Turecka a dalších potenciálních 
kandidátů byl nejasný, koncepční dokumenty o zahraniční politice o něm nehovoří, sociálně 
demokratičtí premiéři se k němu nevyjadřovali. Hlavní iniciativu v této věci převzal proto 
ministr zahraničí Svoboda, který se osobně staví proti plnému tureckému členství. 
Součástí výkonné moci je také prezident, a proto je jeho role při vytváření zahraniční 
politiky ČR výrazná. Ovšem vzhledem k tomu, že je za jeho kroky odpovědná vláda 
(podléhají spolupodpisu předsedy vlády), odvíjí se jeho reálný vliv v této oblasti od 
konkrétní osobnosti, vlastní angažovanosti a koordinace zahraničněpolitických aktivit 
s vládou. Prezident Václav Havel (1993 – 2003) zanechal v oblasti integrace ČR do EU 
nepopiratelnou stopu a byl jedním z nejvýraznějších zastánců dalšího prohlubování 
evropské integrace. Svým zahraničním renomé významně přispěl s vlastními návrhy 
k debatám o budoucnosti EU, ve kterých byl mimořádně aktivní. Součástí jeho globálního 
myšlení a úvah o pozici EU ve světě byla také podpora co nejvýraznějšího otevření se EU 
dalším státům. 
Role jeho nástupce Václava Klause (od roku 2003) je obsahově zcela odlišná, i když 
v jednotlivých případech – jako je například další rozšiřování EU – se jejich postoje 
shodují. Nicméně z odlišných ideových východisek. Odlišnost spočívá především 
v odmítání dalšího prohlubování evropské integrace, nesouhlasu s vytvářením nových 
integračních projektů a kritice současného fungování EU. Klausův postoj je velmi podobný 
britskému pohledu na evropskou integraci, spočívající v odmítání supranacionality v jiné 
než výhradně ekonomické oblasti založené na fungování volného trhu. Formálně jsou 
aktivity V. Klause z hlediska příspěvků do diskuse o budoucnosti, roli a charakteru EU snad 
ještě výraznější než u jeho předchůdce. Se svými, často konstruktivními názory aktivně 
vystupuje na různých mezinárodních fórech a konferencích, jeho vliv je ale do jisté míry 
determinovaný odlišným postojem vlády, která definuje základní postoj ČR k EU. V otázce 
dalšího rozšiřování jde koncept V. Klause zatím nejdále a kromě souhlasu s přijetím 
Turecka se projevuje v návrzích maximalistického rozšíření EU, včetně rozšíření o africké 
státy a bývalé státy Sovětského svazu jako jsou Maroko, Ukrajina, Kazachstán („Ich habe 
Angst um Europa“ 2005).

8.2.2   Relevantní politické strany 
Politické subjekty, které můžeme v rámci českého stranického systému považovat za 
relevantní (byly/jsou reprezentovány v parlamentu a mají koaliční/vyděračský potenciál), 
lze orientačně rozdělit do tří skupin. A to podle kritéria podpory evropské integraci na 
strany (1) eurooptimistické, (2) mírně euroskeptické a (3) euroskeptické.8 Bez ohledu na 
vztah těchto stran k evropské integraci se při zkoumání obsahu jejich dlouhodobých či 
volebních programů ukazuje, že se problematika budoucího postavení Česka v EU stává 
jedním z důležitých témat vnitropolitické konkurence stran. Počátky vzniku evropské 
dělící linie, známé ze starých členských zemí EU, tak můžeme pozorovat i v programatice 
politických stran ČR.

8.2.2.1   Eurooptimistické strany
Jedná se o politické strany, které jsou aktivními zastánci evropské integrace, jejího dalšího 
prohlubování a integrace do evropských struktur. Do této kategorie můžeme z programového 
hlediska zařadit Českou stranu sociálně demokratickou (ČSSD), Křesťanskodemokratickou 
unii – Československou stranu lidovou (KDU-ČSL), Unii Svobody – Demokratickou unii 
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(US-DEU) a Stranu zelených (SZ). Až na posledně jmenovanou se jedná o strany, které 
byly v posledních dvou volebních obdobích součástí vlády nebo vládní koalice, a tudíž 
měly na vytváření koncepce české zahraniční politiky vůči EU výrazný vliv.
Nejvýraznější z této skupiny stran je Česká strana sociálně demokratická, která působí jako 
jeden z hlavních pólů stranického systému. Silná EU pro ni znamená silnou ČR, která pak 
přispívá k posilování EU. Sociální demokraté jsou proti chápání EU jako oblasti volného 
obchodu, považují EU za úspěšný projekt i přes problémy a potíže, které se při jeho 
uskutečňování vyskytly. (Základní program ČSSD, Volební program ČSSD). Programové 
dokumenty strany se nevyjadřují k variantám budoucího rozšiřování EU a postoj je v tomto 
ohledu velmi nejasný. Vyjadřují se k němu spíše ad hoc jednotliví představitelé strany. 
Z hlediska jejího působení v exekutivě je ale patrné spíše vstřícné stanovisko a podpora 
dalšímu rozšiřování EU. Jasně deklarovaná je pouze podpora téměř dokončenému rozšíření 
EU o Rumunsko a Bulharsko a opatrná podpora rozšíření o Turecko.
Také Křesťanskodemokratická unie – Československá strana lidová podporuje další rozvoj 
evropské integrace a v členství v EU vidí příležitost k naplnění českých zájmů. Strana výrazně 
podporuje další rozšiřování EU, a to fakticky v celé oblasti Balkánu (včetně všech států 
bývalé Jugoslávie). Jedinou výjimkou je Turecko. Křesťanští demokraté sice vítají posilování 
vazeb Turecka s EU, obecně se ale staví proti jeho členství. Důvodem je nekompatibilita 
hodnot Unie s hodnotami turecké společnosti. Požadují rovněž, aby Česko ratifikovalo 
každé další rozšíření EU formou referenda. (Volební program KDU-ČSL 2006 – 2010). 
Unie Svobody – Demokratická unie je subjekt, který sice svoji pozici relevantní strany 
po volbách do poslanecké sněmovny v červnu 2006 fakticky ztratil, nicméně v nedávné 
minulosti se v rámci vládní koalice na formování politiky vůči EU výrazně podílel. Jeho 
cílem je podpora dalšího prohlubování integračního procesu a posílení vlivu EU, což zpětně 
ovlivňuje ČR. (Volební program US-DEU). Z programových dokumentů strany není jasné, 
jak se staví k  rozšiřování EU o další státy. Vzhledem k výslovné podpoře ratifikace Smlouvy 
o Ústavě pro Evropu, která je předpokladem dalšího zvyšování počtu členských států, je 
možné implicitně předpokládat, že obecně s dalším rozšiřováním souhlasí.
Posledním subjektem, který lze označit jako proevropský, je Strana zelených. Ačkoliv 
představitelé strany souhlasí s užší evropskou integrací ve smyslu posílení EU jako globálního 
aktéra, objevují se v jejich programu i kritické prvky. Jedná se především o reformu 
systému společné zemědělské politiky, změny v obchodní, energetické a dopravní politice 
a požadavky na zefektivnění rozhodovacího procesu. Zelení podporují další rozšiřování 
EU o země, které splní tzv. kodaňská kritéria, a to včetně Turecka. Odmítají vnímat turecký 
vstup jako problém odlišné kultury a hodnot. (Volební program Strany zelených). V této 
oblasti se jedná o protipól turecké strategie KDU-ČSL.

8.2.2.2   Mírně euroskeptické strany
Vzhledem k ustálenosti a stabilitě českého systému politických stran, zahrnuje tato skupina 
pouze jedinou formaci – Občanskou demokratickou stranu (ODS). Strana se neliší od 
ostatních subjektů v podpoře členství Česka v EU, ani ve zvýšených možnostech prosazovat 
na úrovni členského státu vlastní zájmy. Nejvýznamnější přínos evropské integrace ovšem 
vidí ve vybudování jednotného vnitřního trhu a zlepšení právního prostředí v ČR skrze 
implementaci evropského práva. ODS odmítá další posilování kompetencí EU, především 
v daňové a fiskální politice, podporuje reformu zemědělské a strukturální politiky 
a požaduje rozsahem omezenou a z hlediska fungování vnitřního trhu efektivní evropskou 
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legislativu. Její volební program z roku 2006 se vyhýbá konkrétním představám další 
politické integrace, i když z jejích dřívějších výstupů je patrný nesouhlas s prohlubováním 
evropské integrace v duchu nastartovaném Smlouvou o EU (1992), a naopak akcent na 
posílení role národních států. Občanští demokraté podporují rozšíření EU, a to o všechny 
okolní státy, které splní požadované podmínky. (Volební program ODS)

8.2.2.�   Euroskeptické strany 
V českém politickém prostoru se v kategorii zásadního nesouhlasu s politikou EU objevuje 
jediný subjekt, kterým je Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM). Její přístup je 
výrazem ideologického odstupu od EU, jakožto seskupení kapitalistických zemí. Členství 
Česka ve Společenství ale s kritickými výhradami respektuje. Jako platformu evropské 
spolupráce EU odmítá a východisko vidí v nespecifikovaném konceptu, který se neomezuje 
na současné členské země EU. Zpochybnění fungování EU lze nalézt v požadavku na 
zrušení NATO, jehož struktury a kapacity Společenství v současné době ve své bezpečnostní 
politice využívá. Kritizuje rovněž byrokracii, deficit demokracie na straně EU, tendence 
k militarizaci a antisociální dopady její politiky. (Volební program KSČM na období 2006 
– 2010, Nevolební program KSČM)
Vzhledem k tomu, že kritika KSČM vůči EU spočívá mimo jiné v exkluzivitě členství 
v této organizaci, neměli by mít komunisté z podstaty věci s jejím rozšiřováním problémy. 
Explicitně se ovšem k této otázce nevyjadřují.

8.2.�.�   Postoj a motivace politických stran
Po rozboru programových dokumentů a praktických výstupů jednotlivých politických 
stran je možné konstatovat, že mírně euroskeptické a euroskeptické subjekty podporují 
ať už otevřeně (ODS), nebo skrytě (komunisté) co nejširší variantu rozšíření včetně 
tureckého členství, zatímco u eurooptimistických stran je paleta názorů mnohem širší. 
Eurooptimistické strany se buď k jednotlivým variantám rozšiřování skoro nevyjadřují 
(sociální demokraté), rozšiřování podporují „pouze“ v rámci evropského kontinentu 
a mimo státy Společenství nezávislých států (křesťanští demokraté) nebo podporují 
maximální rozšíření zahrnující členství Turecka (zelení).
Vysvětlit motivaci těchto stran k podpoře či odmítání výrazného rozšíření počtu členů 
EU není úplně jednoduché. Postoj politické strany k evropské integraci a jejím aspektům 
ovlivňují takové faktory jako ideologie, veřejné mínění, vliv vůdce, případné frakce, 
konkurenční strany, nadnárodní vazby a vývoj evropské integrace (Fiala, Mareš 2001: 10). 
V českém kontextu jsou důležité pouze některé prvky, vycházející navíc z toho, v jakém 
období se strana nachází, jak je vnitřně konsolidovaná, jaké jsou její hlavní ideové prvky, 
jak je dané téma akcentováno v programových dokumentech stran.
Je víceméně zřejmé, že strany s jistým euroskeptickým nábojem a nesouhlasem s dosavadním 
fungováním EU podporují další rozšiřování zejména proto, že zvyšující se počet členských 
států oslabuje integrační potenciál EU a kompromis v podobě rozšíření oblastí spadajících 
pod nadnárodní aktivity (komunitarizace dalších politik). Dalším motivem může být 
získání potenciálních spojenců z nových členských zemí, kteří mají k současné podobě 
EU a jejímu fungování výhrady, čímž by uvnitř Společenství posílili koaliční potenciál 
integračně opatrných zemí. 
České politické strany, které souhlasí s dalším prohlubováním evropské integrace, jsou 
v odlišné pozici. Jejich motivace a také postoje k rozsahu rozšiřování jsou rozdílné. Ať už 
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ideologické – pouze geograficky omezené rozšiřování EU vycházející z evropské křesťanské 
tradice (křesťanští demokraté), nebo vycházejí z globálního charakteru ekologických 
problémů a důrazu na decentralizaci, a tudíž podpory co nejširšího rozšíření (zelení). Méně 
čitelní sociální demokraté by v souladu s ostatními evropskými socialistickými stranami 
měli širší rozšíření EU spíše podporovat. Jejich nepříliš jasný postoj může být způsoben 
nedostatečnou diskusí uvnitř strany, a proto zatím nepřistoupili ke konkrétnější definici 
svých priorit k tomuto tématu. 

8.�   Česko a další rozšiřování EU
Do zvažování toho, v jakém rozsahu, za jakých podmínek a v jakém časovém horizontu 
je pro Česko výhodný vstup dalších zemí, zasahuje celá řada proměnných vycházejících 
z existence konkrétních skupin českých zájmů. Jejich vymezení je i v rámci konkrétních 
dokumentů jako je Koncepce zahraniční politiky České republiky na léta 2003 – 2006 velmi 
obecné – mírová a bezpečná Evropa, euroatlantické spojenectví, politická a hospodářská 
spolupráce, identifikace a eliminace hrozeb (Koncepce české zahraniční politiky 2003). 
Dají se ovšem specifikovat do většího množství konkrétnějších cílů, a proto jsou pro 
účely této práce shrnuty do tří základních kategorií na zájmy (1) zahraničněpolitické, (2) 
bezpečnostní a (3) ekonomické.
Česko musí při nich vycházet z reálné situace pokroku rozšiřovacího procesu, to znamená, že 
v jeho úvahách může zatím figurovat devět států, které mají šanci, že se jednoho dne stanou 
členy EU (Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Chorvatsko, Makedonie, Bosna a Hercegovina, 
Černá Hora, Srbsko a Albánie). Zároveň může samozřejmě v rámci bilaterálních vztahů 
i účasti na Společné zahraniční a bezpečnostní politice deklarovat podporu a preference 
bližší integraci s dalšími státy (země postsovětského prostoru, zejména Ukrajina, v případě 
změny režimu Bělorusko).

8.�.1   Zahraničněpolitické zájmy
Za hlavní priority české zahraniční politiky ve vztahu k EU se dají považovat naplňování 
plnohodnotného členství v této organizaci, posilování regionální spolupráce a rozvíjení 
vztahů s dalšími zeměmi. (Koncepce české zahraniční politiky 2003) Pokud je tedy jedním 
z cílů ČR posilování regionální spolupráce, je v jeho zájmu, aby se co nejvíce geograficky 
blízkých států stojících zatím mimo EU politicky, bezpečnostně a hospodářsky stabilizovalo. 
Dosavadní zkušenosti zřetelně vypovídají o tom, že země s perspektivou členství v EU se 
ve všech oblastech sektorech reformují. Dokladem toho je i kontroverzní Turecko, které 
učinilo v posledních letech výrazné pokroky v mnoha oblastech.9 Svoje zájmy vzhledem 
k budoucímu vývoji EU může ČR obhajovat a uplatňovat zejména se státy podobného 
smýšlení. (Koncepce české zahraniční politiky 2003)
Začleňování Rumunska a Bulharska do EU je z hlediska přístupového procesu fakticky 
ukončená záležitost. České zájmy ovšem v každém případě ovlivní. Už jenom z toho 
prostého důvodu, že dojde k nutnosti dohody o systému rotace členů Evropské komise, 
jak vyžaduje Smlouva z Nice (čl. 4 protokolu o rozšíření EU ve Smlouvě z Nice) a Česko 
v budoucnosti přijde o svého stálého komisaře. Na vstupu těchto států se shodují fakticky 
všichni aktéři české politiky a jedná se o státy geograficky, kulturně i politicky blízké, navíc 
členské země NATO. 
Česko nesousedí v současné době se státem, který by nebyl členem EU a nachází se tak 
ve skupině deseti nových států sice ve zvláštní a výhodné pozici, z hlediska určení jeho 
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zájmů však poněkud problematické. Všechny ostatní země této skupiny mají v souvislosti 
se svými bezprostředními sousedy poměrně vyhraněný postoj v tom, jak by mělo budoucí 
rozšiřování EU vypadat, protože je v jejich zájmu bezpečnostně i politicky zakotvit sousední 
země a nestát na vnějších hranicích EU. Každá země má tak konkrétní zahraničněpolitické 
preference, které určují její strategii pro další rozšíření. Jejich vymezení a určení preferované 
geopolitické oblasti (skupiny států) je ale pro Česko mnohem obtížnější. 
V případě Maďarska a Slovinska je to jednoznačně Chorvatsko a s ním sousedící státy 
bývalé Jugoslávie. Existují zde politické i ekonomické zájmy a historické vazby, v případě 
Maďarska hrají důležitou roli jeho menšiny. Proto rozšíření o tyto země vehementně 
podporují. Také Polsko je zastáncem rozšíření a podporuje dokonce vstup Turecka, 
protože polským zájmem je především Ukrajina, a ta by přišla na řadu až po něm. Jeho 
preference byly zřetelné především v aktivitách při vytváření Evropské politiky sousedství, 
na které Ukrajina participuje. U pobaltských států je jednoznačným zájmem stabilizace 
jejich východního prostoru a jasného postoje EU vůči Rusku. Čím silnější a integrovanější 
EU bude, tím lepší vyjednávací pozici bude k Rusku mít. 
Zbývají dva státy, Česko a Slovensko. U nich, více však u Česka (Slovensko je geopoliticky 
více spjato s postsovětskou oblastí), je z hlediska geopolitických priorit obtížné určit, kde 
leží jejich zájmy. Vzhledem k historickým tradicím, vazbám, ekonomickým investicím, 
vojenskou přítomností v oblasti i snahou o stabilizaci problémového regionu je to 
jednoznačně západní Balkán. Vstup Chorvatska a později dalších států bývalé Jugoslávie je 
tak z hlediska českých zájmů výhodný a Česko by ho mělo podporovat. 
ČR může u těchto států plnit také jednu z  priorit svých zájmů, kterou je posilování 
vlastního členství v EU. Protože se v oblasti západního Balkánu jedná o státy menší 
velikosti, mohou to být zároveň potenciální koaliční spojenci při přijímání jednotlivých 
návrhů v institucionální struktuře EU. Koaliční potenciál a spojenectví mezi státy se 
bude v době, kdy se členem EU stane Chorvatsko, zvyšovat vzhledem k nutné, minimálně 
dílčí reformě, která je nezbytná, pokud dosáhne Unie počtu více než dvaceti sedmi 
členských států. S vyšším počtem členských států poroste tlak na maximální využívání 
mechanismu hlasování kvalifikovanou většinou a vytvoření efektivní blokační menšiny 
bude předpokládat vytvoření široké koalice. Méně výhodné se z tohoto pohledu jeví 
přistoupení Turecka, jakožto velkého státu, jehož vstup s sebou nese vedle zásadního 
ovlivnění rozhodovacích mechanismů v EU i silný ekonomický dopad. 

8.�.2   Bezpečnostní zájmy 
Základní premisou českého postoje vůči dalšímu rozšiřování EU v bezpečnostní oblasti je 
vazba kandidátských států na transatlantické bezpečnostní struktury a boj proti terorismu. 
Z tohoto hlediska se dá vstup všech kandidátských i potenciálních kandidátských zemí 
označit pro Česko jako výhodný.
Rumunsko a Bulharsko se staly členy NATO v dubnu 2004 a jejich vstup do EU podpoří 
bezpečnostní dimenzi EU. Ta není na Balkáně (s výjimkou Řecka) dosud přítomna 
a začlenění těchto dvou států posílí vliv EU  v oblasti Černého moře a povede tak ke 
stabilizaci jihovýchodního regionu. 
S tím úzce souvisí potenciální vstup Turecka, jakožto dalšího členského státu NATO 
a zatím nečlena EU. Jeho strategická pozice je pro NATO klíčová, což se ukázalo v poslední 
době například v průběhu druhé irácké války. Pokud se chce EU i nadále profilovat 
v bezpečnostní oblasti, je pro kapacity evropské bezpečnostní a obranné politiky Turecko 
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se svojí početnou armádou a klíčovou polohou mezi Balkánem, Blízkým Východem 
a Střední Asií vojensky velmi důležitou zemí. Pokud bezpečnostní otázku rozšíříme také 
o aspekt energetické bezpečnosti, tak i v tomto ohledu sehrává Turecko významnou roli. 
Vzhledem k budoucí potenciální hrozbě energetické krize a závislosti EU na dodávkách 
z Ruska představuje Turecko jakožto spojnice a případná tranzitní země pro dodávky 
ropy a zemního plynu z oblasti Blízkého Východu a Kaspického moře mimořádně důležité 
území. Naopak bezpečnostním rizikem tureckého členství je posun vnějších hranic k Sýrii, 
Iráku a Íránu a z toho vyplývající vyšší příliv ilegálních imigrantů.
Také další skupina zájemců o členství v EU – Chorvatsko a posléze ostatní země bývalé 
Jugoslávie společně s Albánií se nacházejí v teritoriu bezpečnostně citlivého balkánského 
regionu. Skoro všechny zmíněné  státy byly zataženy do jugoslávských válek a na řešení 
těchto konfliktů se ČR podílela a podílí už jako člen NATO. Mezi těmito státy jsou rozdíly 
a do jisté míry je nutné rozlišovat mezi státy bývalé Jugoslávie a Albánií. Ta sice nebyla 
zatím do žádného konfliktu přímo zatažena, ale existence albánské menšiny v Kosovu 
a Makedonii způsobila napětí, které nakonec řešilo jak NATO, tak EU. Proto by vyčlenění 
této země ze západoevropských struktur nebylo příliš šťastné a mohlo být potenciálně 
nebezpečné.
Vzhledem ke geografické blízkosti i podílu na řešení tamních konfliktů je obecně v  českém 
zájmu, aby byl balkánský region stabilizovaný a na evropském kontinentu v budoucnu 
nedocházelo k válečným konfliktům.

8.�.�   Ekonomické zájmy
Finanční otázky a ekonomické záležitosti týkající se fungování EU se dostávají v posledních 
letech stále více do popředí. Zvlášť pro nové členské státy je otázka přerozdělování 
finančních prostředků v rámci jednotlivých politik a situace rozpočtových bilancí (kategorie 
čistých plátců a příjemců do rozpočtu EU) jednou z nejzásadnějších. Projevilo se to jak 
při ukončení přístupových jednání Česka a ostatních států v Kodani v prosinci 2002, tak 
při schvalování nové finanční perspektivy EU na léta 2007 – 2013, kdy všechny členské 
státy tvrdě hájily svoje zájmy. Prosazování ekonomické dimenze zahraniční politiky je také 
jednou z českých priorit. (Koncepce české zahraniční politiky 2003)
Česku bude bezpochyby záležet na tom, aby zůstalo jako jedna z chudších zemí EU 
v pozici čistého příjemce a aby v této kategorii zůstalo co nejdéle. Další rozšiřování EU 
se bude ovšem ubírat směrem k zemím – pokud nedojde mezitím k posunu případného 
členství Norska –, jejichž výchozí hospodářská situace je, jak ukazuje Tabulka 2, na 
podstatně horší úrovni. Z tohoto hlediska není pro ČR vstup dalších zemí relativně 
příliš výhodný. Česko se bude nacházet fakticky v podobné situaci jako před rozšířením 
v roce 2004 chudší státy EU (Portugalsko, Španělsko, Řecko), které se v důsledku rozšíření 
o nové, ekonomicky slabší země obávaly ztrát dosavadních příjmů z fondů EU. Vzhledem 
k nastavenému mechanismu čerpání, vycházejícího zejména z regionální nebo celostátní 
výše HDP vztaženého k průměru EU, dojde rozšířením o chudší země k tomu, že klesne 
celkový průměrný HDP Unie na jednoho obyvatele. Na základě tohoto nového průměru 
některé dosavadní podporované regiony opticky zbohatnou a část regionů ze seznamu 
podporovaných oblastí prostě vypadne. Další ekonomický rozestup mezi členskými státy 
proto bude pro rozšiřovací proces velkou zátěží a pro některé státy značným rizikem. 
Na druhé straně stát, který se stává členem EU, nemůže počítat s tím, že bude regionální 
a další pomoc z fondů EU pobírat věčně. Tyto finanční transfery mají podporovat zvýšení 
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hospodářské úrovně jednotlivých zemí a regionů a počítá se s tím, že chudší země budou 
postupně bohatnout. Důkazem toho je i Česko, které v roce 2005 předstihlo z hlediska výše 
svého HDP na 1 obyvatele první ze starých členských zemí, Portugalsko.10

Tabulka 2: HDP na obyvatele v roce 2005 podle parity kupní síly v %  (EU-25 = 100 %)*

Lucembursko 248 Česko 73

Irsko 137 Portugalsko 71

Dánsko 124 Malta 69

Nizozemsko 123 Maďarsko 61

Rakousko 123 Estonsko 57

Belgie 118 Slovensko 55

Velká Británie 115 Litva 52

Švédsko 115 Polsko 50

Finsko 112 Lotyšsko 47

Německo 110 Rumunsko 35

Francie 109 Bulharsko 32

Itálie 103 Chorvatsko 47

EU-25 100 Turecko 31

Španělsko 99 Makedonie 26

Kypr 83 Norsko 165

Řecko 82 Švýcarsko 128

Slovinsko 80 Island 126
*  Tučně zvýrazněny přistupující a kandidátské státy, kurzívou státy Evropského sdružení volného obchodu 

(EFTA).
Zdroj: Eurostat News Release 2006

Česko se nebude potýkat pouze s ohrožením dosavadních finančních pozic, ale také 
s přílivem levné a většinou kvalifikované pracovní síly, což může představovat další 
ohrožení. Protože však ČR byla státem, který byl v době vstupu do EU zasažen omezením 
pohybu pracovních sil z drtivé většiny tehdejších členských států, je sporné, aby toto 
opatření sama prosazovala vůči nově přistupujícím zemím. V době dalšího rozšiřování 
ES/EU (2007/2008) se navíc bude blížit  přehodnocení původní restrikce vůči ČR a dalším 
zemím (2009) a je pravděpodobné, že některé země od ní po pětiletém přehodnocení 
upustí, jako se to stalo už jednou po dvouletém přehodnocení v roce 2006. Což by byla pro 
Česko jistá kompenzace za možné ohrožení pracovních míst ze strany nově přistupujících 
států.
Mezi ekonomickou úrovní zemí, které se ucházejí o členství v EU, jsou i přes jejich odstup 
od dnešních členů ale rozdíly. Zvláště případ Chorvatska, které mělo v roce 2005 HDP na 
obyvatele stejný jako zatím nejchudší člen EU Lotyšsko (Eurostat News Release 2006), 
ukazuje, že se výrazně odlišuje od ostatních kandidátů. Hospodářsky se dokonce vzdaluje 
i v roce 2007/2008 přistupujícím zemím, Rumunsku a Bulharsku. Z toho v zásadě vyplývá, 
že vstup Chorvatska, případně Rumunska a Bulharska je potenciálně menším rizikem než 
vstup Turecka a ostatních balkánských zemí. 
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Výraznější rozšíření počtu členských zemí může být ovšem v určitém aspektu 
i z ekonomického hlediska výhodné. Pravděpodobnost vstupu dalších ekonomicky 
slabších států do EU vytváří tlak na reformu finančně náročných oblastí Společenství 
jako je zemědělská a regionální politika. Při nereformování těchto oblastí by došlo 
k enormnímu zatížení, ne-li zhroucení unijního rozpočtu, což ostatně hrozilo už při 
rozšíření v roce 2004 a EU tento stav překlenula desetiletým přechodným obdobím pro 
postupný náběh přímých dotací společné zemědělské politiky. Na eventualitu financování 
rozšířeného Společenství bez uskutečnění reforem není EU rozpočtově vůbec připravena. 
Právě reforma agrárního sektoru by měla být navíc v českém zájmu, vzhledem k  malému 
rozsahu českého zemědělství.  
Nejrizikovější se tak pro ČR z ekonomického hlediska jeví členství méně rozvinutých zemí 
– rizika jsou zřejmá: hospodářská zaostalost, velký zemědělský sektor, hrozba ekonomické 
migrace, často nedostatečně zakotvené a fungující demokratické instituce. Nelze nicméně 
zakrývat, že některé z těchto aspektů platí i pro Rumunsko i Bulharsko, jejichž vstup ČR už 
ratifikovala, a Evropská komise na ně pravidelně upozorňuje. 
Ačkoliv se to v diskusi o nákladech a reformách spojených s rozšířením EU nedostává 
do popředí, existují hospodářské výhody, které poplynou z rozšíření i dosavadním 
členským státům včetně Česka. Je to vzestup obchodu po odstranění všech bariér v rámci 
rozšířeného jednotného trhu. Tento potenciál se bude zvyšovat o to víc, čím intenzivněji 
bude pokračovat transformační proces v budoucích členských státech, což s sebou přinese 
vyšší hospodářský růst. ČR má navíc v oblasti Balkánu vlastní ekonomické zájmy a české 
firmy investice a na tomto procesu bude profitovat. 

8.�   Závěr: zájmy bez strategie dalšího rozšiřování EU  
Jak je vidět z posouzení jednotlivých kategorií zájmů ČR, jsou dopady dalšího rozšiřování 
EU závislé na různorodých faktorech, jako jsou počet vstupujících zemí, jejich ekonomická 
úroveň, datum rozšíření, forma přístupu (aplikace přechodných období), dosavadní úroveň 
bilaterálních vazeb, bezpečnostní rizika, ohrožení fungování mechanismů EU a další 
integrace. Všechny tyto aspekty musí vzít Česko při své vlastní politice rozšiřování v potaz. 
Je třeba mít na paměti, že čím více kandidátů a čím dříve EU přijme, tím víc bude nucena 
tolerovat značné rozdíly mezi nimi. 
Aby nebylo ohroženo vlastní fungování EU, musí vzít Česko při dalším rozšiřování 
v úvahu nutnou reformu rozhodovacích mechanismů zahrnující rotaci komisařů, změny 
v Radě EU a dalších orgánech, a z toho musí vycházet také jeho další strategie. Počet 
států, které hodlají vstoupit do EU, představuje velký tlak na její institucionální strukturu, 
a proto nebudou možnosti a varianty Smlouvy z Nice stačit. Institucionální přestavba 
přitom silně zasahuje do dosavadních vztahů a vytvořených pozic mezi členskými státy, 
budovaných často prostřednictvím složitých kompromisů. (Sychra 2002: 7) Dosažení 
nového kompromisu v otázce smluvních mechanismů bude mimořádně obtížné. Dohoda 
o reformě se v rozšířeném Společenství jeví jako mnohem problematičtější, zvlášť když 
podléhá ratifikaci všech členských států. Odvaha změnit dosavadní mechanismy a struktury 
tak bude zásadní. Už v současné době se EU potýká s dozvuky toho, že se chtěla radikálně 
rozšířit, ale ne radikálně změnit (viz odmítnutí Smlouvy o Ústavě pro Evropu).
Česko v tomto procesu vystupuje jako jeden z plnoprávných členů, který jej může aktivně 
ovlivňovat, v jeho rámci prosazovat vlastní zájmy, může proces rozšiřování dokonce 
zablokovat. Jeho aktivní politice rozšiřování nahrává veřejnost, 64 % českých občanů 
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považuje rozšiřování EU za pozitivní věc. (Special Eurobarometer 251). Hájení vlastních 
zájmů může mít ovšem různou formu a při počtu pětadvaceti členských států je nelze dělat 
jinak než v rámci vzájemného kompromisu. Svoje zájmy může Česko uplatnit už během 
přístupových vyjednávaní, která mají formu mezivládní konference členských zemí EU 
s žadatelským státem. Vlastní zájmy se budou snažit ale prosadit i ostatní země. 
Pro ČR je v tomto kontextu znevýhodňujícím momentem, že sice dovede s jistými 
problémy jednotlivé zájmy identifikovat, ale po vlastním vstupu do EU a zakotvení 
v západoevropských strukturách není schopna zaujmout pozici, kde tyto zájmy (s výjimkou 
souhlasu s fakticky realizovaným vstupem Rumunska a Bulharska) z hlediska dalšího 
rozšiřování EU leží. Česko jako celek neumí k této věci definovat svůj postoj, jeho pozice 
je nejasná, a to přesto, že z dalšího rozšíření (zejména o státy bývalé Jugoslávie, u Turecka 
už mnohem méně) pro něj po zvážení všech faktorů vyplývají spíše pozitiva, která posílí 
jeho zájmy uvnitř i vně  EU. 
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Poznámky
 1 Což je z hlediska EU fakticky realizovaná věc s předpokládaným datem vstupu k 1. 1. 2007 a zabránit 

by jí mohla jedině neratifikace v jednom z členských států. Přístupová smlouva Rumunska a Bulharska 
ale obsahuje bezpečnostní klauzuli, která umožňuje členským státům v případě, že obě země nejsou 
dostatečně připraveny na vstup, na návrh Evropské komise odložit vstup až na 1. 1. 2007.

 2 Tzv. kodaňská kritéria přijatá na zasedání Evropské rady v Kodani v červnu 1993: (1) dosažení stability 
institucí zajišťujících demokracii, existenci právního státu, dodržování lidských práv a práv menšin; 
(2) ekonomická: existence fungujícího tržního hospodářství, schopnost vyrovnat se s konkurenčními 
tlaky a tržními procesy uvnitř Unie; (3) schopnost brát na sebe závazky vyplývající z členství (převzetí 
celého právního rámce a závazků EU, vyplývajícího ze systému Unie, tzv. acquis EU), včetně důsledného 
naplňování cílů politické, hospodářské a měnové unie. (European Council in Copenhagen) Na zasedání 
Evropské rady v prosinci 1995 v Madridu byly tyto podmínky rozšířeny o kritérium dostatečné kapacity 
a připravenosti administrativních struktur kandidátských zemí na členství v EU. (European Council in 
Madrid)

 3 Tuto formu zatím prosazují hlavně představitelé států, které odmítají vstup Turecka do EU. Jde zejména 
o zástupce politické pravice (Wolfgang Schäuble, Hans-Gerd Pötering, Nicolas Sarkozy, Angela Merkelová 
a další).

 4 Pro státy SNS a země Středomoří uplatňuje EU od roku 2004 tzv. Evropskou politiku sousedství, která je 
ovšem oddělena od rozšiřovacího procesu s cílem posílit bilaterální vztahy. Zahrnuje státy, u kterých se 
ve střednědobém horizontu nepředpokládá členství v EU. Blíže viz European Neighbourhood Policy.

 5 Pojem „evropeizace“ (z anglického „europeanisation“) je relativně novým termínem, který se používá 
pro popis řady jevů a procesů probíhajících v dnešní Evropě, především v návaznosti na působení EU 
a má více významů. V tomto kontextu je míněn v užším významu jako pronikání evropské dimenze do 
národních a subnárodních institucí. Blíže k tomuto fenoménu Dančák – Fiala – Hloušek, 2005.

 6 Je nutné poznamenat, že postoj vlády k EU byl v posledních osmi letech (1998 – 2006) determinovaný 
tím, že její hlavní součástí byla Česká strana sociálně demokratická a druhý hlavní pól stranického 
systému, Občanská demokratická strana, se nacházela v opozici. Z tohoto důvodu nemohla do procesu 
formulování zájmů v EU, který se konstituoval v posledních letech, výrazněji zasahovat, i když na otázce 
co nejrychlejšího vstupu do Společenství panovala shoda.

 7 Nabízí se paralela s vlnou jižního rozšíření realizovaného ve dvou etapách: Řecko (1981), Portugalsko 
a Španělsko (1986). 

 8 Toto rozdělení je pouze orientační. Existují konkrétní politologické přístupy, které se snaží jednotlivé 
strany vzhledem k jejich vztahu k evropské integraci klasifikovat. Blíže k tomuto členění i aplikaci na 
české politické strany Kopeček 2004.

 9 Přispělo tím k posunu postoje řecké zahraniční politiky, která deklarovala podporu jeho budoucího 
členství. Vnímá, že Turecko jako člen EU bude muset dodržovat jistá pravidla, což vyřeší spoustu 
současných problémů.

