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Kapitola 1

Politický kontext a tvorba  
české zahraniční politiky v roce 2013

Michal Kořan

V souladu s inovovaným konceptuálním zázemím této publikace bude uvedena kapi-
tola věnovaná politickému kontextu tvorby české zahraniční politiky poněkud netra-
dičně, a sice velmi zjednodušeným a stručným shrnutím hlavních trendů ve světové 
politice, které považujeme za nejzávažnější výzvy pro českou zahraniční politiku. 
Důvodem této změny je, abychom českou zahraničněpolitickou realitu více uvedli 
do kontextu mezinárodní politiky a následně byli schopni lépe odpovědět na otázku 
jak, proč či zda vůbec politické zázemí české zahraniční politiky reaguje či přispívá 
k řešení těchto výzev.

Na globální úrovni v roce 2013 pokračoval trend „odzápadnění“ globálního vlád-
nutí a přesouvání mezinárodněpolitických rozhodovacích procesů mimo tradiční mul-
tilaterální struktury, jak jsme je v různých inkarnacích znali od poloviny 20. století. 
Jinými slovy, stále více mezinárodněpolitického rozhodování se děje mimo rámec 
a dosah těch multilaterálních struktur, jež si západní svět vybudoval v době své re-
lativní dominance po druhé světové válce. Tento proces se dotýká jak politické, tak 
hlavně i ekonomické dimenze světového řádu a jeho zvládnutí si vyžádá mnoho kre-
ativity, odvahy a intelektuálního i politického nasazení. Neméně nasazení a kreativity 
si vyžádají globální výzvy environmentálního, sociálního a hospodářského charak-
teru. Z hlediska globální bezpečnosti jsme v přímém přenosu svědky hrozící proli-
ferace zbraní hromadného ničení, navzdory obrovskému politickému kapitálu, jenž 
americká administrativa i světové společenství v posledních více než čtyřech letech 
investovala do úsilí o opak. V bezpečnosti evropské jsme se v roce 2013 dále vyrov-
návali se strategickým posunem americké pozornosti (a prostředků) mimo evropský 
kontinent. Jediná cesta, jak se s tím „popasovat“, spočívala v ochotě evropských zemí 
začít se více (i finančně a materiálně) soustředit na bezpečnost a obranu, hledat cesty, 
jak učinit Unii akceschopnější v zahraniční i bezpečnostní politice. Zároveň bylo ame-
rické strategické „převažování“ nově doprovázeno grandiózními myšlenkami na re-
definování (čti: posílení) globální role atlantického prostoru; kořeny tohoto posílení 
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by mohly být zapuštěny již v rodící se dohodě o Transatlantickém obchodním a in-
vestičním partnerství (TTIP) mezi USA a EU. Evropa v roce 2013 hledala rozumnou 
cestu k evropské hospodářské obnově a stabilizaci a jak na této cestě bezbolestně strá-
vit realitu vícerychlostní integrace. Pokud se to nepodaří, Evropa budoucnosti bude 
Evropou severozápadního centra a jihovýchodní periferie, se všemi politickými, hos-
podářskými a sociálními riziky, jež s sebou takové rozdělení nese. Zároveň EU ob-
tížně hledala dostatek sebevědomí začít vyzařovat dostatek přitažlivosti a autority pro 
okolní prostředí. Obojí jsou nezbytné – byť nikoli dostatečné – podmínky k tomu, aby 
mohla EU nabídnout smysluplnou vizi zemím na východ a jihovýchod od své stáva-
jící hranice. Pokud takovou vizi nenabídne, hrozí možnost ještě jednoho rozdělení ev-
ropského kontinentu. Rozdělení geopolitického, mezi východem a západem, přičemž 
důsledky takového rozdělení by zahrnovaly zostření situace bezpečnostní.

V jaké formě do tohoto mezinárodního prostředí vstupovala česká politika? Vláda 
Petra Nečase vkročila do roku 2013 ve stavu již latentní koaliční krize. V tomto pří-
padě se politická krize bezprostředně dotýkala zahraniční politiky, neboť jedním z je-
jích projevů byla personální blamáž na rezortu obrany. Předseda vlády P. Nečas odvo-
lal na konci prosince po osmi dnech z čela ministerstva předsedkyni koaliční strany 
LIDEM Kateřinu Peake, což s novou razancí obnovilo diskuse o konci koalice. Kromě 
koaliční krize zároveň došlo k dosud nepoznané situaci, kdy premiér nebyl plného 
čtvrt roku schopen obsadit post ministra obrany, tudíž tuto pozici až do 19. března vy-
konával sám. K turbulentnímu politickému prostředí notně přispěla i rozsáhlá a kon-
troverzní amnestie prezidenta Václava Klause a vrcholící kampaň před prezident-
skými volbami, v nichž kandidoval i jeden ze členů vlády, Karel Schwarzenberg. 
Je případné, že v tomto prostředí z počátku roku zcela zapadlo zahraničněpoliticky 
vcelku významné rozhodnutí o nasazení příslušníků spojovacího modulu do operace 
NATO v Turecku v souvislosti se syrskou krizí, kdy česká vláda obratem zareago-
vala na urgentní požadavek ze strany Aliance. Zajímavou ilustrací zájmu o zahraniční 
politiku jsou ostatně tiskové konference po jednáních vlády, kdy zahraniční politika 
hraje většinou mizivou roli.

Problémy pronásledovaná vláda P. Nečase nakonec po bizarních událostech 
z června 2013 podala demisi a nastalo období jedné z nejtěžších krizí parlamentari-
smu v české novodobé historii. Šlo o krizi, kdy více než půl roku vládla vláda, která 
nezískala důvěru poslanecké sněmovny. Sněmovna krizi vyřešila tím, že se sama roz-
pustila a donutila prezidenta Zemana, jenž ke krizi parlamentarismu svým jednáním 
přispěl, aby vypsal nové volby a otevřel tak cestu k politické vládě, opřené o vůli sně-
movny. Jak uvidíme níže, tento stav dále prohloubil negativní trendy v politickém zá-
zemí i tvorbě české zahraniční politiky.

Česká politika tak ještě prohloubila svou sebezahleděnost, která ji v rostoucí míře 
definuje po několik posledních let. Na politické rovině nebyla vedena naprosto žádná 
reálná meritorní zahraničněpolitická diskuse a pokud ano, byla to diskuse s populis-
tickým nádechem (otázka sudetských Němců a dekretů prezidenta Beneše před dru-
hým kolem prezidentských voleb), jež se ani vzdáleně nedotýkala skutečných výzev, 
jímž Česká republika a Evropa čelí. Ticho stran zahraniční politiky se ještě prohlou-
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bilo i ve srovnání s rokem 2012, který již byl v tomto ohledu ve srovnání s předcho-
zími lety unikátní.

