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Kapitola 3

Evropský rozměr  
české zahraniční politiky

Vít Beneš

V této kapitole se věnujeme evropskému rozměru české zahraniční politiky v roce 
2013. Shrneme ideová východiska české politiky v EU, vládní agendu i příspěvky jed-
notlivých aktérů k formulaci evropské politiky ČR. Hned na úvod však musíme zmínit 
důležitý počin z hlediska koncepční báze české politiky vůči EU: vydání Strategie pů-
sobení ČR v EU.1 Strategie byla schválena vládou 15. 5. 2013 s podtitulem Aktivní po-
litika pro růst a konkurenceschopnou Evropu. Její zpracování probíhalo v gesci Úřadu 
vlády ČR už od roku 2010 a sama strategie byla dlouho očekávaná. Vypracování kon-
cepce působení ČR v EU měla vláda premiéra Petra Nečase ve svém programovém 
prohlášení a vznik samostatné strategie působení ČR v EU předpokládala Koncepce 
zahraniční politiky ČR v EU vydaná v roce 2011. Pro připomenutí uvádíme, že posled-
ním strategickým dokumentem v oblasti evropské politiky ČR byla Koncepce směřo-
vání České republiky v rámci Evropské unie na léta 2004 až 2013,2 vypracovaná vlá-
dou Vladimíra Špidly (ČSSD).

Členství ČR v EU je ve Strategii vnímáno skrze „hodnotové ukotvení v prostředí 
dlouhodobé demokratické stability“ a po ekonomické stránce skrze „např. odbourá-
vání překážek obchodu, investic a spolupráce mezi státy“. Tato dikce v zásadě od-
povídá předchozím strategickým materiálům týkajícím se EU. Za jeden z nejhma-
tatelnějších výsledků dosavadní vzájemné spolupráce vláda dlouhodobě považuje 
vnitřní trh. Současně je „dokončení a ochrana vnitřního trhu a rovných podmínek 
hospodářské soutěže“ vnímáno jako „správná cesta“ k obnovení zdravého hospo-
dářského růstu a stability v EU a v eurozóně. Tomu odpovídá vymezení prioritních 
oblastí zájmu ČR. Na prvním místě je zmíněna podpora rozvoje vnitřního trhu, ná-
sleduje efektivní využití politiky soudržnosti (tomuto tématu byla v roce 2013 v ČR 
věnována velká pozornost), včetně propojení s cíli strategie Evropa 2020. Na třetím 
místě je zmíněna perspektiva přijetí společné měny (viz níže) a „další sektorové prio-
rity“ (prostor svobody, bezpečnosti a práva, rozšíření EU a politika sousedství, SZBP 
a společná obchodní politika).

*



54

ČÁST II: EVROPSKÝ A BEZPEČNOSTNÍ ROZMĚR ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY

Strategie působení ČR v EU vzbudila určité rozpaky. Velký důraz je kladen na 
ekonomické otázky, naopak klíčové otázky institucionálních reforem jsou potlačeny. 
Ve strategii chybí diskuse o obecných otázkách směřování EU a role České repub-
liky v ní.3 Strategii chybí časové horizonty a jasná provázanost cílů, nástrojů a ak-
térů.4 V neposlední řadě je kritizován i způsob jejího vzniku – strategie nebyla kon-
zultována s opozicí. Podle vyjádření jejích tvůrců to ovšem není chyba, ale odpovídá 
to charakteru dokumentu – strategie byla koncipována jako dokument shrnující vládní 
pozice.5 Bohužel byla sepsána až téměř tři roky po přijetí programového prohlášení 
a vláda, jejíž pozice měla strategie shrnovat, zmíněnou strategii přežila o pouhé dva 
měsíce. Strategie tedy nesloužila jako podklad pro vládní politiku, v lepším případě 
bude využita jako podklad pro další diskusi s opozicí a veřejností, v horším případě 
bude po volbách odložena „do šuplíku“.

Rok 2013 byl také rokem nástupu prvního přímo voleného prezidenta do úřadu 
a rokem pádu Nečasovy vlády. První přímé volby prezidenta ČR probíhaly v lednu 
2013. Zvítězil v nich Miloš Zeman (premiér vlády ČR z let 1998–2002, bývalý dlou-
holetý předseda České strany sociálně-demokratické a později předseda Strany práv 
občanů – Zemanovci), který se ujal úřadu 8. 3. 2013. V červnu podala demisi vláda 
premiéra Nečase. Poté prezident Zeman jmenoval vládu premiéra Jiřího Rusnoka, 
která však nezískala důvěru parlamentu, a v říjnu pak proběhly předčasné volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volba levicového a proevropského prezi-
denta, nástup úřednické vlády a předčasné volby, ve kterých utrpěla porážku euros-
keptická ODS, vyvolaly očekávání změny celkového směřování evropské politiky 
ČR.