 10 Což je ovšem z části také důsledkem ekonomických problémů Portugalska a poklesu tamějšího DPH.



�.
Vznik evropského politického 

prostoru1 a pohled České 
republiky

David Müller





121

�.1   Úvod
Na začátku 21. století představuje EU prostor, který je velmi hustě zaplněný různými aktéry 
– politickými, ekonomickými, sociálními. Od počátků integrace v 50. letech, kdy se zájem 
tehdejších politických elit soustředil především na ekonomické otázky a hospodářskou 
spolupráci, prošel celý integrační projekt významnými změnami a posunem, díky kterému 
má ve své současné podobě, z pohledu zastánců dalšího prohlubování integrace, ambice 
směřovat ke společné politické unii, fungující ve společném politickém prostoru. 
V tomto místě je třeba položit si otázku, co je míněno pojmem „politický prostor“ 
v evropském kontextu? Pojem politického prostoru, i když nemá přesně definovaný a stálý 
význam, byl v sociálních vědách tradičně svázán s konceptem národního státu, jeho 
teritoriem a jeho politickým systémem. Z tohoto důvodu je v případě EU zřejmé, že použití 
takto nastaveného pojmu nemá význam. V obecné úrovni bychom za „politický prostor“ 
mohli označit arénu, ve které se, spojeni jistou mírou minimálních  společných zájmů a cílů, 
pohybují jednotliví političtí aktéři. V případě Unie ovšem narážíme na problém, koho je 
možné považovat za relevantní aktéry – 25 členských států a jejich vlády, představitele 
nadnárodních institucí EU, nadnárodní politické strany či zástupce občanské společnosti? 
Evropské politické strany jsou fakticky sdružení národních stran, které výrazně ovlivňují 
rozhodování orgánů evropských stran, přičemž zpětně toto konstatování neplatí (Fiala – 
Mareš 2001a: 19).  Strany a jejich frakce v EP se přitom musí vyrovnávat s mnoha specifiky 
evropské politiky, přičemž často jsou v tomto jejich možnosti výrazně omezené. Mezi tato 
specifika patří intergovernmentální komponenty evropské politiky mající za následek 
větší vliv národních stran než evropských na Evropskou radu, Radu ministrů či Komisi či 
konflikt mezi vazbou poslance EP na evropskou stranu a na národní stranu, kde mohou 
dostat přednost národní zájmy  (Fiala – Mareš 2001a: 19).2 EU stále představuje spíše síť 
jednotlivých národních center moci, která jsou spojena společnými politikami, než jeden 
společný, byť výrazně decentralizovaný,  politický prostor.3 Proč tomu tak je? 
Spolu se Simonem Hixem můžeme konstatovat, že „EU je pluralitní společnost“, rozdělená 
mezi evropské národní státy (Hix 1999: 164), která představuje formu politického prostoru 
sui generis, výrazně odlišnou od politického prostoru jednotlivých členských států. Na 
národní úrovni je politický prostor determinován společnou historií, kulturou, politickými 
zvyklostmi, hodnotami – na evropské úrovni jsou tyto faktory výrazně méně vyspělé než 
na úrovni národní a je otázkou, zda jsou vůbec rozvinuté natolik, aby mohly sloužit jako 
předpoklad k vytvoření evropského politického prostoru.  Zároveň zde nicméně existují 
některé determinanty politického prostoru, především kulturní v podobě křesťanské 
tradice a geografické, které spojují všechny současné členy EU a jsou považovány za běžnou 
součást jejich politického prostoru, ale představují potenciál pro možný politický konflikt 
např. v případě dalšího rozšíření o země, které tyto determinanty nebudou se současnými 
členy sdílet. 
V následujícím textu budou tedy řešeny dva základní problémy – otázky vybraných 
prvků politického prostoru a jejich fungování na evropské úrovni4 (evropská občanská 
společnost, evropský lid, evropské politické strany a jejich volební a stranický systém) 
a postoj ČR k jejich existenci a vývoji. V případě postoje ČR budou zkoumány zájmy 
a názory politických stran, které jsou v podstatě jediné zároveň dostatečně relevantní 
a přitom zachytitelné a trvalé přinejmenším ve střednědobém horizontu.5
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�.2   Jednotlivé součásti evropského politického prostoru 
Nejprve je třeba jasně konstatovat, že na rozdíl od svých členských států nepředstavuje 
EU systém reprezentativní demokracie a její politický systém funguje výrazně odlišně 
od politických systémů jejích členů. V případě evropského politického prostoru (EPP) 
tedy nejde o arénu, ve které by fungoval klasický politický systém. Většina z vrcholových 
představitelů unijních institucí je delegována z národní úrovně, především pak odpovědnost 
za své zástupce v Evropské komisi a Radě ministrů nesou jednotlivé národní vlády, 
kterým jsou, v případě Rady, tito zástupci odpovědní. V případě Komise není v podstatě 
o žádné přímé odpovědnosti možné hovořit, neboť komisaři jsou nominováni národními 
vládami a přitom zastupují v integračním procesu nadnárodní prvek. Za Komisi má jistou 
odpovědnost EP, jehož souhlas je nutný k jejímu uvedení do úřadu a zároveň je mu Komise 
za svou činnost jako celek politicky odpovědná a Parlament jí může v krajním případě 
vyjádřit nedůvěru.6 S výjimkou EP nelze nicméně hovořit o skutečné demokratické 
odpovědnosti na úrovni EU a je třeba se spokojit především se vztahem odpovědnosti vlád 
členských států a jejich občanů, který je nicméně řešen v národních politických prostorech. 
Je otázkou, nakolik pak vyvstává nebezpečí, že se demokratická odpovědnost v Evropě 
stane pouze formalitou (Sietendop 2004: 120). Nedostatky vztahu Unie, respektive jejích 
institucí, a občanů všech členských států, často bývají shrnovány pod pojem demokratický 
deficit,  který odkazuje na nedostatečný proces předávání legitimity od občanů evropským 
institucím.
Jak již bylo zmíněno výše,  pro pojem „politického prostoru“ neexistuje konsensuální 
definice ani na národní úrovni a tím obtížněji se jeví vymezení na úrovni evropské. Součásti 
evropského politického prostoru by se daly rozdělit přibližně do tří skupin – do první 
patří přesahy z jednotlivých národních arén na evropskou úroveň – zástupci národních 
států a jejich vlád v institucích EU (Evropská rada, Rada ministrů, Komise), do druhé 
prvky vycházející z evropské úrovně směrem k celému evropskému prostoru – evropská 
občanská společnost/evropský lid, institut evropského občanství, se kterým je spojen např. 
post evropského ombudsmana či petiční právo. Do této skupiny patří také další prvky, které 
je možné označit za součást evropského politického systému, např. evropské referendum 
a zákonodárná iniciativa, které nicméně nejsou ve všech členských zemích považovány za 
vhodný nástroj k řešení politických otázek a nemají v bližších časových perspektivách příliš 
velkou šanci na prosazení se v širším evropském měřítku. Třetí skupina leží na průniku 
dvou předchozích a zahrnuje problematiku evropských politických stran, evropského 
stranického a volebního systému.
Vzhledem k nemožnosti věnovat se hlouběji všem nastíněným prvkům bude následující 
rozbor zaměřen jen na dva z nich – evropskou občanskou společnost/evropský lid a otázku 
evropských politických stran a jejich působení. Tyto dva prvky považujeme za klíčové 
pro posilování vazby mezi evropskými občany a Unií, v tomto případě reprezentované 
Evropským parlamentem. Obdobné vazby na národní úrovni představují základ moderní 
demokracie – občané sami ve volbách určují své reprezentanty, kteří mají řídit stát. I když 
situace na evropské úrovni je výrazně odlišná, EP je institucí, od které se očekává největší 
podíl na snižování demokratického deficitu a přibližování Unie občanům. Dva analyzované 
prvky představují základ tohoto vztahu – skupinu občanů, která vybírá své reprezentanty, 
kteří se pro účely reprezentace na nadnárodní úrovni sdružují. Jde tedy v podstatě o voliče 
a stranický systém na evropské úrovni. 
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�.2.1   Evropská občanská společnost/evropský lid 
EU oficiálně deklaruje zájem na tom, aby byl výše zmíněný problém řešen (např. 
Barroso 2006). Existuje množství strategií, jak zapojit občanskou společnost a občany do 
jednání o evropských politikách, strategiích směřujících k vytváření evropské občanské 
společnosti. 
Je otázkou, jakým způsobem může Unie shora podporovat vytváření společných pozic 
s občanskou společností a občany? Jako jejich nejpřirozenější zástupci pro dialog se 
nabízejí různé národní nevládní organizace, subjekty národních občanských společností 
a jejich svazy. Evropská unie se prostřednictvím jejich zapojení do evropských politik snaží 
o zvýšení participace a odpovědnosti občanů, vedoucí k vytvoření evropské občanské 
společnosti jako předpokladu fungování evropského politického prostoru. Mezi klíčové 
dokumenty Unie v této oblasti patří Bílá kniha o evropské vládě (The White Paper on 
European Governance), přijatá Evropskou komisí v červenci 2001, která obsahovala soubor 
doporučení směřujících k posílení demokracie v Evropě a legitimity unijních institucí, 
především prostřednictvím zvýšení odpovědnosti institucí vůči voleným shromážděním. 
Na tuto prioritu Prodiho Komise navázala i další, Barrosova Komise, která v únoru 2006 
přijala Bílou knihu o evropské komunikační politice (The White Paper on a European 
Communication Policy), která hledá další cesty, jak přiblížit EU jejím občanům. Mezi další 
způsoby, jejichž prostřednictvím se unijní instituce snaží přiblížit občanům EU, patří různé 
formy rozvíjení dialogu s občanskou společností, např. tzv. Plán D pro demokracii, dialog 
a debatu (Plan D – Democracy, Dialogue, Debate), jenž má zapojit občany do diskuse 
o budoucnosti EU a jejím směřování. 
Občané se mohou přiblížit Unii také prostřednictvím institutu evropského občanství, 
které zavedla do Smlouvy o založení ES (čl. 17 – 22) Smlouva o Evropské unii a který je od 
té doby neustále posilován směrem k jisté formě duálního občanství, se kterým pracovala 
Smlouva o ústavě pro Evropu (čl. I-10). Problém je ovšem v tom, že není zcela zřejmé, co by 
mělo vytvářet pocit občanství – pocit sounáležitosti evropských občanů, evropského lidu. 
Na národní úrovni se občané identifikují s jazykem, kulturou, společenskými vazbami, 
historií – tyto identifikační prvky jim evropská úroveň může poskytnout v mnohem menší 
míře, v podstatě v podobě omezeného souboru hodnot, označovaných jako evropské. Je 
to nicméně dost na to, aby bylo možné činit prohlášení o pocitu evropanství? Na druhou 
stranu, má-li evropský federalismus jednoho dne uspět, je nutné podle některých dosáhnout 
kulturní homogenity, přinejmenším právě v občanské sféře (Siedentop 2004: 143).  Je ale 
kulturní homogenita, byť v omezené podobě tím, co je žádoucí pro další vývoj? Nakolik 
je v souladu např. s heslem EU „jednota v rozmanitosti“? Občanům členských států chybí 
kromě zmíněných společných hodnot a některých společných zájmů téměř všechno, co by 
je mohlo lépe spojovat –  existuje minimum společných evropských témat, která by zajímala 
občany napříč Evropou, skutečně evropská společná média existují jen v zárodcích, právě 
z důvodu absence přitažlivých témat, o kterých by mohla informovat širší vrstvy obyvatel, 
chybí i evropská politická elita, se kterou by se občané mohli identifikovat. Absence politické 
elity je zřetelná především v rozdílu mezi volbami do národních parlamentů a do EP – 
voliči nevnímají poslance EP de facto vůbec jako své reprezentanty. Na úrovni evropské 
politiky existují jen národní elity, delegované do evropských struktur, a apolitičtí úředníci. 
Vytvoření evropské politické elity by přitom pravděpodobně bylo nutným předpokladem 
pro skutečně fungující politický prostor.  

Vznik evropského politického prostoru a pohled České republiky



12� Česká politika v Evropské unii

�.2.2   Evropské politické strany, jejich stranický a volební systém 
Politické strany a jejich funkční stranický systém představují klíčovou součást fungující 
demokracie. V souvislosti s problematikou evropského politického prostoru není nikterak 
významné, do jaké míry existuje na evropské úrovni skutečný stranický systém, takový, aby 
odpovídal klasickým definicím politologie. Pro účely tohoto textu je rozhodující především 
funkce stran  jako reprezentantů politických zájmů. V případě voleb na evropské úrovni by 
pak tyto zájmy měly logicky směřovat především k zájmům evropským. 
Nejprve je třeba zabývat se otázkou etablování nadnárodních politických stran v evropském 
prostředí. V Evropě se tradičně rozvíjela spolupráce politických stran na nadnárodní úrovni, 
především díky ideologické blízkosti jednotlivých stranických rodin. V kontextu evropské 
integrace začal být tento proces zřetelný při vytváření frakcí (rekrutujících se z ideově 
blízkých členů parlamentu) v delegovaném EP a zvláště pak později, kdy se v souvislosti 
s přípravou prvních přímých voleb do EP (1979) i celkovou dynamikou rozvoje ES 
v sedmdesátých letech začaly vytvářet (především na bázi frakcí v EP) transnacionální 
stranické federace na úrovni ES (Fiala – Mareš 2001a: 13). Nadnárodní  politické strany 
byly postupně obsazeny do významné role, neboť článek 191 Smlouvy o založení ES je 
označil za „důležitý faktor integrace“, „přispívající k vytváření evropského povědomí 
a k vyjadřování politické vůle občanů“ (Smlouva o založení ES). Obdobně se vyjadřuje čl. 
12  Charty základních práv EU, podle které „se politické strany na úrovni Unie podílejí na 
vyjadřování politické vůle občanů Unie“ (Charta základních práv Evropské unie). V tomto 
případě by evropské politické strany měly reprezentovat politické zájmy evropských občanů, 
na druhou stranu by se musely vypořádat s již zmíněnými problémy absence společných 
témat či nedostatku identifikace. Je proto možné souhlasit s tím, že reprezentanty voličů 
jsou stále více volené národní než „odvozené“ evropské strany (Fiala – Mareš 2001b: 147). 
I přes tento problém je jasné, že v EP existují ideologicky spojené parlamentní frakce, které 
můžeme označit za nadnárodní politické strany, byť pochopitelně neodpovídají klasickým 
představám politických stran. 
Tyto strany se pohybují ve vymezeném evropském prostoru, který konstituuje jistou 
variantu stranického systému. Podle S. Hixe existuje na evropské úrovni vznikající 
„stranický systém“: celoevropské volby se konají každých pět let, v EP existují stranické 
skupiny (frakce) a existují vztahy mezi vůdci národních stran (nadnárodní stranické 
federace) (Hix 1999: 167). První nedostatek evropského stranického systému je spojený 
s volbami. I když jsou od roku 1979 poslanci EP voleni přímo, jsou evropské volby stále 
vnímány jako druhořadé (tzv. second-order elections)7 ve srovnání s volbami národními. 
Volby probíhají v jednotlivých členských státech a jsou v nich volena nikoliv nadnárodní 
stranická seskupení, nýbrž jednotlivé národní strany, které k těmto seskupením náleží. Ve 
volbách je také třeba se vypořádat s minimem evropských témat, ve většině případů se 
voliči rozhodují na základě národních preferencí a otázek domácí politiky. V optimálním 
případě by měl existovat společný program každé jednotlivé nadnárodní strany pro společný 
evropský prostor, jenž by byl přebírán národními stranami, které by vystupovaly jednotně 
jako „zástupci“ nadnárodní dimenze. Pak by bylo možné hovořit o soutěži evropských stran. 
S vnímáním voleb jako druhořadých je také spojena poměrně nízká volební účast a nezájem 
občanů o výsledky, který nutně vede ke vznesení otázky o dopadech na legitimitu voleb 
a sílu mandátu europoslanců. Další nedostatek potenciálně odkazuje na volební systém, 
který je v každé členské zemi jiný a poslanci jsou voleni podle odlišných pravidel (pokud 
odhlédneme od úprav směřujících k minimálním stejným standardům v oblasti práva 



12�

volit a být volen či k zásadě poměrnosti jako základu pro volební systém do EP). Snahy 
o sjednocení volebního systému nebyly v historii příliš úspěšné a není pravděpodobné, že 
by nějaké takové dohody mělo být v budoucnu dosaženo. Na druhou stranu odlišný volební 
systém, kterým jsou jednotliví poslanci voleni, nijak neovlivňuje fungování EP. 
Druhý problém spojený s politickými stranami a stranickým systémem je otázka politické 
soutěže mezi aktéry. V případě poslanců EP dochází většinou ke hledání konsensu mezi 
nejsilnějšími frakcemi, tedy mezi zástupci Evropské lidové strany/Evropských demokratů 
a Evropské strany socialistické, tedy skupin, které by měly mít výrazně odlišný pohled na 
většinu témat, pokud by situace odpovídala národním arénám. Není sporu o tom, že politická 
soutěž mezi pravicí a levicí existuje na národní úrovni, ale existují vážné pochyby o tom, že 
probíhá na evropské úrovni.8 Přitom je pravděpodobné, že „jediný způsob, jak zajistit, že EU 
bude skutečně demokratickým systémem, je soutěž mezi soupeřícími politickými stranami 
na evropské úrovni, soutěž o kontrolu nad politickou agendou v EU – aby bylo zajištěno, 
že politiky EU odráží přání občanů a aby byli politici na evropské úrovni odpovědní za 
své jednání“ (Hix 2004: 8). Nabízí se zde nicméně otázka, jestli mají vzhledem  k rozsahu 
pravomocí, kterými EP disponuje, skutečně o co soutěžit. 

�.�   Pohled České republiky – pozice hlavních aktérů 
Jak již bylo nastíněno výše, pohled ČR bude reprezentován názory vybraných českých 
politických stran. Následující kapitola se bude věnovat názorům stran, které ČR 
reprezentují buď v českém politickém prostoru, tj. českém parlamentu, nebo v evropském 
politickém prostoru, tj. v EP. Půjde tedy o Občanskou demokratickou stranu (ODS), Českou 
stranu sociálně demokratickou (ČSSD), Komunistickou stranu Čech a Moravy (KSČM), 
Křesťanskou a demokratickou unii – Československou stranu lidovou (KDU – ČSL), 
Sdružení nezávislých kandidátů – Evropští demokraté (SNK – ED), Politické hnutí Nezávislí 
a Stranu Zelených (SZ).  
V programech těchto stran, volebních (k volbám do EP 2004 a volbám do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR 2006) i dlouhodobých, explicitní vyjádření k problematice 
evropského politického prostoru chybí, proto zde budou reprodukovány postoje a názory, 
které se EPP dotýkají až sekundárně a primárně směřují např. k problematice budoucnosti 
EU, míře integrace či k tzv. evropské ústavní smlouvě. 
Pokud přeskočíme samotnou otázku vstupu ČR do EU, se kterou souhlasily v podstatě 
všechny strany, s výjimkou KSČM,  pozice stran se poprvé výrazně promítly do jejich 
chování a přístupu  při volbách do EP v roce 2004. ODS a KSČM byly jediné parlamentní 
strany, které v těchto volbách jako lídra volební kandidátky zvolily klasického politika, který 
je zároveň členem vedení a jedním z vrcholových představitelů strany. Kandidátní listiny pro 
volby do EP svým složením potvrdily, že tyto volby nemohou logicky konkurovat volbám 
do Poslanecké sněmovny. Vrcholové vedení všech politických stran dalo jednoznačně 
přednost volbám do Poslanecké sněmovny, kde jde z jejich pohledu o mnohem více, 
o větší politickou moc, než lze získat v EP a evropském politickém prostoru. Z tohoto 
důvodu není možné očekávat, že přitažlivost voleb do EP měla být konkurenceschopná 
vůči volbám do PS. 
Dalším testem pozic stran byla a je již zmíněná tvorba politických programů. Ve volbách 
do EP bylo poprvé potřeba vytvořit programy, které se netýkají výhradně národních, 
regionálních či komunálních témat. I když existují frakce evropských stran v EP, tak 
v podstatě nejsou vypracované žádné ideologicky založené dlouhodobé evropské 
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programy. I když na nich frakce pracují, tak nejsou navíc pro národní strany závazné, což 
vede k dalšímu prohlubování rozdílů mezi evropským a národním politickým prostorem.  
Většinou nepříliš propracované volební programy také přispěly k tomu, že výrazným rysem 
volební kampaně do EP byla absence evropských témat, většina stran se soustředila na 
domácí témata a obecná politická hesla. 
V zásadě podobná byla situace při volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006, kdy 
problematika zahraniční politiky, včetně působení ČR v EU, zůstávala přinejlepším 
na okraji zájmu jednotlivých politických stran, které se snažily voliče zaujmout jinými 
tématy. V oblasti evropské integrace se programy většinou poměrně stručně věnovaly 
zásadním či aktuálním otázkám evropské integrace – budoucímu vývoji Unie, rozšiřování, 
rovnoprávnosti členských států, společné zahraniční politice aj.. 
ODS na základě svých ideologických pozic, které za základní pilíř mezinárodních vztahů 
považují národní stát a brání zachování jeho suverenity, odmítá další prohlubování evropské 
integrace včetně prohlubování politické unie. Ostatně už před volbami v roce 2002 ODS 
deklarovala, že nevidí budoucnost integrace ve společném politickém rámci, z čehož je 
možné vyvodit i úvahu o odmítnutí vytváření evropského politického prostoru. Zájmem 
ODS je zastavit další komunitarizaci a federalizaci Unie a strana počítá spíše s tím, že těžiště 
politického rozhodování by se mělo z evropské úrovně přesouvat na bilaterální úroveň 
jednání mezi jednotlivými členy (Modrá šance pro českou diplomacii), tedy pravý opak 
vytváření evropského politického prostoru. Ve vztahu k evropským politickým stranám 
ODS deklarovala před volbami do EP zájem vstoupit do nejsilnější frakce EPP – ED, do části 
Evropští demokraté, stejně jako britští konzervativci, které ODS považuje za ideově nejbližší 
stranu (Modrá šance pro Evropu), což se posléze i stalo.9 
ČSSD je možné na české národní úrovni považovat za stranu nejpozitivněji naladěnou 
k dalšímu prohlubování integrace. Česká sociální demokracie podporuje těsnější 
spolupráci mezi členskými státy, větší sdílení suverenity a zavádění federativních prvků. 
Demokratický deficit lze podle ČSSD odstranit vytvořením celoevropské veřejnosti, v níž 
bude zakotven proces demokratického vytváření vůle a vědomí – politická tvorba mínění 
a vůle by se pak odehrávala v prostoru národních veřejností a současně by byla společná, 
neboť by je překračovala. Celoevropská politická veřejnost předpokládá aktivní občanskou 
společnost a společnou politickou kulturu, která podle ČSSD již existuje. Na základě takto 
sjednoceného multikulturního společenství by pak bylo možné vytvářet celoevropskou 
politiku (Základní (dlouhodobý) program ČSSD, 2005). Z postoje ČSSD vyplývá, že směřuje 
k podpoře evropského politického prostoru, který by měl být blíže propojen s národním. 
ČSSD se považuje za aktivního člena Evropské socialistické strany (PES). 
KSČM je zaměřená proti dalšímu prohlubování integrace v její současné podobě. Podle 
KSČM by měl proces integrace v Evropě pokračovat, ale měla by do něj být začleněna taková 
témata jako politická neutralita celého procesu a posílení demokracie, rovná práva účastníků 
a účast občanů s odstraněním současného demokratického deficitu, aj. (Stanovisko 14. 
Výkonného výboru ÚV KSČM k ratifikaci Smlouvy o Ústavě pro Evropu, 10. 7. 2005). KSČM 
odmítla Smlouvu o ústavě pro Evropu s tím, že by vedla k dalšímu omezení demokracie 
v Evropě, přičemž v zájmu KSČM je zajištění rovnoprávného postavení všech členských 
států v EU tak, aby menší státy nemohly být přehlasovány. KSČM se velmi výrazně hlásí 
ke spolupráci s komunistickými a dělnickými i radikálně ekologickými stranami, jejichž 
společná frakce Evropské sjednocené levice/Severské zelené levice (GUE-NGL) je nutná ke 
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spolupráci v novém prostoru EU a KSČM má zájem na udržení si vlivu na její další vývoj 
(S vámi a pro vás, Doma i v EU – Program KSČM pro volby do EP).
KDU–ČSL patří k zastáncům evropské integrace a podporuje tzv. ústavní smlouvu, neboť 
se domnívá, že jejím prostřednictvím se podaří zmírnit či odstranit demokratický deficit, 
především prostřednictvím většího zapojení národních parlamentů. Navíc by smlouva 
měla podle KDU-ČSL posílit vliv EP na rozhodovací proces, což přispěje ke zvýšení 
demokratické kontroly občanů. Co se týče budoucnosti evropského integračního procesu, 
už v rámci Koalice před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2002 se KDU-ČSL zastávala 
dalšího prohlubování prostřednictvím postupné federalizace. Strana také odkazuje na svůj 
úzký vztah k Evropské straně lidové a její frakci v EP, jíž je KDU-ČSL členem. KDU-ČSL 
se považuje za nedílnou součást Evropské lidové strany, účastní se formulace jejích cílů 
a bude se i nadále podílet na jejích aktivitách a spolupráci se všemi dalšími křesťansko-
demokratickými stranami v Evropě (Volební program KDU-ČSL – Volby 2006). Strana 
se tedy staví k dalšímu prohlubování integrace, včetně vytváření evropského politického 
prostoru, pozitivně.  
SNK-ED se profilovala jako pravicová proevropská strana, jejímž výchozím postojem 
je plná podpora další integrace EU (Volební program SNK-ED pro volby do Poslanecké 
sněmovny 2006), včetně prohlubování směřujícího k politické unii. Strana mj. klade důraz 
na rozvoj společných evropských hodnot a evropské občanství. Strana spolupracuje na 
evropské úrovni s frakcí EPP–ED. 
Politické hnutí Nezávislí10 se stavělo spíše do pozice odpůrců současného modelu 
integrace, zastávající spíše mezivládní přístup k integraci, odmítání federalizace a případně 
navracení pravomoci národním parlamentům. 
Strana zelených patří mezi strany, které podporují další politickou integraci EU paralelně 
s jejím rozšiřování (Kvalita života – Volební program SZ pro volby 2006), včetně 
prohlubování spolupráce na nadnárodní úrovni. Strana zelených úzce spolupracuje 
se skupinou Zelených v EP, byť praktické dopady jsou vzhledem k síle frakce poměrně 
nízké. 

�.�   Závěr 
Na závěr je třeba si položit otázku, zda existuje ucelený pohled ČR na evropský politický 
prostor a zda existuje nějaký jednotný český zájem na této problematice, společná 
a prosaditelná pozice? Na základě zkoumání stavu evropského politického prostoru a vztahu 
jednotlivých českých stran k němu je třeba na všechny tyto otázky odpovědět negativně. 
Část českých stran nemá dostatečně ideologicky vyjasněné své pozice k otázkám evropské 
integrace, většina českých stran nepovažuje evropská témata za natolik významná, aby 
se jim hlouběji věnovala, a i v případě, kdy je možné vysledovat jejich postoje, existují 
mezi nimi natolik významné názorové rozdíly, že nelze hovořit o jednotném postoji. 
Není ani možné očekávat, vzhledem k ideovým rozdílům mezi jednotlivými stranami, že 
by v nejbližší době mělo dojít k nalezení konsensu v otázkách evropského politického 
prostoru. 
Na evropské úrovni se politika českých stran pohybuje ve dvou klasických dimenzích 
– pravice/levice a federalizace/intergovernmentalismus. Přibližné pozice českých stran je 
možné vyčíst z následujícího grafu, ze kterého je zřetelně vidět obtížnost hledání styčných 
bodů.11
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České politické strany: ideologické konfliktní linie a evropská integrace 

Zdroj: autor

Platí, že politické strany nemají motivaci věnovat evropské dimenzi takový zájem jako 
dimenzi národní a konsekventně považují národní politický prostor za mnohem důležitější 
než potenciální evropský politický prostor.12 Přitom není zřetelné, nakolik je vůbec možné 
hovořit o vztahu k evropskému politickému prostoru, neboť na základě jeho rozboru 
v první části tohoto textu není jisté, zda jej můžeme považovat vůbec za existující.



12�

Použité zdroje
Balík, S. (2004): Předvolební programy v evropských volbách,  Revue Politika , č. 5,  s.  29 
– 33. 
Barroso, J. M. (2006): Strenghening a Citizens Europe,  projev 8. 5. 2006, on-
line text (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/
283&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en), 1. 6. 2006. 
Československá strana sociálně demokratická (http://www.cssd.cz).  
Fiala, P. – Mareš, M. (2001a): Vymezení Evropských politických stran, in: Fiala, P. -  Mareš, M. 
(eds., 2001): Evropské politické strany, Brno, Mezinárodní politologický ústav,  s. 138-153. 
Fiala, P. – Mareš, M. (2001b): Evropský systém politických stran a volby do Evropského 
parlamentu, in: Fiala, P. – Mareš, M. (eds., 2001): Evropské politické strany, Brno, Mezinárodní 
politologický ústav, s. 138-153. 
Fiala, P. (2004): Evropští voliči a volby do Evropského parlamentu, Revue Politika č. 5, on-line 
text (http://www.virtually.cz/?art=7033), 20.10. 2004. 
Hix, S. (1997): Executive Selection in the European Union: Does the Commission President 
Investiture Procedure Reduce the Democratic Deficit?, European Integration Online Papers, 
1997/21, on-line text (http://eiop.or.at/eiop/texte/1997-021a.htm), 5. 4. 2004. 
Hix, S. (1999): The Political System of the European Union,  Basingstoke, Palgrave. 
Hix, S. (2004): Possibilities for European Parties: 2004 and Beyond, on-line text (http://
personal.lse.ac.uk/HIX/Working_Papers/hix-possibilities_for_euro_parties.pdf), 10. 6. 2006. 
Charta základních práv Evropské unie, on-line text (http://www2.euroskop.cz/data/files/10/
10D827D8-F50A-4A4B-82EE-D6F89CC1A034.pdf), 4. 3. 2006. 
Kvalita života – Volební program SZ pro volby 2006, on-line text (http://www.zeleni.cz/59/
rubrika/volebni-program/), 16. 6. 2006. 
Komunistická strana Čech a Moravy (http://www.kscm.cz). 
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (http://www.kdu-csl.cz). 
Mareš, M. (2003).: Volební programy ČSSD, ODS, Koalice a KSČM ve volbách do Poslanecké 
sněmovny v roce 2002,  in: Sokol, P.  et al. (eds., 2003): Volby do Poslanecké sněmovny 2002, 
Praha, Sociologický ústav AV ČR, s. 72 – 95.   
Mareš, M. (1999): České politické strany a zahraniční politika,  Mezinárodní vztahy 1/1999, 
s. 7 – 20. 
Modrá šance pro českou diplomacii (http://www.ods.cz/eu/download/docs/modra_sance-
zahranici.pdf), 10. 6. 2006.  
Modrá šance pro Evropu (http://www.ods.cz/eu/download/docs/kandidati_EP.pdf), 
7. 6. 2005. 
Müller, D. (2004): Cesta České republiky do Evropské unie, in: Fajmon, H. (ed., 2004): Cesta 
České republiky do Evropské unie, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury. s. 13 
– 54. 
Občanská demokratická strana (http://www.ods.cz ). 
Pitrová, M. – Fiala, P. – Kaniok, P. (2004): Evropské politické strany a návrh evropské ústavy, 
Mezinárodní vztahy, 39, č. 4, s. 5-22.
Politické hnutí NEZÁVISLÍ (http://www.nezavisli.com). 
Oficiální portál Evropské unie (http://www.europa.eu). 
Rohrschneider, R. (2002): The Democracy Deficit and Mass Support for an EU-Wide 
Government,  American Journal of Political Science, Vol. 46. No. 2. (1999), pp.  463 – 475. 
Sdružení nezávislých kandidátů – Evropští demokraté (http://snked.cz). 

















































Vznik evropského politického prostoru a pohled České republiky



1�0 Česká politika v Evropské unii

S vámi a pro vás, Doma i v EU – Program KSČM pro volby do EP, on-line text (http://www.
kscm.cz/viewDocument.asp?document=3075), 16. 6. 2006.  
Sietendop, L. (2004): Demokracie v Evropě, Brno, Barrister & Principal. 
Smlouva o Ústavě pro Evropu, on-line text (http://www2.euroskop.cz/data/files/19/D76E8536-
54F3-43CC-8939-3AA24DB08F24.pdf), 25. 5. 2006. 
Smlouva o založení Evropského společenství, on-line text  (http://www2.euroskop.cz/data/
files/10/4E1686FA-9878-450C-AA50-6AD435E86594.pdf), 4. 5. 2005.  
Smlouva o Evropské unii, on-line text (http://www2.euroskop.cz/data/files/10/BD18A0DA-
A88A-46C6-A0AA-E385AA15DDAC.pdf), 4. 5. 2005. 
Stanovisko 14. Výkonného výboru ÚV KSČM k ratifikaci Smlouvy o Ústavě pro Evropu, 
10. 7. 2005 (http://www.kscm.cz/article.asp?thema=3029&item=26647), 10. 6. 2006. 
Strana Zelených (http://www.zeleni.net). 
Šaradín, P. a kol. (2004): Volby do Evropského parlamentu v České republice, Olomouc, 
Periplum. 
Šedo, J. (ed., 2003): Evropská otázka ve volebních kampaních, Brno, Mezinárodní politologický 
ústav.
Volební program KDU-ČSL – Volby 2006 (http://www.kdu-csl.cz/default.asp?page=510&idr=
10149&IDCl=15076), 16. 6. 2006. 
Volební program SNK-ED pro volby do Poslanecké sněmovny 2006 (http://www.snked.cz/
soubory/SNK-Evropsti-demokrate-VP.pdf)., 16. 6. 2006.  
Základní (dlouhodobý) program ČSSD, 2005 (http://www.socdem.cz/soubory/422010/
Dlouhodoby%20program%5FI.pdf), 10. 6. 2006. 

Seznam zkratek 
ODS – Občanská demokratická strana
KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy
SNK–ED – Sdružení nezávislých kandidátů – Evropští demokraté 
KDU–ČSL – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 
ČSSD – Česká strana sociálně demokratická 
GUE-NGL – Evropská sjednocená levice/Skandinávská zelená levice
SZ – Strana Zelených 
EPP – ED – Evropská strana lidová – Evropští demokraté 
PES – Strana evropských socialistů 
EP – Evropský parlament
EPP – evropský politický prostor



























1�1

Poznámky
 1 Pod pojmem „evropský politický prostor“ se v následujícím textu míní politický prostor v rámci Evropské 

unie. 
 2 Více k problémům spojeným s evropskými politickými stranami a jejich frakcemi v EP níže v kapitole 

„Evropské politické strany, jejich stranický a volební systém“. 
 3 V této souvislosti je třeba zmínit teorii víceúrovňového vládnutí (multilevel governance), použitelnou 

pro hodnocení politického systému Unie. 
 4 Je třeba zdůraznit, že tento text nemá za cíl širší zachycení rozsáhlé problematiky spojené s politickým 

prostorem, problematikou občanství, evropských stran a stranických systémů a proto nemá ani ambice 
zasadit tyto otázky do kontextu jejich výzkumu v současné politologii. Zájemcům je nicméně možné 
doporučit podrobnější literaturu: Franklin, M. (1996): European elections and the European voter. In: 
Richardson, J. (ed.) (1996): European Union: Power and Policy-Making. New York. Routledge.; Reif, K. 
- Schmitt, H. (1980): Nine second-order national elections: A conceptual framework for the analysis 
of European election results. In: European Journal of Political Research, vol.  8, s. 3 – 44. ; Katz. R. S. 
– Wessels, B. (1999): The European Parliament, the National Parliaments, and the European Integration. 
Oxford. Oxford University Press.; Corbett, R. (2001): The European Parliament‘s Role in Closer EU 
Integration. New York. Palgrave.; Bardi, L. (1996): Transnational Trends in European Parties and the 
1994 Elections of the European Parliament, Party politics, vol. 2, no. 1, pp. 99 – 114.; van der Eijk, C. 
-  Franklin, M. – Oppenhuis, E. (eds., 1996): Choosing Europe? The European Electorate and National 
Politics in the Face of Union, Ann Arbor, University of Michigan Press.; Weiler, J. H. H. – Haltern, U. 
– Mayer, F. (1995): European Democracy and Its Critique, Jean Monnet Working Paper. On-line text 
(http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/95/9501ind.html). ; Hix, S. – Lord, Ch. (1997): Political 
parties in the European Union, New York, St. Martin‘s Press.; Kreppel, A. (2002): The European Parliament 
and Supranational Party System, Cambridge, Cambridge University Press.; Wiener, A. (1998): European 
„Citizenship“ Practice – Building Instituions of a Non-State,  Boulder, Westview Press.; Weiler, J. H. H. 
(1996): The Selling of Europe: The Discourse of European Citizenshipin the IGC 1996, Jean Monnet 
Working Papers. On-line text (http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/96/9603.html).; La Torre, M. 
(ed., 1998): European Citizenship: An Institutional Challagen, London, Kluwer International.; de Burca, 
G. - Scott, J. (eds., 2000): Constitutional Change in the EU: From Uniformity to Flexibility, London, Hart 
Publishing.; Kastoryano, R. (2004): What Identity for Europe? Working Paper. on-line text (www.lehigh.
edu/~incntr/publications/kastoryano.wp.pdf). 

 5 Autor zde úmyslně rezignuje na zachycení širšího záběru aktérů, např. vlády, prezidenta, veřejnosti, 
občanských skupin, z důvodu nemožnosti jejich efektivního postižení v delším časovém záběru. 

 6 Taková situace nicméně ještě nikdy nenastala. 
 7 Základ tohoto paradigmatu vychází z toho, že existují  dvě skupiny voleb. První skupina jsou volby 

„prvořadé“ (first-order), druhou skupinou pak volby „druhořadé“ (second-order). Mezi prvořadé volby 
patří jen volby do národních parlamentů, ve kterých nejvýznamnější roli hraje celonárodní politická 
aréna. Do voleb druhořadých patří všechny ostatní volby – regionální, komunální i evropské. Hlavním 
rozdílem mezi volbami je „výše sázky“, tedy to, o co se hraje. Prvořadé volby nabízejí voličům zásadní 
výběr mezi tím, kdo má v následujícím volebním období vládnout celé zemi. Druhořadé volby, ačkoliv 
jsou stále spojeny s celostátními stranami, tak nabízejí výrazně menší vliv – volič vybírá, kdo bude 
vládnout ve městě, regionu, kdo bude zástupcem v Evropském parlamentu. 

 8 Příkladem mohou být např. postoje největších frakcí v EP ohledně Smlouvy o ústavě pro Evropu – 
blíže viz Pitrová, M. – Fiala, P. – Kaniok, P. (2004): Evropské politické strany a návrh evropské ústavy, 
Mezinárodní vztahy, 39, č. 4, s. 5-22.

 9 ODS v tomto případě musela volit mezi variantou být silnou stranou ve slabé frakci nebo být slabší 
stranou v silné frakci. 

 10 Zde je třeba upozornit, že pozice Politického hnutí Nezávislí se datuje k volbám do Evropského 
parlamentu, tedy roku 2004. 

 11 V grafu není zahrnuta pozice Politického hnutí Nezávislí, neboť není v jeho dimenzích a na základě 
programů strany efektivně zachytitelná. 