V následující části následuje analýza působení jednotlivých aktérů – vláda, parla-
ment, prezident – na českou zahraniční politiku.

VLÁDA ČR

Vláda vstupuje do procesu tvorby české zahraniční politiky na třech úrovních:

1. vláda jako tvůrce a garant procedurálního a konceptuálního nastavení tvorby 
zahraniční politiky;

2. vláda jako koordinátor a vykonavatel české zahraniční politiky;
3. pomocí diplomacie předsedy a členů vlády.

Vláda jako tvůrce a garant procedurálního nastavení tvorby zahraniční politiky
Možnost měnit „pravidla hry“, čili pravidla tvorby zahraniční politiky (strukturu), 
patří bezesporu k nejvýznamnějším pravomocem vlády, byť struktura tvorby zahra-
niční politiky je ponejvíce určována legislativními akty (tj. legislativní složkou moci). 
Nejčastěji vláda proměňuje strukturu tvorby české zahraniční politiky (ČZP) pomocí 
změn jednacího řádu. K poslední výraznější změně jednacího řádu došlo v roce 2011, 
kdy byla zavedena funkce státního tajemníka pro evropské záležitosti na Úřadu vlády 
ČR. Toto rozhodnutí vyvolalo velký spor mezi tehdejším premiérem P. Nečasem a mi-
nistrem zahraničních věcí K. Schwarzenbergem. V průběhu následujících let se nic-
méně tento systém již usadil a v roce 2013 jej lze označit za stabilizovaný, byť na pra-
covní úrovni jistá vzájemná obezřetnost mezi oběma institucemi přetrvávala. V roce 
2013 nedošlo k žádné změně struktury tvorby zahraniční politiky, vláda nicméně při-
jala několik legislativních a koncepčních aktů, které se struktury tvorby ČZP týkají.

Patrně nejvýznamnějším procesem, ovlivňujícím strukturu tvorby ČZP, tak byla 
v roce 2013 pokračující snaha vlády zefektivnit členství České republiky v meziná-
rodních organizacích. Od roku 2011 se vláda pravidelně zabývá materiálem mapu-
jícím členství ČR v mezinárodních organizacích. Je tomu tak poprvé v historii, kdy 
vláda usiluje o to mít přehled a určitou kontrolu nad celkovými závazky – a příleži-
tostmi –, které z členství České republiky v multilaterálních fórech vyplývají. Toto 
úsilí částečně proměňuje proces tvorby ČZP, neboť na jeho základě došlo ke změ-
nám v zodpovědnosti za některé mezinárodní organizace a hlavně vláda a MZV po-
sílily svůj vliv na koordinaci celého českého členství v mezinárodních organizacích.

V květnu vláda po mnoha měsíčních průtazích schválila vládní Strategii působení 
ČR v EU (více viz kapitola Evropský rozměr české zahraniční politiky). Závažné pro-
cedurální rozhodnutí bylo rozhodnutím o tom, zda tzv. irské záruky (Protokol o oba-
vách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy) mají být v českém parlamentu 
schvalovány prostou či ústavní většinou. Šlo o téma, které rozdělilo vládní koalici 
a odpovídalo polarizaci unijní problematiky provázející Nečasovu vládu po celé její 
funkční období. Vláda považovala přijetí tohoto rozhodnutí za precedentní krok, za-
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kládající ústavní zvyklost,1 což se také projevilo v konfliktnosti tématu – při prvním 
projednávání v březnu nebylo přijato žádné rozhodnutí, neboť vláda byla rozdělena. 
Rozhodnutí tedy bylo přijato až na pozdějších jednáních vlády.

Jedním z procedurálních kroků bylo přijetí Koncepce mobilizace ozbrojených sil 
ČR a Koncepce aktivních záloh ozbrojených sil ČR na konci ledna 20132, jež spolu 
s navazující legislativou upravovaly mobilizační postupy. Pro tzv. aktivní zálohy po-
čítaly s principem dobrovolnosti. Vláda Jiřího Rusnoka schválila v srpnu Strategii 
vztahu státu a obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, což je dokument, který 
navazuje na bezpečnostní strategii ČR a na obrannou strategii ČR a je poměrně vý-
znamný, neboť nastavuje priority vlády v této citlivé a strategické oblasti. V říjnu 
vláda schválila změnu zákona o ozbrojených silách ČR, předložený ministrem obrany, 
a již v březnu jednomyslně přijala strategii ČR pro boj proti terorismu, kterou před-
kládal ministr vnitra.

Důležitým vstupem vlády do konceptuálního zázemí tvorby ČZP bylo přijetí Stra-
tegie mnohostranné rozvojové spolupráce.3 O tomto dokumentu podrobně pojed-
nává rozvojová kapitola v loňském vydání této publikace, zde pouze dodejme, že šlo 
o první dokument, který se explicitně zabývá multilaterálním rozsahem české rozvo-
jové spolupráce. V květnu vláda rovněž jednomyslně schválila plán bilaterální rozvo-
jové spolupráce a výhled jejího financování do roku 2016.

Vláda J. Rusnoka vstoupila do procesu tvorby ČZP významněji jen jednou, když 
v červenci ministři zahraničních věcí a průmyslu a obchodu podepsali spolupráci 
v oblasti ekonomické diplomacie (více viz kapitola Hospodářský rozměr české za-
hraniční politiky).

Vláda jako vykonavatel české zahraniční politiky
Většinu první poloviny roku, kdy vládl kabinet P. Nečase, se vláda při výkonu za-
hraniční politiky nezabývala zásadními a přelomovými tématy. Jednomyslně probí-
halo odsouhlasení řady standardních mezinárodních smluv, zahraničních cest prezi-
denta, předsedy vlády a ministra zahraničních věcí, probíraly se aktuální informace 
z EU (včetně plnění legislativních závazků a – problematického – čerpání finančních 
prostředků z EU).

Do výkonu zahraniční politiky se nicméně negativně promítla hluboká politická 
a koaliční krize, stejně jako nekonsenzuální jednání mezi nově zvoleným preziden-
tem a vládou. V prvním případě nebyl předseda vlády po tři měsíce schopen obsadit 
post ministra obrany a tuto pozici zastával sám. V případě druhém prezident Zeman 
extenzivním výkladem ústavy po tři měsíce blokoval výměny velvyslanců, aby nako-
nec jeho záměry vykonala Rusnokova vláda (více viz níže).