EVROPSKÝ ROZMĚR ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY:
VÝCHODISKA A POLITICKÝ KONTEXT

Pokus odpůrců eura o politizaci
V roce 2013 jsme zaznamenali výrazné posuny na české politické scéně. Na začátku 
roku 2013 proběhly první přímé volby prezidenta. K 7. březnu skončil mandát prezi-
denta Václava Klause, který si vytyčil boj proti Evropské unii jako klíčové téma své 
politické kariéry. Novým prezidentem se stal M. Zeman, jenž se označuje za eurofe-
deralistu (blíže viz příslušná část této kapitoly).

K výrazným posunům došlo i na stranicko-politické scéně. Do července 2013 vládl 
kabinet premiéra Nečase, ve kterém byla nejsilnějším koaličním partnerem Občan-
ská demokratická strana, dalšími koaličními partnery byla TOP 09 a LIDEM (Libe-
rální demokraté, kteří vznikli v roce 2012 odchodem části poslanců Věcí veřejných). 
Co se týče ODS, její ideový profil ve vztahu k EU zůstával v zásadě nezměněn oproti 
předchozím letům. Premiér a předseda ODS Nečas vystupoval jako rozhodný zastánce 
jednotného vnitřního trhu, odmítal myšlenku finanční daně právě z obavy z dopadů 
na vnitřní trh.6 Představitelé ODS tvrdě kritizovali „centrální plánování a sociálně-
-inženýrské projekty“ v EU, zároveň odmítali nálepku „protievropská strana“, sama 
strana se označuje jako eurorealistická či antifederalistická.7
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ODS i nadále podporovala úsporná rozpočtová opatření na evropské i národní 
úrovni jako cestu z ekonomické krize. Na unijní úrovni ODS prosazovala „úsporný 
a vyrovnaný“ Víceletý finanční rámec EU pro roky 2014–20208 a kritizovala „nezod-
povědně hospodařící státy“, zároveň však vystupovala proti „centrálnímu dohledu“ 
Evropské komise nad hospodařením členských států. Podle ní je nepřijatelné, aby EK 
posuzovala a rozhodovala o proporcích národních rozpočtů ještě před tím, než taková 
rozhodnutí projdou politickou debatou poslanců národních parlamentů.9 Postoj ODS 
k ekonomické krizi v eurozóně a EU by se dal vyjádřit sloganem „Krizi integrace ne-
lze léčit další integrací“.10 Představitelé ODS konstantně kritizovali to, co považují za 
nežádoucí posilování nadnárodních institucí (Evropského parlamentu a Evropské ko-
mise). Například v červenci premiér Nečas vyjádřil svůj nesouhlas s kritickým usne-
sením Evropského parlamentu ohledně stavu dodržování lidských práv v Maďarsku.11 
Nečas jednak nepochybuje o demokratičnosti Maďarska, zároveň však vyjádřil zne-
pokojení nad vměšováním se Evropského parlamentu do vnitřních věcí jednotlivých 
členských států – podle něj jde o nebezpečný precedens.12

V roce 2013 byla ODS hlavním tahounem politizace otázky přijetí eura v ČR. ODS 
i nadále trvá na tom, že o otázce přijetí eura by měli občané rozhodnout v referendu. 
Podobně jako v předcházejících letech argumentuje tím, že „bychom vstupovali do 
úplně jiné eurozóny, než jaká existovala v době před deseti lety“.13 Je zřejmé, že ODS 
je proti přijetí eura a že by v takovém referendu doporučila hlasovat proti jeho přijetí. 
ODS dlouhodobě vystupuje proti euru a na začátku roku 2014 dokonce spustila pe-
tici proti přijetí eura v ČR.14