 12 Zde samozřejmě hraje jistý význam i pragmatická úvaha stran směřujících k možnému zisku – v národní 
dimenzi mohou získat výrazně více, než na evropské úrovni. 
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10.1   Úvod: ústavní smlouva, nebo smrt?
Negativní výsledek referend ve Francii a Nizozemsku konaných 29. 5. a 1. 6. 2005 zasadil 
těžkou ránu evropskému ústavnímu inženýrství.1 O příčinách tohoto výsledku a o tom, 
proč se tak stalo zrovna v těchto dvou klíčových zakládajících státech ES, bylo napsáno 
za poslední rok mnoho.2 Jisté je, že závěry plynoucí z tohoto jasného „ne“ staví projekt 
evropské integrace do nové situace, ze které může Evropská unie vyjít silnější, legitimnější 
a demokratičtější, než byla kdy před tím, ale může také znamenat krok zpět či při realizaci 
nejpesimističtějších scénářů i rozpad celého projektu. 
Je nepochybné, že pomyslný motor evropské integrace se v posledních 15 letech poněkud 
„přehřál“, vznikla hluboká propast mezi tvůrci a projektanty dalšího směřování evropské 
integrace, jednotlivými členskými státy a jejich zájmy a v neposlední řadě občany 
členských států. Tato propast se jasně odkryla v průběhu celého laekenského procesu. Byla 
zřetelná na zasedáních Konventu, na strategii, již zvolilo jeho předsednictvo, které namísto 
předložení alternativ revize ústavního rámce EU v podstatě vnutilo členským státům již 
hotovou a velmi ambiciózní verzi smluvní revize. Projevila se na následujících jednáních 
obou mezivládních konferencí; dosavadní výsledky ratifikace jsou již „jen“ pověstným 
vrcholkem ledovce. 
Na druhou stranu to není poprvé, kdy se proces smluvní revize ocitá v situaci, kdy občané 
některého z členských států vyjádřili k ratifikaci smluvních změn negativní postoj. Poprvé 
čelil projekt evropské integrace takové situaci v 50. letech, kdy tehdejší francouzský 
parlament odmítl schválit ratifikaci smlouvy o Evropském obranném společenství.  
V důsledku toho byla myšlenka integrace v této oblasti opuštěna a evropská integrace 
se zaměřila na méně ambiciózní integraci ekonomickou, jejímž výsledkem bylo uzavření 
Smlouvy o EHS.  Podobná situace nastala v případě Dánska při ratifikaci Smlouvy o EU, kdy 
se východiskem stal systém dodatečně sjednaných jednostranných výjimek, či v případě 
Irska při ratifikaci Smlouvy z Nice, kdy byla zvolena strategie opakovaného přesvědčování 
a druhého referenda.
Z toho vyplývá, že samotná metoda přípravy revize primárního práva cestou Konventu byla 
pouze jednou z možných příčin dosavadního nezdaru celého procesu. Také „klasická“ forma 
revize primárního práva v podobě mezivládního vyjednávání nemusí být předpokladem 
dosažení úspěšné revize smluv. Jestliže metoda Konventu vedla k vytvoření textu, který 
se na zasedáních mezivládní konference ukázal jako odtržený od zájmů některých 
členských států, dosavadní procedury tvorby primárního práva založené na mezivládním 
paradigmatu naopak v minulosti vedly k tomu, že příslušná předsednická země se snažila 
do textu prosadit svůj vlastní zájem a svou představu revize. Dokladem může být právě 
procedura vyjednávání Smlouvy o EU. Původní text byl zpracován přípravným výborem, 
v němž permanentně zasedali experti z členských států; tento text byl posléze zhodnocen 
ministry zahraničních věcí a v dubnu 1991 byl členským státům předložen v průběhu 
lucemburského předsednictví první návrh smlouvy vytvářející politickou unii. Tento návrh 
představoval velmi kompromisní variantu, s níž – jako s podkladovým textem k vyjednávání 
– souhlasily všechny tehdejší členské státy. Následující nizozemské předsednictví se však 
rozhodlo tuto kompromisní variantu ignorovat a předložilo členským státům zcela novou 
variantu, v níž byla oblast zahraniční a vnější politiky zahrnuta do komunitárního rámce. 
Tento návrh byl sice odrazem nizozemských preferencí, neodrážel však kompromis, kterého 
již bylo dosaženo. Proto byl tento návrh „smeten ze stolu“ 30. září 1991 deseti z dvanácti 
členských států (tzv. černý pondělek nizozemské diplomacie) a ještě těsně před zasedáním 
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v Maastrichtu se členské státy nebyly schopny shodnout na konsolidované variantě návrhu 
(Dür, Mateo 2004: 10).3

Z těchto minulých zkušeností lze vyvozovat možné varianty současného řešení, nicméně 
současná situace se od těch předchozích v mnohém liší. Především jasné „ne“ zaznělo právě 
od zakládajících států, z nichž jeden je navíc státem „velkým“ a je považován společně 
s Německem za tvrdé jádro integrace. Přitom podstatou tohoto negativního postoje zřejmě 
nejsou jen dílčí národní zájmy toho kterého státu, které by bylo možné řešit například 
cestou jednostranné výjimky. Výsledek referend nebyl zaměřen na jeden jediný konkrétní 
tematický okruh ústavní smlouvy, ale mířil na samotnou podstatu směřování evropské 
integrace. Ačkoliv v zemích, kde byla zvolena varianta udělení souhlasu s ratifikací 
smlouvy parlamenty, tento proces pokračoval a pokračuje, stále je zde řada zemí, kde se 
očekává souhlas formou referenda a v jejichž případě existuje značný nesouhlas s ústavní 
smlouvou (především Velká Británie, Dánsko, Polsko a Česká republika). O to je daná 
situace složitější.
Dalším podstatným faktorem je skutečnost, že většina alternativních řešení revize 
primárního práva již zazněla v průběhu sepisování ústavní smlouvy. Všechny argumenty 
pro a proti již byly vzneseny a alternativy byly zvažovány jak při jednání Konventu, tak 
na mezivládních konferencích. Výsledný text, byť lze mít k procesu jeho přijímání řadu 
výhrad, je vlastně kompromisním řešením vzešlým z těchto variant. Jinak řečeno, nic už 
nebude takové jako před přijetím evropské ústavní smlouvy. Ústavní smlouva tak zůstane 
ústředním bodem všech v úvahu přicházejících reálných scénářů (de Schoutheete 2006).
V tom lze zřejmě spatřovat hlavní důvody, proč všechny evropské instituce doposud 
více či méně vyčkávají, pokud jde o reálné zvažování alternativních variant a ve větší či 
menší míře setrvávají na východisku, že ústavní smlouva nakonec bude přijata. Ačkoliv 
tedy těsně po oznámení výsledků francouzského a nizozemského referenda to vypadalo, 
že představitelé EU a členských států s ničím jiným než s variantou obsaženou v ústavní 
smlouvě nepočítali, že tedy neexistuje nic jako „plán B“, a na tomto dojmu nic nezměnilo 
ani zasedání Evropské rady ve dnech 15. a 16. 6. 20064 , přesto již řada alternativních řešení 
od obecných scénářů dalšího vývoje až po relativně detailní popis případných změn 
primárního práva byla prezentována v analýzách „evropských think-tanků“.5

Jinak řečeno, ačkoliv strategie evropských institucí byla doposud založena na pozici „nic 
než evropská ústava“, existují samozřejmě i další alternativní varianty řešení nastalé situace 
a varianty obsahově odlišné revize primárního práva ES. 
Pozice České republiky je v této situaci poněkud specifická: především ČR náležela ke 
skupině středních a menších zemí, které se snažily uchovat rovnoprávné zastoupení 
členských států v Komisi, stavěly se proti vytvoření funkce předsedy Evropské rady; poslanci 
EP pocházející z ČR tvořili výraznou část, která hlasovala v EP proti ústavní smlouvě; 
v ČR dosud nebylo vlastně zcela jednoznačně rozhodnuto, zda ratifikace proběhne formou 
referenda, a především samotný ratifikační proces, pokud v něm vůbec bude pokračováno, 
může být ovlivněn výsledkem parlamentních voleb z června 2006. 
Tento příspěvek si proto klade za cíl nejprve nastínit pozadí případných alternativních 
řešení revize primárního práva, a to na příkladě strategií a postupů, které dosud volily 
evropské instituce, a na postojích relevantních politických aktérů v ČR. Tato část by měla 
přinést představu o tom, jaká jsou reálná a nereálná řešení a jakou roli v nich mohou 
hrát postoje českých politických aktérů. Tato část by měla naznačit, kde jsou reálné limity 
alternativních řešení na úrovni evropské a na úrovni národní (ČR). V druhé části příspěvku 
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se zaměříme na jednotlivé alternativy od více či méně hypotetických až po reálnější 
a konkrétnější podoby revize primárního práva a pokusíme se nastínit možné dopady na 
postavení ČR. Je však třeba předeslat, že při zvažování těchto alternativ je nutné činit rozdíl 
mezi tím, co je ještě „průchodné“ právně a co politicky. Mezi „dovoleností podle práva“ 
a politickou akceptovatelností existuje v případě některých variant velké rozpětí.

10.2   Ústavní smlouva, alternativní varianty a postoje 
evropských institucí

Reakce na výsledky dvou negativních referend se lišily instituce od instituce. Pozice 
jednotlivých institucí v tomto nebyla a není jednotná, což lze vysvětlit jak jejich odlišným 
složením (např. míra zastoupení členských států a prosazování jejich zájmů), tak i tím, 
co je v důsledku přijetí, resp. nepřijetí ústavní smlouvy pro tu kterou instituci v sázce.6 
V současnosti, tedy po zasedání Evropské rady v červnu 2006, lze v podstatě tvrdit, že 
postoje jednotlivých institucí oscilují od váhání a odkládání úvah o možných alternativách, 
přes konkrétní snahy, jak tento časový prostor vyplnit, až po tlak na přijetí ústavní smlouvy 
„za každou cenu“ nejpozději do roku 2009. Všem těmto postojům je ovšem společné, že 
s reálnými alternativami řešení vlastně dosud nepočítají.  
Evropská rada od počátku deklarovala, že i přes nastalou situaci od revize obsažené 
v evropské ústavní smlouvě neustoupí. Výsledky referend ve Francii a Nizozemí vzala 
toliko na vědomí s tím, že tento vývoj „nezpochybňuje platnost pokračování ratifikačních 
procesů“ a že „tyto výsledky nezpochybňují oddanost občanů procesu budování Evropy“.7 
Evropská rada tak pouze vyzvala k období společných úvah, které umožní v členských 
zemích širokou diskusi, do níž se zapojí různí političtí aktéři. Tomu měl být uzpůsoben 
časový plán ratifikace v různých členských státech. Nenásledoval však žádný nástin 
alternativ, které by měly být v čase reflexí zvažovány, takže jediným závěrem je, že zamýšlené 
úvahy měly být monotematicky zaměřené na obsah ústavní smlouvy. To, že reálně nebyly 
a nejsou zvažovány další alternativy, ostatně potvrdilo další zasedání Evropské rady ve 
dnech 15. – 16. 6. 2006, jehož výsledkem bylo prodloužení období reflexe o další rok. Teprve 
do poloviny roku 2007 má německé předsednictví předložit zprávu o možných variantách 
„budoucího vývoje“. Základ pro další rozhodnutí o tom, jak pokračovat v reformním 
procesu, a nezbytné kroky k tomu musejí být přijaty nejpozději do konce roku 2008, 
tedy paradoxně v době, kdy bude Unii předsedat právě Francie. Evropská rada je přitom 
přesvědčena, že „občané nadále plně podporují evropský projekt“. Přesto se v posledním 
závěrečném komuniké již objevil odkaz na stávající smlouvy, jichž by se podle Evropské 
rady mělo při řešení využívat.8

Evropská komise, na rozdíl od Evropské rady, se vydala odlišnou cestou, a to vyplněním 
období úvah konkrétními strategiemi, jak vylepšit komunikaci s veřejností v členských 
státech (přijetím akčního plánu a na podzim 2005 Plánem D za demokracii, dialog a debatu 
a Bílou knihou o evropské komunikační politice). V květnu 2006 pak představil předseda 
Komise novou „Agendu pro občany“, která byla přijata na základě předchozí implementace 
plánu D. Hlavním cílem má být „Evropa založená na výsledcích“, tedy taková, která je 
schopna ukazovat občanovi přínosy integrace v jednotlivých oblastech. Také postoj Komise 
je nicméně založen na přesvědčení, že ratifikační proces byl pouze pozastaven a revize 
obsažená v evropské ústavní smlouvě bude nakonec přijata (Fossum, Menéndez 2006: 
36 – 37). Tento postoj jednoznačně shrnula místopředsedkyně Komise M. Wallströmová 
ve svém expozé na zasedání Evropského parlamentu, v němž reagovala na předloženou 
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zprávu EP o období reflexe: „...podstatné je změnit kontext spíše než text; dialog se 
proto musí zaměřit spíše na evropský projekt než na institucionální reformu, spíše na  
konečný cíl než na prostředky jeho dosažení.“ Místopředsedkyně Komise rovněž odmítla 
varianty částečných implementací revize cestou stávajících smluv, variantu renegociace či 
prohlubování principu flexibility mezi některými členskými státy, pokud nebude vycházet 
ze současného ústavního rámce.9 Jinak řečeno, chtěnou snahou evropských institucí je 
neprosazovat alternativní varianty revize primárního práva, ale působit na vnější prostředí 
tak, aby nakonec prošla jediná varianta obsažená v ústavní smlouvě.
Nejčitelnější pozici ze všech institucí však zaujal Evropský parlament. Nejprve se 
prostřednictvím svého předsedy přidal k názorům, že negativní výsledky referend 
nemají vliv na průběh ratifikačního procesu,  posléze v rezoluci z 19. ledna 2006 otevřeně 
kritizoval váhavou pozici Evropské rady (Fossum, Menéndez 2006: 38). Účelem období 
reflexe by podle Evropského parlamentu mělo být znovunastartování ústavního procesu, 
který povede k přijetí revidované evropské ústavy do roku 2009. V opačném případě musí 
být rozšiřování Unie po přistoupení Rumunska a Bulharska zastaveno. Pokud má podle EP 
Unie fungovat efektivně a demokraticky i po rozšíření o Rumunsko a Bulharsko, není to již 
možné na základě Smlouvy z Nice. Pozice parlamentu přitom počítá i s dalšími možnými 
alternativami: od úplného upuštění od myšlenky ústavní smlouvy, přes pokračující 
ratifikaci či snahu o vytvoření dodatků k smlouvě z Nice (Nice-Plus, Nice-bis) až po návrh 
na částečné nebo úplné přepsání textu a otevření renegociací.  
Tzv. Duff/Voggenhuberova zpráva předložená EP přitom obsahovala relativně podrobný 
scénář vývoje: v průběhu roku 2006 by bylo v dohodě mezi EP a národními parlamenty 
posouzeno, které části evropské ústavní smlouvy lze považovat za nekontroverzní. Na 
základě výsledné dohody by došlo k přijetí návrhu nové ústavní smlouvy do konce roku 
2006, který by mohl být předložen mezivládní konferenci. Od Evropské komise se přitom 
očekává, že by předložila revidovanou část III. současné ústavní smlouvy (tedy část týkající 
se politik). Mezivládní konference by se pak mohla sejít v průběhu let 2007-2008 s tím, 
že nově přijatá smlouva by byla předložena celoevropskému referendu v červnu 2009. 
Zpráva Andrew Duffa a Johannesa Voggenhubera se rovněž zaměřila i na další varianty 
(zachování stávajícího textu a opakování referend, provádění postupných změn mimo 
rámec zakládacích smluv formou interinstitucionálních dohod, přijetí Nice-bis), které 
však explicitně zavrhovala. Naopak postoj stínových zpravodajů Richarda Corbetta 
a Alexandera Stubba byl založen na nutnosti ponechat současné znění ústavní smlouvy 
za podmínky realizace určitých významných opatření (doplnění ústavní smlouvy o nové 
deklarace a protokoly). Plénum EP se nakonec při hlasování přiklonilo právě k tomuto 
návrhu (Antušová, Bilčík 2006: 31).    
Je tedy evidentní, že evropské instituce nejsou ve svých postojích zcela jednotné. Společným 
jmenovatelem je to, že ani po summitu EU v červnu 2006 nejsou oficiálně na stole 
žádné konkrétní alternativní varianty – ty by měly vzniknout až v průběhu německého 
předsednictví v roce 2007.

10.�   Ústavní smlouva, alternativní varianty a postoje 
politických aktérů v ČR

Jestliže diskuse o obsahu evropské ústavní smlouvy byla v ČR omezená v celém prvním 
období laekenského procesu (Fedorko, Pospíšil 2004; Pospíšil 2004: 150 – 155; Antušová, 
Bilčík 2006: 12; Král 2004), fáze ratifikace ústavní smlouvy na tom příliš nezměnila. Naopak, 
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výsledky referend ve Francii a Nizozemsku nezájem politických aktérů a veřejnosti o osud 
ústavní smlouvy ještě více prohloubily. Toto konstatování se pak mnohem výrazněji vztahuje 
na zvažování konkrétních alternativ. Postoj jednotlivých aktérů ve vztahu k budoucímu 
vývoji a možným alternativám více méně koresponduje s předchozími postoji k obsahu 
ústavní smlouvy: stranicko-političtí aktéři, kteří měli výhrady k obsahu ústavní smlouvy, 
se v podstatě kloní k názoru, že smlouva je v této podobě „mrtvým textem“ a preferují 
zachování statu quo (Zahradil 2005).   
V dalším textu se proto pokusíme na základě analýzy obsahu dosavadních debat v ČR 
zodpovědět otázku, jaké alternativy jsou v ČR zvažovány a kde se nacházejí obsahové 
hranice případné alternativní revize primárního práva.

10.�.1   Ústavněprávní  limity a revize primárního práva (pohled 
Ústavního soudu ČR)  

Hranice toho, co je pro ČR z právního hlediska akceptovatelnou podobou revize 
primárního práva, je třeba v současnosti hledat především v judikatuře Ústavního soudu, 
který se v průběhu jara 2006 vyslovil ve dvou stěžejních nálezech ke vztahu mezi českým 
ústavním pořádkem a komunitárním (Pl. ÚS 50/04), resp. unijním (Pl. ÚS 66/04) právem. 
Závěry plynoucí z těchto rozhodnutí utvářejí právní rámec toho, co by bylo z hlediska 
ústavněprávního pro ČR ještě akceptovatelnou podobou revize primárního práva. Přitom 
je třeba upozornit, že ani jeden z těchto nálezů se přímo netýkal obsahu evropské ústavní 
smlouvy.  Ústavní soud ČR tak nedostal, na rozdíl od jiných ústavních soudů členských 
států (viz rozhodnutí francouzské Ústavní rady z 19. 11. 2004 a rozhodnutí španělského 
Ústavního tribunálu z 13. 12. 2004)10, dosud příležitost se vyslovit přímo k ústavnosti 
jednotlivých institutů obsažených v ústavní smlouvě.11

Ústavní soud ČR se ve zmíněných rozhodnutích přiřadil k těm ústavním soudům členských 
států, které setrvávají na přesvědčení, že i po přenosu pravomocí ze strany členského státu 
na orgány Společenství zůstává nositelem těchto pravomocí nadále členský stát. Jinak 
řečeno, přenos pravomocí je podle českého Ústavního soudu pouze jejich propůjčením, 
věcně a časově omezeným. Pokud jde o věcné limity, ty plynou z čl. 1 odst. 1 a čl. 9 odst. 2  
Ústavy ČR, tedy jsou dány uchováním znaků suverenity státu a náležitostmi materiálního 
právního státu, které leží dokonce i mimo dispozice českého ústavodárce. Toto propůjčení 
části pravomocí je tedy podle Ústavního soudu „propůjčením podmíněným, neboť 
originálním nositelem suverenity a z ní vyplývajících pravomocí nadále zůstala ČR, jejíž 
suverenitu konstituuje čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR. Podmíněnost delegace těchto pravomocí se 
podle Ústavního soudu projevuje ve dvou rovinách: v rovině formální a v rovině materiální. 
První z těchto rovin se týká samotných mocenských atributů státní svrchovanosti, druhá 
rovina se týká obsahových komponent výkonu státní moci. Jinak řečeno, delegace části 
pravomocí vnitrostátních orgánů může trvat potud, pokud tyto pravomoci jsou orgány ES 
vykonávány způsobem slučitelným s uchováním základů státní suverenity ČR a způsobem, 
jenž neohrožuje samotnou podstatu materiálního právního státu. Přitom platí, že k ochraně 
ústavnosti je povolán Ústavní soud (čl. 83 Ústavy ČR)“.12

Z toho vyplývá několik podstatných závěrů pro obsahové úpravy primárního práva. 
Otázka, které oblasti budou přeneseny do výlučné pravomoci ES, je otázkou spíše 
politickou, nicméně existuje určitá – Ústavním soudem zatím neidentifikovaná – hranice 
toho, kdy rozsah přenesených kompetencí vyprázdní pojem státní suverenity. Pro český 
ústavní pořádek je však především nepřijatelné, aby „pánem“ změn tohoto přenosu byla 
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sama nadnárodní entita, neboť originálním nositelem pravomocí zůstává ČR.13 Pokud by 
tedy primární právo zakládalo pravomoc evropských institucí měnit samotné primární 
právo, jednalo by se o přenos odporující českému ústavnímu pořádku.
Doktrína  Ústavního soudu pak rovněž implikuje představu, že uchování plné suverenity 
umožňuje kdykoliv vystoupit z takového svazku, tedy ujmout se plně všech přenesených 
pravomocí. Rovněž zakládá možnost ujmout se těchto pravomocí částečně a ad hoc, pokud 
by konkrétní realizace orgány ES porušovala suverenitu ČR (zřejmě by byla vykonávána 
ultra vires), nebo pokud by ohrožovala samotné základy demokratického právního státu.
V citovaném nálezu Pl. ÚS 50/04 pak Ústavní soud výslovně uvedl, že v podstatě neakceptuje 
doktrínu nadřazenosti komunitárního práva nad ústavním pořádkem ČR. Posun, ke 
kterému došlo vstupem do ES, totiž Ústavní soud označil za posun oblasti podústavních 
právních norem, které maximálně zakládají možnost eurokonformního výkladu českého 
ústavního pořádku.14 „Je nepochybné, že přistoupením ČR k ES, resp. EU, došlo k zásadní 
změně uvnitř českého právního řádu, neboť tímto okamžikem ČR převzala do svého 
vnitrostátního práva celou masu evropského práva. Tedy bezpochyby došlo k onomu 
posunu právního prostředí, tvořeného podústavními právními normami, který nutně 
musí ovlivňovat nahlížení celého dosavadního právního řádu, včetně ústavních principů 
a zásad, to vše ovšem za předpokladu, že faktory, jež ovlivňují vnitrostátní právní prostředí, 
nejsou samy o sobě v rozporu s demokratickou právní státností, resp. výklad těchto faktorů 
nesmí vést k ohrožení demokratické právní státnosti. Takový posun by byl v rozporu s čl. 
9 odst. 2, resp. čl. 9 odst. 3 Ústavy ČR.“.  
Ačkoliv se tedy Ústavní soud nevyjadřoval přímo k obsahu evropské ústavní smlouvy, je 
nepochybné, že závěry, plynoucí z jeho nedávno přijatých rozhodnutí, tvoří ústavněprávní 
rámec, který jakákoliv změna primárního práva musí respektovat, nemá-li se ocitnout 
v rozporu s ústavním pořádkem ČR. 

10.�.2   Politické zájmy stranicko-politických aktérů v ČR a limity revize 
primárního práva (pohled relevantních politických stran)  

Případné varianty změn primárního práva a jejich akceptovatelnost vnitropolitickými 
aktéry v ČR se v podstatě odvíjí od jejich postojů k obsahu evropské ústavní smlouvy. 
Jak již bylo uvedeno v úvodu, ať budeme zvažovat jakoukoliv myslitelnou alternativu, 
ústředním bodem těchto úvah bude stejně obsah evropské ústavní smlouvy.  
Pozice jednotlivých aktérů stran alternativ je tak výrazně poznamenána jejich hodnocením 
ústavní smlouvy. Tato pozice byla až do voleb v červnu 2006 výrazně polarizována a dělicí 
linie oddělovala strany tehdejší vládní koalice (ČSSD, KDU-ČSL, US-DEU) a opozice (ODS, 
KSČM). Od samého počátku tedy v ČR zdaleka nevznikl jednotný postoj politických stran 
k ústavní smlouvě (jako tomu bylo v případě jiných zemí), nýbrž naopak se smlouva stala 
jedním z klíčových dělítek mezi vládními a opozičními stranami (Pospíšil 2004: 151). 
Po negativních výsledcích referend se proto podpora té či oné varianty rozložila na základě 
stejného schématu (smlouva je „mrtvým“ dokumentem vs. ratifikace smlouvy v ČR se 
pouze odkládá po parlamentních volbách na přelom roků 2006/2007, jiná varianta není 
myslitelná).
Strany dosavadní vládní koalice více méně hájily pozici „odloženého referenda“ a podpory 
dosavadního textu ústavní smlouvy.  Představitel KDU-ČSL a ministr zahraničí vyzval proto 
k opětovnému zvážení výhod a nevýhod plynoucích z ústavní smlouvy s tím, že jiné alternativy 
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se mu nezdají výhodnější než přijetí ústavní smlouvy (Svoboda 2005). Zástupci ODS považují 
text ústavní smlouvy za překonaný a navrhují držet se dosud platného primárního práva, 
tedy ve znění Smlouvy z Nice. Svou pozici po negativních referendech přehodnotila i KSČM, 
která podpořila odmítnutí dosavadního znění ústavy v podobě nekonání referenda a navrhla 
variantu renegociace založené na zcela jiných východiscích smlouvy.15 
Je pozoruhodné, že otázka ústavní smlouvy a jejích variantních řešení se nestala předmětem 
předvolební kampaně před volbami v červnu 2006. Tato otázka naopak zcela ustoupila do 
pozadí, což se zřejmě projevilo i v konečném znění koaliční smlouvy mezi ODS, KDU-
ČSL a Stranou zelených, která o postojích koalice k ústavní smlouvě a variantách zcela 
mlčí.16 Je tedy otázka, jakou pozici nakonec tato vládní koalice, pokud získá v Poslanecké 
sněmovně důvěru, zaujme. Jsou to totiž Zelení, kteří ve svém volebním programu předložili 
nejkonkrétnější zhodnocení variantních podob revize primárního práva a zaujali jasné 
stanovisko (Zelení podporují zachování institucionálních změn podle ústavní smlouvy, 
nicméně požadují odstranění části III. smlouvy upravující politiky EU, případně se 
vyslovují k renegociaci smlouvy, která by byla schvalována v celoevropském referendu).17

Z výše uvedeného vyplývá, že debata o variantních řešeních revize primárního práva 
je i v ČR nedostatečná, a to zřejmě z důvodu přílišné polarizace politického spektra 
v hodnocení této otázky, kdy stranicko-politické subjekty nejsou příliš ochotny odkrýt svou 
pozici předložením alternativ. Případné postoje jednotlivých aktérů a možnosti politické 
akceptace té či oné varianty lze proto spíše predikovat a dovozovat z jejich dosavadních 
hodnocení obsahu evropské ústavní smlouvy. 

10.�  Hypotetické varianty revize primárního práva a role ČR
V této kapitole se pokusíme na základě skutečností vyplývajících z předchozích analýz 
nastínit možné (tedy jak zcela hypotetické, tak i reálnější) varianty revize primárního 
práva, a to s ohledem na pozici ČR.
Přitom možné varianty lze rozdělit do kategorií, které zachycuje následující tabulka:

Schéma možných variant revize primárního práva ES

Varianty spojené se změnou 
formátu integrace 
(obsahové změny v širším 
smyslu)

využití institutu flexibility (posílené spolupráce) 
v dosavadní podobě
využití institutu flexibility na základě dojednané 
změny primárního práva
vytváření nových integračních projektů mimo stávající 
rámec primárního práva
vystoupení států s negativním výsledkem referenda 
z EU  

Varianty spojené se změnou 
obsahu primárního práva 
(obsahové změny v užším 
smyslu)

varianty vyžadující 
zásahy do smluv

renegociace ústavní smlouvy 
o novém obsahu
dílčí změny Smlouvy z Nice 
(varianta Nice-Plus, Nice-bis)

varianty 
nevyžadující zásahy 
do smluv

prosazování dílčích změn skrze 
interinstitucionální dohody (IIA 
Procedures)

Zdroj: autor
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10.�.1   Varianty spojené se změnou formátu integrace (obsahové 
změny v širším smyslu)

V případě těchto variant se jedná více či méně o hypotetické možnosti vývoje, které by 
znamenaly zásadní změnu dosavadního rámce integrace. Některé z těchto variant nejsou 
primárnímu právu ani v současnosti neznámé (flexibilita) a rovněž některé z těchto scénářů 
se již v minulosti realizovaly (spolupráce mimo rámec integrace v oblasti schengenského 
systému či dublinské úmluvy, které byly až posléze začleněny do smluvního rámce EU). 
Přesto je uplatnění těchto variant prakticky nereálné. 
Současný smluvní rámec počítá s možností posílené spolupráce, jež předpokládá, že určitá 
skupina členských států, která bude chtít pokročit v integraci v oblasti, pro niž bude existovat 
kompetence EU, bude moci využít mechanismů a institucí EU. To však předpokládá 
splnění určitých předpokladů, které jsou podle dnes platného primárního práva stanoveny 
velmi restriktivně, byť Smlouva z Nice tyto podmínky oproti Amsterodamské smlouvě 
uvolnila. Především posílenou spolupráci lze využít již v případě, že se standardní 
institucionálněsmluvní mechanismus nepodaří uskutečnit v rozumné době, přičemž užší 
spolupráce musí respektovat acquis communautaire, tedy především nesmí narušit vnitřní 
trh a sociální a hospodářskou kohezi EU. Smlouva z Nice pak uvolnila i procesní požadavky 
na „spuštění“ užší spolupráce:  v prvním a třetím pilíři odstranila možnost nezapojených 
států uplatnit právo veta (nesouhlasící státy mohou problém přesunout na úroveň Evropské 
rady, která ovšem hlasuje kvalifikovanou většinou), vyžaduje se však souhlas Evropského 
parlamentu. Minimálním počtem států pro realizaci posílené spolupráce je podle Smlouvy 
z Nice osm států bez ohledu na celkový počet členských států (Šlosarčík, Král 2004: 20 
– 22). 
Z toho vyplývá, že za daného stavu primárního práva (Smlouva z Nice) lze hypoteticky 
uvažovat o tom, že by skupina států realizovala některé změny vyplývající z ústavní smlouvy 
v rámci posílené spolupráce. Dosah tohoto mechanismu by však byl velmi omezený, neboť 
zásadní institucionální změny, které zavádí ústavní smlouva (především změny hlasování 
v Radě, přesun dalších kompetencí do kvalifikované většiny, změny předsednictví, změny 
ve složení Komise, vytvoření jednotné legislativní procedury atd.), jsou změnami, které 
dost dobře nelze prostřednictvím posílené spolupráce realizovat. 
Další varianty jsou pak již spojeny s nutností zásahů do současného smluvního rámce 
– i pro tuto variantu však platí, co bylo uvedeno shora, totiž že většinu změn obsažených 
v ústavní smlouvě nelze ani tak realizovat.  Jinak řečeno, jen obtížně si lze představit, že 
by členské státy uplatňující institucionální změny mohly nadále spolupracovat v jednom 
institucionálním rámci s těmi, které tyto změny nepřijaly (Karlas 2005b: 3). Navíc, pokud 
by se tato diferenciace měla dít nadále na platformě ES, resp. EU, vyžadovala by i tak 
souhlas všech členských států unie (na rozdíl od posílené spolupráce realizované na základě 
současného znění primárního práva – viz shora). Nehledě na to, že nezanedbatelnou roli 
při posuzování možnosti diferencované integrace hraje i skutečnost, že smlouva nebyla 
ratifikována právě Francií. Tato skutečnost je pro realizaci těchto variant podstatnější než 
úvahy o tom, zda jsou právně možné a dovolené. 
Tyto varianty se v podstatě pohybují od možnosti dojednat pro určité státy výjimky (opt-
outs) z ústavní smlouvy až po hypotetickou možnost realizace ústavní smlouvy těmi státy, 
které ji již ratifikovaly (i tato varianta by však vyžadovala změny textu ústavní smlouvy 
a v podstatě opakovanou ratifikaci i v těchto státech), a možnost vystoupení států, které 
smlouvu neratifikovaly z ES, resp. EU.
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Pokud jde o pozici ČR při realizaci těchto variant, je třeba vycházet ze skutečnosti, že ČR 
náleží ke kategorii menších až středně velkých států v EU, že je členem novým a že ústavní 
smlouvu dosud neratifikovala. S problémem tzv. mikroflexibility v podobě dojednaných 
přechodných období po vstupu má sice ČR své pozitivní i negativní zkušenosti, ty však 
nelze srovnávat s rozsahem diferenciace, k níž by došlo v případě realizace těchto variant. 
Hodnocení pozice by se pak jistě odvíjelo od toho, ve které skupině členských států by se 
ČR ocitla. 
Z ústavněprávního hlediska nejsou těmto variantám kladeny žádné překážky (viz kap. 
3.1); výklad ústavního pořádku ČR podaný ústavním soudem nebrání účasti ČR na 
jakékoliv formě diferencované integrace; ten rovněž podpořil i možnost vystoupení ČR 
z integračního celku (naopak ústavní soud podmínil přenos části suverenity zachováním 
možnosti vystoupit). Pro některé stranické subjekty by sice představa účasti ČR mimo 
„tvrdé  jádro“ integrace mohla být přitažlivá, nelze se však domnívat, že by našla obecnou 
politickou podporu.  
Rovněž dojednání výjimek pro ČR je variantou nepravděpodobnou, neboť ČR v rámci 
předchozího procesu neuplatnila takové výhrady k obsahu ústavní smlouvy, které by bylo 
lze řešit formou výjimek.

10.�.2   Varianty spojené se změnou obsahu primárního práva 
(obsahové změny v užším smyslu)

Tato skupina variant předpokládá, že v důsledku nepřijetí ústavní smlouvy nedojde 
k změnám celého rámce integračního projektu, nýbrž k změnám v obsahu primárního 
práva. Tyto varianty vycházejí z toho, že dosavadní změny primárního práva obsažené 
v Amsterodamské smlouvě a Smlouvě z Nice jsou nedostatečnou reakcí na rozšiřování EU 
na výsledný počet přesahující 27 členských států a že v současnosti platné primární právo 
bude muset projít obsahovou revizí bez ohledu na přijetí či nepřijetí ústavní smlouvy 
(Baldwin 2006: 1, 10 – 11). Tyto varianty se tedy v podstatě odvíjejí od skutečnosti, že bez 
ohledu na ústavní smlouvu je nutné realizovat změny primárního práva v těch oblastech, 
jejichž řešení bylo jak Amsterodamskou smlouvou, tak Smlouvou z Nice odsunuto.18 
Podoba a rozsah těchto variant se liší od posouzení toho, které změny jsou skutečně 
nezbytné k tomu, aby EU po roce 2009 nečelila vážné institucionální krizi. Rozsah těchto 
otázek se proto pohybuje od minimalistické varianty zahrnující změny ve složení Komise 
(tento požadavek přímo plyne z čl. 4 Protokolu o rozšiřování Unie, který byl připojen 
ke Smlouvě z Nice), přes prosazení změn hlasování v Radě až po varianty obsahově se 
blížící ústavní smlouvě (zjednodušení smluvního rámce, zařazení Charty základních práv 
EU do primárního práva, změny předsednictví, zavedení stálého předsedy Evropské rady 
a ministra zahraničí atd.). 
S rozsahem těchto variant pak korespondují formy jejich prosazování. Maximalistické 
varianty budou vyžadovat zásahy do smluv, tedy dohodu členských států a následnou 
ratifikaci, některé minimalistické varianty by pak hypoteticky ani nevyžadovaly změny 
smluv a lze uvažovat o jejich  prosazení i ve stávajícím smluvním rámci. 

10.�.2.1  Renegociace ústavní smlouvy o novém obsahu
Tato varianta uchovává základní vlastnost evropské ústavní smlouvy, tedy to, že se jedná 
o smlouvu plně nahrazující dosavadní smlouvy. Jinak řečeno, renegociací zde máme na 
mysli proces, který zcela nahradí dosavadní laekenský proces a jeho výsledkem bude 
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nová smlouva plně nahrazující stávající smluvní rámec integrace. V tomto ohledu se tato 
varianta liší od následující varianty, která předpokládá vyjednání smlouvy, jež pouze doplní 
dosavadní Smlouvu z Nice (varianta Nice-Plus, Nice-bis).  Hlavní předností této varianty 
je skutečnost, že by se plně využilo výsledků, ke kterým již dospěl laekenský proces. Je 
však otázka, jak dalece by se obsah takové smlouvy vlastně lišil od ústavní smlouvy, když 
všechny podstatné obsahové alternativy již byly – sice v omezeném rozsahu – váženy jak 
Konventem, tak oběma mezivládními konferencemi. Ústavní smlouva tak představuje 
relativně vyvážený kompromis mezi různými zájmy. Tam, kde by se znovu jedna otázka 
otevřela, vyvolalo by to otevření dalších (Kurpas 2005a: 1). Navíc, výsledky referend ukazují, 
že problém schválení ústavní smlouvy tkví spíše v negativních postojích k integraci jako 
takové než ke konkrétnímu obsahu ústavní smlouvy (Kurpas 2005a: 1). Proto renegociace 
celé smlouvy by zřejmě nezaručovala její budoucí akceptaci lidovým hlasováním (Karlas 
2005b: 4).
Pokud jde o pozici ČR, lze předpokládat, že by hájila zájmy již v minulosti prezentované. 
Opětovná renegociace smlouvy by nicméně byla příčinou polarizace stranické soutěže 
a v případě nyní vznikající vládní koalice ODS, KDU-ČSL a Strany zelených by mohla být 
další příčinou její nestability. 

10.�.2.2  Dílčí změny Smlouvy z Nice (varianta Nice-Plus, Nice-bis, „pick-and-
choose“, „cherry picking“)19 

Varianta Nice-Plus počítá s tím, že členské státy se vydají cestou zachování dosavadního 
smluvního rámce a jeho ad hoc doplněním o některé oblasti (zejména části institucionální 
reformy). Tato varianta se v současnosti zřejmě jeví jako nejpravděpodobnější, byť sama 
o sobě není bez negativních důsledků. Především v sobě skrývá nebezpečí, že implementací 
pouze některých změn naruší rovnováhu mezi členskými státy a institucemi a mezi 
institucemi navzájem, a to v rozsahu větším, než by činila ústavní smlouva.20 Kritikové 
této alternativy tvrdí, že myšlenka, podle které některé části ústavní smlouvy mohou být 
zavedeny izolovaně, je představou naivní (de Schoutheete 2006: 76).  
Tato varianta je tedy na jednu stranu závislá na tom, které části obsažené v ústavní smlouvě 
budou státy ochotny akceptovat a přičlenit k dosavadnímu smluvnímu schématu, a na 
druhou stranu na tom, zda jednotlivé součásti reformy lze implementovat odděleně nebo 
jako součást celého balíku reforem. Zaměříme se proto nyní na jednotlivé změny obsažené 
v ústavní smlouvě a pokusíme se zhodnotit, které z nich jsou způsobilé být implementovány 
ve variantě Nice-Plus. Jedná se o oblasti:  

a) omezení počtu komisařů, 
b) změny hlasování v Radě, 
c) hlasování kvalifikovanou většinou, 
d) stálý předseda Evropské rady a Ministr zahraničních věcí Unie
e) posilování pravomocí Parlamentu. 

Většina těchto otázek byla v ústavní smlouvě dojednána jako součást širšího kompromisního 
balíku, v němž jedna dílčí oblast je vyvažována oblastí jinou. Otevření jedné části z tohoto 
balíku zřejmě vyvolá dominový efekt. Implementaci některých reforem by nicméně mohl 
napomáhat dosavadní stav primárního práva: například otázka omezení počtu komisařů 
již byla rámcově dojednána ve Smlouvě z Nice, která obsahuje jak kritéria snížení (rotace 
členství) i stanovení procedury, jak o snížení bude rozhodnuto (jednomyslně v Radě). Přesto 
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se otázka snížení počtu komisařů stala jednou z citlivých otázek při vyjednávání ústavní 
smlouvy a vedla k rozporům mezi velkými a malými členskými státy. Konkrétní řešení 
tak bylo součástí širšího kompromisu: řada malých států souhlasila se snížením počtu 
komisařů výměnou za prosazení dalších nadnárodních prvků, a to především posílení 
pravomocí Evropského parlamentu (například zavedením jednotné spolurozhodovací 
legislativní procedury). Otevření byť i jen této otázky při dojednávání dodatku ke Smlouvě 
z Nice by zřejmě otevřelo další témata institucionální reformy (Kurpas 2005: 5). 
Pokud jde o postavení ČR v jednotlivých variantách dílčích revizí Smlouvy z Nice, je třeba 
vycházet z toho, jaké zisky a ztráty ČR jako malému či středně velkému členskému státu 
přinášejí. Dosavadní výpočty porovnávající změnu váhy ČR při hlasování v Radě ukazují, 
že postavení ČR se stabilně zhoršuje (Smlouva z Nice znamenala v průměru pokles 
váhy ČR o 0,2 %, změna obsažená v ústavní smlouvě by znamenala další pokles o 1,1 %) 
(Baldwin 2006: 11; Baldwin, Widgrén 2004). Z toho vyplývá i následné postavení ČR 
v případě další „supranacionalizace“ politik ve smyslu většinového rozhodování. Ačkoliv 
v minulosti zaujímali zástupci ČR v otázce, které další oblasti supranacionalizace jsou pro 
ČR akceptovatelné, velmi liberální a proevropské postoje (Kratochvíl 2003: 21; Drulák, 
Königová, Kratochvíl), přesto je třeba zvažovat, zda snižování průměrné váhy ČR v Radě 
by nemělo vybízet k umírněnějším postojům. To zvláště, pokud by tyto změny měly být 
doprovázeny snižováním počtu komisařů založeném navíc na nerovném postavení mezi 
malými a velkými státy. 

10.�.�  Varianty nevyžadující zásahy do smluv
Jedná se o velmi kontroverzní  prosazení některých změn primárního práva bez toho, že 
by tyto změny vyžadovaly bezprostřední zásahy do smluv. Jak vyplynulo z předchozích 
kapitol, takový postup by připadal v úvahu pouze u omezeného množství témat, navíc 
témat víceméně marginálních. Právní podmínkou takového postupu je, že lze nalézt jasnou 
oporu ve stávajícím znění smluv (tedy že nebude zpochybněna vůle členských států). I přes 
„právní dovolenost“ takových variant vzniká otázka, zda budou akceptovatelné politicky. 
Konkrétně se jedná o již uváděnou problematiku změn ve složení Komise, kde Smlouva 
z Nice již stanovila obecné obsahové kritérium (rovná rotace) a proceduru (jednomyslnost 
v Radě). Další variantou, kterou současné komunitární právo nabízí, je prosazení 
některých změn cestou interinstitucionálních dohod (interinstitutional agreements) 
mezi Radou, Evropským parlamentem a Komisí. Problematičnost této varianty je dvojí. 
Z hlediska práva je tato varianta omezena jen na případy, jimiž se nemění nebo nedoplňují 
ustanovení primárního práva, a pokud nevychylují existující rovnováhu pravomocí 
v rámci EU (členské státy/instituce; Rada/Komise/Evropský parlament) (Maurer 2004). 
V případě některých institutů zavedených ústavní smlouvou tak vzniká otázka, zda by byly 
respektovány podmínky pro přijetí meziinstitucionální dohody. Poslední slovo by v této 
otázce měl Evropský soudní dvůr.  
Mnohem zásadnější jsou však limity politické: prosazování těchto změn cestou 
normotvorby institucí obchází nejen členské státy, ale především občany členských států, 
kteří v referendech změny odmítli. Realizace takové varianty by měla proto dopad na 
politickou legitimitu změn. Tato skutečnost by nakonec mohla výrazně ovlivnit podporu 
takových změn i v samotných institucích. 
Podle S. Kurpase by mohl být takový postup zvolen v případě implementace funkce 
ministra zahraničních věcí, evropského útvaru pro vnější činnost (čl. III-296 odst. 3 ústavní 
smlouvy) a občanské iniciativy (čl. I- 47 odst. 4 ústavní smlouvy) (Kurpas 2005: 5 – 7).     
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Pozice ČR, jako i všech ostatních členských států, se v této variantě oslabuje, neboť „pány“ 
těchto institutů již přestávají být smluvní státy. Tento postup, byť by byl „lege artis“, by 
vytvářel nebezpečný precedens, podle kterého by platilo, že to, co nelze prosadit skrze 
dohodu členských států, lze nakonec uskutečnit dohodou v orgánech EU.  