Za standardních podmínek je jednou z nejvýznamnějších exekutivních složek 
vlády a jejího předsedy zastupování ČR na jednání Evropské rady a schvalování man-
dátu na tuto radu. V roce 2013 proběhla v únoru klíčová rada k unijnímu rozpočtu 
pro léta 2014–2020, P. Nečas hodnotil působení ČR na vyjednávání jako úspěšné.4 
Pro květnovou radu bylo hlavním poselstvím vládního mandátu dobudování vnitř-
ního trhu s energiemi.5 K nestandardní situaci došlo na konci června, kdy premiér 
v demisi Nečas nabídl již nově jmenovanému předsedovi vlády Rusnokovi účast na 
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Evropské radě na konci června, ten se ovšem omluvil s tím, že se bude věnovat se-
stavování nové vlády. Na červnové evropské radě pak P. Nečas zejména prosazoval 
regionálně sdílenou myšlenku, aby bylo možné použít evropské fondy pro odstraňo-
vání následků povodní z počátku června. Důležité rozhodnutí padlo na vládní úrovni 
v květnu, kdy vláda jednomyslně podpořila otevření pracovního trhu chorvatským 
pracovníkům po jejich vstupu do EU.

V obranné a bezpečnostní oblasti bylo významným počinem jednomyslné schvá-
lení účasti až padesáti osob na operaci EUTM v Malijské republice. Toto rozhodnutí 
bylo předjednáno s opoziční sociální demokracií a vzhledem ke svému významu vy-
volalo i určitý zájem médií. Následně pak v poslanecké sněmovně proběhla vlastně je-
diná zahraničněpolitická debata za celý rok, která byla částečně polarizovaná, ale téma 
se rozhodně nestalo politizovaným a brzy zapadlo. Ve vyhrazeném modu se vláda na 
několika zasedáních věnovala otázce prodloužení pronájmu švédských stíhacích le-
tounů Gripen. Vláda P. Nečase usilovala o co nejvstřícnější nabídku od švédské strany, 
došlo přitom k zajímavé situaci, kdy se premiér rozhodl převzít vyjednávací inicia-
tivu od ministra obrany a začít vyjednávat přímo se švédským předsedou vlády. Jed-
nání Nečasův kabinet nestihl dokončit, stihl však rozhodnout o vstupu strategického 
partnera do ČSA (Korejské aerolinie).

S výjimkou zmíněné „irské výhrady“ probíhalo hlasování o zahraničněpolitic-
kých otázkách dle dostupných dokumentů jednomyslně. V červnu zasáhla vládu jedna 
z nejbizarnějších krizí polistopadové historie, která vyústila v pád Nečasova kabi-
netu a v dlouhé období vlády bez důvěry poslanecké sněmovny. V roce 2013 tedy ne-
byla vládní zahraničněpolitická agenda politizována, s výjimkou sporu s preziden-
tem o velvyslance.

Klíčovým hybatelem událostí po pádu vlády se stal právě prezident Zeman, který 
jmenoval předsedou vlády J. Rusnoka. Ten následně poskládal novou vládu do velké 
míry z osobností názorově a politicky blízkých prezidentově Straně práv občanů 
– Zemanovci (s výjimkou např. ministrů obrany či zahraničních věcí). Rusnokova 
vláda schválila své programové prohlášení na počátku srpna.6 Prohlášení bylo obecně 
stručné, proto i v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky šlo o několik sporých de-
klarací. Vláda vycházela z konstatování, že „je čas začít s nápravou naší reputace“ 
v EU a NATO, přihlásila se k aktivní úloze při zabezpečování bezpečnosti a prospe-
rity ČR a jejím ukotvení v euroatlantickém prostoru, přičemž hodlala „podniknout 
kroky k hlubší integraci a posílení politické a ekonomické váhy“ EU. V unijní oblasti 
se vláda chtěla zaměřit na ekonomické aspekty a zmiňuje adresně i visegrádskou spo-
lupráci jako nástroj pro prosazování společných zájmů v EU. Dále se vláda zavázala 
k aktivnímu pojetí členství v OSN. Zajímavým momentem prohlášení je závazek, že 
vláda v zahraniční a evropské politice povede vnitropolitický dialog jak s oběma ko-
morami Parlamentu ČR, tak i s prezidentem republiky. Relativně velká část je zasvě-
cena ekonomické diplomacii, jež se stala rozhodně jedním z pilířů zahraniční poli-
tiky přechodné vlády. Konkrétně vláda zmínila zájem otevírat nové trhy „především 
v Číně, Rusku, Brazílii, Indii“ a dalších zemích s růstovým potenciálem. Z pohledu 
mediální i politické kultury je výmluvné, že téměř všechny dotazy při tiskové kon-
ferenci, která následovala po přijetí vládního prohlášení, se týkaly personálních vý-
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měn na jednotlivých rezortech či institucích, žádný z dotazů nesměřoval k programu 
samotnému.7

Vláda se v prohlášení zavázala k dialogu o zahraniční politice, nicméně není po-
chyb o tom, že to byl právě personální, politický i zájmový soulad s prezidentem Ze-
manem, který byl hnací silou v některých sporných zahraničněpolitických otázkách. 
Vláda bez důvěry sněmovny se na prvních svých zasedáních v červenci a v srpnu bez 
váhání pustila do jmenování velvyslanců, o něž usiloval M. Zeman a o které se přel 
s vládou P. Nečase a zejména ministrem K. Schwarzenbergem. Na tiskové konferenci 
9. srpna, tedy v den, kdy vláda nezískala ve sněmovně důvěru, se premiér Rusnok za-
vázal nečinit rozhodnutí o velvyslancích, pokud si to situace nevynutí,8 ovšem schvá-
lení kontroverzních velvyslanců (Livie Klausová na Slovensko a Vladimír Remek do 
Ruska) proběhlo v tajnosti již na konci července. Navíc přímo před tiskovou konfe-
rencí, v níž se premiér zavázal nečinit rozhodnutí stran velvyslanců, se vláda právě 
velvyslanci zabývala a těsně po přijetí tohoto bodu podala formálně demisi. Pochopi-
telně, že tato časová souslednost, značná dávka pokrytectví i rychlost, s jakou vláda 
ke jmenování velvyslanců dospěla, vzbudila oprávněné podráždění na všech stranách 
politického spektra a rozhodně nepřispěla ke kultuře tvorby zahraniční politiky v ČR.

Vláda J. Rusnoka se také podobně stavěla ke strategickému rozhodnutí ohledně 
pronájmu švédských stíhaček Gripen, aby nakonec přece jen toto rozhodnutí pone-
chala pro politickou vládu s důvěrou sněmovny.