Rostoucí polarizace mezi eurorealisty a euroskeptiky
V roce 2013 jsme byli svědky (další) personální a ideové polarizace mezi ODS na 
jedné straně a jejím bývalým předsedou V. Klausem. Už od počátku roku se ODS po-
koušela získat Klause jako lídra pro kandidátku do voleb do Evropského parlamentu, 
které měly proběhnout v roce 2014. Europoslanec za ODS J. Zahradil se jednak obá-
val tříštění euroskeptických hlasů, pokud by Klaus kandidoval za jiný subjekt, jed-
nak by to podle něj byla příležitost k „restartu vzájemných vztahů“ mezi Klausem 
a ODS.15 V podzimních volbách do Poslanecké sněmovny V. Klaus podpořil kon-
kurenční volební blok Hlavu vzhůru. V září potom inicioval euroskeptický mani-
fest „Demokraté v Evropě, vzbuďme se!“,16 který kromě jeho českých následovníků 
podepsal i Nigel Farage, poslanec Evropského parlamentu a předseda britské eu-
roskeptické strany United Kingdom Independence Party (UKIP). V. Klaus považuje 
britské konzervativce za málo eurokritické a partnera vidí spíš ve straně UKIP N. Fa-
rage.17 Připomínáme, že britská Konzervativní strana, se kterou ODS v roce 2009 
v Evropském parlamentu založila politickou skupinu Evropští konzervativci a refor-
misté (ECR) a evropskou politickou stranu Aliance evropských konzervativců a refor-
mistů (AECR), je konkurentem a kritikem strany UKIP. Britský europoslanec Martin 
Callanan (předseda skupiny ECR v EP) a český europoslanec Jan Zahradil (před-
seda AECR) reagovali na Klausův manifest prohlášením, ve kterém vyjádřili při-
pravenost na případnou spolupráci s českým exprezidentem, současně zdůraznili, že 
„jak ECR, tak AECR jsou jedinými relevantními politickými uskupeními, která mohou  
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v dlouhodobé perspektivě prosadit reformní kurz v EU“.18 V. Klaus ale sbližování 
s ODS a možnost kandidovat do Evropského parlamentu odmítl. Definitivně se tak 
potvrdila polarizace mezi ODS a jejím bývalým předsedou.19

Volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2013 znamenaly výraznou porážku etab-
lované euroskeptické/eurorealistické ODS. Přestože se do parlamentu nedostalo eu-
roskeptické hnutí Hlavu vzhůru podporované V. Klausem, své zastoupení získala po-
pulistická a euroskeptická strana Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury (dále jen 
Úsvit). Z programu se dozvíme, že strana chce „sebevědomý suverénní český stát“, 
který by nebyl „provincií EU“, požaduje referendum o každém předání státní suve-
renity na orgány EU, avšak podporuje EU jako „volný trh zboží, služeb a práce“.20 
Postoj Úsvitu k integraci lze označit jako odmítavě-schizofrenický.21

Nepolitická evropská politika hnutí ANO
Skutečným vítězem podzimních voleb bylo politické hnutí ANO 2011, které se umís-
tilo na druhém místě za Českou stranou sociálně demokratickou. V oblasti zahraniční 
a evropské politiky je hlavní ambicí hnutí ANO obnovení „důstojného mezinárodního 
postavení ČR“, která by měla být v prvé řadě „důvěryhodným partnerem“.22 Evropská 
unie je pro hnutí „nesmírně důležitá jako strategický ekonomický partner“, zároveň se 
však chce „konstruktivně vymezovat vůči nesmyslné byrokracii“. Rezortní program se 
omezuje na „efektivnější využití veškerých evropských dotací“.23 Přestože hnutí ANO 
prosazuje aktivní postoj k evropské integraci, jeho postoje k dlouhodobému směřo-
vání evropské integrace i aktuálním otázkám zůstávaly v roce 2013 vágní a nejasné. 
Předseda hnutí Andrej Babiš se dostatečně neorientuje v evropských tématech, podle 
jeho vyjádření se bude schopen rozhodovat skrze úředníky, kterým důvěřuje. Z jeho 
vyjádření nicméně vyplývá, že podporuje rozhodnutí bývalého premiéra Nečase ne-
podepsat Fiskální pakt. Přijetí eura považuje za nevýhodné pro Českou republiku, 
stejně tak další sjednocování na evropské úrovni, např. v oblasti daní a kontroly ná-
rodních rozpočtů.24 Celkově hnutí ANO chybí jasný ideový profil v evropských otáz-
kách. Předseda hnutí A. Babiš byl nakonec donucen formulovat svůj názor na některé 
otázky, zároveň však dává jasně najevo, že plně důvěřuje stranickým expertům a do-
konce i úředníkům. ANO bylo ukázkovým příkladem nepolitizace evropské proble-
matiky a přesunutí agendy do rukou buď stranických expertů, nebo rovnou úředníků.