10.�  Závěr
V předchozích částech jsme se pokusili ukázat, jaké jsou dosavadní postoje evropských 
institucí k možným variantám revize primárního práva po negativních referendech ve 
Francii a Nizozemsku, kde leží ústavněprávní a politické limity možných alternativních 
variant, pokud jde o postavení ČR. Nastolili jsme celou řadu alternativních řešení a ukázali 
jaké jsou právní a politické perspektivy konkrétních variant.  
Z výše uvedených skutečností plyne jasný závěr, že situace po referendech ve Francii 
a Nizozemsku nestojí pouze na variantě „ústavní smlouva, nebo smrt“, ale že existuje celá 
škála alternativních řešení. 
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Poznámky
 1 Francouzské referendum skončilo poměrem 45,1 % :  54,9 % odevzdaných hlasů, v Nizozemsku byl tento 

poměr ještě výraznější v neprospěch ústavní smlouvy – 38,4 % : 62,8 %.
 2 Mezi identifikovanými důvody se nejčastěji objevují: postupující eroze suverenity národních států a identit, 

rostoucí počet oblastí, v nichž je dána pravomoc EU, připravovaný vstup Turecka do EU, ekonomický 
liberalismus omezující sociální rozměr v národních politikách, demokratický deficit, zavedení společné 
evropské měny aj. Více k tomu Miller 2005: 14 a násl. nebo Fossum, Menéndez 2006: 40 – 54.  

 3 Podrobný průběh jednotlivých mezivládních konferencí a revizí primárního práva uvádějí a jejich 
efektivitu hodnotí  A. Dür a G. Mateo v textu  „Treaty-Making in the European Union: Bargaining, Issue 
Linkages, and Efficiency“ (Dür, Mateo 2004).

 4 M. Pitrová se dokonce domnívá, že „tolik zmiňovaná absence ‚plánu B’ v létě loňského roku […] nebyla 
v EU chybou, ale promyšlenou strategií“ (Pitrová 2006: 4).  

 5 Srov. např. Kurpas, S. (2005): What Could be Saved from the European Constitution if Ratification Fails? 
The Problems with a Plan B. CEPS Policy Brief, No. 70. Nebo Kurpas, S. (2005): Should Ratification 
proceed? An Assesment of Different Options after the Failed Referenda. CEPS Policy Brief, No. 75.  
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V českém prostředí viz např. Karlas, J.(2005): Jak zachovat jednotnou Evropu, když neschválí jednotně 
ústavní smlouvu: výhody a rizika různých scénářů. Policy Paper, Ústav mezinárodních vztahů. 

 6 Markantní je to v případě Evropského parlamentu, který se vehementně zasazuje o přijetí ústavní 
smlouvy, která výrazně vychyluje dělbu pravomocí v jeho prospěch.

 7 Prohlášení hlav států a předsedů vlád členských států EU k ratifikaci Smlouvy o ústavě pro Evropu. 
Zasedání Evropské rady ve dnech 16. a 17. 6. 2005. 

 8 Evropská rada v Bruselu 15. a 16. 6. 2006. Závěry předsednictví (http://www.consilium.europa.eu/
ueDocs/cms_Data/docs/pressData/CS/ec/90115.pdf).

 9 European Commision’s reaction on the Duff/Voggenhuber report on the period of reflection. 
 10 Blíže k tomu García 2005 nebo  Fossum, Menéndez 2006: 30.
 11 To z důvodu, že Ústava ČR a zákon o Ústavním soudu umožňují realizovat tzv. preventivní kontrolu 

ústavnosti až po souhlasu s ratifikací. Přesto byl Ústavní soud oficiálně požádán prezidentem republiky 
k neformálnímu posouzení ústavnosti, což předseda soudu odmítl. 

 12 Viz nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 50/04, vyhl. pod č. 154/2006 Sb.
 13 Zajímavé úvahy ve vztahu k evropské ústavní smlouvě v tomto směru přinášejí O. Pfersmann a D. Grimm. 

Podle Pfersmanna je rozhodujícím znakem ústavy orgán, který má pravomoc ji změnit; podstatné je tedy, 
kdo má ústavodárnou kompetenci. Přitom rozlišuje ústavodárnou kompetenci vnitřní a vnější. Ústavou ve 
formálním smyslu je pak ústava, kterou přijímá orgán nacházející se uvnitř systému, tedy orgán v podstatě 
normující sám sebe. Pokud tento orgán stojí vně normativního systému, nelze podle Pfersmanna hovořit 
o ústavě ve formálním smyslu (Pfersmann 2005: 383). D. Grimm pak k tomu doplňuje, že i mezinárodní 
smlouva může založit stát a být ústavou státu. Podle něj je taková zakládající smlouva současně konečnou 
mezinárodní smlouvou, která vytváří právní rámec nové politické entity. Ratifikací takové smlouvy je její 
mezinárodněprávní povaha konzumována a nová politická entita se stává samoregulující entitou (Grimm 
2005: 193).  Jinak řečeno, jestliže tato mezinárodní smlouva svěřuje pravomoc přijímat vlastní změny 
orgánům, které tato smlouva konstituovala, jde o klasickou ústavu ve skutečně  konstitucionalistickém 
smyslu.       

 14 Což pak vzápětí v rozhodnutí realizoval, když změnil výklad rovnosti plynoucí z předchozího nálezu 
sp.zn. Pl. ÚS 39/01, který se týkal posuzování klíče k rozdělení produkčních kvót cukru.

 15 Srov. Stanovisko 14. Výkonného výboru ÚV KSČM ze dne 10. 6. 2005 (http://www.kscm.cz/article.asp?th
ema=3029&item=26647).

 16 Koaliční smlouva (http://virtually.cz/dokumenty/Koalicni%20smlouva.pdf). 
 17 Volební program „Kvalita života“ Strany zelených (http://www.zeleni.cz/247/86/file/).
 18 Jedná se o ty oblasti revize primárního práva, jejichž úprava se jevila jako nezbytná již při přijímání 

Amsterodamské smlouvy. Tyto oblasti však byly tehdy zahrnuty ve formě seznamu do „Protokolu 
o institucích s výhledem na rozšíření EU“ (zejména složení Komise, redefinice kvalifikované většiny v Radě 
a omezení případů přijímání rozhodnutí jednomyslností). Tyto „amsterodamské zbytky“ („Amsterodam 
leftovers“), k nimž se postupně připojily další otázky (status Charty základních práv EU, posílení role 
národních parlamentů aj.) měly být vyřešeny ve Smlouvě z Nice, která však jejich konečné řešení nakonec 
také odsunula (srov. Baldwin 2006).   

 19 Jedná se v podstatě o synonymická označení jednotlivých variant tak, jak s nimi pracují někteří analytici. 
Jejich společným jmenovatelem je představa ponechání v platnosti dosavadních smluv s tím, že budou 
pouze doplněny smluvním dodatkem o různém rozsahu a obsahu.  

 20 Například M. Pitrová se domnívá, že řada příkladů dokládá, že ústavní smlouva nepřinesla zjednodušení 
institucionálního schématu a nečiní unijní soustavu přehlednější. Naopak navrhované zásahy ohrožují 
samotný legislativní proces a hrozí změnou parametrů unijních institucí směrem, který naznačuje rozklad 
původních pravidel (Pitrová 2005: 4). 
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11.1   Úvod
V poslední době se téma tzv. evropské ústavy1 po stadiu hibernace, způsobeném dvěma 
neúspěšnými referendy ve Francii a Nizozemí, opět probouzí k životu. V patnácti ostatních 
státech totiž kontroverzní dokument již prošel schvalovacím procesem (viz Tabulka 1), 
takže jeho osud třeba nakonec ještě nevyzní tak černě, jak se po dvou výše zmíněných 
úderech zdálo. Česká republika i přes svou vyčkávací taktiku možná bude muset o návrhu 
evropské ústavy rozhodovat, proto není od věci zrekapitulovat nové hlavní body, které tato 
smlouva přináší. 
Smlouvu o Ústavě pro Evropu vypracoval 105členný Konvent, vzniknuvší na základě 
Laekenské deklarace z prosince 2001, který zasedal pod předsednictvím bývalého 
francouzského prezidenta Valéryho Giscarda d’Estaing od 28. února 2002 a výsledek své 
práce prezentoval 20. června 2003 na zasedání Evropské rady v Soluni. Text předložený 
Konventem posloužil jako základ pro práci mezivládní konference, jež probíhala po osm 
měsíců od října 2003 a vyvrcholila prohlášením o souhlasném postoji vlád 25 členských 
států na summitu Evropské rady v Bruselu ve dnech 17. a 18. června 2004. Evropskou 
ústavu následně podepsali zástupci členských států 29. října 2004 v Římě a od této chvíle 
musí dokument, aby vstoupil v platnost, absolvovat ratifikační proceduru ve všech 25 
členských státech Unie, přičemž záleží na samotných zemích, jaký postup si v závislosti 
na svých ústavních pořádcích zvolí – zda schvalování parlamentem či pomocí lidového 
hlasování.
Předkládaný příspěvek se pokusí vedle sumarizace novinek, jež evropská ústava obsahuje, 
zejména prezentovat postoje jednotlivých relevantních stran (politických stran, které se 
po volbách v červnu 2006 dostaly do Poslanecké sněmovny Parlamentu), vlády a také 
prezidenta republiky, protože ten svými dlouhodobě zastávanými a vysoce vyhraněnými 
názory významně ovlivňuje debatu a případnou (ne)podporu mezi obyvatelstvem. 
Vůbec, celkově lze konstatovat, že názorový proud kritický k evropské ústavě a dalšímu 
prohlubování kontinentální integrace lze slyšet mnohem hlasitěji než opačný ideový 
tábor. 
Komplexně objektivně zhodnotit pozici České republiky v ústavní smlouvě nepředstavuje 
vůbec jednoduchý úkol, a to z následujících důvodů. Čistě optikou výhod či rizik pro 
jednotlivý stát lze evropskou ústavu posuzovat především v oblasti jeho institucionálního 
zastoupení a bezprostředních důsledků z tohoto zastoupení plynoucích. Za použití různých 
matematických metod můžeme srovnat váhu českého hlasu v jednotlivých orgánech 
Evropské unie podle současného stavu s nově navrhovaným rozložením sil. Taková analýza 
nejlépe vypovídá o tom, zda je evropská ústava pro Českou republiku výhodná či nikoliv. 
Zbývající novinky totiž vystupují jako „státně neutrální“, zmínka o tom, že Evropská unie 
má právní subjektivitu totiž znamená stejnou výhodu či riziko jak pro Českou republiku, 
tak třeba pro Maďarsko. Štěpení se v této problematice tedy nevede po linii státní jako spíše 
po linii osobních preferencí a náhledů na evropskou integraci a na její požadovaný stav. 
Protože evropská ústava směřuje k prohloubení integrace, na její prospěšnosti se shodnou 
zastánci hlubší integrace z České republiky či Slovenska, ale na druhé straně proti ní mohou 
stát euroskeptikové z těch samých zemí. Mnohem snadněji lze tedy hodnotit změny, které 
evropská ústava přináší, z pohledu dvou táborů s pozitivním či negativním náhledem na 
prohlubování evropské integrace, než z pohledu jednoho státu. 
Pokud chceme alespoň zčásti posoudit evropskou ústavu optikou ČR, pak se musíme 
vypořádat s institucionálními změnami přinášejícími i modifikace ve váze hlasu 
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jednotlivých států. Právě novinky v rozhodovacích mechanismech znamenají hmatatelnou 
změnu oproti současnému stavu a Česká republika se zařazuje do skupiny středně velkých 
členských států, které by nová procedura postihla nejcitelněji. Právě v reformované 
institucionální struktuře se potenciálně projeví zobecňující zařazení jednotlivých států do 
různých kategorií (malé – střední – velké státy, nové – staré členské země, průmyslové 
– zemědělské), jež determinují jejich pozici v Evropské unii. Alespoň krátce se tedy 
příspěvek věnuje rovněž otázce českého zastoupení v evropských institucích na základě 
ústavní smlouvy a pokouší se vyvodit další konsekvence.

11.2   Přehled nejdůležitějších novinek v evropské ústavě2 
Rychlý společenský vývoj na evropském kontinentu i na celém světě vede k poznání, že 
o některých problémech je výhodnější rozhodovat na nadnárodní úrovni. Jinými slovy, ne 
všechny současné výzvy může uspokojivě vyřešit národní vláda, respektive řešení problému 
přináší lepší výsledky při spolupráci více států. Evropská unie představuje společenství států, 
které sdílejí své dlouhodobé cíle – snahu o hospodářský a sociální pokrok, vysokou úroveň 
zaměstnanosti, ochranu základních práv, vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva, 
provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky. V rámci úsilí o dosažení těchto 
dlouhodobých cílů se však státy často liší v názorech na jednotlivé dílčí kroky. Všechna 
rozhodnutí tudíž nejsou uskutečnitelná jednomyslným rozhodováním, z důvodu zvýšení 
efektivity rozhodovacího procesu se proto zavádí některá z forem většinového hlasování 
– některé státy tedy mohou být přehlasovány, ale rozhodnutí se přesto přijímá. Cenou za 
zvýšení schopnosti rozhodovat (tedy za většinové rozhodování3 místo jednomyslného) je 
riziko schválení rozhodnutí, s nímž stát nesouhlasí. Celou problematiku ještě vyhrocuje 
fakt, že se nacházíme v citlivém prostředí mezinárodních vztahů. Tím, že stát souhlasí, 
aby se o nějaké věci rozhodovalo většinově na nadnárodní (čili evropské) úrovni, se 
vlastně vzdává své autonomie – možnosti rozhodnout o věci samostatně. Z toho důvodu 
představuje otázka, jakým způsobem se hlasuje (většinově či jednomyslně) v jednotlivých 
oblastech natolik delikátní záležitost. Státy uznávají nutnost zvýšení schopnosti rozhodovat, 
na druhé straně se nechtějí vzdát co nejvyšší míry zasahování do výsledku rozhodování 
(nejvyšší možnost mají logicky při jednomyslném rozhodování – nesouhlasí-li, rozhodnutí 
není přijato), proto se takový důraz klade na způsob stanovení většiny, na vytváření 
různých pojistek v případě, že stát nesouhlasí s rozhodnutím atd. Platí přitom, že čím se 
předmětná oblast dotýká blíže státní suverenity, tím více si státy chtějí uchovat možnost 
co největšího ovlivnění výsledku rozhodování (typicky jednomyslnost v oblasti zahraniční 
a bezpečnostní politiky).
Úvodní kapitola představí nejvýznamnější změny, které přináší evropská ústavní smlouva 
v porovnání se současným stavem, tedy se Smlouvou o založení Evropského společenství 
a Smlouvou o Evropské unii v platném znění. Z důvodu omezeného rozsahu nebudou 
diskutovány všechny modifikace a novinky, nýbrž pouze ty, pokládané za nejdůležitější. 
Kapitola se člení na dvě podkapitoly – první rozebírá změny strukturálního, právního 
a kompetenčního charakteru, zatímco druhá se zaměřuje na institucionální inovace.

11.2.1   Strukturální, právní a kompetenční změny
Významná změna je lehce poznatelná již na první pohled – místo vícero mezinárodních 
smluv o Evropském společenství a Evropské unii (zakládající smlouvy a jejich novelizace) 
debatujeme o jediném dokumentu.4 Zjednodušeně  by se dalo říci, že evropská ústava 
shrnuje to, co stanovily dosavadní smlouvy či doposud nezávazné deklarace a judikatura 
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Soudního dvora, a předkládá vše v jednom textu, obohaceném o některé důležité změny. 
Celkově se však z obsahového hlediska nejedná navzdory symbolicky velmi údernému 
názvu o skok revoluční povahy, nýbrž o další evoluční krok v dějinách evropské integrace. 
Poněkud revoluční povahy je však samotný titul, jenž obsahuje třaskavé slovo „Ústava“. 
Třebaže Konvent neměl podle znění Laekenské deklarace žádný dokument s názvem 
Ústava vytvořit, jeho předseda Giscard d’Estaing jej prosadil již na prvním zasedání. Lze se 
důvodně domnívat, že pokud by se text nazýval jinak a symbolická stránka věci ustoupila do 
pozadí, odsouhlasený dokument by nevyvolával natolik vzrušené emoce. Ostatně ohledně 
vhodnosti užití termínu „ústava“ pro předložený text se vedou nejen na akademické půdě 
spory, protože formálně se stále jedná o mezinárodní smlouvu.5 Tímto se však rozhodně 
nepodceňuje význam změn, které evropská ústava přináší a které zejména v institucionální 
rovině znamenají výrazný posun v evropské integraci.
Přestože jeden z vytčených cílů představovalo zjednodušení smluvního rámce, na 
celkové délce dokumentu se to příliš neprojevilo. Výtisk evropské ústavy z Úřadu pro 
úřední tisky ES čítá bezmála pět set stran. Vlastní dokument se skládá z Preambule 
a čtyř částí (základní ustanovení vymezující cíle a pravomoci Unie, Listina základních 
práv Unie, Politiky a fungování Unie, Obecná a závěrečná ustanovení), které doplňují 
rozsáhlé Protokoly a přílohy a Závěrečný akt, obsahující prohlášení k jednotlivým článkům 
a protokolům a rovněž prohlášení jednotlivých zemí. Mimochodem, samotný rozsah 
a podrobnost zpracování nás jen utvrzuje v názoru, že se jedná o mezinárodní smlouvu 
a nikoliv o ústavu. Nicméně i navzdory přetrvávající složitosti a délce textu znamená, co se 
přístupnosti a pochopitelnosti pro veřejnost týče, ústavní smlouva krok vpřed. 
Se zahrnutím veškeré unijní problematiky do jediného dokumentu velmi úzce souvisí 
i opuštění současné pilířové koncepce, na jejímž základě stojí slavný „maastrichtský 
chrám“. Do budoucna bychom se tak vyhnuli nesrovnalostem a nástrahám při rozlišování 
pojmů Evropská unie a Evropské společenství, protože Evropské společenství by se 
rozpustilo v pojmu Evropská unie. S touto systémovou změnou korespondují i další 
novinky, mezi něž patří například nová systematika právních nástrojů či zavedení právní 
subjektivity pro Evropskou unii. 
Poměrně důležitou inovaci představuje zahrnutí Charty základních práv Evropské 
unie přímo do primárního práva. Charta doposud disponovala statutem právně nezávazné 
deklarace,6 avšak tímto aktem by získala právní sílu a propříště chránila jednotlivce před 
nepřiměřenými zásahy orgánů Unie a vnitrostátních orgánů při provádění evropského 
práva. Zahrnutí Charty do evropské ústavy představuje silný symbolický moment, jakýsi 
konstitucionalizační prvek, protože typickým znakem státních ústav je právě skutečnost, 
že obsahují katalogy základních práv (viz např. ústavy Německa, Itálie, Španělska 
atd.). Samotná Charta může prakticky působit zejména jako právně závazná báze pro 
rozhodování jednotlivých institucí, především Soudního dvora, jelikož podobný závazný 
katalog doposud Evropské unii chybí. Jakékoliv rozšiřování unijních kompetencí není 
kvůli zahrnutí mnoha pojistek příliš pravděpodobné, a pro Českou republiku by tudíž 
závazná Charta neměla znamenat žádné výrazné riziko. 
Mírné zjednodušení přináší nová systematika právních nástrojů Unie, která původních 
přibližně patnáct instrumentů redukuje na pouhých šest, dělí je na právně závazné 
a nezávazné a navíc jim uděluje nová, výstižnější pojmenování (evropské zákony, evropské 
rámcové zákony, evropská nařízení, evropská rozhodnutí; doporučení a stanoviska).7 
Svou terminologií i pojetím se právní arzenál Evropské unie posouvá o krok směrem ke 
státnímu.
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Evropská ústava rovněž přichází s vyjasněním kompetencí, když doposud neostré 
rozdělení agendy mezi členské státy a Evropskou unii nahrazuje následující klasifikací: 
výlučná pravomoc (jedná primárně Unie), sdílená pravomoc (spolupráce Unie a členských 
států, ovšem s převahou Unie) a podpůrná, koordinační a doplňková činnost (Unie asistuje 
členským státům). Pravomoci Unie jsou vykonávány na základě zásady svěření, to znamená, 
že Unie jedná v mezích pravomocí svěřených jí v Ústavě, zatímco zbylé pravomoci náleží 
členským státům.8 Výkon pravomocí se řídí zásadami subsidiarity (týká se jiných než 
výlučných pravomocí – Unie jedná, jen když cílů dané činnosti nemůže být dosaženo na nižší 
úrovni) a proporcionality (obsah ani forma činnosti Unie nepřekročí rámec nezbytnosti 
pro dosažení cílů) (srovnej čl. I-11). Z obsahového hlediska se v oblasti politik výrazně 
mnoho nezměnilo, došlo k zavedení nových nepříliš kontroverzních politik (Všeobecné 
vzdělávání, mládež, sport a odborné vzdělávání – čl. III-282) a v některých případech 
rovněž k zavedení hlasování kvalifikovanou většinou namísto dosavadní jednomyslnosti 
(např. v oblasti energie a spolupráce v kulturních věcech). Potenciálně dalekosáhlé 
důsledky však postihnuly současný druhý a třetí pilíř, ovšem ty stále zůstávají v područí 
členských států. Jinými slovy – došlo k vytvoření podmínek pro to, aby Evropská unie 
zastávala i v těchto oblastech důležitější úlohu, avšak je na státech, zda položenou nabídku 
využijí. Článek III-274 například dává možnost vytvořit Úřad evropského veřejného 
žalobce, nicméně Rada se na něm musí shodnout jednomyslně. V oblasti bezpečnostní 
a obranné politiky se zase plánuje zřízení Evropské obranné agentury, která by měla 
podpořit oblast rozvoje obranných kapacit, jejich výzkumu a pořizování a vyzbrojování. 
Nové pravomoci pro Evropskou unii a přechod hlasování ohledně některých záležitostí 
z jednomyslnosti na kvalifikovanou většinu nepředstavují z hlediska České republiky žádný 
větší problém, protože se povětšinou jedná o nekontroverzní politiky a oblasti činnosti 
Unie. Jako mnohem důležitější vystupuje vývoj v současném třetím pilíři, přičemž jeho 
stále větší zatahování do evropské agendy by nemuselo znamenat pro Českou republiku 
nutně negativní následek, jak potvrzují dosavadní spíše dobré zkušenosti s evropským 
zatykačem. Na druhé straně, pohybujeme se v jedné z klíčových oblastí státní suverenity, 
kde se podle tradičních přístupů státy rozhodují autonomně, bez rizika přehlasování, což 
by v případě přijetí evropské ústavy bylo v dalších fázích možné.
K inovacím v rámci práva Evropské unie patří explicitní zařazení zmínky o přednosti 
evropského práva před právem vnitrostátním, což znamená konstitucionalizaci principu, 
který před více než čtyřmi desetiletími zavedl Soudní dvůr (dále jen SD) ve známých 
případech Costa v. ENEL a Van Gend en Loos. Nutno poznamenat, že soudní činnost SD 
v tomto ohledu narazila na odpor ze strany ústavních soudů některých členských zemí, 
které zejména v oblastech základních práv a vymezení kompetencí chtějí zůstat konečnými 
arbitry a nepřipouštějí primát SD.9 Mezi ně se po vydání nálezu 50/04 zařadil i český ústavní 
soud, který nepřipouští absolutní přednost evropského práva a členské státy si podle něj 
mohou rezervovat výhradu, zejména když je v sázce ohrožení principů demokratického 
právního státu či oblast ochrany základních práv a svobod. Pro Českou republiku tedy 
zmínka o přednosti evropského práva nic převratného nepřináší, protože při posuzování 
otázky principů demokratického státu, základních práv a v rozhodování o kompetencích 
Unie si ponechává poslední slovo tuzemské ústavní soudnictví.
Mezi novinky se řadí i přiznání mezinárodněprávní subjektivity Evropské unii, 
která tuto prozatím postrádala. Na základě smluv disponovala subjektivitou jednotlivá 
Společenství, nikoliv však Unie jako celek. I přesto se ale Unie v některých případech 
chovala, jako kdyby způsobilost jednat v mezinárodněprávních vztazích měla (Evropská 
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unie například uzavřela některé mezinárodní smlouvy), proto se někdy v odborné 
literatuře hovoří o „zárodečné subjektivitě“. Nicméně i v akademických kruzích doposavad 
panuje shoda, že Evropská unie v současnosti mezinárodněprávní subjektivitu nemá. 
Jejím udělením by však nedošlo k žádné radikální změně, Unie by jen například mohla 
uzavírat mezinárodní smlouvy či jednat v mezinárodních organizacích,10 mít diplomatická 
zastoupení nebo se účastnit mezinárodních sporů. Poskytnutí právní subjektivity Evropské 
unii velmi úzce souvisí se zrušením pilířové struktury, která znamená výrazné zpřehlednění 
dosavadního spletence Evropského společenství a Evropské unie. Vytvořením jediného 
subjektu by se posílilo vnímání  Unie jako jednotného aktéra mezinárodních vztahů 
a potenciálně by vzrostl i její vliv, což může zprostředkovaně znamenat šanci pro Českou 
republiku na prosazení jejích zahraničně-politických cílů. Z hlediska rozptýlení obav 
ohledně rizik přiznání mezinárodně-právní subjektivity Unii nutno podotknout, že EU 
by nezískala plnou právní subjektivitu, nýbrž pouze možnost jednat v mezích svěřených 
Smlouvou o Ústavě (viz Euroskop). 
Evropská ústavní smlouva tedy v obou případech – principu přednosti a mezinárodně-
právní subjektivity – explicitně zakotvuje stav, ke kterému praxe směřovala, nicméně 
zejména otázka přednosti zůstává stále nevyřešenou, a to i v případě přijetí ústavy. Pro 
Českou republiku by neměly plynout z tohoto kroku žádné ztráty.

11.2.2   Institucionální změny
Evropská unie svou institucionální strukturou odpovídá vymezení jako subjektu sui generis 
– subjektu, který notně překračuje svou povahou, kompetencemi a způsobem rozhodování 
ustálené chápání pojmu mezinárodní organizace, na druhé straně ale zase nenaplňuje 
definiční znaky pojmu stát. Postupem vývoje však Unie získává stále větší relevance, což 
dokumentují i změny v institucionálním uspořádání. V rozhodovacích orgánech – Radě 
a Evropském parlamentu – se uplatňují hlediska populační a počtu států,11 přičemž 
evropská ústava v nebývalé míře posílila hledisko populační, čímž zvýhodnila velké státy.12 
Na povrch však tímto faktem opět vyplul hybridní charakter institucionální architektury 
Unie – v obou rozhodovacích orgánech se uplatňuje hledisko státní i populační. Na 
rozdíl od federací, kde se jedna komora skládá na bázi reprezentace jednotlivých státních 
útvarů (zemí – např. princip jeden stát – 2 zástupci, bez ohledu na velikost státu) a druhá 
komora zohledňuje populační kritérium, v Evropské unii není ani v Radě, ani v Evropském 
parlamentu důsledně uplatňováno ani jedno hledisko, naopak – obě hlediska – populační 
i státní – se velkou měrou vyskytují v obou orgánech. Pochopitelně, obě kritéria nejsou 
zastoupena v identickém rozsahu, v Radě se preferuje spíše hledisko státní, zatímco 
v Parlamentu spíše populační, ale evropská ústava propůjčila vysoký význam populačnímu 
kritériu i pro hlasování v Radě.
V rámci institucí Evropské unie dochází k zásadním změnám, a to od jejich architektury až 
po způsob rozhodování. Dominantní rozhodovací procedurou se stává spolurozhodování 
Rady ministrů a Evropského parlamentu, přičemž hlasování v Radě doznává výrazné 
proměny. Nově se rovněž zavádí post stálého předsedy Evropské rady a unijního ministra 
zahraničních věcí, přičemž zejména předseda Evropské rady může potenciálně sehrát 
významnou roli ve fungování Evropské unie.
Jako každá těžce vyjednaná dohoda obsahuje i evropská ústava kompromisní řešení 
s nástroji pro urychlení integrace, stejně jako s brzdami pro státy, které se do hlubších 
unifikačních snah pouštět nechtějí, a to zejména v nejcitlivějších oblastech zahraniční 
politiky, obrany a policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, tedy „maastrichtského“ 
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druhého a třetího pilíře. Pokud se státu nezamlouvá rozhodnutí přijaté většinou, může 
v případě ohrožení životních národních zájmů přesměrovat návrh na Evropskou radu, 
jež rozhoduje jednomyslně nebo požádá Komisi o nový návrh. De facto si tedy země 
zachovávají v těchto oblastech právo veta. Se stále se zvyšujícím počtem států a s jejich 
stoupající diverzitou se zvyšuje i vůle po zavedení „více-rychlostní“ Evropy, což evropská 
ústava umožňuje. 
Zavádí se rovněž tzv. klauzule passerelle, která povoluje zavedení většinového hlasování 
do oblastí, kde doposud fungovala jednomyslnost, a to v případě souhlasu všech států a bez 
toho, že by se musela znovu ratifikovat celá smlouva. S rozšířením většinového hlasování 
však musí zároveň souhlasit Evropský parlament a následně i všechny národní parlamenty, 
jež mají šest měsíců na vznesení námitek. Z většinového hlasování je nadto vyjmuto 
hlasování, které by mohlo souviset s oblastí vojenství nebo obrany. Nejen z českého pohledu 
se jedná o velmi důležité ustanovení, protože jeho prostřednictvím se vlastně umožňuje 
novelizace Ústavy, ovšem nikoliv přímo změnou Ústavy, ale zjednodušenou procedurou 
bez nutnosti svolat mezivládní konferenci. Velkému významu klauzule passerelle odpovídá 
množství pojistek, které by mělo obavy rozehnat.
Celkově lze říci, že evropská ústava přináší několik novinek, které opět posouvají evropský 
integrační proces dál, ovšem ne tak dramaticky, aby se přijetím prezentovaného dokumentu stal 
z Unie státní celek. „Brusel“ stále postrádá zásadní administrativní a donucovací pravomoci, 
jimiž státy disponují. Evropská unie nemá žádnou armádu, žádné policejní síly, ani výběrčí 
daní. Unie odvozuje svou existenci a kompetence od členských států, nikoliv naopak, jak to 
ostatně dosvědčuje i článek I-1 evropské ústavy: „(…) zakládá tato Ústava Evropskou unii, jíž 
členské státy svěřují pravomoci k dosažení společných cílů.“ (CER 2004: 8)
Z ustanovení evropské ústavy vyplývá snaha zvýšit efektivitu a flexibilitu rozhodování 
unijních institucí ve složité situaci po rozšíření, vypořádat se s kritizovaným nedostatkem 
legitimity (poskytnutím silnějšího hlasu EP a právem občanů na zákonodárnou iniciativu) 
a učinit rozhodování transparentnější a srozumitelnější. O efektivitě rozhodovacího procesu 
pojednáme zejména v části věnované rozhodování v Radě ministrů, nyní se budeme zabývat 
problematikou deficitu legitimity, transparentnosti a srozumitelnosti, které spolu 
velmi úzce souvisejí. Evropská ústava výrazně zjednodušuje systém hlasování v Radě, jenž 
se stává skutečně lehce pochopitelným, a zvyšuje pravomoci Parlamentu a rovněž vtahuje 
do rozhodovacího procesu národní parlamenty, které mohou namítat porušení principu 
subsidiarity u legislativních návrhů. Z tohoto hlediska představuje ústavní řešení úspěšný 
krok, nicméně za cenu snížení váhy českého hlasu, což vyvolává otázku, zda tato cena není 
příliš vysoká.
Poměrně silnou reakci vyvolalo vytvoření funkce ministra zahraničních věcí Unie, 
která opět disponuje zejména silným symbolickým nábojem, avšak jeho praktický efekt 
není nikterak dalekosáhlý. Ministr zahraničí v sobě spojuje pozici Vysokého zmocněnce 
pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a pozici komisaře pro vnější vztahy, 
které se doposud různě překrývaly a nepůsobily příliš systematicky. Nový ministr by měl 
zajistit lepší koordinaci zahraniční politiky, kvůli čemuž také působí současně ve dvou 
orgánech – Radě ministrů a Komisi. Pro Českou republiku neznamená zavedení tohoto 
postu o nic větší riziko či výhodu než pro jakýkoliv jiný stát, snad s výjimkou té země, jejíž 
příslušník by předmětný post obsadil.
Evropský soudní dvůr by díky evropské ústavní smlouvě ještě posílil, když by mohl 
rozhodovat i v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech. V souvislosti 
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s právně závaznou Chartou by mohlo dojít k nové dynamice v oblasti ochrany jednotlivců, 
což by opět podpořilo silné postavení Soudního dvora v unijní institucionální struktuře.

11.2.2.1  Evropská rada
Evropská rada se pevně usazuje v institucionálním rámci Unie, přičemž nemá legislativní 
funkci, ale zabývá se „ústavními“ záležitostmi (podněty pro rozvoj, vymezení politických 
směrů a priorit) a disponuje jmenovacími pravomocemi. 
Zcela nově se objevuje institut předsedy Evropské rady,13 který je volen na dva a půl roku 
a nahrazuje současný systém rotačního předsednictví, široce považovaný za neefektivní. 
Členská země, jež zrovna drží předsednictví, se sice ocitá ve středu dějství a má zvýšený vliv 
na agendu Unie, avšak při 25 členských státech a půlroční rotaci by stát předsedal Evropské 
radě vždy jednou za dvanáct a půl roku, což je dost dlouhé časové období. Z pohledu 
České republiky tento krok zřejmě znamená mírné minus, protože ztrácí možnost jednou 
za bezmála třináct let výrazně ovlivnit evropskou agendu. Lze se však domnívat, že ani 
stát, z nějž by budoucí předseda pocházel, by nikterak zvlášť neprofitoval, jelikož volba 
v Evropské radě probíhá kvalifikovanou většinou, proto se dá očekávat preference vysoce 
nadstátní mezinárodně respektované osobnosti, jež není úzce spjata se svým domácím 
státem. 

11.2.2.2  Evropská komise
Česká republika patří k zemím, které se zasazovaly o zachování principu jeden stát – jeden 
komisař. Nicméně podle evropské ústavy by se počet komisařů přibližně od roku 2014 
rovnal dvěma třetinám počtu členských států, pokud by Rada nerozhodla jednomyslně 
o změně tohoto počtu. Navrhovaná změna se nelíbila zejména menším zemím, jež se 
obávaly o ztrátu „svého muže v Bruselu“, avšak s ohledem na předpokládaný systém rovné 
rotace (viz čl. I-26) se toto ryze praktické řešení nejeví nikterak diskriminačně. Účelem 
je zejména zachování akceschopnosti Komise (velmi zjednodušeně řečeno vlády Unie), 
přičemž v případě většího tělesa by již tato mohla být ohrožena. Čím větší počet komisařů, 
tím více se musejí portfolia rozřezávat na drobnější díly, což činí Komisi nepřehlednější 
a hůře řiditelnou, a navíc se zvyšuje riziko překrývání kompetencí. Na druhé straně ale 
může Komise jakožto důležitý exekutivní a iniciační orgán ztrácet legitimitu v očích 
občanů státu bez komisaře. Pro státy navíc vlastní komisař působí jako důležitý informační 
kanál o připravovaných iniciativách a vůbec o dění v Unii. Z pohledu České republiky 
nutno opět zdůraznit, že rotační systém postihuje všechny země stejně, tudíž není nikterak 
diskriminující a znevýhodňující, ale na druhé straně důvody pro zeštíhlení nemusí být 
dostatečně pádné, protože Komise zatím funguje i v počtu 25 komisařů. 

11.2.2.�  Evropský parlament
Evropský parlament se vedle utvrzení funkce hlavního spolurozhodovatele dočkal i další 
významné pravomoci – spolu s Radou ministrů napříště rozhoduje a navrhuje změny 
ohledně celého rozpočtu, nejen ohledně nepovinných výdajů, jak je tomu v současnosti. 
Tento krok představuje výrazné posílení role jediného přímo občany voleného orgánu 
Evropské unie. Z hlediska České republiky se stále výraznější úloha Evropského parlamentu 
nemusí jevit jako přínosná, protože v současnosti disponuje celkem 24 křesly ve srovnání 
například s 99 křesly Německa. V Evropském parlamentu by se sice mělo hlasovat 
na základě příslušnosti k jednotlivým evropským politickým stranám, avšak zatím se 
ukazuje, že při důležitém rozhodování zůstává národní afilace tou dominantní. Protože 
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podíl českých poslanců je nižší než 1/25, má české zastoupení v Evropském parlamentu 
nižší váhu než Česká republika při mezivládním vyjednávání. Na první pohled by tedy 
posilování Evropského parlamentu nemělo být z pohledu České republiky jakožto středně 
velkého státu žádoucí. Nicméně při snaze zvýšit legitimitu celé Evropské unie působí snaha 
o co největší zapojení Parlamentu do rozhodovacího procesu logicky.
Evropský parlament se sice v mnohem větší míře než dříve zapojuje do Justice a vnitřních 
věcí, avšak v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky zůstává jeho role nadále 
pouze konzultační. 