Z povahy zahraniční politiky ve zbytku roku byl patrný příklon k převážně ekono-
mickému pojetí zahraniční politiky a vláda vykonávala své svěřené exekutivní povin-
nosti (schvalování smluv a další každotýdenní agenda) v pracovním a běžném modu. 
Výjimku tvořilo projednání plánů obrany ČR a souhlas s vysláním letounu CASA a 13 
vojáků do pozorovatelské mise MFO na Sinajském poloostrově. Opět došlo k zají-
mavé situaci, neboť v říjnu byla rozpuštěna sněmovna a vyslání ozbrojených sil tak 
odsouhlasil pouze Senát. Také větší míra účasti na misích OSN zapadala do ideových 
priorit prezidenta Zemana, kdy se již v srpnu 2013 vyslovil za vyslání českých vo-
jáků na syrskou hranici na Golanské výšiny.9 Na počátku prosince schválila zapojení 
ČR do výzkumného centra pro kybernetickou bezpečnost NATO v Tallinnu. Z hle-
diska unijní agendy bylo důležité schválení mandátu pro říjnovou Evropskou radu, 
která se mj. zabývala otázkou zátěžových testů pro evropské banky, tedy otázkou dů-
ležitou pro český bankovní sektor.

Diplomacie předsedy vlády a členů10

V letech 2010–2012 byla diplomacie premiéra Nečase hodnocena kladně, jako kon-
tinuální a zároveň reflektující politické priority jeho vlády. Právě vyváženost mezi 
vlastními politickými prioritami, jež se vždy nezbytně promítají do premiérské di-
plomacie, a kontinuitou a respektem k dlouhodobým prioritám (spolu s aktivním pří-
stupem k diplomacii) jsou důležitým kritériem pro hodnocení diplomacie předsedy 
vlády. Pozitivní hodnocení plně platí i pro poslední půlrok P. Nečase v čele vlády ČR. 
Premiér plnil své závazky vůči multilaterálním fórům (zastupování ČR na Evropské 
radě) a podporoval dlouhodobé geografické priority ČR – konkrétně na fórech Vise-
grádské skupiny, na rozsáhlých mezivládních konzultacích s Polskem či při oficiální 
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návštěvě v Bavorsku, která měla velký symbolický význam. Mezi význačnější diplo-
matické aktivity patřila bezpochyby cesta do Ruské federace v květnu (premiér rov-
něž v Praze přijal předsedkyni horní komory ruského parlamentu) a bilaterální setkání 
s japonským premiérem na okraji setkání V4 plus Japonsko. Premiér svou diplomacií 
reagoval i na aktuální otázky, když na okraji dubnové Evropské rady jednal se švéd-
ským premiérem o pronájmu gripenů a s bulharským premiérem o investicích energe-
tické společnost ČEZ. Mezi důležité lze řadit setkání P. Nečase s předsedou Evropské 
komise José Manuelem Barrosem na počátku dubna, kdy premiér Nečas zdůrazňoval 
téma rozpočtové zodpovědnosti a růstu konkurenceschopnosti jako základu pro bu-
doucí hospodářský růst.11 V dubnu se premiér rovněž v Praze setkal s předsedou Ev-
ropské rady Hermanem Van Rompuyem a diskutoval zejména o ekonomických té-
matech, zdůraznil zájem ČR na řešení problémů eurozóny a zopakoval zájem ČR na 
tom, aby bylo na květnové radě věnováno dostatek prostoru energetice.12 Z běžnější 
diplomatické agendy lze zmínit přijetí tureckého premiéra při jeho návštěvě v Praze 
či cestu do Afghánistánu, kam cestoval v roli premiéra potřetí a s prezidentem Hamí-
dem Karzáím probíral zejména ekonomická témata (možnosti české účasti na infra-
strukturních projektech) a témata bezpečnostní.

Na diplomacii premiéra Rusnoka bylo hodně patrné, že jde o předsedu vlády v de-
misi bez důvěry poslanecké sněmovny či také skutečnost, že zahraniční politika ne-
patřila mezi jeho hlavní zájmy. Kromě závazků vůči multilaterálním platformám 
(Evropská rada, Valné shromáždění OSN, Visegrádská skupina, summit Východního 
partnerství) vykonal premiér od července do prosince 2013 jen několik málo zahra-
ničních cest a přijal stejně nevelký počet zahraničních hostů. Diplomatické aktivity 
se v podstatě omezily na přijetí ukrajinského ministra zahraničních věcí, delegace 
makedonského parlamentu, jednání se saským premiérem a jednání s ministrem pro 
energetiku Spojených arabských emirátů. Stejně jako prezident Zeman a ministr za-
hraničních věcí Jan Kohout přijal premiér ruskou obhájkyni lidských práv Natalii Gor-
baněvskou. Tento výčet je téměř kompletní a rozhodně není dostatečný, neboť aktivní 
diplomacie předsedy vlády je základní složkou úspěšné zahraniční politiky. Politická 
situace v ČR se tak naplno negativně odrazila i v konkrétní diplomacii. Z této situace 
nelze vinit konkrétně či pouze předsedu vlády J. Rusnoka a také to neznamená, že 
by premiér Rusnok nevěnoval pozornost politicky motivovaným prioritám. Zahra-
ničněpolitickou prioritou jeho vlády byla ekonomická diplomacie a konkrétně rozvoj 
vztahů s Čínou. Předseda vlády se tudíž na podzim setkal se generálním tajemníkem 
Sekretariátu pro spolupráci mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy a vy-
stoupil na Čínském investičním fóru či přijal čínského velvyslance. V rámci setkání 
Čína plus šestnáct zemí střední a východní Evropy v Bukurešti se setkal s předsedou 
čínské vlády, s nímž mj. jednal o obnovení obchodní komise a rovněž nabídl, aby se 
další summit této iniciativy uskutečnil v České republice.

Rok 2013 zajímavým způsobem ukázal, jak silně může osoba ministra zahranič-
ních věcí významně měnit pojetí zahraniční politiky, vytvářené MZV. Ministr zahra-
ničních věcí Nečasovy vlády K. Schwarzenberg svou diplomacií protežoval prio-
rity zaměřené na podporu integračních snah zemí východní a jihovýchodní Evropy 
i v kontextu podpory transformační politiky a lidských práv. V tomto ohledu bylo 
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hodně patrné zaměření na Gruzii (v roce 2013 přijal Schwarzenberg ministra zahra-
ničních věcí této země a sám tam rovněž cestoval, v Praze přijal předsedu gruzín-
ského paramentu, také 1. náměstek ministra Jiří Schneider přijal státního tajemníka 
Gruzie), ale navštívil i Arménii a Moldavsko či přijal delegaci Krymských Tatarů a ru-
munského ministra zahraničních věcí. Diplomacie K. Schwarzenberga také odrážela 
regionální priority (účast na berlínském setkání Fondu budoucnosti) a setkávání Vi-
segrádské skupiny, přijetí slovenského ministra zahraničních věcí (ze středoevropské 
diplomacie ministra poněkud nešťastně dlouhodobě vypadávalo Rakousko). Další pri-
oritou byly vztahy s Izraelem, ministr Izrael navštívil a účastnil se jako hlavní řečník 
Globálního fóra amerického židovského výboru. Zároveň ale také podnikl cestu po 
arabských zemích (Egypt, Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie) či přijal pales-
tinského ministra zahraničních věcí. V diplomatických aktivitách ministra Schwar-
zenberga měla pevné místo podpora disidentů, ministr přijal paní Aun Schan Su Ťij 
na její cestě do Prahy, setkal se s ázerbájdžánským právníkem a kritikem tamního re-
žimu Intigamem Alijevem či s kubánskou disidentkou Yoani Sanchéz.