11.2.2.�  Rada ministrů
Významné změny by postihly i nejdůležitější rozhodovací orgán – Radu ministrů. Vedle 
rozšíření počtu oblastí, kde se napříště rozhoduje místo konsensu kvalifikovanou většinou, 
a zavedení veřejných zasedání, navrhuje evropská ústava zcela nový systém většinového 
hlasování. Oproti stávajícímu systému trojí většiny podle Smlouvy z Nice (dosažení 
stanoveného počtu vážených hlasů, většina států a 62 % populace) by se napříště bralo 
v potaz pouze hledisko počtu hlasujících států pro návrh a velikost jejich populace. Pro 
přijetí návrhu v Radě ministrů postačuje souhlas 55 % států (nejméně však 15), které 
představují alespoň 65 % obyvatelstva Unie (čl. I-25). 
Právě stanovení nových prahů pro přijetí návrhů se stalo často diskutovanou záležitostí. 
Zatímco zastánci evropské ústavy přiznávali skutečnost, že váha českého hlasu klesne 
a předkládali alespoň v základních obrysech vyvážené propočty (např. KDU-ČSL a: 7-
10), její odpůrci často prezentovali zcela neodpovídající údaje, které ignorovaly hledisko 
počtu států (viz např. Loužek 2004: 146, Fajmon 2004a: 193, Mach 2003: 43-45).14 Mnohem 
propracovanější vědecké elaboráty se skutečnou vypovídací hodnotou se vyskytují 
v českém akademickém prostředí (srovnej Fiala, Pitrová 2004 a Plechanovová 2006).
Česká republika spadá do kategorie středně velkých členských zemí, které podle schématu 
55 % – 65 %15 vycházejí nejhůře. Naopak navržený způsob hlasování vyhovuje zejména 
Německu a největším státům a dále i menším a malým státům (Plechanovová 2006: 17-
20). Současný systém hlasování podle Smlouvy z Nice však propůjčuje velkým státům 
obrovskou sílu blokovat návrh, což se daří ústavnímu znění řešit. Podle Smlouvy z Nice 
dojde k pozitivnímu rozhodnutí pouze ve 4 % ze všech možných koalic, naopak podle 
Smlouvy o Ústavě již v 10 %. Ústavní smlouva tak zvyšuje schopnost Evropské unie 
rozhodovat a obecně snižuje možnosti států blokovat rozhodování. (Lane 2005: 8-12). 
Nutno však upozornit, že se sice zvyšuje schopnost jednotlivých aktérů jednat a snižuje 
se jejich možnost blokovat rozhodování, ale nestejnoměrně vůči jednotlivým kategoriím 
států, přičemž nejhůře dopadají středně velké státy (Machover – Felsenthal 2004: 3). 
Z českého pohledu tedy vzrůstá schopnost rozhodovat, klesá schopnost blokovat 
a v celkovém hodnocení vychází ČR mírně oslabena. Na druhé straně, schopnost Evropské 
unie přijímat rozhodnutí vzrůstá. Na miskách vah tedy v tomto konkrétním případě stojí 
snížená váha českého hlasu a zvýšená celková schopnost EU rozhodovat.

11.�   Evropská ústava pohledem relevantních českých 
politických aktérů

V následujícím přehledu přinášíme aktuální stanoviska českých relevantních politických 
stran k problematice evropské ústavy v podobě, v jaké je prezentovaly ve svých materiálech 
k evropské integraci a ve volebních programech do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
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v červnu 2006.16 Evropská ústava se nestala důležitým volebním tématem, v diskusích 
nehrála významnou roli a ve volebních programech se k ní objevují pouze útržkovité 
proklamace. Většina stran se však zabývá otázkami evropské ústavy již déle, tudíž lze 
hojně čerpat i ze starších dokumentů. Do přehledu jsou zahrnuty pouze politické strany, 
které obsadily křesla v Poslanecké sněmovně, a to vzestupně od strany s nejnižším 
počtem mandátů až po stranu nejúspěšnější. Obrázek navíc dokresluje postoj vlády na 
vyjednáváních o konečné podobě textu evropské ústavy a dále i hrubý nástin rozvržení sil 
v Senátu a postoj prezidenta republiky.

11.�.1   Strana zelených
Strana zelených ve svém volebním programu nazvaném „Kvalita života“ věnuje 
zahraničněpolitickým otázkám pouze malou pozornost, tudíž se o hlubším rozboru evropské 
ústavy její optikou dočteme pouze málo. Zelení podporují navrženou institucionální 
reformu v současné podobě, ale zato by vypustili třetí část ústavy, pojednávající o politikách, 
případně by usilovali o vznik nového dokumentu. Z jakého důvodu by se k tomuto 
razantnímu kroku odhodlali, se bohužel nedočteme. Strana zelených navrhuje vypsání 
celoevropského referenda konaného ve všech zemích ve stejnou dobu, jež by rozhodlo 
o přijetí návrhu evropské ústavy. (Strana zelených 2006: 54)
Jak již bylo řečeno, Strana zelených ve volebním programu téma evropské integrace 
příliš nerozvíjí, avšak z celkové vůle po hlubší politické integraci se lze domnívat, že by 
současný návrh ústavy podpořila. Co pozitivního či negativního vyplývá z evropské ústavy 
specificky pro Českou republiku, Strana zelených neuvádí. Celkově lze hodnotit postoj 
Strany zelených k evropské ústavě jako nejméně propracovaný.

11.�.2   KDU-ČSL
KDU-ČSL se problematice evropské integrace i přímo evropské ústavy ve svých materiálech 
věnuje přiměřeným způsobem a vedle svého Postoje KDU-ČSL ke Smlouvě zakládající 
Ústavu pro Evropu vypracovala i souhrnné materiály jako 7x ANO Evropské ústavní 
smlouvě a Nejčastěji kladené dotazy ke Smlouvě zakládající Ústavu pro Evropu. Samotný 
volební program pro rok 2006 se evropskou ústavou nezabývá.
Evropskou ústavní smlouvu označuje KDU-ČSL za jasný a průhledný dokument, který 
zdůrazňuje, že EU je unií občanů a zároveň členských států a nikoliv žádným státem či 
„superstátem“. Křesťanští demokraté podporují přijetí evropské ústavy, třebaže v ní nacházejí 
množství nedostatků a problematických pasáží. KDU-ČSL kritizuje absenci odkazu 
na konkrétní duchovní a kulturní kořeny evropské civilizace a rovněž zařazení Charty 
základních práv EU přímo do evropské ústavy, neboť ta nesplňuje požadavky na vyvážený 
dokument, který by odrážel pluralitu hodnotových stanovisek a který by vycházel z kořenů 
západního pojetí lidských práv. Celkově však Evropská ústavní smlouva splňuje svůj hlavní 
účel, kterým bylo zjednodušení dosud nepřehledného systému mnoha zakládajících smluv, 
s tím, že v budoucnu budou křesťanští demokraté usilovat o napravení výše zmiňovaných 
deficitů. (KDU-ČSL a: 2-3) Důvody, proč KDU-ČSL podporuje evropskou ústavu, jsou 
stanoveny obecně jakožto argumenty pro ústavu jako celek, bez jakýchkoliv zmínek, v čem 
představuje speciálně pro Českou republiku evropská ústava přínos či riziko. 
KDU-ČSL rovněž prezentuje své kvantitativní výpočty váhy českého hlasu v Radě ministrů, 
a třebaže podle nich dochází k mírnému oslabení České republiky,17 hodnotí změnu 
hlasování jako spravedlivou, protože nezvýhodňuje malé a střední státy oproti velkým 
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(KDU-ČSL a: 7-8), což zní od politické strany ze země evropské střední velikosti dosti 
zajímavě. V Nejčastěji kladených dotazech na otázku, co přinese evropská ústava konkrétně 
občanům České republiky, dokument odpovídá výčtem aplikovatelným na všechny občany 
EU (např. zpřehlednění práva, atd.) (KDU-ČSL b: 2). Ani KDU-ČSL tedy neosvětluje, v čem 
by měla být evropská ústava pro Českou republiku přínosnou či rizikovou.

11.�.�   KSČM
V aktuálním volebním programu se KSČM k evropské ústavě nevyjadřuje, pouze 
nalezneme zmínku o požadavku rovnoprávného postavení členských zemí v politických 
institucích EU (KSČM 2006). Vedle úderného letáku (KSČM) vydal v březnu 2005 
poměrně podrobný postoj k evropské ústavě Ústřední výbor KSČM, v němž striktně 
ústavu odmítá. Spatřuje totiž významný přenos pravomocí z národních států na EU 
a prostředek k posílení možného uspořádání EU podle kapitalistického pojetí integrace, 
který nepřináší žádná podstatná zlepšení pro většinu obyvatel členských zemí. Přijetím  
ústavy by se podle KSČM změnil status dosud svobodného suverénního národa ve status 
subjektu podřízeného velké Evropské unii, ve které rozhodující úlohu hrají velké státy. 
Jediná zmínka specificky orientovaná na Českou republiku hovoří o snížení váhy českého 
hlasu o více než jednu třetinu. (KSČM 2005a) Neuvádí přitom vůbec, jak k tomuto údaji 
dospívá a co víc, v textu chybně píše o hlasování v Evropské radě, přičemž má zřetelně na 
mysli Radu. KSČM pak obecně kritizuje zhoršení pozice malých a středních států, přičemž 
sama navrhuje rovnoprávné postavení všech zemí, aby státy s menším počtem obyvatel 
nemohly být přehlasovány. KSČM patří ke stranám, jež požadují schválení evropské ústavy 
v národním referendu.
Materiály KSČM působí populisticky burcujícím dojmem, navíc často používají účelové 
interpretace z důvodu zapadnutí do celkového ideového rámce, přičemž mnohdy  zastávají 
opačné stanovisko než většina odborníků. Ve vztahu evropské ústavy specificky k České 
republice upozorňuje pouze na snížení váhy hlasu při rozhodování kvalifikovanou 
většinou.

11.�.�   ČSSD
Volební program ČSSD z roku 2006 se zmiňuje o evropské ústavní smlouvě pouze velmi 
střídmě (ČSSD 2006: 75), avšak postoje strany jsou jasně rozpoznatelné již z dřívějších 
dokumentů. Obdobně jako KDU-ČSL vydala ČSSD svých 7 důvodů pro Smlouvu o Ústavě 
pro Evropu a navíc se vymezila proti argumentům ODS. První zmíněný dokument velmi 
obecně vyjmenovává pozitiva navrhované evropské ústavy bez jakékoliv specifikace 
s ohledem na rizika či přínosy pro Českou republiku. 
ČSSD odmítá ztotožňovat přijetí evropské ústavy se vznikem „superstátu“, ale pojímá 
ji jako prospěšný krok na cestě k evropskému sjednocení (ČSSD: 5), ovšem bez dalšího 
vysvětlení, jakou by ono sjednocení mělo mít podobu. Podle ČSSD by měla evropská 
ústava pomoci lépe hájit zájmy České republiky ve světě, a to prostřednictvím Společné 
zahraniční a bezpečnostní politiky, která umožňuje malým zemím aktivněji a s větším 
vlivem se podílet na vytváření mezinárodního prostředí. Rovněž posilování spolupráce 
v oblasti boje proti organizovanému zločinu a terorismu působí pro občany prospěšně, 
protože proti těmto fenoménům nelze účinně bojovat samostatně. (ČSSD: 7) V materiálech 
je zmiňována přímo Česká republika, ovšem předkládané teze můžeme aplikovat na 
jakýkoliv jiný členský stát. 
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Pokles váhy menších států při hlasování kvalifikovanou většinou v Radě ministrů ČSSD 
charakterizuje jako narovnání stávajícího nepoměru nepříznivého vůči velkým státům, 
jejichž populace neodpovídá přidělené síle hlasu. Neúspěch evropské ústavy by přinesl 
zpomalení integračního procesu, z kterého Česká republika profituje, proto se ČSSD 
jednoznačně přiklání pro přijetí tohoto dokumentu. (ČSSD 8-9) 
V materiálech ČSSD se dokonce ani nenalézá na rozdíl od KDU-ČSL, která je sice rovněž 
pro ústavu, ale částečně ji kritizuje, ani náznak negativního hodnocení. Třebaže se ČSSD 
snaží vztáhnout výčet přínosů evropské ústavy k České republice, při bližším prozkoumání 
zjistíme, že její závěry hovoří obecně o přínosech ústavy jako takové.

11.�.�   ODS
ODS se profiluje ze všech zmiňovaných stran vůči Evropské unii bezkonkurenčně 
nejvýraznějším způsobem. Z pera samotných občanských demokratů či ze spřátelených 
institutů vzešla řada publikací, v drtivé většině kritizujících evropskou ústavu. Velmi 
aktivně vystupují zejména členové Evropského parlamentu za ODS. 
V aktuálním programu se ODS věnuje zejména základním principům ve vztahu k Evropské 
unii a pojednání o evropské ústavě se omezuje na konstatování, že její odmítnutí není pro 
evropskou integraci katastrofa, ba spíše naopak (ODS 2006: 54). Z toho lze snadno vyvodit 
negativní postoj ODS k rozebíranému dokumentu. Evropští poslanci za ODS například 
kritizují ústavu, protože primární právo nezjednodušila, nezpřehlednila, ani nepřiblížila 
občanům. Ústavou by navíc EU získala mnohé atributy státu a prostřednictvím judikatury 
Evropského soudního dvora by ovlivňovala pracovní, sociální, důchodové a jiné 
zákonodárství států. Dochází ke ztrátě práva veta při budoucím rozhodování o struktuře 
rozpočtu EU, což znemožňuje ovlivnit finanční nároky Unie vůči České republice (lze však 
aplikovat na jakýkoliv jiný stát – pozn. aut.). Dále se zmiňuje i pokles váhy menších států 
při novém způsobu rozhodování v Radě ministrů. (Zahradil – Fajmon: 3)
ODS se prostřednictvím svých členů často vyjadřovala ke snížení váhy českého hlasu při 
rozhodování v Radě ministrů a uváděla propad z 3,7 % na 2,2 %, protože systém vážení hlasů 
zohledňuje populační kritérium. (Zahradil 2004: 10) Takové pojetí ovšem zcela zanedbává 
podmínku souhlasu 55 % většiny států, tudíž je zcela zkreslující a nepřesné. Evropská unie 
představuje pro ODS atraktivní téma, vůči kterému se může vymezit, což zřejmě způsobuje, 
že její rétorika se v některých momentech přibližuje KSČM. Vedle zkratkovitých zaujatých 
textů se však setkáme i s kvalitními, podloženými a propracovanými příspěvky.

11.�.6   Vláda
Vláda se na mezivládních konferencích a zasedáních Evropské rady snažila prosazovat své 
představy, které vyplývají z pozice České republiky jakožto nové členské země, která se řadí 
mezi středně velké státy Evropské unie. Při porovnávání původních českých stanovisek 
s výsledným textem Smlouvy o Ústavě pro Evropu by se mohlo zdát, že vláda v evropské 
diplomacii neuspěla, nicméně je nutno si uvědomit, že všechny země nejprve nadsadí 
své počáteční pozice, aby mohly posléze mírně ustoupit a následně požadovat jistou 
kompenzaci. Na první pohled nedostatečné prosazení preferovaných výsledků musíme 
tedy brát s rezervou. 
Česká republika od počátku mezivládní konference v roce 2003 silně preferovala princip 
jedna země – jeden evropský komisař, zachování rotujícího předsednictví v Radě 
a Evropské radě a rovněž se zasazovala o zajištění parity mezi počtem zemí a obyvatel při 
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výpočtu kvalifikované většiny v Radě (tedy například rozhodování na základě kladných 
hlasů minimálně 60 % členských zemí, v nichž žije alespoň 60 % evropských občanů).18 
Zatímco s institucionálními požadavky s výjimkou rotujícího předsednictví v Radě čeští 
reprezentanti neuspěli, pozitivní výsledek naopak slavila česká pozice při kladení důrazu 
na nutnost souhlasu národních parlamentů s přechodem jednomyslného rozhodování 
v Radě na rozhodování kvalifikovanou většinou (tzv. klauzule passerelle). Celkově však 
slovy tehdejšího premiéra Vladimíra Špidly jde návrh Konventu „za hranici toho, čeho se 
dá dosáhnout“. (Ministerstvo zahraničních věcí 2003: 14-18, Senát 2003)
Po krachu prosincového summitu se vyjednávání o celý půlrok protáhla.
Špidlova vláda měla po neúspěchu ČSSD ve volbách do Evropského parlamentu před 
bruselským summitem v červnu 2004 značně ztíženou pozici,19 nicméně Poslanecká 
sněmovna nakonec mandát vlády vyjednávat o konečném znění evropské ústavy 
potvrdila. Česká vláda se společně se zástupci dalších dvanácti zemí snažila změnit práh 
pro přijímání rozhodnutí kvalifikovanou většinou v Radě (místo irského návrhu 55 % států 
a 65 % obyvatel zvýšit podíl souhlasících států alespoň na 58 %), avšak s tímto požadavkem 
nakonec proti síle Francie a Německa neuspěla. Praze se naopak podařilo spolu s ostatními 
podobně naladěnými státy uhájit zachování jednomyslnosti při rozhodování o daních 
a financích EU. (Ministerstvo zahraničních věcí 2004: 17, Euractiv 2004, Kunská 2004)

11.�.7   Situace v Poslanecké sněmovně a Senátu
Z výše uvedeného vyplývá, že pro evropskou ústavu by se přiklonily Strana zelených, 
KDU-ČSL a ČSSD, přičemž negativní odezvu lze očekávat od ODS a KSČM. Na základě 
výsledku červnových voleb v roce 2006 do Poslanecké sněmovny by „pro-ústavní koalice“ 
měla 93 hlasů, zatímco proti-ústavní plných 107.
V případě Senátu je stranická disciplína nižší, přičemž větší roli hrají osobní preference 
a názory na jednotlivá témata, nicméně pro úplnost dodejme, že v Senátu disponují ODS 
a KSČM celkem 38 křesly a zbytek 43 křesly, avšak z těchto není vyloučeno, že by se některé 
hlasy zvednuly proti evropské ústavě. 

11.�.8   Prezident
Významný prvek v české debatě o evropské integraci obecně, a ústavě zvláště, reprezentuje 
prezident Václav Klaus, jenž pravidelně vystupuje s příspěvky proti dalšímu prohlubování 
integrace. Jeho názory velmi úzce korespondují se stanovisky ODS, například v přesvědčení, 
že rozebíraný dokument představuje rozhodující krok od Evropy států k Evropě jednoho 
evropského státu.20 Profesor Klaus vystupuje jako velký zastánce národních států, 
přičemž v nadnárodních institucích spatřuje původce nesvobody, národnostního útisku 
a podřízenosti velkým (Klaus 2005: 9-11). 

11.�   Závěr
Evropská ústavní smlouva rozděluje českou politickou scénu zhruba na dvě poloviny, 
přičemž její zastánci, vezmeme-li v potaz strany zastoupené v Poslanecké sněmovně, tvoří 
politické síly v okolí pomyslného středu (KDU-ČSL, Strana zelených a ČSSD), zatímco 
odpůrci evropské ústavy zastávají pozice dále od středu (ODS napravo a KSČM nalevo). 
Mnohem ohnivější rétoriku používají oponenti hlubší evropské integrace, kterou právě 
evropská ústava reprezentuje.



16�

Při hodnocení evropské ústavy političtí aktéři zůstávají na obecné rovině, přičemž 
neuvádějí specifika, která by tento dokument přinesl pro Českou republiku, nýbrž vyčíslují 
klady a zápory obecně podle svého postoje k evropské integraci. Jediné výjimky představují 
institucionální modifikace, a to zejména posílení Evropského parlamentu a změna 
hlasovacího mechanismu v Radě ministrů, kvůli které český hlas mírně ztrácí na váze 
(obdobně jako hlas jiných středně velkých států). Zatímco zastánci evropské ústavy tento 
jev berou jako nutnost pro zefektivnění rozhodovacího procesu v Evropské unii (upravení 
hlasovacího mechanismu do podoby, v níž je více zohledněna populační velikost státu), její 
odpůrci se nechtějí se slabším tuzemským hlasem smířit. 
V ostatních případech se hodnocení evropské ústavy neliší od hodnocení v jiných členských 
státech, protože důležité kritérium nepředstavuje státní příslušnost, ale postoj k preferované 
podobě evropské integrace. Proponenti hlubší integrace budou zřejmě ústavu podporovat 
bez ohledu na občanství, zatímco její oponenti naopak. 
Je tedy na osobních preferencích každého, zda úprava hlasovacích modalit při rozhodování 
stojí za předpokládané celkové zvýšení akceschopnosti Unie, které však zvyšuje riziko 
přehlasování. Afirmativní názor ještě podporuje fakt, že váha českého hlasu je již 
v současnosti hodně malá, a proto stejně záleží více na schopnosti utvořit koalici než na 
tom, jestli budeme mít o pár desetin procenta silnější hlas či nikoliv. Na druhé straně, 
potenciální spojenci ČR – tedy nové členské státy a středně velké státy rovněž utrpěly 
snížení váhy hlasu, proto možná bude obtížnější najít partnery pro vítěznou koalici. 
Proti návrhu hlasování v Radě většinou 55 % států a 65 % populace vystupuje vedle 
samotného snížení váhy českého hlasu i obava ze zbytečného vyvolávání pnutí v rámci 
Unie. Doposavad totiž funguje i přes zavedení hlasování kvalifikovanou většinou tradiční 
konsensuální  rozhodování, přičemž skutečné hlasování by mohlo uvrhnout neúspěšné 
státy do role poražených, čímž by se ohrozila homogenita Unie. Navíc přehlasovaný stát 
by se mohl různými úhybnými manévry bránit praktické realizaci přijatého rozhodnutí. 
Z pohledu České republiky a středně velkých států by tedy rozhodně výhodnější řešení 
představovala jinak nastavená dvojí většina, například 60 % států a 60 % obyvatel.
Celkově tedy přináší evropská ústavní smlouva pro Českou republiku mnohá pozitiva, stejně 
tak jako negativa, která se objevují zejména v ustanoveních, týkajících se institucionální 
architektury.
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Stav ratifikace Smlouvy o Ústavě pro Evropu v členských státech

Země Ratifikace Způsob ratifikace
Belgie Ano 8. února 2006 schválil Smlouvu po souhlasu Parlamentu 

(Senátu a Komory) i poslední regionální parlament a Belgie 
jako čtrnáctá ratifikovala.

Česká republika Zatím ne Rozhodování o Smlouvě odloženo na neurčito.
Dánsko Zatím ne Referendum naplánované na 27. září 2005 po neúspěších ve 

Francii a Nizozemí odloženo.
Estonsko Ano Smlouva ratifikována parlamentem 9. května 2006 poměrem 

hlasů 73 ku 1. Estonsko se stalo patnáctou zemí, která 
schválila evropskou ústavu.

Finsko Zatím ne Parlament schválil ústavu 12. května 2006, ratifikace se 
očekává v brzké době (zřejmě září 2006).

Francie Ne 29. května 2005 Francie odmítla Smlouvu v referendu, jehož 
se zúčastnilo 70 % voličů, poměrem 55 % ne ku 45 % ano.

Irsko Zatím ne Závazné referendum naplánované na říjen 2005 odloženo 
po výsledku referend ve Francii a Nizozemí na neurčito.

Itálie Ano Dolní komora ratifikovala Smlouvu v lednu 2005 a senát se 
připojil 6. dubna 2005 (217 hlasů pro, 16 proti). Čtvrtá země, 
která ústavu schválila.

Kypr Ano Parlament ratifikoval smlouvu 30. června 2005 jako 
jedenáctý. 

Litva Ano Smlouva ratifikována parlamentem 11. listopadu 2004 (84 
hlasů pro, 4 proti, 3 abstence), přičemž Litva se stala vůbec 
první zemí, kde byla evropská ústava přijata.

Lotyšsko Ano Smlouva ratifikována parlamentem 2. června 2005 (71 hlasů 
pro, 5 proti). Lotyšsko schválilo ústavu jako desátá země.

Lucembursko Ano Smlouva schválena dvakrát parlamentem (v červnu a říjnu 
2005 – 57 pro, 1 proti) a 10. července 2005 i v konzultativním 
referendu (56,5 % pro, 43,5% proti). Třináctý stát, který 
evropskou ústavu ratifikoval.

Maďarsko Ano Parlament ratifikoval ústavu již 20. prosince 2004 (304 
hlasů pro, 9 proti) a Maďarsko se stalo druhou zemí, která 
ji schválila. 
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Malta Ano Smlouva ratifikována parlamentem 6. července 2005. Malta 
se stala dvanáctou zemí, kde byla evropská ústava přijata.

Německo Ano Smlouva schválena oběma komorami parlamentu v květnu 
2005 a Německo jako deváté ratifikovalo evropskou ústavu. 

Nizozemí Ne 1. června 2005 odmítlo Nizozemí Smlouvu v konzultativ-
ním referendu, jehož se zúčastnilo 62 % voličů, poměrem 
61,6 % pro ku 38,2 % proti.

Polsko Zatím ne Původní plány pořádat referendum 9. října 2005 spolu 
s prezidentskými volbami vzaly po výsledcích hlasování ve 
Francii a Nizozemí za své. 

Portugalsko Zatím ne Referendum se mělo pořádat 9. října 2005 zároveň s místními 
volbami, ale po výsledcích lidového hlasování ve Francii 
a Nizozemí se ratifikace posunula.

Rakousko Ano Smlouva ratifikována v květnu 2005 parlamentem. Dolní 
komora hlasovala jednoznačně pro (181-1) a horní rovněž 
(59-3). Rakousko se stalo osmou zemí, která schválila 
evropskou ústavu. 

Řecko Ano Smlouva ratifikována parlamentem 19. dubna 2005 – 268 
hlasů pro, 17 proti. Řecko schválilo ústavu jako páté.

Slovensko Ano Smlouva ratifikována parlamentem 11. května 2005 (116 
hlasů pro, 27 proti, 4 abstence). Slovensko čtvrtou zemí, 
která ústavu schválila.

Slovinsko Ano Smlouva ratifikována parlamentem 1. února 2005 (79 hlasů 
pro, 4 proti). Slovinsko třetí zemí, která ústavu schválila.

Španělsko Ano Španělsko schválilo Smlouvu 20. února 2005 v konzultativním 
referendu, jehož se zúčastnilo     42,32 % voličů, poměrem 
76,73 % pro ku 17,24 % proti. Spodní komora parlamentu 
vyslovila souhlas 28. dubna 2005 a horní 19. května 2005. 
Španělsko se stalo sedmou zemí, která evropskou ústavu 
přijala.

Švédsko Zatím ne Rozhodnutí odloženo.
Velká Británie Zatím ne Referendum plánováno na rok 2006, ale po francouzském 

a nizozemském odmítnutí schvalovací proces odložen.
Zdroje: Euractiv 2006, Evropská unie 2006, BBC 2006.

Poznámky
 1 Oficiálně se předmětný dokument podepsaný 29. října 2004 v Římě nazývá Smlouva o Ústavě pro Evropu, 

ale nejen v české literatuře či tisku se běžně setkáme s pojmy jako evropská ústava, evropská ústavní 
smlouva či euroústava, které budou v textu zaměnitelně používány.

 2 Výčet změn se vedle zkoumání samotných smluv a evropské ústavy zakládá zejména na následujících 
zdrojích: Grotz – Somoza 2005, Odendahl 2005, Pitrová 2005, Milton – Keller-Noëllet 2005: 113-124, CER 
2004, Komise 2005, Puig 2003, Šlosarčík 2004.

 3 Většinovým rozhodováním se míní jakékoliv rozhodování, při němž je zapotřebí ke schválení rozhodnutí 
méně hlasů než všechny, ale více než polovina.
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 4 Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM) stojí stále osamoceně, 
evropská ústava ji do svého textu neinkorporuje, pouze prostřednictvím protokolu 36 mírně 
pozměňuje.

 5 Rovněž po obsahové stránce představuje evropská ústavní smlouva jakýsi hybrid – obsahuje jak klasické 
ústavní prvky (základní organizační otázky, základní práva), tak i části, které se v podobně detailní míře 
v národních ústavách rozhodně nevyskytují (např. část třetí – unijní politiky) (Kühn 2005). 

 6 Přestože Charta není právně závazná, některé instituce se na ni přesto odvolávají (blíže viz Brand 2003).
 7 Současné množství právních nástrojů úzce souvisí s třípilířovou strukturou Evropské unie, v níž se pro 

každý pilíř používají jiné právní nástroje. Oficiálně sice evropská ústava počítá pouze se šesti typy právních 
aktů, avšak třeba pro přijímání evropských rozhodnutí v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky je obecně stanoven požadavek jednomyslnosti, tudíž při skutečně důsledné kvalifikaci by počet 
možných právních nástrojů mírně vzrostl.

 8 Jinými slovy – Unie může činit jen to, co je jí povoleno a státy mohou konat, co není svěřeno Unii.
 9 Blíže k explicitnímu zařazení zmínky o přednosti evropského práva viz např. Smekal 2005.
 10 Zcela praktický dopad má udělení mezinárodněprávní subjektivity pro přistoupení Evropské unie 

k Evropské úmluvě o lidských právech, což by přispělo k dosažení lepší ochrany lidských práv. Z hlediska 
České republiky by bylo jistě přínosné, aby se aktivity orgánů EU dostaly pod dohled externího 
nezávislého tělesa soudního typu. 

 11 V Radě se uplatňuje princip tzv. degresivní proporcionality, kdy každý členský stát má svého zástupce, 
jemuž je v závislosti na populační velikosti jeho země přidělen určitý počet hlasů. Menší země však 
disponují vícero váženými hlasy, než by odpovídalo počtu jejich obyvatel.

 12 I přes hlasování kvalifikovanou většinou se státy tradičně snažily dojít k rozhodnutí konsensem, 
což by podle některých mohla nová pravidla kvalifikované většiny změnit. S rozšířenou a mnohem 
diverzifikovanější Unií by se tak přešlo od konsensuálních rozhodnutí k rozhodování obvyklému spíše 
v unitárních státech a některé přehlasované členské země by zůstaly v izolaci. (Maniokas, Vilpišauskas 
2005: 3)

 13 Předseda Evropské rady by vedl její jednání, zajišťoval přípravu a kontinuitu jednání Evropské rady, 
usiloval o usnadnění soudržnosti a konsensu a rovněž zajišťoval vnější zastupování Unie v záležitostech 
společné zahraniční a bezpečnostní politiky (viz čl. I-22 evropské ústavy).

 14 Nutno rovněž upozornit, že někdy dochází k používání pojmu Evropská rada, ačkoliv se má na mysli 
Rada, tedy úplně jiná instituce (viz např. Fajmon 2004a: 193).

 15 Výpočty vycházejí z EU-27, tedy z Unie rozšířené o Bulharsko a Rumunsko, které by roku 2009, od kdy 
má navržené schéma platit, měly již být členy EU.

 16 Pro přehledné zachycení diskuse na téma evropská ústava viz např. Pospíšil 2004.
 17 Na druhé straně roste podle křesťanských demokratů síla České republiky při blokování návrhu (KDU-

ČSL a: 9-10).
 18 Vedle toho Česká republika ještě požadovala vyjasnění postavení evropského ministra zahraničí, 

odstranění zvláštních mechanismů strukturované a úzké spolupráce v ESDP, neposilování evropské 
obranné politiky na úkor NATO, zachování jednomyslnosti při rozhodování o víceleté finanční 
perspektivě a daňových otázkách a rovněž doplnění preambule s větším akcentem na kulturní 
a hodnotovou pluralitu Evropy. (Senát 2003, Svoboda 2003, Svoboda 2003b)

 19 ODS dokonce krátce před jednáním rozeslala dopis na ambasády členských států EU, v němž informovala 
o neúspěchu ČSSD ve volbách do Evropského parlamentu, kvůli čemuž má být údajně mandát vlády 
oslaben. Mirek Topolánek dále upozorňuje, že vládní vyjednávací pozice není výsledkem shody napříč 
politickým spektrem. (ČT 1 2004).

 20 Prezident dokonce vydal k evropské ústavě své „desatero“ (Klaus 2005: 13-15), v němž shrnuje hlavní 
negativní body dokumentu, které však bylo poměrně přesvědčivě vyvráceno například bývalým českým 
zástupcem v Evropské komisi Pavlem Teličkou (Telička 2005).
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12.1 Diskuse o reformě institucí 
Reforma institucí je dlouhodobě stálicí mezi reformními snahami, které můžeme sledovat 
ve vývoji EU. Důvody pro změnu však byly v různých obdobích poněkud odlišné. 
Pohlédneme-li na současnou situaci, pak lze identifikovat několik nejvýraznějších motivů, 
které mají své kořeny v různých kontextech uplynulého vývoje. Požadavek reformy 
institucí je jednak nedílnou součástí snah o prohlubování integrace – v tomto směru je 
tedy obecně veden cílem upevnění autonomního charakteru institucionálního rámce, 
posílením pravomocí nadnárodních institucí, zejména EP, případně rozšířením většinového 
rozhodování v Radě jako projevu zmíněného autonomního charakteru institucionálního 
rámce. Nositeli tohoto požadavku jsou především samotné nadnárodní instituce 
společenství – Komise, EP a s ohledem na charakter stanovisek k výkladu evropského 
práva lze k těmto dvěma institucím řadit i Soudní dvůr. Jejich stanovisko bylo v minulosti 
podporováno některými členskými státy, míra podpory však závisela na politické orientaci 
vlády v daném okamžiku i na další agendě, kterou tyto členské státy v ES v dané době 
prosazovaly. S jistým zjednodušením lze konstatovat, že v 80. letech, kdy debata o reformě 
ES poprvé nabrala na intenzitě, patřily k těmto státům zejména Itálie, Belgie, Nizozemsko, 
Lucembursko a Spolková republika Německo. 
Od 90. let však je možné sledovat vliv dalších motivů, z nichž nejvýznamnější bylo 
rozšiřování EU. Do tohoto procesu je třeba ovšem zařadit již první „rozšíření“ ES v 90. 
letech, jímž bylo sjednocení Německa, kterým mezi aktéry zainteresované na reformě 
institucí vstoupil nejlidnatější a ekonomicky nejsilnější členský stát se silným motivem 
narovnání nerovného zastoupení – z hlediska velikosti populace – v institucích ES/EU. 
Tento problém se objevil poprvé v době vyjednávání o důsledcích sjednocení Německa 
pro ES (např. v otázce odloženého navýšení počtu německých poslanců v EP až po volbách 
v roce 1994 a v poněkud neochotném akceptování parity zastoupení v Radě s Francií). Od 
té doby můžeme sledovat, že se v diskusi o institucionální reformě stýkají dva základní 
motivy; motiv prohloubení (nesený zejména institucemi EU politicky podporovanými 
subjekty zainteresovanými na silné regulační roli EU – mj. například zástupci asociací 
podnikatelských subjektů orientovaných na projekt hospodářské a měnové unie) doplněný 
požadavkem větší transparentnosti a implicitně i větší míry demokratické legitimity (po 
problémech ratifikačního procesu Maastrichtské smlouvy) a motiv vyrovnání disbalancí 
v zastoupení mezi členskými státy, kolem něhož se vytvořila shoda velkých členských států 
s cílem posílení proporcionality zastoupení ve vztahu k velikosti populace členských států, 
jmenovitě v Radě a v Evropském parlamentu. V polovině 90. let, v souvislosti s rozšířením 
EU o státy ESVO a s přiblížením perspektivy rozšíření o státy střední a východní Evropy, 
přibyl motiv třetí – argument efektivity fungování institucí EU ve vztahu k výhledu 
výrazného rozšíření. Rozšíření EU o deset či více postkomunistických států vyvolávalo 
obavy z možnosti zablokování rozhodovacích procesů jak na úrovni jednotlivých institucí, 
tak na úrovni legislativního procesu jako celku. Tato obava byla prohlubována také 
nejistotou ohledně míry předvídatelnosti chování budoucích nových členů vzhledem 
k jejich odlišné zkušenosti a pravděpodobně i odlišným zájmům. Rozšíření z roku 1995 
i očekávané východní rozšíření navíc potenciálně prohlubovaly problém nerovnosti 
zastoupení členských států, neboť do EU vstoupily či měly vstoupit převážně malé a středně 
velké státy. Zmíněné obavy se odrážely do konkrétních institucionálních otázek – velikosti 
Komise, rozdělení hlasů a vymezení rozhodovací procedury v Radě a do otázky rozsahu 
užívání většinového hlasování v Radě. Zde se též sbíhaly zájmy skupiny velkých států, které 
začaly aktivně prosazovat požadavek na posílení míry zastoupení v Radě. Výše uvedené 
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motivy se koncem 90. let protnuly a jejich průnik tak zformoval agendu institucionální 
reformy, kterou řešila zatím poslední úspěšně završená mezivládní konference, která dala 
vzniknout Smlouvě z Nice, tj. v současné době platnému institucionálnímu rámci EU.
Nové otevření institucionálních otázek přineslo jednání Konventu o budoucnosti EU 
v letech 2002 – 2003 a následná mezivládní konference ukončená v říjnu 2004 podpisem 
Smlouvy ustavující ústavu pro Evropu. Průběh jednání Konventu, mezivládní konference 
i problémy ratifikačního procesu napovídají, že v této fázi se nepodařilo vytvořit skutečný 
konsensus o charakteru institucionálních změn. Důvod lze spatřovat v tom, že v procesu 
převládl motiv prohloubení integrace EU, resp. centralizace podpořený zájmem velkých 
členských států na dalším relativním posílení vlastní pozice nad racionálními požadavky, 
které by spojovaly zájmy všech zainteresovaných aktérů. 
Máme-li posuzovat otázku institucionální reformy z pohledu České republiky jako 
členského státu EU, musíme vzít v potaz, jakým způsobem proces institucionální reformy 
do současnosti formoval politický prostor EU. Jak je naznačeno výše, institucionální otázky 
štěpily pozice zainteresovaných aktérů v procesu ústavní změny po několika liniích, z nichž 
nejvýznamnější se jeví linie integrace/nezávislost, velké státy/malé státy a staří členové/noví 
členové (Hosli – Arnold, 2005).  Pozice jednotlivých členských států na těchto liniích je navíc 
vzájemně provázána, neboť lze vyvodit, že pokud např. velké členské státy – které zároveň 
patří ve své většině ke starým členům – prosazují v institucionálních otázkách větší míru 
centralizace, tj. prohloubení integrace a zároveň posílení vlastní pozice v institucích unie, 
pak logicky tlačí menší členské státy, z nichž velká část jsou noví členové, do pozice, v níž se 
tyto snaží udržet větší míru nezávislosti a tudíž vzdorují snahám o oslabení vlastního vlivu. 
Zároveň lze také sledovat, že noví členové jsou tradičně více skeptičtí k pokusům o hlubší 
integraci, neboť jim chybí zkušenost s fungováním dosavadního integračního rámce. Toto 
lze samozřejmě konstatovat jen v obecné rovině, v konkrétních situacích vyjednávacích 
procesů o institucionální změně se pozice jednotlivých členských států mohou odchylovat 
od těchto postupů v závislosti na míře propojení dílčích agend v procesu vyjednávání 
a vlivu dalších aktérů na tento proces (Komise, EP, sekretariát Rady) (Beach 2005: 88-91). 
Ze zkušeností posledních kol jednání o změně institucionálních ustanovení zakládajících 
smluv lze nicméně vyvodit, že čím větší je počet vyjednávajících aktérů – členských států – 
a čím širší je spektrum institucionálních otázek otevřených pro vyjednávání, tím více mají 
jednotliví aktéři tendenci zastávat pozice odpovídající jejich základnímu skupinovému 
zařazení, tj. případně se i sdružovat pro vyjádření společné pozice. Jako příklad může 
sloužit vytvoření společného stanoviska 16 menších členských a kandidátských států na 
Konventu na jaře 2003 jako reakce na společný německo-francouzský návrh k otázce 
stálého předsednictví Evropské rady, způsobu ustavení předsedy Komise a dalším otázkám 
(Norman 2003: 179-183) i následné vyjadřování stanovisek jednotlivých členů k těmto 
otázkám v následující fázi jednání Konventu (Plechanovová 2005: 414 - 419).
Od doby jednání Konventu došlo k některým zásadním změnám v postavení aktérů: EU 
se rozšířila o deset nových členů, jejichž postavení se tím zrovnoprávnilo; ústavní smlouva, 
která byla uzavřena na podzim 2004 na základě návrhu vzešlého z Konventu a následného 
vyjednávání mezivládní konference, nebyla ratifikována. Česká republika se řadí k zemím, 
které k ratifikaci zatím nepřistoupily (dále též Dánsko, Irsko, Polsko, Portugalsko, Švédsko 
a Velká Británie; Finsko ji plánuje na druhou polovinu roku 2006 v době svého předsednictví) 
a ani nedeklarovala, že by k ratifikaci v nejbližší době přistoupila. Její pozice pro případné 
budoucí vyjednávání o změně ústavní smlouvy či jiných úpravách zakládajících smluv, 
které by se mohly dotknout institucionálních otázek, je proto relativně výhodná. 
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Pro následující přehled hlavních institucionálních otázek lze tedy obecně předpokládat, že 
Česká republika sdílí základní pozici identifikovanou její příslušností ke skupině menších 
členských států, v určitém kontextu pak může mít pro její pozici význam i skutečnost, že 
je novým členem EU a že ústavní smlouvu dosud neratifikovala. Od ostatních faktorů, 
které by mohly ovlivnit pozici ČR k hlavním institucionálním otázkám (např. preference 
v jednotlivých oblastech působnosti EU, pozice budoucího čistého plátce apod.), bude 
abstrahováno, neboť institucionální rámec, který je nástrojem pro naplňování cílů EU, je 
základem, který by měl vyjadřovat principy, na nichž je EU budována. Z dlouhodobého 
hlediska je proto nežádoucí, aby se institucionální otázky staly předmětem vyjednávání 
o vzájemných kompenzacích v rámci širšího spektra zájmů členských států.