Ministr zahraničních věcí Jan Kohout, který nastoupil do vedení rezortu v čer-
venci, se osobně zasadil o malou revoluci, když provedl velmi proaktivní obrat k eko-
nomickému pojetí diplomacie. Důkazem budiž, že mezi jeho první aktivity patřilo 
jednání s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy o ekonomické diplomacii, s prezi-
dentem Asociace obranného průmyslu o podpoře exportu a podpis dohody o spolu-
práci ve prospěch české ekonomiky s ministrem obchodu a průmyslu. V srpnu pak 
ministr Kohout založil Radu ministra zahraničních věcí pro obchod a investice. Eko-
nomika a podpora hospodářských zájmů byla i hlavním tématem jednání při jeho cestě 
na Slovensko v srpnu, v prosinci představil dlouhodobé cíle pro ekonomickou diplo-
macii. Z hlediska dalších diplomatických aktivit je zajímavé, že J. Kohout kromě vi-
segrádského rozměru nevěnoval příliš pozornosti sousedním zemím. Setkal se však 
s ministrem zahraničních věcí Ukrajiny, navštívil Srbsko, přijal státního tajemníka 
Černé Hory či místopředsedu vlády Thajska. Ministr Kohout ale především usku-
tečnil dvě větší zahraniční cesty – jednu do Afriky (jako první český ministr zahra-
ničí navštívil Jižní Súdán a dále Rwandu, Ugandu a Ghanu) a jednu do Asie (zase-
dání ASEM, Bhútán, Dillí). Ani on ale nezapomněl na podporu bojovníků za svobodu. 
Na počátku října se setkal s Rosou Maríou Payá, dceru Oswalda Payá Sardiñase, jed-
noho z klíčových představitelů kubánského disentu, rovněž nabídl Aun Schan Su Ťij 
podporu pro její zemi a setkal se s Natálií Gorbaněvskou při její pražské návštěvě.

Je nutné zmínit, že mezi kabinetem P. Nečase a ekonomizujícími prioritami vlády 
J. Rusnoka existovala silná spojnice, jíž byly zahraniční aktivity ministra průmyslu 
a obchodu Nečasovy vlády (a místopředsedy ODS) Martina Kuby. Ministr Kuba se 
ukázal jako velice aktivní zejména při prosazování „východního“ vektoru české hos-
podářské diplomacie. V lednu vedl podnikatelskou misi po jihovýchodní Asii, v únoru 
se setkal se zástupci turecké vlády a podnikateli, dále jednal s velvyslancem Ruské fe-
derace, cestoval do Bangladéše, jednal se zástupci srílanské vlády, navštívil Kazach-
stán, na což navázalo česko-kazašské business fórum, uzavřel dohodu o hospodář-
ské spolupráci s Egyptem, při premiérské cestě do Ruska podporoval český byznys.
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PARLAMENT ČR

Zapojení Parlamentu ČR do tvorby české zahraniční politiky je tak jako ve všech 
předchozích letech analyzováno na třech úrovních:

1. role parlamentu v zahraniční politice vyplývající z postavení parlamentu, jeho 
komor a relevantních výborů v ústavním a politickém systému ČR;

2. parlament jako platforma pro diskusi a vyjednávání o zahraniční politice;
3. vliv parlamentu na úrovni výborů pro zahraniční politiku.

Poslanecká sněmovna
V roce 2012 jsme konstatovali, že působení Poslanecké sněmovny PČR bylo dokla-
dem velice slabého zájmu politické reprezentace o problematiku zahraniční politiky. 
V roce 2013 se sněmovna díky kombinaci politické a parlamentní krize, která vyús-
tila v rozpuštění sněmovny na konci srpna, spolu s prohlubujícím se nezájmem vět-
šiny poslanců o zahraniční a unijní politiku, ještě dále vzdálila své roli proaktivního 
aktéra v zahraniční politice. V první polovině roku sněmovna automaticky, bez roz-
prav, schvalovala mezinárodní smlouvy, což je hlavní legislativní role parlamentu. 
Žádnou vlastní aktivitu v legislativní oblasti sněmovna nevyvinula (to ovšem činí jen 
velmi zřídka), ani se k usnesením k zahraniční politice nevyjadřovala (tak v minulosti 
několikrát učinila). Co se týká role sněmovny jako platformy pro politickou diskusi 
o zahraniční politice, selhávala ještě více než v minulých letech.

Jediná z větších diskusí byla vedena na půdě sněmovny při schvalování vládního 
návrhu vyslat české vojáky do výcvikové mise EU v Mali.13 Proti souhlasu hlaso-
vala celá KSČM, část ČSSD a někteří poslanci nezařazení, blízcí straně LEV21 Ji-
řího Paroubka. Jako již tradičně, komunistická strana blokově hlasovala proti usnese-
ním, která se týkala českých spojeneckých bezpečnostně-obranných závazků – např. 
proti přijetí informací o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území 
ČR či o nasazení českých vojáků v zahraničí. Překvapivě nenastala žádná diskuse při 
schvalování protokolu o tzv. irské výjimce z Lisabonské smlouvy v polovině května. 
Zahraniční politika se na jednání sněmovny dostala ještě při květnové schůzi, kdy 
svou vizi zahraniční politiky představil na sněmovní půdě v rámci svého nástupního 
projevu prezident M. Zeman.