12.2   Komise 
Otázka velikosti Komise a principu, na jehož základě jsou delegováni členové do této 
klíčové centrální instituce, je v obecné rovině diskutována již dlouhou dobu, poprvé 
byla zmiňována v souvislosti s rozšířením o státy Iberského poloostrova v polovině 80. 
let.  Primárně je vymezena aspektem efektivnosti a soudržnosti práce kolegia komisařů, 
jejichž počet se s rostoucím počtem členských států stále zvyšoval. Vznikala tudíž obava, 
že při pokračování tehdejší praxe – velké členské státy získávaly dva posty v Komisi, malé 
jeden – přestane být velké kolegium akceschopné; bude obtížné nacházet podporu pro 
legislativní návrhy a komisaři přestanou mít smysluplně vymezenou agendu, která se 
s jejich rostoucím počtem bude stále více štěpit. Zvláštním aspektem tohoto problému 
je pak i otázka řízení práce Komise, tj. postavení jejího předsedy, jeho kompetence jak ve 
vztahu k tvorbě agendy, tak ve vztahu k jednotlivým členům Komise. Řešení této otázky 
prošlo již několika stadii počínaje Amsterdamskou smlouvou až po ústavní smlouvu, ale 
dosud se nepodařilo dosáhnout konsensu o podobě trvalého řešení. V první fázi členské 
státy přistoupily na princip snížení počtu členů na počet shodný s počtem členských států za 
podmínky, že bude nalezena kompenzace v podobě změny rozhodovací procedury v Radě 
pro ty státy, které se vzdají dosavadního práva nominovat dva členy Komise, tj. pro velké 
státy (Amsterdamská smlouva, Protokol o institucích), v dalším kroku pak přijaly možnost 
snížení počtu členů na nižší počet než je počet členských států za podmínky, že členské 
státy se budou střídat v právu delegovat člena Komise na základě rotace, ale neshodly se, 
jak velká má Komise být, přičemž odložily toto rozhodnutí až na dobu po přistoupení 
27. členského státu (Smlouva z Nice). Ústavní smlouva by přinesla v této otázce pouze 
mírný posun, ačkoli návrh Konventu směřoval k radikálnějšímu omezení velikosti Komise. 
Posun spočívá ve stanovení konkrétního počtu členů (2/3 z počtu členských států), ostatní 
okolnosti zůstávají fakticky beze změn (omezení počtu členů je odkládáno až na druhé 
funkční období od okamžiku předpokládané platnosti ústavní smlouvy, tj. od roku 2014, 
tedy na ještě pozdější dobu, než předpokládá Smlouva z Nice a plán přistoupení Bulharska 
a Rumunska, otevřena zůstává i možnost rozhodnutí Rady o jiném počtu členů Komise).
Ve srovnání s vymezením ve Smlouvě z Nice lze zaznamenat dva rozdíly: na jedné straně 
je patrná snaha o přesnější určení počtu členů (ustanovení Smlouvy z Nice neřeší situaci, 
co se stane, jestliže se Rada jednomyslně neshodne na konkrétním počtu členů nižším než 
počet členských států či na pravidlech rotace). V ústavní smlouvě je sice zřejmé, jaký má 
být počet členů po snížení, ale i zde je k realizaci třeba jednomyslné rozhodnutí Evropské 
rady formou evropského rozhodnutí a není jasné, jak by ke snížení mohlo fakticky dojít, 
pokud nebude v ER tento konsensus dosažen. Druhý rozdíl, který stojí za zmínku, je 
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teoreticky otevřená cesta k rozhodnutí o jiném počtu členů Komise. Je tím nahrazeno 
dřívější ustanovení čl. 213 (ex 157 ES), které předpokládalo, že počet členů Komise může 
být měněn jednomyslným rozhodnutím Rady. V tomto ohledu lze tedy zařazení otázky 
počtu členů Komise na program jednání mezivládních konferencí považovat za formálně 
vzato zbytečné, protože tato otázka mohla být řešena bez změny smluv kdykoli, na druhé 
straně je naopak důkazem skutečnosti, že ze strany členských států je otázka počtu 
členů Komise a způsobu jejího ustavení považována za zásadní, neboť má přímý vztah 
k pravidlům zastoupení členských států v institucích EU bez ohledu na způsob definice 
postavení dané instituce i jejích jednotlivých členů.
Tendence ke snížení počtu členů Komise, které jsou patrné v posledním desetiletí, 
lze proto vnímat v tom smyslu, v jakém jsou zdůvodňovány svými proponenty – tedy 
z hlediska zachování efektivnosti a konzistentnosti její práce, lze ji však též vnímat jako 
jeden z projevů trendu patrného ve stejném období – relativního oslabování Komise ve 
vztahu k ostatním institucím EU, zvláště vůči Radě a Evropské radě, na druhé straně však 
i vůči EP. Tím lze vysvětlit, proč velké členské státy postupně přešly od postoje, který hájil 
jejich letité vydržené právo na dva členy Komise, k postoji, který je k otázce vlastního 
zástupce v Komisi téměř indiferentní. Jejich úsilí během několika kol institucionální 
reformy se proto soustředilo na prosazení změny pravidel pro zastoupení v Radě, které 
bude znamenat jejich relativní posílení vůči menším členským státům, přičemž tuto jejich 
relativní pozici ještě dále oslabil zmíněný tlak na zmenšení Komise, protože právě menší 
státy tradičně vnímají Komisi jako svého přirozeného spojence (Plechanovová 2004a: 
kap. 4). Bez záruky zastoupení v této instituci se však i pro menší státy vztah ke Komisi 
potenciálně problematizuje, neboť její iniciativy se stanou případně ohrožující – bez záruky 
stálé přítomnosti národního zástupce, který by fungoval jako nástroj včasného varování.
Je třeba též zmínit, že postoj samotné Komise k otázce vlastní velikosti se v minulosti 
ukázal jako nekonzistentní: v 90. letech zastávala názor, že má být uplatněn princip každý 
členský stát jednoho člena Komise, v průběhu příprav mezivládní konference v roce 2000 
však nově nastoupivší, politicky oslabená Komise (po vynucené rezignaci Santerova kolegia 
na jaře 1999), v čele s Romano Prodim ustoupila tlaku ze strany velkých členských států 
a vyjádřila se pro snížení počtu na číslo menší, než je počet členských států, čímž de facto 
přispěla k přijetí tohoto řešení ve Smlouvě z Nice. Táž Komise, konfrontována s návrhem 
ústavní smlouvy na snížení počtu členů na patnáct, však opět změnila názor a vrátila se 
v září 2003 k původnímu stanovisku, že počet jejích členů má odpovídat počtu členských 
států.
S ohledem na ustanovení v současné době platné Smlouvy z Nice lze předpokládat, že 
otázka rozhodnutí o počtu členů Komise by měla být rozhodnuta v relativně blízké době, 
neboť toto rozhodnutí je vázáno na přistoupení 27. členského státu. Nicméně protokol 
o podmínkách a opatřeních pro přijetí Bulharska a Rumunska uzavřený v červnu 2005 
vychází z předpokladu platnosti tzv. ústavní smlouvy, tudíž přiznává oběma novým 
členským zemím právo na nominování člena Komise od okamžiku přistoupení až do 
konce jejího funkčního období a otázku snížení počtu členů neřeší.1 
Dojde-li v budoucnu k rozhodnutí o snížení počtu členů Komise pod úroveň počtu členských 
států, pak se postavení Komise v institucionálním rámci EU i vůči členským státům nutně 
změní. Povahu těchto změn lze v současnosti pouze odhadovat, neboť nemáme k dispozici 
žádné komplexní analýzy, které by se systematicky zabývaly pravděpodobnými změnami, 
zejména ve vztahu k chování členských států, jež se může promítnout i do způsobu jednání 
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Rady jako instituce, již tvoří zástupci členských vlád. Jakkoli je tedy reforma Komise 
tématem poutajícím pozornost na politické i akademické úrovni již řadu let, argumentace 
se soustřeďuje pouze na pravděpodobné negativní dopady rostoucího počtu členů na 
fungování instituce, přičemž naprosto chybí úvahy o potenciálních negativních vlivech 
zmenšení EK  na institucionální rámec EU a způsob jeho fungování. S těmito argumenty 
se můžeme setkat pouze na úrovni politické debaty (ztráta legitimity EK jako iniciátora 
politiky EU, snížení politické podpory integračnímu procesu ze strany členských států 
apod.), v akademické diskusi seriózní rozbor chybí. Shrneme-li argumenty k otázce 
velikosti Komise z hlediska zájmů ČR, pak lze konstatovat, že neexistuje důvod, proč by 
měla být ČR zainteresována na snížení počtu členů Komise.
Druhou otázkou, která byla ve vztahu ke Komisi v posledním období také předmětem 
živých diskusí, byl způsob ustavení Komise, včetně procedury výběru a schválení jejího 
předsedy, případně též jeho kompetencí. Tato otázka je součástí komplexu institucionálních 
vztahů, které jsou vnímány jako faktory mající potenciál přispět k řešení problému 
demokratického deficitu politického systému EU. Názory lze rozdělit na ty, které soudí, 
že EU v zásadě nemá problém demokratického deficitu, neboť funkce demokratického 
politického procesu, odpovědnosti a kontroly jsou dostatečně zajištěny na národní úrovni 
(Moravcsik 2002, 2004), případně že snahy o posílení vazby mezi politickým procesem 
v EP a Komisí mohou vést k rizikovým důsledkům, které mohou ohrozit nezávislost 
a vyváženost činnosti Komise jako instituce s významnými regulačními funkcemi (Majone 
2002).2 Jde tedy o to, zda má být složení Komise, včetně výběru jejího předsedy, podřízeno 
autonomnímu politickému procesu EU, tj. být závislé na výsledcích voleb do EP, příp. 
zda má být předseda Komise přímo volen parlamentem (nikoli schvalován hlasováním 
v EP poté, kdy je osoba nominovaná na tuto funkci vybrána rozhodnutím Evropské rady 
– jak je tomu dnes),3 příp. též zda mají být dále rozšířeny možnosti hlasování o důvěře 
Komisi. Argumenty pro politizaci lze shrnout: EU prošla obdobím budování velkých 
projektů – jednotného vnitřního trhu a hospodářské a měnové unie – nyní jde o to, jak 
budou tyto systémy nastaveny, a to je otázka volby politiky podél pravolevé politické 
osy. Tuto volbu by neměly dělat politické elity formou kompromisu mezi vládami různé 
politické orientace, ale měla by být výsledkem přímého politického mandátu evropských 
občanů. Aby toho mohlo být dosaženo, musí být evropský politický prostor otevřen pro 
celoevropská témata, uvolněna kontrola národních stranických centrál nad kandidátkami 
do EP a následně propojovány volební programy podle ideologických kritérií napříč přes 
národní hranice, včetně nominace kandidáta na post předsedy Komise před volbami do EP. 
Politický proces v EU by se tak měl stát průhlednější, nositelé jednotlivých zájmů čitelnější 
a rozhodnutí o tom, kdo budou vítězi a kdo poražení v tomto procesu, by bylo vázáno na 
jasně identifikovatelnou většinu na všech úrovních rozhodovacího procesu – v Komisi, 
Radě i EP (Hix 2006).
Argumenty proti politizaci upozorňují na slabou artikulaci zájmů na úrovni EU, na 
problém sdílení kompetencí s členskými státy, na neexistenci skutečně evropských 
politických stran, na problém existence politického štěpení po linii pro/antievropské, kde 
není zřejmé, jak bude toto transformováno do pravolevé orientace, příp. zda je to vůbec 
možné (Majone 2002; Bartolini 2006). Celkově tedy vedou tyto argumenty k závěru, že 
existuje riziko politické fragmentace, která nepřispěje k vytváření většinového názoru, jenž 
by výrazněji legitimizoval politickou volbu, naopak může oslabit zatím slabé struktury 
politické artikulace na evropské úrovni. 
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Z hlediska zájmů jednotlivých skupin členských států lze obecně předpokládat, že v případě 
postupující politizace agendy EU bude relativně klesat význam národně definovaných 
zájmů a vzroste význam sociálně ekonomicky vymezených zájmů. Za předpokladu, že 
by nedošlo k jiným změnám ve vymezení rozhodovacích procesů, by narostl význam 
okamžité  konstelace z hlediska politické orientace členských vlád. V dlouhodobějším 
časovém horizontu by pak bylo možné očekávat větší míru propojení politického 
procesu v členských zemích, včetně harmonizace faktorů ovlivňujících jeho dynamiku. 
Pravděpodobným důsledkem by pak byla i větší míra zprostředkovaného vlivu sociálně 
ekonomické situace ve velkých ekonomikách členů EU na politický proces v menších 
členských státech. Na druhé straně, vezmeme-li v potaz cíl začlenění nových členských 
ekonomik do hospodářské a měnové unie EU, lze dosažení takového stavu ve střednědobém 
horizontu beztak očekávat.

12.�   Rada
Zastoupení v klíčovém rozhodovacím orgánu EU a vymezení rozhodovací procedury 
je dlouhodobě považováno za nejcitlivější otázku institucionální reformy, neboť 
bezprostředně ovlivňuje postavení členských států, tudíž i jejich schopnost ovlivnit 
výsledky politického procesu uvnitř EU. Význam těchto otázek je možno považovat na 
jedné straně za symbolický, protože přes rozšiřující se uplatnění většinového rozhodování 
s postupujícími revizemi zakládajících smluv přetrvává praxe rozhodování konsensem 
v naprosté většině rozhodnutí v Radě, na druhé straně však představují principiální 
aspekt, neboť jejich prostřednictvím je deklarován vzájemný vztah členských států uvnitř 
společenství. Přirozeně proto tyto otázky poutají nejvíce pozornosti, nicméně existují i další 
dobré důvody, proč se otázce rozhodovací procedury v Radě věnuje dnes patrně největší 
část odborné literatury zaměřené na jednotlivé aspekty institucionální reformy EU. Tím 
nejvýznamnějším je rozhodovací procedura, která používá váženého hlasování. Tento typ 
rozhodování totiž generuje důsledky, které nejsou často předpokládány, neboť schopnost 
aktéra ovlivnit výsledek hlasování nezáleží pouze na počtu přidělených hlasů – jak se může 
na první pohled zdát – ale také na počtu všech aktérů, rozdělení hlasů mezi ně a na úrovni 
prahu stanovené většiny. Skutečnou míru vlivu jednotlivého aktéra na výsledek hlasování 
proto nelze intuitivně odhadnout a efekt stejného počtu vážených hlasů pro jednoho aktéra 
se může měnit v důsledku změny kteréhokoli z dalších zmíněných faktorů.4

Pohlédneme-li na vývoj snah velkých členských států o změnu rozhodovací procedury 
v Radě od poloviny 90. let do současnosti, vidíme, že byly přehlídkou různých variant 
řešení, která se opakovaně setkávala s odporem některých členských států či jejich skupin. 
První úspěšnou změnu přinesla Smlouva z Nice, a to i přesto, že přijaté řešení se celkem 
oprávněně stalo okamžitě terčem kritiky. Namísto aby Rada EU získala srozumitelnější, 
transparentnější a demokratičtější rozhodovací proceduru, dostala proceduru složitější, 
méně transparentní, která navíc přináší nevyrovnané důsledky pro různé skupiny členských 
států (více viz např. Plechanovová 2004a, kap. 5). Navíc, základní otázka nerovného 
zastoupení různě lidnatých členských států byla řešena pouze nepřímo – Německo získalo 
stejný počet vážených hlasů jako ostatní velké státy, přestože velikost populace byla 
jediným argumentem pro iniciovanou změnu. Větší míru svého vlivu může uplatnit pouze 
v případě, že chce zabránit přijetí předlohy, s níž nesouhlasí – kontrolou, zda kvalifikovaná 
většina vážených hlasů a nadpoloviční většiny členských států reprezentuje také alespoň 
62 % populace EU. Skutečnost, že má Německo zhruba o 5 % obyvatel více než Francie či 
Británie mu dává nepatrně větší schopnost takovému rozhodnutí zabránit. 
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Nebylo proto divu, že v době svolání Konventu byla otázka rozhodovací procedury v Radě 
pro rozhodování kvalifikovanou většinou otevřena znovu. Lze pak považovat za ironii osudu, 
že Konvent nakonec přijal řešení, které na dvou předchozích mezivládních konferencích 
navrhovala Komise a které členské státy v obou případech odmítly. Systém vážených hlasů 
doplněný požadavkem nadpoloviční většiny členských států a 62% podílu populace EU ze 
Smlouvy z Nice měl být nahrazen „jednodušší“ procedurou:  kvalifikovaná většina by byla 
vyjádřena nadpoloviční většinou členských států a 60% podílem populace EU. V prosinci 
2003 Polsko a Španělsko zablokovaly mezivládní konferenci o návrhu ústavní smlouvy 
právě kvůli této otázce, neboť by tak přišly o zvýhodnění, kterého v Nice dosáhly. Během 
následujícího půl roku byl nalezen kompromis, který původně „jednoduchou“ proceduru 
opět zkomplikoval,5 přičemž ovšem nevyřešil její základní problém – takto nastavená 
procedura z dlouhodobého hlediska, tj. po rozšíření o Bulharsko a Rumunsko, zvýhodňuje 
nejvíce a nejméně lidnaté členské státy a znevýhodňuje členy se středně velkou populací, 
tj. i Českou republiku. Míru zvýhodnění, kterou by takto získalo Německo ve srovnání 
se současnou úpravou, lze dokonce považovat za nepřijatelnou, stejně jako celkovou 
koncentraci vlivu v rukou nejlidnatějších členských států, jež by výrazně vzrostla na úkor 
členů se středně velkou populací (Plechanovová 2006: 20).
Nahlížíme-li tudíž otázku rozhodovací procedury v Radě z pohledu zájmů ČR, pak ani zde 
není důvod, aby byla realizována změna v duchu tzv. ústavní smlouvy. Současná úprava 
podle Smlouvy z Nice má sice k optimálnímu stavu daleko, ale poskytuje ČR větší míru 
vlivu, a i z hlediska celkového rozložení vlivu mezi všechny členské státy je stále ještě lepším 
řešením, než jaké přestavuje procedura obsažená v ústavní smlouvě. Pokud by tudíž nebyla 
v případných nadcházejících jednáních o úpravách institucionálního rámce navrhována 
úprava, která by řešila otázku váženého hlasování v Radě systematicky a v souladu s jasně 
stanovenými principy (např. Felsethal a Machover 2000; Plechanovová 2004b) – což se 
v dané chvíli nezdá pravděpodobné – nemá ČR důvod podporovat v této otázce změnu.
S rozhodovací procedurou v Radě je též těsně spojena otázka rozsahu užití rozhodování 
kvalifikovanou většinou. Nahlédneme-li historii snah o institucionální změnu od 90. let, 
pak tyto dvě otázky jsou úzce spojeny. Z hlediska členských států zainteresovaných na 
těchto změnách se jedná o logické propojení dvou kompatibilních cílů: posílení míry vlivu 
v rozhodovací proceduře většinového rozhodování umožní při její aplikaci realizovat 
relativně větší vliv na osud budoucích rozhodnutí tam, kde bude tato procedura zavedena. 
Na druhé straně však stojí argument, že většinové rozhodování v Radě problematizuje 
osud budoucí legislativní normy v těch členských státech, které ji při schvalování v Radě 
nepodpořily – neboť ji často následně neaplikují –, a celkově pak i legitimitu takovýchto 
rozhodnutí. Některé příklady z posledního období – např. osud směrnice o fúzích přijaté po 
čtrnáctiletém snažení v roce 2004 pro setrvalý odpor Německa v podobě, která neodpovídá 
původnímu záměru Komise – napovídají o tom, že rozhodnutí kvalifikovanou většinou 
nemusí být v citlivých otázkách řešením problému kolektivního rozhodování velkého 
počtu členských států (Hayes-Renshaw a Wallace 2006: 292-293).6 Kultura převažujícího 
konsensu při rozhodování Rady – podpořená dlouholetou tradicí na základě lucemburského 
kompromisu a kompromisu z Ioanniny – má v tomto ohledu z dlouhodobého hlediska 
své opodstatnění, neboť zabraňuje situacím, kdy se některý členský stát může dostat do 
situace, kdy se cítí donucen k jednání, jež vnímá jako ohrožující  pro významné hodnoty 
své společnosti. Proto je požadavek na další rozšiřování většinového rozhodování v Radě 
potenciálně problematický, neboť ohrožení konsensuální kultury v Radě může vést ke 
vzniku trvalých linií štěpení mezi členskými státy, příp. k pocitu vyloučení, které zcela jistě 
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nemohou prospět soudržnosti EU jako celku. Zvláště s ohledem na situaci po posledním 
rozšíření o velký počet nových členských států, jejichž zájmy jsou pouze postupně 
akomodovány v rámci systému EU, je třeba postupovat velmi citlivě. 
Máme-li pak zodpovědět otázku o pozici ČR k otázce rozšiřování většinového 
rozhodování, pak i v případě, pokud by se podařilo členským státům shodnout na 
optimální podobě rozhodovací procedury v Radě pro stanovení kvalifikované většiny, 
by byla na místě krajní zdrženlivost. Proti argumentu větší efektivity rozhodovacího 
procesu – která je předpokládaným důsledkem rozšiřování většinového rozhodování, 
nicméně není podpořena dostatečnými empirickými zjištěními7 – stojí argument potřeby 
politické soudržnosti EU, který po posledním rozšíření a před současnými politickými 
i ekonomickými výzvami vnějšího světa, znatelně převažuje. V nepříliš harmonické 
atmosféře po neúspěšné ratifikaci ústavní smlouvy, kdy se členským státům opakovaně 
nedaří nalézt konsensus o strategii dalšího postupu EU, by snahy o další rozšiřování 
většinového rozhodování v Radě byly pravděpodobně vnímány jako pokus o získání 
souhlasu s uplatněním principu prohlubování integrace, aniž je v praktické rovině zřejmá 
jeho skutečná potřeba.

12.�   Evropský parlament
EP  je dlouhodobě zdrojem největší dynamiky vývoje institucionálního rámce EU. Prošel 
procesem postupného posilování kompetencí a jejich rozšiřování na další a další oblasti 
působnosti EU. Nejdynamičtější fáze tohoto vývoje kulminovala v období zhruba před 
deseti lety, v době přijetí Amsterdamské smlouvy. Následující období lze vnímat jako 
období váhání – zda je možné dát EP stejné postavení, jaké mají legislativní sbory v rámci 
národních států.  Jednoznačná odpověď zatím nebyla dána. Významným příspěvkem k ní 
byla ústavní smlouva, mj. díky roli, kterou členové EP sehráli v rámci jednání Konventu, 
kdy se jim podařilo přispět k prosazení některých důležitých principů (standardizace 
rozhodovacích procedur, hierarchizace legislativních aktů, posílení pravomocí EP vůči 
rozpočtu EU aj.). Parlamentarizace politického procesu v EU by v případě naplnění 
ústavní smlouvy výrazně postoupila a tento aspekt by bylo možné vnímat jako jeden 
z nejpřínosnějších z hlediska demokratizace politického života unie. Jak bylo však 
naznačeno výše, tento proces má vazby na další aspekty fungování institucionálního rámce 
EU, na něž je třeba poukázat, sledujeme-li tento vývoj z pohledu zájmů členského státu. 
Zmínit je třeba zejména dvě již naznačené vazby – vazbu mezi procesem parlamentarizace 
a politizace a vazbu představovanou požadavkem standardizace rozhodovacích procedur, 
kde by se základní rozhodovací procedurou měla stát procedura spolurozhodování Rady 
a EP. Některé z implikací první z těchto vazeb již byly naznačeny výše, zdůraznit by bylo 
třeba aspekt upevnění linií ideologického štěpení v EP. Je však otázkou, jaké by tento proces 
mohl přinést změny do organizace práce EP a způsobu rozhodování. Již dnes EP organizuje 
svoji práci i rozhodování po linii politických frakcí, dlouhodobé rozdělení politických sil 
v EP však nutí k jejich vzájemné spolupráci. Pokud by proces politizace prostoupil i další 
instituce (EK, Radu), pak by se paradoxně mohla snížit flexibilita rozhodování EP s ohledem 
na potřebu politické podpory určité politické koalice na úrovni EK či Rady, na druhé 
straně by však EP mohl získat větší míru vlivu na formulování agendy EU. Standardizace 
procedury spolurozhodování je pak z hlediska EP významným přínosem, který má 
i význam symbolický: normální je, že EP spolurozhoduje s Radou, pokud tak nečiní, jedná 
se o výjimku. Vazba na většinové rozhodování v Radě má však i své problematické stránky 
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– jak naznačeno. Spojení těchto dvou rozhodovacích procedur má svoji historicky vzniklou 
logiku: je-li třeba v zájmu vyšší efektivity zavést většinové rozhodování v Radě, pak klesá 
míra legitimity takového rozhodnutí, kterou je možno posílit, pokud bude mít na přijetí 
rozhodnutí podíl přímo volený EP. Problémem zde není, že se rozšiřuje a posiluje účast 
EP na tvorbě rozhodnutí, potenciálně však může být problémem s tím spojené rozšiřování 
většinového rozhodování v Radě.
Vazba mezi zájmem členského státu a postavením EP je druhotná, odvozená od 
institucionálních vazeb, u nichž je přímo či nepřímo řešena otázka zastoupení členského 
státu.  Pozice ČR k otázce postavení EP v institucionální struktuře EU by proto měla 
být podřízena rozhodnutí o pozici k výše zmiňovaným institucionálním otázkám. 
Proces parlamentarizace a politizace bude – pravděpodobně – na jednu stranu zvyšovat 
demokratičnost politického systému EU, na druhou stranu bude ovšem za stávajícího 
složení EU snižovat míru vlivu ČR na politický proces. Pokud by tento vývoj byl doprovázen 
snižováním míry vlivu členských vlád, pak by proti němu nebylo možno mnoho namítat. 
Byl by důkazem vytváření evropského politického národa, artikulace a reprezentace zájmů 
na evropské úrovni a vytváření autonomní úrovně vládnutí. Pakliže by však probíhal 
při zachování či dokonce posilování vlivu členských vlád – což je současný trend vývoje 
– a způsob rozdělení jejich vlivu by měl rysy naznačené ústavní smlouvou, pak nutně 
směřuje nejen k relativnímu oslabení středně velkých členských států, ale též k oslabení 
vlivu jejich obyvatel jako občanů EU.

12.�   Závěr
Pokusíme-li se na základě výše uvedeného formulovat predikci pozice ČR v nadcházejícím 
období, zvláště pak s ohledem na funkci předsednictví EU v roce 2009, můžeme shrnout, 
že ČR je zásadním způsobem limitována svojí příslušností ke skupině středně velkých 
členských států, které zpravidla nemají schopnost prosadit vlastní návrhy týkající se 
základních vazeb institucionálních vztahů v EU.8  Navíc, je třeba počítat se skutečností, 
že v následujících dvou letech budou EU předsedat Německo a Francie, které se jistě 
pokusí posunout debatu o budoucnosti EU k nějakým konkrétním návrhům, tudíž naše 
předsednictví bude výrazně ovlivněno schopností reagovat na tyto podněty. Jejich podobu 
je v této chvíli obtížné předjímat, zvláště s ohledem na nadcházející prezidentské volby 
ve Francii v příštím roce. Základní pozici Německa nicméně předvídat lze, neboť jeho 
postoj je v zásadě konzistentní již dlouhou dobu, a to bez ohledu na výměnu vlády, která 
proběhla v loňském roce. Bude tedy spíše otázkou, zda politické vedení Francie vzešlé 
z příštích voleb bude ochotné sdílet s Německem jeho priority a bude ochotné podpořit 
jeho představu o podobě žádoucích institucionálních změn, i přes negativní výsledek 
francouzského referenda o ústavní smlouvě. Pokud by taková situace nastala, byla by 
pozice ČR v následujícím období obtížná. Je proto namístě poukázat na blízkost zájmů 
ČR s velkou skupinou středně velkých členských států EU a na blízkost základních postojů 
nových členských států, neboť jakkoli v otázkách každodenního rozhodování EU se zájmy 
štěpí podle povahy rozhodovaných otázek, v rozhodnutích o základním institucionálním 
rámci by rostoucí snahy o posilování velkých členských států měly být vyvažovány 
koordinovanou pozicí států menších.
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Poznámky
 1 Další dokument přístupových smluv, Akt o  přistoupení, nicméně řeší podmínky přistoupení pro případ, 

že na počátku roku 2007 nebude ústavní smlouva ještě platná, tudíž upravuje znění stávajících smluv. Ani 
ten však nepředjímá rozhodnutí o snížení počtu členů Komise.

 2 Majone přirovnává Komisi k tzv. čtvrtému ramenu vlády, tj. k nezávislým institucím, pro jejichž výkon 
funkce je třeba silnější ochrany před vlivem demokratického politického procesu, aby mohly zajistit 
„konzistentnost, spravedlivost a odbornost regulační politiky...” – např. centrální banky, různé komise, 
rady ap. (Majone 2002: 385-386)

 3 Smlouva z Nice nicméně zavedla rozhodnutí o nominaci předsedy EK kvalifikovanou většinou namísto 
dosavadní jednomyslnosti, což výrazně posunulo výběr osoby od volby, která představovala „nejmenší 
společný jmenovatel“ – vláda s největší distancí vůči integračnímu procesu měla největší vliv na výběr 
nominovaného, směrem k uplatnění politických preferencí většiny. Tuto institucionální změnu lze 
považovat za rozhodnutí s nezamýšlenými důsledky, neboť motivem k ní byla obava ze zablokování 
rozhodnutí po východním rozšíření, nikoli snaha o politizaci.

 4 Pro ilustraci může posloužit příklad EHS v době před prvním rozšířením. Vážené hlasy byly rozděleny: 
Francie, Itálie a SRN po 4 hlasech, Belgie, Nizozemsko po 2 hlasech a Lucembursko 1 hlas, kvalifikovanou 
většinu představovalo 12 hlasů. Mohlo by se zdát, že Lucembursko mělo pouze dvakrát menší vliv než 
ostatní státy Beneluxu a čtyřikrát menší vliv než velké státy, ve skutečnosti však nemělo vůbec žádný vliv, 
protože vahou svého jednoho hlasu nemohlo rozhodnout o osudu žádné vítězné koalice, neboli pokud 
by některé členské státy chtěly prosadit konkrétní legislativní návrh, hlas Lucemburska jim nikdy nemohl 
pomoci. Volební síla Lucemburska byla tudíž nulová i přesto, že počet přidělených hlasů byl nenulový. 
Když se EHS rozšířilo o další tři členy, situace se změnila. Ačkoli poměr přidělených hlasů zůstal téměř 
stejný a podíl Lucemburska na celkovém počtu vážených hlasů výrazně poklesl (z 1/17 na 2/58), jeho 
volební síla vzrostla. Od té doby již Lucembursko ani žádný jiný členský stát neměl nulovou volební 
sílu.

 5 Zvýšil práh kvalifikované většiny u obou kritérií – na 55 % členských států (nejméně však 15) a na 65 % 
populace EU. Blokující menšinu musí vytvořit nejméně čtyři členské státy – tj. Německu je znemožněno, 
aby využilo velikosti své populace k vytvoření blokující menšiny pouze s dalšími dvěma velkými státy.

 6 Německá vláda cítila dlouhodobou snahu o prosazení liberálně koncipované směrnice o možnosti 
násilného převzetí firem jako principiální otázku národního zájmu a v poslední fázi rozhodovacího 
procesu, kdy měl EP hlasovat o společném textu vzešlém z dohodovacího výboru Rady a EP v roce 2001, 
mobilizovala německé poslance v EP na národním základě, aby hlasovali proti této normě, čímž zabránila 
jejímu přijetí. Skutečnost, že Německo mohlo tohoto dosáhnout s ohledem na počet svých poslanců, 
zatímco jinému členskému státu by se to nemohlo podařit, je v tomto ohledu poněkud zneklidňující 
a poukazuje na význam institucionálních ustanovení v zakládajících smlouvách.

 7 Kvantitativní empirické studie z poslední doby jednoznačně poukazují na skutečnost, že hlasování 
v Radě nadále zůstává spíše výjimkou nežli pravidlem, přičemž se hlasování v těch oblastech, kde existuje 
dlouholetá praxe rutinního řízení určitých oblastí spolupráce – zejm. jednotný trh, zemědělská politika 
a rybolov – vyskytuje častěji, a v dalších, např. v obchodní politice se hlasování implicitně přesouvá na 
nižší úroveň Výboru stálých zástupců či pracovních skupin (Hayes-Renshaw – Wallace: 296). Indikativní 
výsledky počátků výzkumu zabývajícího se změnou v rozhodovacích procesech po posledním rozšíření 
naznačují, že v rozhodovací praxi v Radě nedošlo k významnějším změnám (např. Hayes-Renshaw – 
Wallace: 53).

 8 Výjimečné situace jako vliv Lucemburska na základní podobu Maastrichtské smlouvy mohou být spíše 
výjimkou potvrzující pravidlo.
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Předsednictví Rady EU je instituce, kterou lze s trochou publicistické nadsázky přirovnat 
ke „kouči“1 sportovního mužstva. Členský stát, jemuž je funkce svěřena, totiž během svého 
mandátu neřídí jen jednání Evropské rady (což je bezesporu mediálně nejvděčnější aspekt 
Předsednictví a proto bývají summity a Předsednictví ztotožňovány), ale také spravuje 
komplikovaný a rozvrstvený aparát Rady EU. Pomyslný předsedající stát tak má za úkol 
nejenom stanovování cílů, ale také volbu nejlepšího způsobu k dosažení vytýčené mety. 
O vysokých výkonech během „koučinku“ přitom není pochyb, protože družstvo složené 
z dnes 25 zemí vykazuje celou míru specifik.  Kromě politických a hospodářských 
rozdílů jeho členů je práce týmu komplikována multikulturalismem a multilingvinním 
chodem celého systému. Cílem následujícího příspěvku je analyzovat veškeré funkční 
roviny „unijního koučinku“. Jak rovinu Rady EU (včetně Evropské rady), tak samotné 
Předsednictví. To totiž rámec Rady (a jejich úrovní) často překračuje a s Radou jej proto 
nelze zaměňovat. 

1�.1   Evropská rada a Rada EU: průsečíky a specifika
Institucionální struktura EU může na první pohled působit nepřehledným dojmem. Celá 
soustava se ale zjednoduší za předpokladu, že z ní vydělíme orgány určené k  reprezentaci 
národních zájmů členských zemí. Za tímto účelem byla  při vzniku Společenství vytvořena 
pouze jediná platforma,2 a to rada. Rada představuje pro členské země fórum, na němž je 
žádoucí a tudíž i akceptovatelné prezentovat národní postoje. Země se ve snaze realizovat 
své programy sdružují do koalic, vystavují do opozice a využívají řadu specifických 
nástrojů. Schopnost zemí prosadit svá očekávání je závislá na řadě faktorů, přičemž jedním 
z nejvýznamnějších je právě prostor užívaný pro politické jednání. Rada na nejvyšší politické 
úrovni se označuje jako Evropská rada. Jedná se o suverénní instituci spadající do rámce 
EU. Evropská rada je nejvyšší politickou arbitrážní úrovní, jejímž cílem je vyhledávat nová 
témata, řešit aktuální otázky a demonstrovat jednotu a zájmy EU. Proti tomu pravidelné 
setkávání ministrů s označením Rada EU3  je místem, kde se realizuje každodenní 
rozhodovací agenda. Na půdě Rady EU se stanoviska států střetávají denně a s intenzitou 
odpovídající projednávání konkrétních legislativních kauz. Obě institucionální úrovně se 
protínají ve svém organizačním zázemí a v některých svých principech. (Hayes-Renshaw, 
Wallace 1997: 158-195) Jedním z nejvýznamnějších je Předsednictví. 

1�.1.1   Zakotvení rad v institucionálním systému EU
Evropská rada i Rada EU mají v institucionální soustavě přesně vymezenou úlohu. 
Evropská rada určuje směry a Rada EU je provádí. Zasedání Evropské rady jsou obvykle 
dvakrát ročně. Pokud se nejedná o nějakou mimořádnou situaci, projednávají nejvyšší 
představitelé přesně stanovený plán, který je v podobě tzv. Závěrů Předsednictví 
(Presidency conclusions) vymezujícím mandátem pro další instituce. Výstupem Evropské 
rady mohou být také reakce na bezprostřední mezinárodně politické otázky, případně 
mezníky v integračním procesu. Evropská rada tak může zpracovávat podněty ze strany 
Komise, jednotlivých zemí a dalších aktérů. 
Rada EU je naopak přímým realizátorem aktivit Unie. Největším objemem činnosti Rady 
je podíl na legislativním procesu. Na základě smlouvami daných procedur Rada jedná 
o legislativních návrzích Komise a vykonává další úkoly. Asistentem Rady EU je tzv. Výbor 
stálých zástupců (COREPER). Tato platforma, kterou lze vnímat jako pokračovatelku 
funkční roviny Rady, zajišťuje hladký průběh každodenních jednání. Rozděluje 
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projednávané položky na konsensuální a naopak připravuje podklady k sporným bodům. 
Pod touto přípravnou úrovní existuje řada výborů a expertních skupin, které pomáhají 
analyzovat jednotlivé otázky a připravovat podklady.4 (Hayes-Renshaw, Wallace 1997: 70-
100) Všechny zmíněné úrovně rad se protínají v Generálním sekretariátu. Tento uzlový 
bod zastává tradiční administrativně manažerské funkce, ale stále více se zabývá také 
konkrétními politickými úkoly. (Westlake, Galloway 2004: 349)

Schéma institucionální pyramidy rad v EU

Zdroj: autoři

Nejvýznamnějším společným bodem, skrze nějž je realizován kontakt s dalšími institu-
cemi a aktéry, je instituce Předsednictví. Předseda je také spojovníkem mezi mezivládní 
reprezentací zemí a Vysokým zmocněncem pro SZBP, který je výkonným článkem na poli 
zahraniční politiky a bezpečnosti. Nejužší vazba Rady a Evropské rady je ke Komisi, kte-
rá v ideálním případě představuje spojence a asistenta. Především předseda Komise je 
spoluúčastníkem zasedání a spojencem ve vyjednávání. Spojuje tak obě mezivládně kon-
struované roviny rady s dalšími částmi institucionální soustavy. V případě Rady EU se 
nicméně vyskytují také situace, kdy se v konkrétní kauze vytvoří silná vazba mezi Radou 
EU a Evropským parlamentem.
Zcela specifickou rovinou spolupráce Evropské rady a Rady EU, ale ostatně i dalších institucí 
EU, je mezivládní konference. Ať se již jedná o „ústavní“ mezivládní konferenci, nebo 
konferenci vedenou za účelem přijetí rozhodnutí o dalším rozšíření EU, jejich jedinečnost 
je zřejmá. Doposud suverénní aktéři na úrovních rad se v průběhu mezivládní konference 
stávají ještě nezávislejšími. Vedení týmu v tomto období připomíná přípravu na olympijské 
hry či jiný výjimečný sportovní podnik. Jde o jedinečnou příležitost získat mimořádný 
úspěch, nebo naopak na dlouho hodně ztratit. (srov. Westlake, Galloway 2004: 190-197) 
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1�.1.2   Evropská rada v čele unijního pelotonu
Evropská rada je jednoznačnou špičkou politické reprezentace EU. Sdružuje hlavy států 
a vlád a představuje tedy nejvyšší možnou rovinu politického dialogu. Je vůdčí silou EU 
a zárukou základní polické shody. Evropská rada byla vytvořena až v 70. letech jako „poučení 
se z krize“, kdy došlo k zablokování komunikace mezi Komisí a Radou a tím i ke stagnaci 
integračního procesu. Základní tezí vzniku této instituce byl proto předpoklad, že jestliže 
s konkrétním krokem souhlasí politické špičky, není pravděpodobné, že se řešení problému 
zablokuje na nižších jim podřízených úrovních. Její neotřesitelná pozice vyplývá z části ze 
smluvního základu a rovněž z výše zmíněné roviny delegovaných zástupců. Evropská rada 
je ukotvena ve Smlouvě o EU (čl. 4 Smlouvy o EU revidované Smlouvou z Nice). Tento fakt 
ji v jejím postavení zvýhodňuje, protože není klasickou institucí Evropských společenství, 
ale přímou a jedinou reprezentací EU.5 Ve skutečnosti je tedy „nedotknutelnou“ a fakticky 
právně nepostižitelnou rozhodovací rovinou. Toto její specifické postavení znamená, že 
Evropská rada se omezuje na hledání konsensu v klíčových otázkách a formulování nových 
cílů. Jádrem jejích jednání je dialog a nikoliv hlasování. Cílem zasedání je prezentace 
společného postoje a shoda v budoucích plánech. Členské státy k prezentaci svého postoje 
nejčastěji využívají tzv. závěrů předsednictva.  