Ani interpelace na členy vlády neposkytly prostor pro diskusi o zahraniční politice. 
Mimo jiné i proto, že na většině interpelací nebyl přítomen předseda vlády Nečas, ani 
někteří jiní interpelovaní ministři, což je velice nešťastný rys vztahu exekutiva – legis-
lativa. Zároveň ovšem poslanci příliš ve věci zahraniční politiky ani neinterpelovali, 
rozhodně ještě méně než v minulých letech. Jednou z robustnějších diskusí zazname-
nala sněmovna při únorové schůzi, kdy byl opakovaně interpelován ministr zahranič-
ních věcí kvůli intervenci v Mali. Několikrát se díky interpelacím objevilo na plenár-
ním jednání téma polských potravin, kdy se poslanci ohrazovali proti způsobu, jakým 
ministr zemědělství jednal s polským partnerem (dodejme, že polské potraviny byly 
vděčným mediálním tématem a i objektem tlaku lobbistických skupin). Tento výčet 
skutečně pokrývá veškerou zahraničněpolitickou agendu dosluhující sněmovny, což 
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jen dokazuje tristní postavení této klíčové agendy – tváří v tvář výzvám, jež jsou zmi-
ňovány v úvodu kapitoly – v dolní komoře parlamentu. Nová poslanecká sněmovna 
stihla v listopadu a prosinci jen potvrdit předsedy patřičných výborů (předsedou za-
hraničního výboru sněmovny se stal K. Schwarzenberg) a na prosincové schůzi pak 
kromě přijetí deklarace, uznávající zásluhy Nelsona Mandely, už jen schválení něko-
lika mezinárodních smluv.

Zahraniční výbor PSP14

V roce 2012 byla hodnocena funkce zahraničního sněmovního výboru jako nedosta-
tečná, když se výbor v podstatě pouze soustředil na formální stvrzování smluv bez 
větší ambice se věnovat diskusi o zahraniční politice. V první polovině roku 2013, kdy 
se ještě scházel výbor později předčasně rozpuštěné sněmovny, se do velké míry opa-
kovala situace z roku 2012. Určitým pozitivem bylo, že se jednání výboru pokaždé zú-
častnil vysoký představitel MZV (1. náměstek J. Schneider) a že alespoň proběhla ur-
čitá meritorní diskuse na témata společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Rovněž 
pozitivně lze hodnotit, že na jednání zahraničního výboru na mimořádnou únorovou 
schůzi přišel ministr zahraničních věcí (v roce 2012 nebyl na výboru ani jednou), aby 
s poslanci diskutoval o tématu, které je tradičně velice zajímá, a sice o problematice 
uzavírání zastupitelských úřadů. Konkrétně šlo o změnu statutu velvyslanectví v Ni-
kósii na úroveň chargé d’affaires, kterou poslanci vzali na vědomí (jednání bylo ne-
veřejné).15 Jinak ovšem výbor zaprvé pochopitelně trpěl vládní a později i sněmovní 
krizí (od června do prosince se výbor vůbec nesešel) a také nezájmem většiny po-
slanců o zahraniční politiku. Sněmovní výbor nové poslanecké sněmovny se poprvé 
sešel na počátku prosince (zvolil si svého předsedu). V prosinci se výbor sešel ještě 
třikrát, poprvé, aby proběhla vcelku důsledná diskuse o rozpočtové kapitole MZV, po-
druhé, aby se narychlo vyjádřil k unijnímu rozpočtu (i tady proběhla důsledná diskuse 
za přítomnosti náměstka ministra). Poslední prosincové setkání bylo svoláno kvůli ra-
pidně se horšící situaci na Ukrajině předsedou výboru, schůze se účastnil první 1. ná-
městek ministra. Proběhla poměrně rozsáhlá a polarizovaná debata, jež předzname-
nala zvýšený zájem o zahraniční politiku na počátku roku 2014. Je předčasné hodnotit, 
zda byl (je) tento trend trvalý.

Senát
Tak jako v předešlých letech je nutné vyzdvihnout skutečnost, že na senátním plénu 
jsou pravidelně probírány pozice české vlády na Evropskou radu a o těchto pozicích 
je hlasováno. Přispívá to většímu důrazu Senátu na klíčová evropská témata, která 
v roce 2013 na sněmovním plénu nebyla vůbec diskutována. I díky tomu, že vláda 
P. Nečase čelila v Senátu většinové opozici, byla jednání o vládních pozicích poli-
ticky rozdělená. Jinak se však Senát soustředil v oblasti zahraniční politiky na nekon-
fliktní schvalování smluv probíhající bez velkých rozprav. Určitou rozpravu na sebe 
navázalo přijetí usnesení k aktuální situaci na Ukrajině na konci listopadu. Povětšinou 
schvalování mezinárodních smluv bylo také náplní práce senátního výboru pro zahra-
niční věci, obranu a bezpečnost, ani zde nedocházelo k větším meritorním diskusím.
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Celkově lze roli Parlamentu ČR za rok 2013 zhodnotit tak, že činil pouze mini-
mum nutného a jeho zájem o zahraniční politiku nadále zachoval uvadající trend. Od 
roku 2007, kdy tuto agendu sledujeme, je patrný úbytek politických osobností se sil-
ným zahraničněpolitickým názorem a zájmem o něm diskutovat. To se projevuje také 
ve snižující relevanci zahraničněpolitických výborů, která do roku 2010 alespoň čás-
tečně držela úroveň parlamentních diskusí. Mnoho z poslanců či senátorů, kteří měli 
zájem o zahraniční politiku a v parlamentu se angažovali, buď již nejsou politicky 
činní, nebo působí v Evropském parlamentu bez většího přesahu do českého politic-
kého života. Lze mít určité pochopení pro nezájem poslanců a senátorů o zahraniční 
politiku na plénu, není ale možné dlouhodobě ignorovat ani tolerovat mizející zaujetí 
těch politiků, kteří zasedají v parlamentních výborech k zahraničněpolitické agendě 
přímo určených. Jde o velmi nebezpečnou tendenci, jež částečně vysvětluje dva jevy, 
které negativně působily na českou zahraniční politiku v roce 2013 – její silnou exe-
kutivizaci (tj. stále větší přesun výkonu i kontroly zahraniční politiky do rukou růz-
ných exekutivních institucí) a rostoucí ekonomizující pojetí zahraniční politiky, jež 
není v žádném případě schopno odpovídat na pestrou paletu zahraničněpolitických vý-
zev, jímž Česká republika a Evropa čelí. K tomu na závěr ještě dodejme, že za těchto 
okolností si český parlament vůbec nepřipravuje podmínky pro využívání práva na ak-
tivnější zasahování do unijního legislativního procesu, které mu od roku 2009 umož-
ňuje Lisabonská smlouva a které bylo tolik ceněno při vyjednávání o této smlouvě.

PREZIDENT ČR

Václav Klaus ve zbývajících měsících ve svém úřadě nevybočil z rámce, který defi-
noval jeho zahraničněpolitické působení ve všech předchozích letech. Potvrdil své le-
tité geografické priority (navštívil Slovensko a přijal slovenského prezidenta, s nímž 
se vzájemně obdarovali státními vyznamenáními), setkal se s rakouským preziden-
tem v Alpách a uskutečnil návštěvu Německa, kde se setkal i s kancléřkou Angelou 
Merkelovou. Kromě toho se ještě zúčastnil setkání prezidentů ČR, SR a Polska, při-
jal tureckého prezidenta a vedl delegaci EU-CELAC v Santiagu de Chile. Při svých 
zahraničněpolitických vystoupeních rovněž obhajoval teze, které zde byly v minu-
losti mnohokrát probírány, s tím, že v několika vystoupeních tematizoval historickou 
česko-německou otázku, kdy se stavěl do role odcházejícího zastánce českých zájmů 
vůči sudetským Němcům.16 S tímto přístupem také částečně vstoupil do finišující vo-
lební kampaně, kdy se v lednu 2013 rozhodovalo mezi M. Zemanem, kterého prezi-
dent Klaus podpořil, a K. Schwarzenbergem.