1�.1.�   Struktura Evropské rady
Evropská rada je ve své podstatě nestálou formací. Následkem voleb v jednotlivých 
členských zemích se její složení proměňuje. Nezbytným partnerem předsedající země, která 
řídí jednání Evropské rady, je proto Komise. Předseda Komise a jeho generální tajemník 
představují pro členy Evropské rady svorník projednávané agendy, diplomatického 
spojence a administrátora. Úzké vztahy mezi Komisí a Evropskou radou se vyvíjely 
postupně, z původně významně konkurenčního až nepřátelského chování6 až v dnešní 
kooperující tandem. (Sherrington 2000: 18-19) Za určité vyvrcholení vzájemných vztahů 
Komise a všech struktur rad lze potom vnímat založení systému výborů označovaných 
jako komitologie.7 
Samotná struktura Evropské rady se skládá z několika spolupracujících okruhů. Vrcholem 
jsou představitelé hlav států a vlád a předseda Komise. Nejvyšší představitelé jsou 
doprovázeni ministry zahraničních věcí, kteří z části absolvují během summitu vlastní 
program. 

Znázornění složení Evropské rady a jejího zázemí

Zdroj: autoři 
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Nejvyšší představitelé EU pracují tedy v úzké součinnosti s ministry zahraničních věcí 
a s Komisí. Asistuje jim řada podpůrného personálu, který napojuje strukturu Evropské 
rady na podpůrnou soustavu vedenou COREPER, který je stejně jako v případě Rady 
hlavním zdrojem informací. Kontakt mezi „vnitřním“ a „vnějším“ okruhem rady zajišťuje 
tzv. Anticiho skupina. Jedná se o diplomaty vyhrazené na předávání informací, ale i řešení 
dalších potřeb nejvyšších představitelů zasedajících na uzavřeném jednání. (Sherrington 
2000: 47) 

1�.1.�   Formy zasedání Evropské rady
Dialog nejvyšších představitelů EU směřující ke konsensu vyžaduje určité jednací podmínky. 
Zasedání Evropské rady proto navzdory publicitě, která je provází, předpokládají poměrně 
velikou část uzavřených jednání. Pouze otevřenost a diskrétnost je předpokladem, že se 
podaří uzavřít citlivé body jednání a nalézt shodu tolika odlišných partnerů. Soukromé 
a neformální vedení rozhovorů mají své ustálené formy, z nichž je již tradiční tzv. posezení 
u krbu. Podmínkou úspěchu tohoto v maximální míře uvolněného dialogu v pokud možno 
přátelské atmosféře je omezení počtu přítomných osob na minimum. V ideálním případě 
na členy Evropské rady, zástupce Komise a minimální servis. Každé setkání Evropské rady 
má nicméně také svou veřejnou část, která je aklamací politické jednoty a zájmu všech 
členských zemí na dohodě. Vzhledem k vysokému počtu členských zemí se aktuálním 
místem zasedání stává opakovaně Brusel. V minulosti ale byla jednání Evropské rady pro 
členské státy vhodnou příležitostí jak prezentovat vlastní zemi a bezesporu tím i zvýšit její 
mediální přitažlivost.

1�.2   Rada EU vykonavatelem denní agendy 
Za každodenní povinnosti a chod legislativního procesu nese odpovědnost Rada EU. Rada 
spravuje celou řadu oblastí a proto se také vyskytuje ve více formacích. Odděleně zasedají 
ministři zemědělství, financí, dopravy apod. V roce 2002 bylo rozhodnuto o redukci 
původně širokých možností a bylo zakotveno devět základních formací Rady EU. Přirozeně 
dominantní postavení mezi nimi zastává Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy. 
Pozice Rady je sice do jisté míry ulehčena konsensem dosaženým na úrovni nadřazené 
Evropské rady, ale současně je handicapována tvrdými jednacími a hlasovacími pravidly. 

Přehled aktuálních forem Rady EU

Oficiální název formace Rady EU
Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy

Rada pro hospodářské a  finanční záležitosti

Rada pro spravedlnost a vnitro

Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdravotnictví a spotřebitelské záležitosti 

Rada pro konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl a výzkum)

Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku

Rada pro zemědělství a rybolov

Rada pro životní prostředí

Rada pro školství, mládež a kulturu
Zdroj: Závěry předsednictva ze zasedání Evropské rady v Seville 2002
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Úkoly Rady EU jsou ve Smlouvě o ES vymezeny jasně. (srov. Čl. 202 – 210 Smlouvy o ES 
revidované Smlouvou z Nice) Je to odpovědnost za proces přijímání sekundární legislativy 
a ve výjimečných případech také další formy rozhodnutí. Rada je v závislosti na smluvních 
pravidlech hlavním aktérem odpovědným za přijatá rozhodnutí. V proceduře konzultace 
se Rada dotazuje na stanovisko Evropského parlamentu a v procesu spolurozhodování 
jej přijímá jako partnera legislativního procesu. Ve většině situací je Evropský parlament 
schopen stanovisko Rady vetovat. Jednání Rady EU představují arénu přímého střetu 
národních zájmů členských zemí v podobě hlasovacích schémat. Ačkoliv se Rada snaží 
konflikty minimalizovat, mnohdy jsou hlasování o konkrétních položkách velice obtížná. 

1�.2.1   Hlasovací mechanismy v Radě EU
Základním principem jednání Rady je hlasování o konkrétních řešeních a legislativních 
předlohách. Rada EU je akceschopná ve všech třech pilířích pomyslného Maastrichtského 
chrámu, i když v každé z agend fungují trochu odlišné mechanismy. V hlavní agendě 
Evropských společenství se rozhoduje na základě tří hlavních metod. Jedná se o většinové 
hlasování, kdy je každému státu přidělen jeden hlas a dále hlasování jednomyslností. 
Hlasování většinou se omezuje pouze na nevýznamné a procedurální otázky. Podobně se ve 
stále omezenější míře objevuje hlasování konsensem, kdy je kterýkoliv člen Rady schopen 
vznést veto.  Nejčastěji se ale užívá tzv. kvalifikovaná většina, která představuje kombinaci 
přidělených hlasů, počtu států a nově i populační kritérium. Státům jsou přidělovány 
hlasy vždy po každém rozšíření EU a to především s ohledem na jejich populační sílu. 
Malé země jsou ve svém vlivu protežovány, zatímco velké a demograficky významné státy 
mívají vliv menší než odpovídá jejich podílu na celkové populaci. Kvalifikovaná většina je 
přibližně na úrovni 71% všech hlasů,8 které musí pocházet z většiny zemí. Poslední vývoj 
EU si vyžádal doplnění tohoto mechanismu o fakticky třetí podmínku a tou je populační 
kritérium. Smlouvou z Nice bylo stanoveno na 62 % celkové populace EU. (čl. 3 Protokolu 
o rozšíření Evropské unie v příloze Smlouvy z Nice) Tento mechanismus hlasování zajišťuje, 
že vítěznou koalici tvoří dostatečně veliká skupina států a to nikoliv pouze početně silných. 
Populační pojistka působí jako redukce zvýšeného vlivu malým státům, jejichž podíl by bez 
tradičních zvláštních ohledů byl jinak zanedbatelný. Cílem EU kromě toho je maximální 
soulad zemí v Radě, který se projevuje snahou o konsensuální jednání. 

Mechanismus hlasování podle Smlouvy z Nice9

Podmínky utvoření tzv. kvalifikované většiny v Radě v případě 25 členů

Automatické (historické) podmínky Podmínka „na žádost“ 
(novinka Nice)

% většina hlasů z 321 Min. počet členských států 62 % obyvatelstva EU

72,27 % hlasů = 232 13 zemí/případně 2/3 283 616 000

Blokační menšina je tvořena minimálně 4 státy a 90 hlasy (28, 04 %)
Zdroj: autoři dle čl. 205 Smlouvy  ES revidované Smlouvou z Nice, Westlake, Galloway 2004: 251 a údajů 

Eurostatu.

1�.2.2   Spolupráce institucí a metody jednání
Cílem všech rad uvnitř EU je rozhodovat. V případě Evropské rady se tento úkol 
vymezuje do politické roviny hledání cílů a přijímání specifických rozhodnutí jako jsou 
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např. volby čelných představitelů EU. Evropská rada je komplexním orgánem a její vliv 
je tudíž patrný v celé agendě EU bez ohledu na pilíře. Rada EU je naproti tomu v přímé 
závislosti na tom, v jakém pilíři se pohybuje. Podle projednávané agendy volí nástroje 
a metody a přijímá rozhodnutí. Největší objem agendy a tudíž i rozhodnutí je spojen s tzv. 
I. pilířem Evropských společenství. Rada zde pracuje v součinnosti s Komisí a Evropským 
parlamentem. Činnosti svázané s I. pilířem bývají realizovány způsobem, který je někdy 
označován jako tzv. metoda společenství. Jedná se o obvyklý ustálený postup doporučený 
smlouvami, v němž spolupracují nadnárodní a mezivládní instituce EU. 
Ve většině případů součinnosti s dalšími institucemi se postupuje podle následujícího 
schématu. Evropská rada v závěrech ze svého jednání stanoví prioritu, která je posléze 
rozpracována v závislosti na konkrétním problému buď Evropskou komisí, nebo v případě 
mezivládních aktivit přímo Radou. Evropská komise uvnitř struktury svých generálních 
ředitelství vypracuje návrh legislativy, který po konzultacích a společném souhlasu 
komisařů předloží Radě EU. Všeobecným pravidlem je tzv. spolurozhodovací postup, 
v němž Rada EU spolupracuje s Evropským parlamentem na rovnocenné bázi. Legislativní 
předloha je v takovém případě předložena oběma orgánům současně. Následují standardní 
parlamentní čtení s tím, že každá instituce je schopna reagovat na navržené změny. V přesně 
ohraničených časových intervalech obě instituce spolupracují za vydatné asistence Komise. 
Parlament je schopen čelit stanovisku Rady a zablokovat legislativní návrh vetem. Podobně 
vyrovnané postavení mají obě instituce v rozhodování o mezinárodních smlouvách 
a například rozšíření EU. Rada EU má své nezanedbatelné postavení také v rozpočtovém 
řízení, kde je její pozice v určitém smyslu silnější,10 než vliv parlamentu.
V případě II. a III. pilíře se rozhodnutí projednávají zvláštními postupy a nástroji. V případě 
II. a III. pilíře je Rada vůdčí silou a další orgány mají spíše podpůrné postavení.   

1�.2.�   Nástroje vyjednávání a formy zasedání 
Jednání probíhá permanentně na všech úrovních rad a to ve všech třech pilířích. Bez ohledu 
na skutečnost, zda se jedná o nadřazenou rovinu Evropské rady, či výkonnou Radu EU, je 
vedení zasedání svěřeno do rukou úřadujícího předsedy. V závislosti na míře formálnosti 
jednání a konkrétní položce předseda volí různé možnosti řízení zasedání a může tak určit 
míru formálnosti setkání. Odpovědnost předsedy je stejně významná v případě Evropské 
rady, kdy je třeba dospět k jednotnému postoji, a rovněž v Radě EU. Škála nástrojů je 
nicméně významnější v případech, kdy se jedná o konkrétních legislativních předlohách. 
Ty je nutné odsouhlasit a na předsedovi (předsedající zemi) je, aby k tomuto kroku přispěl 
v nejkratším možném termínu. (Sherrington 2000: 54-62)
Rozšířením EU na 25 členských států je prakticky nemožné využívat některých klasických 
jednacích nástrojů, jako je např. prezentace stanoviska na kulatém stole, nebo neomezená 
prezentace pozměňujících návrhů. Základní princip v podobě tzv. balíkového jednání 
nicméně zůstává nezměněn. Základem úspěšného zasedání je předložení „balíku“ návrhů 
přijatelných pro většinu přítomných členů. Předseda potom usiluje o získání co nejpřesnější 
znalosti stanovisek jednotlivých reprezentantů. Může za tímto účelem odročit zasedání, 
individuálně konzultovat jednotlivé zástupce, případně prodloužit zasedání až do přijetí 
uspokojivého závěru.
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1�.�   Předsednictví: šestiměsíční „koučink“ EU
Předsedajícímu státu není během jeho mandátu svěřena k řízení jen výše popsaná struktura 
rad. Předsedající stát, jak už bylo řečeno v úvodu, vyjednává s dalšími institucemi EU, 
zastupuje EU navenek a vykonává další funkce. Předsedající země podobně jako kouč 
družstva volí nejvhodnější taktiku, způsob přípravy a uzpůsobuje tak chod EU jedinému 
cíli. Tím je v tomto případě nikoliv získání vítězné soutěžní trofeje, ale prosazení priorit 
Předsednictví. 

1�.�.1   Historie Předsednictví
Historický vývoj Předsednictví nelze pojmout v plné šíři. Krátké poukázání na hlavní 
milníky jeho vývoje je však důležité. Předsednictví se totiž nevyvíjelo oproti jiným 
institucím (jako například Komise či EP) organizovaně a na základě jasných právních 
úprav, nýbrž poměrně živelně vyrůstalo jako produkt sváru mezivládního a nadnárodního 
pojetí evropské integrace.
Historické kořeny Předsednictví jsou skromné. První zmínku o této instituci nalezneme 
ve druhém paragrafu článku 146 Smlouvy o EHS v jejím původním znění. Předsednictví 
je v něm definováno jako instituce, která je založena na rotačním střídání všech členských 
zemí v čele Společenství, a to vždy po šesti měsících. Kompetence Předsednictví nejsou 
v této smlouvě upraveny, Předsednictví bylo smluvně uloženo jen řízení mítinků Rady, 
a to článkem 147 původního znění. Soudobé volné vymezení mělo svou logiku. Vzhledem 
k jasnému mandátu jednotlivých společenství, efektivní Komisi a posléze i Výboru stálých 
zástupců (COREPER), přítomností „otců zakladatelů” a také jednoznačně nadnárodnímu 
duchu počátku 60. let, necítila ES potřebu vytvořit institucionalizované politické vedení 
v rámci Rady. Předsednictví se tak omezilo na vyjádření politické rovnosti zúčastněných 
zemí a neslo s sebou organizační úkoly s omezeným významem.  
Náplň Předsednictví se vytvářela živelně a podle praktické potřebnosti po celou dobu jeho 
existence. Zvláště v 70. letech 20. století dochází v souvislosti s nárůstem vlivu mezivládních 
prvků v evropské integraci k nárůstu jeho úkolů. Předsednictví totiž tradičně představovalo 
výspu národních zájmů. Kromě dřívějších organizačních funkcí tak Předsednictví získalo 
funkci vnějšího reprezentanta, který měl zastupovat ES ve vztahu k aktérům mezinárodní 
politiky, funkci vnitřního reprezentanta (ve smyslu zástupce Rady ve vztahu k jiným 
institucím ES). Na významu získala také funkce vyjednavače a autora kompromisu uvnitř 
Rady ministrů. V roce 1974 byla založena Evropská rada, která obohatila Předsednictví 
o iniciační úkoly (tvorba programu).  
Z právního hlediska velmi důležitým dokumentem, který reflektoval opětovný nárůst moci 
Komise, byl Jednotný evropský akt. Dopad měl také na fungování Předsednictví, protože 
návrat k proceduře hlasování kvalifikovanou většinou znamenal větší nápor na vyjednávací 
roli předsedající země. Význam Předsednictví byl posilován také v druhé polovině 80. 
let. ES v této době odpovídala na dvě kategorie výzev. První z nich představovala soubor 
vnitrounijních projektů (např. společný trh), druhá skupina problémů byla dána všeobecně 
známým mezinárodním vývojem v Evropě po roce 1989. 
Rotační Předsednictví je od 70. let 20. století předmětem reformních návrhů, které 
konzistentně shrnovala například Tindemansova zpráva či Zpráva Tří moudrých mužů. 
Jádrem kritiky bylo především střídání úřadu po půl roce a s tím související nízká 
kontinuita úřadu, vágnost úkolů Předsednictví a jeho právní neukotvenost. S nárůstem 
nadnárodního paradigmatu v 90. letech 20. století začalo být na obtíž také mezivládní 
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zabarvení Předsednictví. Například v Niceské smlouvě tak dochází k omezení pořádání 
summitů ER v předsednické zemi a k jejich postupnému přesouvání do Bruselu. 
Vyústěním reformních snah byla tzv. ústavní smlouva, která dosud platný mechanismus 
de facto likvidovala. Individuální Předsednictví Rady ministrů sice navrhovaný text úplně 
neodstraňoval, utvořením trojčlenných skupin států, které měly Předsednictví sdílet po 
dobu 18 měsíců, jej ale zásadně limitoval. 

1�.�.2   Obecné principy
Oproti jiným institucím či funkcím EU má funkce Předsednictví slabé teoretické vymezení 
svých principů. Ve Smlouvách je zakotven jen rotační princip, který zaručuje střídání 
úřadu po půl roce. V dalších dokumentech Rady ministrů lze identifikovat také princip 
nestrannosti, který by měl zaručovat, že Předsednictví bude vykonáváno ku prospěchu 
celého Společenství (Unie) a ne pouze předsedajícího státu.11 
Předsednictví bylo již v momentě svého založení výrazem rovnosti členských zemí před 
institucemi ES a v jejich vedení. Základní podmínkou zajištění její aplikace bylo ustavení 
odpovídající rotace zemí při výkonu instituce Předsednictví.  Smluvně zakotvený rotační 
princip byl nicméně několikrát, zvláště v reakci na rozšiřování, upraven. V 90. letech 
20. století byly při vytváření rotačních mechanismů zohledňovány zejména principy 
adaptace nových států, střídání větších a menších států a střídání neutrálních zemí se státy, 
které se plně podílejí na SZBP. 
Zatím poslední mechanismus rotace byl přijat v prosinci 2005 rozhodnutím Rady ministrů. 
Podle něj je schéma střídání následující:

Schéma rotace 2006 – 2018

ZEMĚ PERIODA

Rakousko leden – červen 2006
Finsko červenec – prosinec 2006
Německo leden – červen 2007
Portugalsko červenec – prosinec 2007
Slovinsko leden – červen 2008
Francie červenec – prosinec 2008
Česká republika leden – červen 2009
Švédsko červenec – prosinec 2009
Španělsko leden – červen 2010
Belgie červenec – prosinec 2010
Maďarsko leden – červen 2011
Polsko červenec – prosinec 2011
Dánsko leden – červen 2012
Kypr červenec – prosinec 2012
Irsko leden – červen 2013
Litva červenec – prosinec 2013
Řecko leden – červen 2014
Itálie červenec – prosinec 2014
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Lotyšsko leden – červen 2015
Lucembursko červenec – prosinec 2015
Nizozemí leden – červen 2016
Slovensko červenec – prosinec 2016
Malta leden – červen 2017
Spojené království červenec – prosinec 2017
Bulharsko leden – červen 2018
Estonsko červenec – prosinec 2018

Zdroj: Rozhodnutí Rady EU z 12. 12. 2005 (L328/60)

Z tabulky, která vychází z rozhodnutí Rady, lze vypozorovat zdůraznění všech tří akcentů. 
Vzhledem k tomu, že Předsednictví mělo být podle plánu tzv. ústavní smlouvy vykonáváno 
v tzv. „trojce“ (vždy 3 země na období 18 měsíců), jsou v jednotlivých skupinách rovnoměrně 
zastoupeny všechny skupiny států (malé, neutrální, noví členové) tak, aby bylo dosaženo 
rovnováhy.12

Oproti rotaci není princip nestrannosti v kontrastu například k nezávislosti členů Evropské 
komise zakotven v žádném smluvním textu. Od předsedající země se nicméně automaticky 
a na základě historického vývoje očekává, že bude úřad vykonávat v zájmu EU a nikoliv 
podle svých národních priorit. Očekávaná nestrannost spočívá především ve schopnosti 
předsedajícího státu identifikovat a ošetřit evropská témata, brát v potaz připomínky 
a návrhy dalších členů EU a spolupracovat při výkonu Předsednictví s dalšími unijními 
institucemi. Odborná literatura v tomto směru hovoří o tzv. „dobrých“ Předsednictvích 
a „špatných“ Předsednictvích. (Srov. Westlake, Galloway 2004: 336)

1�.�.�  Funkce Předsednictví: �+1
Podle švédských politologů J. Tallberga a O. Elgströma (Tallberg 2002a: 13, Elgström 2003: 
4 – 7) můžeme v současnosti rozeznávat čtveřici základních funkcí Předsednictví: 

1) administrace a řízení práce Rady
2) vytyčení politických priorit
3) vyjednávání
4) reprezentace Rady

Toto dělení funkcí Předsednictví není  jediné. Jiní autoři (např. P. Sherrington, H. Wallace), 
zabývající se výzkumem Předsednictví, se liší jak v dělení jednotlivých funkcí, tak ve 
zdůrazňování jejich významu. V principu ale platí, že na Tallbergem identifikovaných 
prioritách se všichni výše uvedení autoři shodnou. 
Příliš zmiňovaná není funkce „propagátora“ předsedající země, snad z důvodu, že nemá 
unijní, ale národní směrování. Nelze ji ovšem podceňovat, a to nejen proto, že je zmiňována 
v odborné literatuře. Na jedné straně v sobě zvláště v dřívější době nesla praxi politického 
turismu, možnost i pro tu nejmenší zemi stanout na půl rok ve „světle evropských ramp“ 
ovšem obnáší také jistý evropeaizační potenciál.
Jednotlivé funkce nejsou navzájem izolované a nezávislé, nýbrž vytvářejí provázaný systém. 
Velmi blízko mají k sobě zejména funkce, které souvisí s obsahovou náplní Předsednictví 
(určování politických priorit, obhajoba národních zájmů) a některé spíše technologické 
aspekty Předsednictví (vyjednávání uvnitř Rady ministrů).

Předsednictví: vrcholem rad v EU
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Schéma funkcí Předsednictví a naznačení jejich největších propojení

Zdroj: autoři

1�.�.�.1  Předsednictví jako reprezentant 
Reprezentační funkce Předsednictví patří k nejstarším a nejpropracovanějším funkcím. 
Předsedající země zastupuje v rámci vnitrounijních vztahů Radu, ve vnějších vztazích 
pak reprezentuje celou EU. Za poslední dvě desetiletí prošly obě formy reprezentace 
bouřlivým vývojem. Transformace EPS do SZBP zvýšila nároky na rozsah vnějšího 
zastupování. Vzestup vlivu EP přinesl naopak větší tlak na reprezentaci Rady v rámci Unie. 
Samotný pojem „reprezentace” či „vnějších vztahů” procházel vývojem. Vedle klasických 
diplomatických aktivit – zahraniční a bezpečnostní politiky – tato oblast dnes zahrnuje 
například také obchodní politiku, politiku pomoci rozvojovým zemím, určité segmenty 
politiky životního prostředí a problematiku rozšiřování EU. V neposlední řadě funguje 
předsedající země jako reprezentant Rady ve vztahu k ostatním unijním institucím. 
Schopnost předsedy zastupovat EU vychází ze dvou zdrojů. Jednak z kvality a kvantity 
diplomatického personálu, za druhé z respektu, jemuž se daná země těší na mezinárodní 
scéně. Funkce reprezentanta je proto pro mnohé státy, zvláště pak pro ty malé, v průběhu 
předsednického období mnohdy nejnáročnějším úkolem. 

1�.�.�.2  Předsednictví jako reprezentant EU vůči „třetímu světu”
Působení Předsednictví ve vztahu k vnějším subjektům je podmíněno řadou faktorů. Podle 
politologa R. Bengtssona (Bengtsson 2001: 2 – 3) je vnější reprezentace Předsednictví 
ovlivněna třemi skupinami proměnných. První z nich Bengtsson nazývá strukturální 
aspekty a vztahuje ji k velikosti státu, jeho zahraničněpolitické orientaci, zkušenostem 
atd. Druhou sadu proměnných tvoří vztahy k dalším důležitým aktérům, které ovlivňují 
zahraniční politiku EU. Jedná se především o Komisi, EP a Vysokého představitele pro 
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SZBP. Posledním významným faktorem je podle Bengtssona forma přístupu, kterou daný 
předsedající zvolí. Buď zahraniční politiku EU vede jako jednoznačný a nekompromisní 
vůdce, jenž má o své roli jasnou a sebevědomou představu, nebo se prezentuje především 
jako lídr – vyjednavač, který každého zahraničněpolitického kroku dosahuje po pečlivém 
hledání kompromisu v rámci EU. 
Z článku 18 Smlouvy o EU ve znění z Amsterdamu vyplývá, že hlavním úkolem 
předsedající země je zastupovat EU v záležitostech SZBP. Podle téhož článku je Předseda 
rovněž zodpovědný za provádění rozhodnutí přijatých v rámci SZBP a v zásadě zastupuje 
Unii v mezinárodních organizacích a na mezinárodních konferencích. V politické praxi 
se tak od Předsednictví vyžaduje sjednocování postojů členských zemí EU k zahraniční 
a bezpečnostní politice, plnění funkce zahraničněpolitického mluvčího (konference, fóra, 
mezinárodní organizace), zastupování EU na mezinárodní oficiální scéně, zajišťování 
spolupráce Rady s Vysokým zmocněncem, zajišťování spolupráce Rady s EP na poli 
zahraniční politiky. 

1�.�.�.�  Vnější a vnitřní reprezentant
V rámci vnitrounijních vztahů reprezentuje Předsednictví Radu ve vztahu především 
ke Komisi a EP. Jestliže má být Předsednictví úspěšné a efektivní, musí předsedající stát 
s unijními institucemi spolupracovat. Toto pravidlo vyplývá nejen z provázanosti všech 
unijních institucí, ale také z podstaty rozhodování v rámci EU, kde je naprostá většina 
unijních rozhodnutí postavena na bázi konsensu. Například J. Tallberg (Tallberg 2001: 
9) hovoří o dvouúrovňovém vzájemně propojeném vyjednávacím procesu. První rovina 
vyjednávání se odehrává mezi reprezentanty členských zemí v Radě, druhá na základě 
vyjednávání mezi unijními institucemi, zejména pak v trojúhelníku Komise, Rada, EP. 
Vztah mezi Předsednictvím a Komisi je poměrně složitý. Zvláště na poli vnější reprezentace 
jsou totiž obě instituce  konkurenty, lépe řečeno, EU navenek zastupuje jak Komise, tak 
i Předsednictví. Druhou příčinou konkurenčního vztahu obou institucí je protichůdnost 
paradigmat, která reprezentují. Komise je zástupcem nadnárodního paradigmatu 
a na základě smluv hájí zájmy celého Společenství. Postoje členských zemí jsou pro ni 
pouze dílčí vstupní informací, kterou je povinna zpracovat ve prospěch celku, tedy EU. 
Naopak Předsednictví je reprezentantem národních států a jeho smysl se opírá o zásady 
mezivládního paradigmatu. Další třecí plocha mezi oběma institucemi vzniká v průběhu 
rozhodovacího procesu, kdy Komise připravuje či navrhuje unijní legislativu, kterou poté 
Rada a EP schvalují. Předsedající stát na úrovni COREPER a sektorových rad fakticky 
kontroluje osud předlohy. 
Jen o něco méně problematický je vztah mezi EP a Předsednictvím. Dlouhou dobu tyto 
instituce působily spíše vedle sebe, než ve vzájemné součinnosti. Podle novodobého znění 
základních smluv je možné říci, že z formálního hlediska je EP Předsednictví nadřazen, 
protože povinností předsedající země je předložit program svého mandátu a následně 
podat EP zprávu o výsledcích. V historické perspektivě také platí, že postavení EP se vůči 
Radě a tudíž i Předsednictví zvyšovalo úměrně s revizí rozhodovacího procesu. 

1�.�.�.�  Manažer a administrátor Rady ministrů
Administrace a řízení mítinků Rady je tradiční funkcí Předsednictví. Funkce „manažera” 
Rady je pro Předsednictví klíčová a podle její úspěšnosti je Předsednictví posuzováno. 
Zatímco v prvních letech se jednalo téměř výhradně o řízení a přípravu oficiálních 
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schůzek Rady, později se tato funkce rozrostla. Předsedající stát po dobu svého mandátu 
řídí práci celé Rady ve všech jejích podobách včetně pro legislativní proces tak zásadní 
soustavy výborů. Připravuje program jednání, nezbytné podklady, podílí se na určování 
harmonogramu a především řídí obsah jednání. Tuto komplexní činnost realizuje jak 
na domácí půdě, tak i v rámci unijních struktur. Vyvrcholením, byť spíše mediálním než 
politicky významným, je pořádání summitů ER. Předpokladem zvládnutí této nejenom 
administrativní činnosti jsou kvalitní personální zdroje a dobrá spolupráce s Generálním 
sekretariátem Rady. Tato instituce totiž nejenom že připravuje agendu mítinků konaných 
v unijních sídlech a je hlavní informační kanceláří, ale i ovlivňuje rychlost realizovaných 
kroků a představuje významnou bránu zájmových skupin v EU.  

1�.�.�.� Mediátor
Je zřejmé, že k funkci vyjednavače přistupuje každý stát s více či méně zřetelnými 
národními prioritami. Úspěšné plnění předsednické role ale předpokládá zaujetí neutrální 
pozice, popisované v literatuře jako „honest broker”, která jako jediná může vést k plnění 
funkcí Rady, resp. k efektivnímu prosazování unijních zájmů.13

Předsedající stát využívá při hledání kompromisu škálu vyjednávacích nástrojů, které 
byly naznačeny v předchozím úseku textu. Jedná se o určování míry formálnosti zasedání, 
přerušování jednání, individuální rozhovory apod. Předsednictví může použít také jiné 
nástroje – nátlak, časový nátlak, kompromis atd. 

1�.�.�.6 Autor politických priorit
Vytyčování politických priorit pro práci Rady a svým způsobem celé EU je nejmladší funkcí 
Předsednictví a také nejdiskutabilnější. Předsednická země sice svůj program prezentuje 
před EP již od JEA, ale teprve v poslední době získaly priority vytyčené předsedající zemí 
na významu a staly se jedním z řídicích prvků unijního směrování. Zároveň je ovšem 
praxe půlročních programů tak diskutabilní, že je jedním z hlavních námětů reformních 
snah a dochází k její úpravě.
Otázka politických priorit souvisí se schopností a možnostmi Předsednictví vytyčit 
a prosadit daná témata. Řada politologů vyjadřuje v této souvislosti skepsi a Předsednictví 
připisuje jen role vůdce, vyjednavače, administrátora a reprezentanta EU. V této souvislosti 
se operuje se třemi argumenty. První z nich vychází z tvrzení, že Předsednictví nemůže 
ovlivňovat unijní agendu, protože nemá žádné formální právo iniciovat návrhy. Ve sféře 
1. pilíře má monopol Komise, ve druhém a třetím se o právo navrhovat předseda dělí 
s členskými státy. Předsednictví je v tomto smyslu interpretováno jako „Předsednictví“, 
nikoliv jako „prezidentství“. 
Druhý argument je postaven na prvku kontinuity. Každá předsedající země přebírá témata 
a agendu předešlého předsedy. Možnosti nového předsedy koncentrovat se na vlastní 
priority jsou tedy omezeny nezbytnou návazností, kterou v současnosti strukturálně určuje 
povinnost předsedajících zemí utvářet pro konkrétní kalendářní rok společný program 
(tzv. operační program). Operační program se pak pohybuje v intencích komplexnějších 
dokumentů: například pro periodu 2004 – 2006 vytvořila skupina šesti států, která v těchto 
letech předsedala Radě, víceletý strategický program.
Možnosti předsedajícího státu rovněž limitují mezinárodně-politické okolnosti – 
neočekávané krize, změny politických režimů, ekonomické otřesy, živelné pohromy atd. 
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Konečně čtvrtý argument vychází z unijní definice Předsednictví. Podle Příručky 
Předsednictví, kterou vydal sekretariát Rady, musí být předsedající stát neutrální 
a nestranný, což jeho schopnost vytyčit a prosadit priority omezuje, striktně uchopeno 
přímo zakazuje.
Na schopnost předsedajícího státu ovlivnit politickou agendu Unie ale lze nahlížet smířlivěji 
a nelze ji ohraničovat jen formálními ustanoveními. Politická praxe se totiž mnohdy liší 
od plánovaných konstruktů. J. Tallberg tak tvrdí, že Předsednictví má široký repertoár 
prostředků, jimiž může EU ovlivnit. Podle Tallberga existují tři druhy ovlivňování unijní 
agendy: 

1) určování agendy uváděním nových témat
2) strukturace agendy zdůrazňováním či zatlačováním již existujících témat
3) tříbení agendy aktivním nakládáním s tématy 

Určování agendy se podle Tallberga odehrává především formulací či upřesněním programu 
Předsednictví, ale také při formálních a neformálních schůzkách. Předsednictví může také 
ovlivňovat agendu koncentrací na určité regiony či problémy, jež předešlí předsedové 
opomíjeli a navrhovat konkrétní opatření v reakci na existující problémy. V tomto směru 
má Předsednictví pozici „prvního mezi rovnými”, ve smyslu, že všechny členské státy EU 
sice mají právo podávat návrhy či ovlivňovat Komisi, postavení předsedající země je ale 
odlišné. Důležitým nástrojem určování agendy je také schopnost Předsednictví zavést nové 
institucionální praktiky – například úpravou sledu zasedání sektorových Rad ministrů. 
Druhou formou ovlivňování unijní agendy je její strukturace. Je nasnadě, že pro šesti 
měsíci ohraničený úřad je oddělení důležitých a podružných problémů klíčové. 
Zatímco předchozí dva nástroje ovlivňování unijní politiky lze označit za aktivní, tříbení 
agendy je možno považovat za pasivní nástroj. Předsednictví jim totiž dává najevo, že 
některým problémem se zabývat nehodlá. Prvním nástrojem je ignorace tématu jako 
politického problému, druhým vyřazení tématu z agendy Předsednictví a třetím předložení 
neprůchozích kompromisních návrhů. 

1�.�.�.7  Předsednictví jako obhájce národních zájmů
Pro většinu členských států EU je Předsednictví příležitostí, jak prezentovat vlastní zem 
nejen před zbylými státy, ale také před evropskými a světovými médii. Mezi nejviditelnější 
formy patří pořádání výstav, vzdělávacích projektů či seminářů. Tato forma umožňuje 
současně zdůraznit ty projekty, které jsou v souladu se společensko-politickými prioritami 
předsedající země. V tomto směru se propagační funkce prolíná s iniciační funkcí, 
respektive ji může do značné míry motivovat. Viditelný je tento rozměr hlavně u malých 
států, které často cíleně prosazují jako priority svého Předsednictví oblasti, v nichž se cítí 
být vyspělejší než zbylé členské státy EU. Předsednictví tak umožňuje malým zemím na 
určitou dobu setřít limity vlivu. 
Prosazování či obhajování národních zájmů považuje za jednu z funkcí Předsednictví 
politolog A. Schout. Podle něj je nemožné, aby předsedající země zapomněla na půl roku na 
existenci svých národních zájmů a omezila se na neutrální roli šéfa Rady. Schout upozorňuje 
na dlouhodobé opomíjení skutečnosti, že národní státy musí během Předsednictví bránit 
své zájmy. Tento přístup je podle něj nebezpečný, protože popírání existence národních 
zájmů zpochybňuje legitimitu EU a ztěžuje zemím přijetí role Předsednictví (Schout 
1998). 
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Poznámky
 1 Autoři by rádi zdůraznili rozdíl mezi slovy „kouč“ a „trenér“, který je viditelný například v anglické 

profesionální kopané. Zatímco trenér má za úkol připravit mužstvo hlavně po fyzické stránce, hlavním 
úkolem kouče je určit sestavu, taktiku a vést zápas. Kouč tak působí hlavně jako stratég a motivátor.

 2 Tzv. otcové zakladatelé původně s Radou nepočítali, protože se obávali důsledku národních soubojů. 
Tato obava se nakonec potvrdila v roce 1965 při krizi okolo tzv. Lucemburského kompromisu. Rada byla 
politicky zablokována a tím stagnovaly i další instituce EHS. (Fiala, Pitrová  2003: 90-93)

 3 Před rokem 1993 se Radě EU říkalo Rada ministrů, čímž byla vzájemná záměna téměř vyloučena. Dnešní 
název má demonstrovat nikoliv úroveň reprezentace, ale spíše kompletní kompetenci v agendě EU.  

 4 Např. Zemědělský výbor, Hospodářský a měnový výbor, atd. Pojmenování jednotlivých výborů je někdy 
odrazem tzv. eurojargonu. Příkladem může být Výbor K4 (agenda původní justice a vnitra), nebo Výbor 
133 (vnější obchodní politika), které jsou pojmenované podle článků smluv. 

 5 ES představují právní identitu s vymezenou institucionální strukturou, zatímco EU je smlouvou mezi 
členskými státy EU. Evropská rada je tím v pozici nesrovnatelné s institucemi ES. 

 6 Napjaté vztahy byly především v době po Lucemburském kompromisu, kdy byla Komise dokonce ze 
striktně mezivládně vnímaného zasedání vyloučena, nebo případně se zúčastnila, ale bez možnosti se 
vyjádřit. 

 7 Komitologie vznikla v 70. letech jako pokus Rady svěřit Komisi exekutivní pravomoci, ale současně 
si zachovat určitou míru kontroly nad jednotlivými projednávanými položkami. Výbory v soustavě 
komitologie se dělí podle míry svěřených kompetencí, resp. podle schopnosti Rady zasáhnout do řešené 
otázky. (srov. Hayes-Renshaw, Wallace 1997: 183)

 8 Hodnota kvalifikované většiny se pohybovala od 70,6 % pro EU resp. EHS 6 členů, přes 71,4 % pro EHS 
10 členů až k dnešním 72,3 % pro EU 25 členů. Obecně je možné konstatovat, že nikdy neklesla pod 70 % 
všech hlasů.  

 9 Problematiku hlasování v Radě EU podrobně rozebírá a komentuje B. Plechanovová (Plechanovová 
2004: 257 – 320).

 10 Parlament je sice schopen odmítnout a tedy vetovat celý rozpočet, ale je naopak omezen v možnosti 
přeskupovat výdaje. Pro Radu žádné členění na tzv. povinné a nepovinné výdaje neplatí. Vliv parlamentu 
na rozpočet je tak sice značný, ale neustále limitovaný.   