Prezidentská kampaň, která předcházela historicky první přímé volbě českého 
prezidenta, byla doprovázena několika veřejnými diskusemi o zahraniční či unijní 
politice. Nebylo to nicméně téma, jež by prezidentskou kampaň jakkoli definovalo. 
Zahraničněpolitické téma se silněji projevilo právě až v závěru s otázkou vysídlení su-
detských Němců a dekretů prezidenta republiky Edvarda Beneše, což je téma, o němž 
zevrubněji pojednává kapitola Německo v české zahraniční politice.
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Vítězný kandidát Miloš Zeman ve své snaze oslovit voliče zahraniční politiku jako 
politické téma nepřeceňoval. V jeho „programových tezích“ nebylo zahraniční poli-
tice věnováno vůbec nic, z rešerše předvolebních diskusí, veřejně dostupných rozho-
vorů a prvních prohlášení a kroků v prezidentské funkci přesto bylo možné vysledo-
vat několik rysů zahraničněpolitického smýšlení nastoupivšího prezidenta. Především 
je možné na základě zkušeností z roku 2013 tvrdit, že M. Zeman se aktivněji zapo-
joval do širšího spektra zahraničněpolitických otázek než V. Klaus. Rysem, který ale 
nejvíce odlišuje M. Zemana od svého předchůdce, je ochota omezit národní suvere-
nitu výměnou za možnost „být v jádru“ multilaterálního dění. Česká republika se musí 
vzdát části své autonomie, aby získala větší vliv na dění v mezinárodních organizacích 
(EU a NATO), jež nás o tuto část autonomie připravují. Prezident Zeman tím nava-
zuje na internacionalistické smýšlení sociální demokracie a přispívá k jeho federalis-
tickému pojetí budoucnosti EU (společná evropská obrana, společná fiskální politika, 
včetně harmonizace daňových soustav, tedy body, vůči kterým se V. Klaus zcela zá-
sadně vymezoval). Z období svého působení ve funkci premiéra (1998–2002) si Ze-
man přinesl jako hlavní úkol demokratických zemí nutnost bojovat proti mezinárod-
nímu terorismu, která jde ruku v ruce s odporem proti „evropskému appeasementu“. 
Tato teze se v průběhu roku 2013 transformovala až do podoby poměrně vyhroceného 
protiislámského smýšlení. Zároveň je nový český prezident velice silným zastáncem 
Státu Izrael. V roce 1998 se Zemanova vláda lvím dílem zasadila o resuscitaci české 
středoevropské politiky se zájmem o sousední země a ve své středoevropské politice 
pokračuje M. Zeman i jako prezident. V tom Zeman navázal i na svého předchůdce, 
stejně jako v ekonomizujícím pojetí zahraniční politiky a podpoře českého exportu, 
zejména na východních trzích (Čína, Rusko a středoasijská oblast).

Takto pojatým názorovým prioritám vcelku jasně odpovídá i prezidentská diplo-
macie za rok 2013. V dubnu prezident přijal předsedu Evropské komise (při této pří-
ležitosti nechal vyvěsit vlajku EU na Hradě a podepsal tzv. euroval) a později v témže 
měsíci rovněž předsedu Evropské rady. Na první zahraniční návštěvu cestoval M. Ze-
man na Slovensko, potom vykonal státní návštěvu Rakouska (v Zemanově středoev-
ropské politice hraje Rakousko významnou roli, více viz středoevropská kapitola této 
publikace) a pracovní návštěvy Polska, Německa a Chorvatska, účastnil se summitu 
prezidentů zemí střední Evropy a summitu prezidentů V4. Co se týká „východního“ 
vektoru prezidentské politiky, prezident Zeman přijal předsedkyni Rady Federálního 
shromáždění Ruské federace, převzal záštitu nad Čínským investičním fórem, účast-
nil se konference Perspektivy rozvoje hospodářské spolupráce České republiky s Rus-
kou federací a členy BRICS, přijal velvyslance Čínské lidové republiky a generálního 
tajemníka Sekretariátu spolupráce mezi Čínou a střední a východní Evropou. Ředi-
tel zahraničního odboru prezidentské kanceláře Hynek Kmoníček se setkal s před-
sedou Centra pro výzkum a rozvoj státní rady Čínské lidové republiky. Tyto inicia-
tivy byly mj. vytvářeny proto, aby byl nastartován dialog s Čínou na nejvyšší úrovni, 
včetně možné cesty prezidenta Zemana do Číny v některém z dalších roků. Dále pre-
zident Zeman přijal na společném obědě velvyslance USA a Izraele, zahájil Dny Iz-
raele a v říjnu podnikl státní návštěvu Izraele. Kromě toho také přijal Aun Schan Su 
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Ťij a Natalii Gorbaněvskou. Je tedy patrné, že zahraničněpolitické aktivity prezidenta 
vcelku věrně kopírují deklarované politické priority.