 11 K historii a vývoji Předsednictví podrobně viz Pitrová, Kaniok 2005.
 12 První z nich akcentuje potřeby a témata EU, snaží se o konsensuální styl a je vlastní především malým 

zemím. Druhá skupina předsedů používá instituci jako nástroj své zahraniční politiky. O konsensuální 
styl proto příliš neusiluje, jedná se především o větší země. Za příklad „dobrých“ Předsednictví lze označit 
Předsednictví zemí Beneluxu, vzorem národně laděného a z hlediska EU problematického Předsednictví 
byl francouzský mandát z roku 1999. 

 13 Náročná mediační role byla vždy významnou součástí předsednického úřadu. ale s postupem času 
se ještě zvýraznila. Lze identifikovat tři hlavní důvody tohoto vývoje. V první řadě se zvyšuje počet 
členských států a tím i třecích ploch. Ve stále heterogennější členské základně EU je pravděpodobnost 
jejich výskytu značná. Druhým důvodem je návrat Rady k rozhodování kvalifikovanou většinou, která 
činí hlasování v Radě riskantnějším. Úkolem Předsednictví je vést jednání a hledat konsensus v podobě 
nezbytné většiny. Konečně posledním důvodem, proč je vykonávání Předsednictví stále těžší, je nárůst 
projednávané agendy. 
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Oblast evropské integrace je neobyčejně rozsáhlá a proto se i tato publikace vymezuje 
pouze na nejvýznamnější sektory působení EU a jejich možné uchopení českou politikou. 
Tato realizovaná selekce fenoménů a aktivit, jež byly předmětem výzkumu kolektivu 
autorů, ale není sama o sobě dostatečná k formulování přehledného doporučení a strategie 
chování ČR v EU. 
Možností jak zpřehlednit sumu zjištění je členění jednotlivých výstupů podle zvolených 
kategorií. Z hlediska politik je jedním z vhodných kritérií využití všeobecně známého 
modelu tzv. Maastrichtského chrámu a jeho pilířové struktury. Pomyslná antická 
stavba, která se stala výmluvným symbolem EU, ovšem není a nemůže být jedinou linií. 
Nezbytným  faktorem je totiž vymezení oblastí vnitřního významu, které mají globální 
dopad na formulování priorit v pilířových oblastech. Do této skupiny spadají především 
institucionální otázky a formulování celkové integrační strategie. Tyto kategorie se 
v současnosti vymezují především postoji angažovaných aktérů k obsahu tzv. ústavní 
smlouvy. 
Z těchto generálních linií a následně prováděcích opatření a možností v rámci institucionální 
struktury a politického systému vyvěrají totiž možnosti prosadit konkrétní  opatření na 
poli politik EU. ČR se tato šance naskytne zejména v kontextu Předsednictví Rady EU, 
nástroje prosazování českých zájmů (existují-li) jsou ovšem širší a pestřejší. V úvahu je 
také potřeba vzít fakt, že z hlediska Předsednictví je důležitým motivem také výkon jeho 
formálních stránek.  
Závěrečný příspěvek sborníku tak nejprve shrne analytické postřehy jednotlivých studií. 
Následně budou poznatky konfrontovány s předpokládaným potenciálem českého 
Předsednictví Rady EU.

1�. 1  Evropská dimenze: ČR při přípravě
Postavení ČR a formování její další strategie, a to jak v rámci přípravy a realizace 
Předsednictví, či mimo něj, je dána ukotvením v strukturách EU resp. schopností využít 
všech možností v rámci evropského politického prostoru. Je zřejmé, že jeho vymezení je 
neobyčejně komplikované, protože EU je sice postavena na pluralitních principech, ale 
současně její politický systém vykazuje mulitidimenzionální prvky. Sledování systému 
reprezentace, kontroly a demokratické odpovědnosti je v této soustavě nadnárodních 
a mezivládních prvků ve srovnání s vnitrostátními soustavami značně ztíženo. EU si je 
nicméně sama dobře vědoma svých specifik a snaží se o jeho zpřehlednění řadou programů 
a iniciativ. Bez ohledu na rozvíjející se sociální dialog, evropské občanství a řadu kanálů pro 
zpětnou vazbu1 je ale nutné soustředit pozornost na hlavní aktéry a nástroje politického 
procesu. Především se jedná o politické strany na evropské úrovni a mechanismus voleb do 
EP, který se vzhledem k nadřazenosti evropského práva a svému posilování v rozhodovacím 
procesu stává klíčovým. 
Chod EP, který je politickými frakcemi zásadně ovlivněn, je polarizován spíše na základě 
pro/proti integračního přístupu. Politické strany na evropské úrovni vykazují malou úroveň 
koordinace a ve volbách se tříští podle národních témat v duchu konceptu „druhořadých 
voleb“. Pro české politické aktéry ale platí, že bez ohledu na tyto slabé výchozí podmínky 
je nezbytné věnovat unijnímu politickému prostoru pozornost. V praxi to znamená 
posílení unijní dimenze a tematické profilace ve volebních programech a nominace silných 
politických reprezentací pro volby do EP.

Česká republika a její budoucí priority



206 Česká politika v Evropské unii

Ačkoliv je tento předpoklad racionální a v zásadě nekonfliktní, pro české politické strany ale 
zůstává jeho realizace pouze teoretickým konceptem, teorií. Zejména proevropsky laděni 
aktéři, jako je ČSSD či KDU – ČSL nepřevádí svou verbální podporu do praktické politiky 
a kupříkladu evropským volbám přikládají význam spíše rétoricky. V případě stran, které 
se k dnešnímu modelu integrace staví střízlivěji (reprezentantem je ODS), je zdrženlivost 
ke koncepcím vnitropolitické integrace a podpory s ní spojených těles logická. Je zřejmé, že 
bez ohledu na pro/proti integrační postoj politických stran, nedosáhla unijní aktivita těchto 
aktérů ani zdaleka možného vrcholu. Především potom v případě pozornosti věnované EP, 
jehož kompetence v každé smluvní novelizaci významně posilují. 
Neochota českých politických stran zabývat se v zásadě imaginárními pojmy jako je evropský 
lid či evropská identita je pochopitelná. Rezervovaný postoj k evropským politickým 
stranám či k fungování kvaziparlamentního EP, které jsou s trochou zjednodušení2 jedny 
z mála viditelných znaků „evropského politična“, již méně“. V těchto součástech by se měli 
čeští aktéři chovat aktivněji. 

1�. 2   Tzv. evropská ústava: šance pro analýzu a taktiku
Druhým prvkem, který je výzvou pro ČR z hlediska formátu integrace, je vytváření unijní 
budoucnosti a hledání modelů další integrace. Na paměti je potřeba mít, že dominantním 
procesem nastartovaným v Nice se měla stát diskuse o této otázce, nikoliv rozhodnutí.
Ústavní smlouva a diskuse o jejím obsahu byly nešťastně poznamenány faktem, že 
politická reprezentace EU tento standardní reformní dokument pokřtila označením 
ústava, které nemá v tomto případě žádné skutečné oprávnění. Cílem tohoto jednání bylo 
bezesporu zdůraznění významu tohoto dokumentu nad rámec dosavadních smluv a jeho 
vyčlenění z řady dosavadních aktů primárního práva. Tím se ovšem jádro diskuse ocitlo 
v schizofrenní situaci, která neměla jasného východiska. Jediným vhodným řešením se zdá 
být opuštění dvojí rétoriky a analýza přínosů a ztrát celého procesu. 
Pozice ČR by v této situaci měla být jasná: prosazovat analytický přístup v tomto určujícím 
rámci stanovisek a politické postoje vyhradit na konkrétní položky s přímým vlivem 
na naši zemi. Text tzv. ústavní smlouvy je potom nezbytné prezentovat jako komplexní 
reformní smluvní dokument, jehož cílem je zpřehlednění dosavadních aktů primárního 
práva a nikoliv jako strategický a symbolický text evropské integrace. 
V případě tzv. ústavní smlouvy lze vyčlenit typy změn, které mají „globální dopad“ a určují 
další integrační rámec. Spadá sem především redefinice právních principů EU, návrh na 
vytvoření její právní subjektivity, utřídění primárního práva a katalogizace kompetencí 
a jednotných nástrojů. V těchto položkách je možná polarizace postojů v závislosti na 
supranacionální, či mezivládní pozici aktéra, což představuje výzvu pro českou politickou 
reprezentaci. ČR jako zástupce středně velkých, či spíše menších unijních států a člena tzv. 
východní vlny rozšíření však tyto parametry nijak zásadně neovlivňují. Z hlediska tohoto 
globálního a současně i právního pohledu představuje tzv. ústavní smlouva sumarizaci 
dosavadních právních aktů s výjimkou linie EURATOM a snaží se o odstranění následků 
konstrukce tzv. Maastrichtského chrámu. Unifikaci právních aktů společně se zanesením 
judikátů Soudního dvora přímo do textu smlouvy je bezesporu možné považovat za krok 
směrem k větší transparentnosti. Naproti tomu vytvoření katalogu kompetencí společně 
s vytvořením jednotné právní subjektivity EU na místo ES společně s dalšími položkami 
lze považovat za nekonfliktní zjednodušení s jemnou preferenci supranacionálního rámce 
EU. Odsouhlasením těchto změn jako rámcově konsensuální a neutrální vůči ČR, ale 



207

není otázka tzv. evropské ústavy vyřešena. Mezi českými politickými subjekty může dojít 
k polarizaci postojů například v otázce začlenění Charty základních práv přímo do textu 
smlouvy, což znamená především změnu ve statutu její právní vymahatelnosti. 
Navzdory skutečnosti, že ústavní smlouva byla prezentována veřejnosti jako dílčí úprava 
primárního práva bez zásadnějších důsledků, obsahuje velice významné položky.  Jedná se 
o návrhy konkrétních změn ve struktuře a úkolech evropských institucí, které bez ohledu 
na jejich všeobecnou prezentaci negativně dopadají na střední a menší členy EU.

1�. �   Institucionální změny:  
Česká republika v možném oslabení  

Tzv. ústavní smlouva je z hlediska institucionální reformy pouze přirozenou gradací úsilí 
o změnu institucionálního schématu EU. Rámec nově definovaný Smlouvou o EU se 
pokusil na začátku 90. let 20. století vyjít vstříc potřebám nově založených pilířů. Posléze 
však bylo jasné, a to nejenom vzhledem k nadcházejícímu rozšíření, že institucionální 
schéma potřebuje další zásahy. Hlavním motivem bylo zvýšení tzv. akceschopnosti Unie 
a větší transparentnost procesu rozhodování. Tato motivační linie nicméně ve Smlouvě 
z Nice získala další podpůrný argument a tím se stalo úsilí velkých populačně silných států 
o zajištění většího vlivu v EU.3 
Tzv. ústavní smlouva pokračuje v úsilí o prosazení obou motivačních linií. Kromě tohoto 
úsilí jsou nicméně v textu ústavní smlouvy patrné i další změny, jejichž zakotvení lze 
vnímat z pozice států jako „neutrální“ a pro systém EU jako přínosné. Na jejich pozadí lze 
totiž vysledovat prvky posilující průhlednost systému a jeho demokratizaci. 
Mezi státně neutrální položky lze bezesporu začlenit např. změnu v rozpočtovém řízení, 
sloučení postu místopředsedy Komise a ministra pro zahraniční záležitosti, zpřehlednění 
legislativního procesu a svým způsobem i zřízení postu voleného předsedy EU. Smlouva 
ale obsahuje řadu položek, jejichž zakotvení by znamenalo citelné oslabení vlivu ČR v EU, 
a to především z titulu menšího středního státu. Především se jedná o úpravu hlasovacích 
mechanismů v Radě EU, kde bylo odstraněno tradiční vážení hlasů a zásadní význam zís-
kala populační většina. Překlopení většiny hlasů na většinu populační ostatně neobstojí ani 
v případě měření „spravedlivosti“ podílu jednotlivých členů na vlivu v EU. Pro ČR se jeví 
jako neopodstatněná také podpora redukce počtu komisařů pod počet členských států. 
ČR jako střední země a člen poslední vlny rozšíření a tedy s menší zkušeností v unijním 
prostoru bude redukcí komisaře handicapována více než tradiční členové. Úprava hlaso-
vacích pravidel v Radě EU i redukce komisařů pod počet členů EU jsou prezentovány jako 
zásadní kroky směrem ke zvýšení tzv. akceschopnosti. Tato nová dimenze EU, tedy akčnější 
a schopnější EU, ale ve skutečnosti nebyla nikdy definována.4 Bezesporu lze k větší soudrž-
nosti a pružnosti v rozhodovacím procesu dospět také jinými prostředky než je zřejmá 
favorizace velkých členských zemí. Jde například o rozšíření hlasování kvalifikovanou vět-
šinou, které ostatně smlouva rovněž navrhuje. 
Zájmem ČR by měla být analytická selekce položek tzv. ústavní smlouvy a prosazování 
těch institucionálních změn, které mají přímý dopad na zlepšení funkcí orgánů EU, 
zvýšení pružnosti vyjednávání směrem k dosažení nezbytných reforem na poli politik. 
Postavení ČR jako středního státu není zanedbatelné a proto je klíčová volba konkrétních 
výhodných bodů ze smlouvy tolik významná. Prosazování ústavní smlouvy jako celku je 
pro ČR nevýhodné a představuje výměnu stabilního postavení za idealistické očekávání 
budoucích výhod.

Česká republika a její budoucí priority
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1�. �  Priority evropských politik  z pohledu ČR
Vývoj EU se v posledním desetiletí soustředil do několika oblastí, jejichž analýza byla 
předmětem předkládaných studií. Je zřejmé, že ne všechny priority vývoje EU jsou současně 
prioritami ČR. Absence absolutního překryvu zájmů nicméně neopravňuje zemi k absenci 
diskuse a definovaného strategického plánu. 
Je možné říci, že ČR do jisté míry spoléhá na postavení insidera v EU, který nečelí žádné 
konkrétní specifické výzvě, nebo riziku. Je stabilně zakotvena mezi státy NATO, obklopena 
členy EU. Plní tranzitní funkci na ose východ-západ a sever-jih. Je standardní stabilizova-
nou ekonomikou s malým podílem zaměstnanosti v zemědělském sektoru a není vysta-
vena žádným zvláštním bezpečnostním rizikům. V konkrétním oblastech kooperuje ze 
strategických pohnutek s okolními zeměmi např. ve formaci V4, ale současně je schopna 
si zachovat pozici solitéra a volného koaličního partnera. Tato do jisté míry „bezpečná“ 
pozice ČR je možná jedním z důvodů proč doposud chybí tolik potřebné konkrétní pri-
ority působení v EU, respektive proč se v české politice dosud nevyskytla potřeba jejich 
větší precizace.
Základní charakteristika ČR v EU se významně projevuje na pravděpodobně 
nejdiskutovanější kauze aktuálního období, kterou je další rozšíření EU. Je zjevné, že ČR 
nemá zásadní důvod mít zájem na dalším rozšíření, které bude pro ni znamenat posun 
na ose čistých plátců do rozpočtu EU. Přijetí dalších zemí ČR nepřináší žádné snížení 
bezpečnostních rizik a ani jiné geopolitické výhody. Přijetí nových – slabších partnerů 
naopak znamená zvýšení nákladů na členství, příliv konkurenční pracovní síly a další možná 
rizika spojená s integrací doposud nehomogenních partnerů. Skutečnost, že rozšířením 
dojde k další expanzi společného trhu, pravděpodobně pro ČR nebude kompenzovat 
negativa rozšíření. Otázkou rovněž zůstává možnost ČR být jedním z významných 
investorů na území nových potenciálních členských zemí EU. Jediným důvodem podpory 
rozšíření by pro ČR mohl být další kvalitativně nový tlak na reformu zemědělské politiky, 
který je bezpochyby v zájmu země.
ČR je schopná být jednoznačným zastáncem reformy SZP, která zaznamenala od posledního 
rozšíření EU zásadní zvraty. ČR se nicméně musí vyrovnat s handicapem „dvojího zásahu“ 
do zemědělského sektoru. Země se nejdříve bolestně vyrovnávala se socialistickou minulostí 
svého rostlinného, ale především živočišného zemědělského sektoru, aby následně svůj 
liberalizovaný prostor přizpůsobovala pravidlům v EU. Před vstupem se ovšem ČR 
mohla přiblížit jen doposud známým zásadám evropského zemědělství, jejichž následná 
modifikace tzv. Fischlerovou reformou ČR zaskočila. Prostor určený pro liberalizaci 
družstev po roce 1989 totiž zatím nepřispěl k podpoře menších farem a tudíž dnes ČR 
není nastavena na maximální profit z nové SZP. Kromě kvantitativních parametrů českého 
zemědělství se jako hlavní budoucí výzva v této oblasti jeví otázka komunikace mezi 
zemědělci a vládou. Na rozdíl od minulosti je nezbytné, aby se čeští zemědělci a vláda ČR 
stali spojenci a nikoliv konkurenty. Vláda musí být podporovatelem poradenství a aktérem 
snižujícím byrokratickou zátěž nových pravidel SZP. Je nezbytné, aby v souvislosti s existencí 
nového fondu EAFRD exekutiva vystupovala více než dříve jako lobbista českých zájmů 
v Bruselu. Přirozeně, že tento cíl je zvláště komplikovaný vzhledem k přechodnému období 
na přímé platby, díky jehož principu dorovnávání výše podpor je vláda terčem protestu 
českých zemědělců. Situace, v níž je vláda jako budoucí lobbista českých zemědělských 
zájmů aktuálním objektem lobbování českých zemědělských skupin, je asi nejvhodnějším 
dokladem růstu významu mechanismu prosazování zájmu v nadnárodním celku.  
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Jako naopak zcela svobodnou lze označit pozici ČR ve vztahu k eurozóně. Zde je ČR v pozici, 
kdy profituje ze skutečnosti, že vstoupila do EU až v roce 2004. HMU je v současnosti již 
relativně stabilizovaný prostor a ČR není pod tlakem srovnatelným se situací zakládajících 
států třetí etapy. Volba okamžiku pro vstup do eurozóny, jejíž členství je trvalé, je pro ČR 
důležitým okamžikem. Bude totiž relativně snadné se zapojit do HMU, ale již náročné 
dokončit transformaci a udržet si v eurozóně vydobyté postavení. Rozhodnutí o přijetí 
eura by proto mělo být konsensuálním krokem napříč politickým spektrem, který zohlední 
také politický rozměr přechodu na společnou měnu.
ČR by měla být schopná využívat flexibilně integračních benefitů. Příkladem oblasti, kde je 
přínos členství v EU dočasný, nicméně velice významný, je regionální politika. Tento rotor 
je poznamenán převládajícím přesvědčením, že unijní prostředky nejsou nadstandardem 
posilujícím rozvojový rámec, ale způsobem spolufinancování standardu. Kroky k nápravě 
a maximálnímu profitu ČR ze strukturálních operací jsou jasné. Koncentrování operačních 
programů a vyjasnění jejich zaměření, zlepšení koordinace činností zainteresovaných 
institucí a volba strategických investičních titulů  dotací s dlouhodobým významem. 
Zároveň by se ČR měla připravovat na fakt, že finanční období 2007 – 2013 je skutečně 
jedinečné a nebude se v objemu přidělených prostředků opakovat. Vznik potenciální 
závislosti na „penězích z Bruselu“ by mohl přinést frustrující zjištění. 
Velmi solidní je pozice ČR ve vzdělávací politice. Skutečnost, že ČR patří v mnoha aspektech 
k lídrům Boloňského procesu, znamená šanci uchopit vzdělávací politiku jako do jisté 
míry profilační téma působení ČR v EU. Terciální část vzdělávacího sektoru nepředstavuje 
z hlediska Unie konfliktní téma, což do značné míry vyplývá z faktu, že spolupráce je 
na tomto poli složena jak z komunitárních, tak mezivládních aktivit. Konfliktní téma 
nepředstavuje vzdělávací politika ani pro ČR. Naopak, posilování například studentské 
mobility či větší tlak na uznávání kvalifikací je v zájmu ČR také z hlediska dopadu 
vzdělávání na další oblasti EU jako je například volný pohyb pracovních sil. 
Tzv. II. pilíř je limitován svým mezivládním rozměrem. Právě tato skutečnost ale dává 
ČR větší šance na prosazení svých taktických záměrů. Její preference jsou v tomto ohledu 
poměrně jednoznačné. ČR představuje významného atlantického spojence a v rámci 
omezení daných geopoliticky, historicky a v neposlední řadě výškou výdajů na zbrojení 
je aktivním účastníkem vojenských operací. Jejím zájmem je udržovat kompaktní EBOP 
vyvíjející se v pevném atlantickém spojenectví. Jako člen EU nicméně musí usilovat 
o akceschopnost a operační nezávislost tzv. petersberských misí EU, jejichž rámec 
nenarušuje akceschopnost NATO. 
V dnešní době je pravděpodobně nejaktuálnějším sektorem zájmu ČR tzv. Schengenský 
prostor. ČR opakovaně deklarovala svůj zájem být co nejdříve jeho plnohodnotným 
členem. Spolupráce doposud realizovaná v rámci V4 je pro všechny jeho partnery zcela 
pragmatickým krokem, který zajistí, že země nebudou vystaveny dodatečným nákladům 
udržování dočasně vnější hranice EU v případě selhání přípravy jednoho z nich. 
V agendě bývalého tzv. třetího pilíře je zřejmé, že existuje hlavní rámec potřeb ČR. 
Současně je ale v dílčích kauzách jako je např. tzv. eurozatykač zjevný zásadní rozpor 
a absence komunikace protichůdných politických bloků. Doposud běžící komunikace 
nebyla zaměřena na koncepční otázky, ale na pouhé uzavření dohody ohledně splnění 
technických cílů daných ve velké míře vstupními podmínkami. Silné postavení ČR 
disponující v konkrétních hlasovacích kauzách vetem, nebylo nejenom že předmětem 
vnitrostátních jednání, ale také se zatím nestalo cestou k posílení vlivu ČR v EU. Otázka 
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azylové a vízové politiky je přitom jednoznačně oblasti narážející na suverenitu země. 
Argument, že není možné zajistit rozvoj prostoru bezpečnosti, spravedlnosti a práva bez 
další komunitarizace, je přitom lichý. Právě na této oblastí mají z bezpečnostních důvodů 
totiž všechny země eminentní zájem. 
Výše uvedené oblasti, které byly obsahem jednotlivých studií, nejsou jedinými sférami 
působení EU. Do jisté míry se ale jedná o oblasti nejdůležitější. Je třeba konstatovat, že 
česká politika v nich má zřetelně deklarované priority a proto výše uvedená doporučení 
jsou vhodným námětem k diskusi. Z hlediska zájmů ČR je pak potřeba rozlišit mezi 
dlouhodobě definovanými cíli, které do jisté míry vychází z „evropské tradice“ daného 
státu a jeho působení v EU, a krátkodobými požadavky či představami. Právě ty jsou často 
vztahovány k Předsednictví, které je chápáno jako nástroj k jejich prosazení. Krátkodobé 
cíle a dlouhodobá představa spolu samozřejmě souvisí, protože první vyrůstá z druhého. 

1�. �   Předsednictví v praxi malých států: výkonní technokraté
V souvislosti s blížícím se českým Předsednictvím Rady EU je možno s klidným svědomím 
předpovědět, že spíše než cíle a představy ČR o EU jej ovlivní tradice Předsednictví, struk-
turální faktory a aktuální situace v EU. Zatímco poslední faktor nelze odhadnout, první 
dva nastínit lze. V předchozí kapitole oddílu o Předsednictví, která byla věnována teorii 
rad a Předsednictví, již bylo zmíněno, že předsedající země může svůj mandát vykoná-
vat buď jako „good Presidency“, či jako „bad Presidency“. Tyto termíny, používané odbor-
nou literaturou k zachycení míry kooperace, senzitivity vůči potřebám EU a komunikace 
(v případě „dobrých Předsednictví“), či arogance, razance a prosazování vlastních zájmů 
(v případě „špatných Předsednictví“) samozřejmě nejsou jedinými možnými polohami, 
v nichž se předsednický stát může ocitnout. Ve své podstatě představují hraniční body tak-
tiky a strategie, kterou může země během svého „koučinku“ použít.5 Realita většinou mezi 
těmito polohami osciluje, byť tendence k jednomu z pólů je často patrná.6

Institut Předsednictví funguje ve své více či méně ustálené podobě několik desetiletí. 
Z jeho průběhu lze vyvozovat jisté závěry či predikce, které nemusí končit jen u klasifikace 
předsedajících států na „dobré“ a „špatné“. Přes zjevnou snahu EU Předsednictví více 
a více strukturovat7 (a dát mu tak kompaktnější a formálnější obsah) nelze očekávat, že 
členské státy v blízké době na zásadní posun Předsednictví k supranacionalizaci přistoupí 
(srov. Pitrová, Fiala, Kaniok 2004: 13). Metoda „trojky“, která má platit od roku 2007, 
tak pravděpodobně revoluční předěl ve smyslu „kolektivizace“ Předsednictví znamenat 
nebude. Tradiční funkce Předsednictví, které byly popsány v předchozí kapitole, nevymizí. 
Jistý vliv mít ovšem „trojka“ bude, a to zejména na menší a nově přistoupivši státy.
Následující odstavce se pokusí alespoň rámcově zodpovědět na následující otázky: Co lze od 
členských států středního či menšího významu, tedy také od ČR, při výkonu Předsednictví 
očekávat? Jak se chovala poslední „nová“ Předsednictví a co z nich lze odvodit? Konečně, 
jaké strukturální aspekty nového formálního uspořádání Předsednictví mohou mít vliv na 
jeho uchopení ČR?
Z hlediska administrace a řízení práce Rady nevyvstává v podstatě žádná pravděpodobnost 
komplikací. Jedná se o veskrze technologickou záležitost, zkušenost z Předsednictví jiných 
nováčků (Finsko, Rakousko, Švédsko) naznačuje, že nové členské země se na zvládnutí této 
funkce zpravidla koncentrují a podřizují jí ostatní aspekty. Například finské či švédské 
Předsednictví z let 1999 a 2001, které bylo pro obě země premiérové, se po stránce 
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technokratické připravenosti setkalo s velmi pochvalným ohlasem (Beckman 2001: 67, 
Stubb 2000: 49). Velký vliv by nemělo mít ani formální nastavení Předsednictví.
Poměrně problémové naplnění lze očekávat od funkce reprezentanta. Ve vnější dimenzi, 
která je už tak komplikovaná sdílením reprezentační funkce Předsednictví s Vysokým 
představitelem pro SZBP a komisařem pro vnější vztahy, lze u nových členů očekávat 
pasivní úlohu. Žádná z těchto zemí, snad s výjimkou Polska, nebude mít ambici tento aspekt 
důrazně vykonávat a hrát v této dimenzi pivotální roli. V zahraničně-politické oblasti proto 
lze u středo a východoevropských Předsednictví očekávat akcentaci regionálních či národně 
zajímavých partikulárních prvků, které jsou ovšem nekonfliktní z hlediska ostatních členů 
EU. Za vzor může sloužit například prosazování „severské dimenze EU“ skandinávskými 
státy v době jejich Předsednictví na přelomu milénia (Bengtsson, Elgström, Tallberg 2004: 
330). 
Ve funkci vnitřního reprezentanta lze očekávat, že většina nových Předsednictví zvolí styl 
„mluvčího Rady“ a nebude se pokoušet využít pozice „primus inter pares“ k prosazení 
národních zájmů či akcentaci svého stanoviska. Tuto taktiku zvolili ostatně všichni noví 
předsedové v posledních letech.
Oproti funkci administrátora mohou při funkci reprezentanta sehrávat mnohem větší 
roli vnější a strukturální aspekty. Důležitým faktorem, který nelze předjímat, je vývoj 
mezinárodní politiky a možné turbulence ve světovém vývoji. Lze očekávat, že v „trojce“ 
budou malé a nové státy ustupovat větším a vlivnějším. V českém případě to znamená 
především pobyt ve stínu Francie, která je ofenzivním a vlastním uchopením  reprezentační 
funkce známá, protože se považuje za jednoho z lídrů EU (Costa, Couvidat, Daloz  2003: 
126).
Roli vyjednávače by měly nové předsednické země naplnit ve smyslu nestranného 
a nezaujatého přístupu. Nelze očekávat, že by země typu ČR či Slovinska měly tendenci 
vytvářet silná národní témata, či že by měly ambici uvádět do unijní politiky novou 
agendu. Obtížnou roli budou mít nová Předsednictví v samotné vyjednávací roli. Úspěšná 
angažmá Finska, Rakouska a Švédska totiž vycházela z jejich dlouhodobého postavení 
respektovaného vyjednávače v mezinárodních konfliktech. Žádná z východoevropských 
zemí se tímto charisma pyšnit nemůže, o podobných zkušenostech ani nemluvě. Ze zřetele 
nelze pouštět ani fakt, že jak severské politické systémy, tak rakouská politická kultura 
jsou dlouhodobě konsensuální a prvek kompromisu, nezbytný pro úspěšné naplnění role 
negociátora, mají inherentně zakódovaný.  
V souvislosti s určováním priorit se budou nová Předsednictví pohybovat v intencích 
svých předchůdců a následovníků. Většina daných zemí, včetně ČR, nemá jasně definované 
priority či konzistentní náhled na budoucnost EU. Jasně definovaná představa, což do jisté 
míry naznačují případové studie této publikace, neexistuje. Nová témata proto do unijní 
agendy nejspíše vnášena nebudou a velká témata, která překračují horizont půlročního 
Předsednictví, budou středoevropské a východoevropské státy spíše administrovat než 
řídit. Ve své podstatě lze navíc očekávat, že rozšířená EU bude stále více a více problémů 
řešit těžkopádně a zdlouhavě. Agenda Předsednictví tak bude mnohem více ovlivněna 
„děděním“ témat a řešením dlouhodobých problémů, než vůlí otevírat nová témata. 
Mechanismus „trojky“, ukládající skupině vytvořit společný program, navíc určité 
rozvláčnosti napomůže. V případě ČR si lze dost obtížně představit vytvoření konkrétního 
programu s Francií a Švédskem. Průsečíky mezi těmito státy jsou minimální,8 odlišná je 
role těchto zemí v EU, jejich priority a náhled na budoucnost evropské integrace. Důležité 
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samozřejmě bude, na které pozici „trojky“ se konkrétní stát nachází a zda bude agendu 
„trojky“ rozjíždět, či dokončovat. Nemalý vliv může mít také vnitrounijní vývoj (například 
relevance konstituční debaty či problematiky dalšího rozšiřování). Schopnost zavádět nová 
témata pak v neposlední řadě souvisí s faktem, že nová Předsednictví budou mnohdy 
v pozici, kdy na aktivitách EU nebudou plně participovat (zapojení do schengenského 
systému, přijetí společné měny). Jejich manévrovací prostor tak bude omezen.
Za základní národní zájem lze u nových Předsednictví identifikovat touhu naplnit 
formální očekávání. Nová Předsednictví, včetně českého,9 se zaměří na dokonalé naplnění 
administrativních aspektů (manažer, vyjednavač) a nekonfliktní dojem. V duchu například 
Švédska či Finska bude hlavním cílem vytvořit obraz „dobrých Evropanů“ (Bjurulf 2003: 
151, Tiilikainen 2003: 114), z pohledu EU ovšem bohužel především technokratickými 
nástroji. 
V souvislosti s budoucností Předsednictví lze očekávat, že nové členské státy svým 
uchopením podpoří jeho dosavadní z hlediska EU váhavý a problematický význam. Snad  
s výjimkou Polska, u něhož  je pravděpodobný razantnější přístup, bude většina těchto 
Předsednictví nahlížena jako bezproblémová a formálně dokonalá. Nic více od nich 
nebude ani očekáváno, čímž se do značné míry podpoří další úvahy o jeho hlubší reformě 
či úplném odstranění. Ve své podstatě totiž současná úprava Předsednictví marginalizuje 
jeho socializační funkci, kterou původně mělo, a vytváří institut vůdcovství bez vůdce.
Je na druhou stranu zjevné, že nové členské země a jejich Předsednictví žádnou hrozbu 
pro EU a její administrativu neznamenají. Jejich přínos instituci Předsednictví ovšem bude 
marginální a přispěje k jeho další vnitřní erozi.  Je tedy pravděpodobné, že poslední nová 
země, tedy Estonsko, se svého mandátu v současné podobě Předsednictví nedočká.
Pohled na poslední nová Předsednictví naznačuje, že ČR nebude v pozici, která by po 
jejím Předsednictví vyžadovala zásadní obsahové angažmá. Nejdůležitějším úkolem, který 
bude na bedra české diplomacie naložen, je výkonná administrativa a schopnost nalézt 
konsensus, a to jak v rámci trojčlenného týmu, tak v rámci EU.
Na závěr této lehce spekulativní analýzy a predikce je potřeba učinit poznámku o rozdílech 
mezi posledními „novými“ předsedy a ČR. Jak Rakousko, tak Finsko a Švédsko se 
nacházely v době svého přistoupení do EU a následného Předsednictví v jiné pozici. 
Úroveň politické kultury, délka více či méně intenzivních vztahů k evropské integraci 
a pozice v mezinárodním systému tyto země na výkon předsednické funkce do jisté míry 
předpřipravila. V případě ČR lze poukázat na absenci těchto faktorů, což se mimo jiné 
projevuje na úrovni evropské debaty a schopnosti definovat své zájmy v EU. Také proto se 
ČR velmi pravděpodobně soustředí na technokratické aspekty výkonu Předsednictví.

1�. 6   Závěr
Jednotlivé vlny rozšiřování a následně ani dílčí podmínky a důsledky přistoupení 
jednotlivých zemí nejsou snadno komparovatelné. EU se rozvíjí ve stále se pohybující 
aréně mezinárodních vztahů a je nucena flexibilně řešit dílčí výzvy. ČR vstoupila do EU 
v době, kdy se celý mezinárodní systém vyrovnával s následky bilaterálního rozdělení světa 
a koncipoval nové bezpečnostní mechanismy. EU po roce 2004 je v mnoha aspektech 
silnější než platforma, do níž vstupovali předchozí kandidáti. Je rovněž „poučenou“ 
organizací, která si je vědoma svých nedostatků a limitů a usiluje o své otevření veřejnosti. 
Jedná se ale také o subjekt s velice vyhraněnými prioritami a specifickými cíli. Příkladem 
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může být eurozóna, nebo budování prostoru bezpečnosti, spravedlnosti a práva. ČR by 
v rámci EU měla usilovat o prosazení svých potřeb a podporu úspěšné EU. Předpokladem 
tohoto cíle je nejenom stanovení vlastních zájmů, ale také kritérií budoucí EU. Jakou EU si 
přeje ČR? S jakou mírou integrace, s kterými zónami nadnárodního vlivu?
V ČR roku 2006 nejsme uspokojivě schopni odpovědět ani na jednu z otázek. V zemi 
doposud neprobíhá celonárodní diskuse, která by stanovila zájmy ČR. V jednotlivých 
sektorech se neprojevují vysoké ambice ČR a není patrná ani hluboká analýza stanovených 
cílů. Stanovení některých z nich, jako ve sféře zemědělství, je sice předem determinováno 
charakterem českého hospodářství, ale současně limitována dalšími faktory. Například 
právě u zmiňovaného zemědělství je to předsednictví v EU o Francii, jejíž priority v této 
oblasti budou zcela antagonistické zájmům a požadavkům ČR. 
Je samozřejmě na místě domnívat se, že i při výskytu tolik potřebné „evropské debaty“ by 
bylo velmi obtížné za pouhé dva roky členství v EU formulovat přesně českou budoucí pozici 
a odhadnout její šance na prosazení evropských zájmů. Formulování potřeb a strategie 
v rámci českého většinového politického spektra či alespoň jeho demokratické části je 
však nezbytným výchozím krokem. Tím spíše, že ČR nezaujímá v EU nijak významné, či 
strategické postavení. Aktéři odpovědní za vedení debaty nicméně k formulování priorit 
ČR prozatím nepřistoupili. Naopak opakovaně ventilují známé klišé o nezbytnosti dialogu. 
Definování konkrétních návrhů pro existenci ČR v konsensus celé politické elity či alespoň 
její demokratické části. EU tak více než by měla být, dva roky po vstupu, zůstává pouhým 
předmětem, nástrojem politického boje na místo toho, aby se stala jeho nástrojem. Téma 
evropské integrace opakovaně sklouzává do černobílého souboje virtuálního dobra se zlem. 
Unijní rovina nabízí politické reprezentaci možnost jak „omluvit“ nepopulární opatření 
a odklonit politickou odpovědnost. Nepříjemným rizikem tohoto přístupu je dlouhodobá 
polarizace táborů na „ano x ne“. Tato situace, kterou v kontextu „evropské debaty“ popsal 
švédský politolog Olof Pettersson jako „permanentní referendum“, znemožňuje položení 
konstruktivní otázky „jak?“. Toto zablokování může pro ČR znamenat přímou ztrátu 
některých integračních benefitů. Možnou konsekvencí toho, že klíčoví aktéři nebudou mít 
vůli nalézt společnou věcnou řeč je také riziko, že ČR může získat pověst nepředvídatelného 
partnera, který není schopen vystupovat na evropské rovině konzistentně.
V kontextu Předsednictví je proto hlavním a bezprostředním „evropským“ zájmem české 
politiky sofistikovaná a nepředpojatá debata. Jinak se ČR svým prvním Předsednictvím 
zapíše do dějin EU jen jako sice schopný, nicméně tuctový technokrat. 
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Poznámky
 1 Především se jedná o internetový portál Your voice in Europe, Plán D Evropské komise, ale také tradiční 

kanály jako např. petiční právo k Evropskému parlamentu.  
 2 Samozřejmě nelze opomenout například petiční právo či tzv. evropského ombudsmana.
 3 Úspěšné prosazení tohoto zájmu je zřejmé především v nastolení tzv. druhé většiny, která je na základě 

populačního kritéria niceských 62 % schopná působit jako dodatečné nicméně faktické populační „veto“. 
ČR, ačkoliv je středním státem, nebyla z tohoto hlediska již v Nice na profitující straně. 

 4 Znamená akceschopnost zvýšení rychlosti rozhodování? Nebo znamená konstruktivnější jednání 
opatřené větším množstvím argumentů a s větší schopností realizace? Podobně nejasný je termín 
transparentnost, který se společně s akceschopností stal novým trendem v EU.  

 5 Za příklad „good Presidencies“ jsou často považovány malé země, například Belgie a další státy Beneluxu. 
Naopak, typickým „bad Presidency“ je například francouzský mandát z roku 1999 (Costa, Couvida, Daloz 
2003: 134).

 6 Příkladem je Švédsko, které v roce 2001 svůj mandát vykonávalo velmi konsensuálně a nekonfliktně. 
Výraznou výjimkou byla problematika prosazení větší transparentnosti v EU a jejich institucí. Švédsko 
v této souvislosti použilo svého výsadního postavení a ve spolupráci s EP prosadilo svou představu 
v Radě EU i přes odpor řady jiných zemí (Kaniok 2003: 58 – 60, 69 – 70, Elgström 2002: 47). 

 7 Vrcholem těchto snah je bezesporu text tzv. evropské ústavy a články, které jsou v ní Předsednictví 
věnovány.

 8 Velké odlišnosti panují například na poli SZBP. S jistou mírou zjednodušení lze říct, že Francie prosazuje 
a podporuje emancipaci EU na USA, ČR je v této otázce nakloněna spíše posilování transatlantické vazby 
a Švédsko je neutrální stát, který se SZBP v plné míře neúčastní.

 9 Signifikatní byla aktivita ministerstva zahraničních věcí z úvodu roku 2006 jazykově vyškolit několik set 
úředníků právě pro potřeby Předsednictví.
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