Kámen úrazu ovšem spočívá ve způsobu, jakým se prezident Zeman v roce 2013 
pustil do vnitřní dimenze tvorby zahraniční politiky. Při předvolební diskusi, pořá-
dané v listopadu 2012 Asociací pro mezinárodní otázky, kandidát M. Zeman řekl, že 
prezident by neměl „poškozovat pověst ČR tím, že se dostává do konfliktu s vládou 
či parlamentem. Své odlišné názory by měl tlumočit, a díky svým argumentům by měl 
umět přesvědčit partnery.“ Velice záhy po svém nástupu do úřadu však rozpoutal ne-
bývale ostrý spor o jmenování velvyslanců, který zablokoval výměnu na těchto důle-
žitých postech na více než čtvrt roku – k tomu dodejme, že s výměnou velvyslanců se 
již čekalo delší dobu na odchod prezidenta Klause. Prezident Zeman odmítl jmeno-
vat několik velvyslanců, navržených vládou (někteří z nich, jako např. designovaný 
velvyslanec ve Švýcarsku, již měli za sebou slyšení v zahraničním výboru sněmovny 
i uznání z hostitelské strany). Dostal se tak za hranu českých ústavních zvyklostí. Jed-
ním z důvodů sporu byla snaha prosadit na dva významné velvyslanecké posty své no-
minanty – Vladimíra Remka (Rusko) a Livii Klausovou (Slovensko). Oba prezident-
ští kandidáti jej podpořili v prezidentské kampani. Politické nominace velvyslanců 
jsou v českém prostředí pravidlem. Není však pravidlem, aby spory o jejich jména 
byly tak obrovsky vyhrocené. Jedním vysvětlením je osobní spor mezi nevybíravým 
prezidentem a neústupným ministrem zahraničních věcí. Musíme však hledat i pod-
statu obsahového a věcného sporu. O významu českého velvyslance v Moskvě není 
žádných pochyb. V případě slovenského velvyslanectví se nicméně v mediálních dis-
kusích objevovaly názory, že na jeho osobě v případě česko-slovenské relace až pří-
liš nezáleží. Opak je ovšem pravdou, vzhledem ke strategickému postavení Sloven-
ska v surovinových dodávkách, vzhledem ke spolupráci v oblasti jaderné energetiky 
či vzhledem k vlastnickým přesunům ve slovenském plynárenství, v nichž české sub-
jekty hrají významnou roli, spolu s asertivním zájmem Ruska o všechny tyto oblasti 
(více viz část věnující se středoevropskému rozměru české zahraniční politiky), jde 
o jeden z neuralgických bodů české ekonomické i zahraniční politiky. „Velvyslanecká 
krize“ byla vyřešena v souladu se zájmy prezidenta Zemana po nástupu jím protežo-
vané vlády J. Rusnoka. Celý spor a způsob jeho vyřešení je varující ze třech důvodů. 
Zaprvé, i s vědomím ohýbání ústavních zvyklostí prezidentem Klausem je patrné, že 
respekt k ústavním zvyklostem se za dvacet let samostatné České republiky nezlep-
šuje, naopak, zhoršuje. Zadruhé, přímá volba prezidenta, s níž česká ústava původně 
nepočítala, významně vychýlila ústavní rovnováhu mezi jednotlivými ústavními či-
niteli. Za podmínek, kdy parlament je politicky slabý, jde o nebezpečný jev, který, 
jak jsme viděli, má přesah i do zahraniční politiky. Zatřetí, zahraniční politika se (po-
kolikáté již) stala rukojmím vnitropolitických sporů a ambicí. Výsledkem je, že spor 
o velvyslance byl veřejně i mediálně nejsledovanější „zahraničněpolitickou“ agen-
dou roku 2013, tváří v tvář všem výzvám, jež jsou naznačeny na počátku kapitoly.
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ZÁVĚR

Před vlastním závěrem je nutné předeslat, že závěrečné hodnocení se týká politického 
zázemí zahraniční politiky, nikoli vlastní diplomacie a výkonu zahraniční politiky 
v dílčích oblastech, které jsou předmětem analýzy jednotlivých kapitol. Z hlediska po-
litického zázemí poskytl rok 2013 skličující obrázek. Propad politického zájmu o za-
hraniční politiku, který sledujeme přinejmenším od roku 2009, se nezastavil, spíše 
naopak. V roce 2013 nebyla vedena žádná meritorní politická debata o zahraničně-
politických tématech, přitom počet mezinárodněpolitických výzev vyžadujících poli-
ticky obhájenou pozici jednoznačně narůstal. Jediná diskuse, která skutečně zasáhla 
politickou, veřejnou a mediální sféru, se odvíjela od vyhroceného sporu mezi vládou 
a prezidentem, jenž svým extenzivním výkladem ústavy zasáhl do procesu tvorby za-
hraniční politiky a zablokoval na několik měsíců důležitou rotaci na velvyslaneckých 
postech. Je to bohužel již typický obrázek české politiky, která se s pokračujícím od-
livem osobností, aktivně se zabývajících zahraniční politikou, propadá do stále ne-
bezpečnější sebezahleděnosti.

Rok 2013, stejně jako volební kampaň před podzimními předčasnými parlament-
ními volbami, ukázal, že úbytek politického zájmu o zahraniční politiku není přechod-
ným jevem, ale strukturálním rysem české politiky. Nejde přitom jen o povzdech au-
tora, jenž se zahraniční politikou přednostně zabývá, jde o rys do budoucna skutečně 
nebezpečný, a to přinejmenším ze dvou důvodů. Zaprvé, vyjdeme-li z předpokladu, že 
politická veřejnost ztrácí schopnost či snahu rozumět zahraničněpolitickým otázkám, 
dostává „exekutivizace“ politiky riskantní podobu. Při politické volatilitě a omezené 
parlamentní kontrole výkonu zahraniční politiky se může do budoucna stát, že ome-
zený okruh vysoko postavených výkonných činitelů bude dělat zahraniční politiku ne-
respektující mantinely dané českou politickou reprezentací. Zároveň však politická 
veřejnost nebude schopna tomuto typu jednání čelit, neboť k tomu nebude dispono-
vat dostatečnou expertní kapacitou. Zadruhé, další nebezpečí spočívá v tom, že poli-
tická reprezentace si ve stále menší míře uvědomuje, co je v sázce, tedy co je spjaté 
s výkonem zahraniční a bezpečnostní politiky. Tento trend může do budoucna zna-
menat, že krátkodobé politické, ekonomické či jakékoli dílčí cíle mohou převážit nad 
hledáním a naplňováním strategických dlouhodobých zájmů České republiky. Ve své 
polistopadové historii česká diplomacie zatím ve všech případech učinila to, co bylo 
nutné učinit v zájmu evropské integrace a kolektivní bezpečnosti. V mnoha případech 
byla tato rozhodnutí učiněna po kratším či delším váhání. Nicméně logika spojenec-
tví vždy nakonec převážila. V mnoha případech přitom loajalita vůči „logice spoje-
nectví“ stála mnoho vnitropolitického kapitálu (letecké útoky na Jugoslávii pro ČSSD 
či podpora Lisabonské smlouvy pro předsedu ODS Mirka Topolánka). Za okolností, 
kdy krátkodobé zisky mohou převážit nad dlouhodobým uvažováním, bychom mohli 
v blízké budoucnosti být svědky situací, kdy logika spojenectví přestane být respek-
tovaným rámcem české zahraniční politiky a navíc nebude existovat politická síla, jež 
by působila jako nutný korektiv.

V roce 2013 si Česká republika připomněla 20 let samostatné existence. Namísto, 
aby s narůstajícím věkem sílila vyspělost politického systému, politická zodpovědnost 
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a respekt k pravidlům, jubilejní rok ukázal pravý opak. Všechny negativní jevy české 
politiky se naplno promítly i do zázemí politiky zahraniční. Tváří v tvář stále turbu-
lentnějšímu mezinárodnímu vývoji je to závěr velice nepovzbudivý.
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