Depolitizace evropských témat na straně ČSSD
Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) ve vztahu k EU setrvává na svých ideo-
vých pozicích. ČSSD podporuje další fiskální a ekonomickou integraci EU. Například 
Evropský stabilizační mechanismus považuje za účinný nástroj pomoci ohroženým 
ekonomikám eurozóny. ČSSD podporuje v rámci celé EU zavedení daně z finančních 
transakcí, která by měla být přímým příjmem do rozpočtu EU.25 ESM i další pokrok 
při koordinaci hospodářské politiky i harmonizaci daní považuje za nezbytné a žá-
doucí kroky v další integraci zemí eurozóny, „mezi které by v budoucnu měla přije-
tím Eura vstoupit i naše země“.26

Podobně jako v případě hnutí ANO i ČSSD je motivována ambicí „posílit naši po-
zici v rámci Evropské unie“. Odmítá údajnou „politiku izolace“ předchozí Nečasovy 
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vlády a prosazuje „realistickou a sebevědomou obhajobu národních zájmů na půdě 
Evropy“.27 Představitelé ČSSD kritizovali přechod od celounijních řešení k řešení na 
mezivládní úrovni a odmítli model dvourychlostní integrace, zvláště pokud by Česká 
republika nebyla v hlavním proudu. „Z geopolitických důvodů“ by se ČR měla tako-
vého scénáře vyvarovat.28

Rétorika ČR jako „odpovědného člena EU“ hraje klíčovou roli v argumentaci 
představitelů ČSSD. Podle nich ČR stojí před volbou, „jestli se bude dál posouvat 
k periferii EU, nebo se naučí přijímat zodpovědnost, akceptuje své závazky v plné 
míře a zařadí se do rozhodování o evropské budoucnosti“.29 Co se týče institucio-
nálních otázek, podle prezidentského kandidáta za ČSSD Jiřího Dienstbiera je třeba 
posílit pravomoci Evropského parlamentu tak, „aby se jednalo o opravdové legisla-
tivní těleso“. Podle ČSSD je evropský parlament „okastrován“ o zásadní parlamentní 
kompetenci – iniciovat legislativu.30 Přestože v rozhovorech a na konferencích ně-
kteří představitelé ČSSD dávají najevo na české poměry radikální federalistické po-
stoje, v programových dokumentech nic takového nenajdeme. Volební program pro 
podzimní volby se v sekci „Aktivní členství v Evropské unii“ omezil na standardní 
apel na „zlepšení čerpání prostředků z fondů EU“, a na opatrné „připravování ČR ke 
vstupu do eurozóny“.31

Oproti prezidentovi Zemanovi, ČSSD zaujímala vůči otázce přijetá eura opatr-
nější postoj, mj. s ohledem na negativní postoje veřejnosti. Oficiální politikou ČSSD 
je „příprava“ a „plnění podmínek“ pro přijetí eura. Samotné přijetí eura přesahuje 
horizont volebního období. Podle jednotlivých představitelů je v zájmu ČR přijmout 
euro, ovšem až poté, co „se nějaký způsobem vyřeší slabiny eurozóny“.32 Podle Jana 
Mládka z ČSSD je potřeba nejprve vyřešit, kdo zaplatí staré veřejné i soukromé dluhy 
v některých členských státech eurozóny. „Nicméně tyto problémy budou nejdéle za 5 
let vyřešeny a členství ČR pak může být znovu na stole.“33 Hlavním argumentem za-
stánců členství ČR v eurozóně z ČSSD je ekonomická provázanost ČR s jádrem eu-
rozóny, zejména pak s Německem.34 Čeští politici se s ohledem na minulou zkušenost 
i na zkušenost okolních zemí většinou vyhýbají stanovování dat možného přijetí eura 
v ČR.33 Nicméně J. Mládek nakonec určité datum předložil – za reálný termín vstupu 
ČR do eurozóny považuje roky 2019–2021.36

ČSSD, či spíše její jednotliví představitelé, zaujímají na rozdíl od hnutí ANO k Ev-
ropské unii jasný ideový (politický) postoj. Zdá se však, že ve svém politickém pro-
gramu vědomě potlačili evropská témata. Důvodem může být obava, že by jí příliš 
proevropský či eurofederalistický postoj mohl uškodit ve volbách.

EVROPSKÝ ROZMĚR ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY:
AGENDA A UDÁLOSTI

V následující části představíme vládní agendu a politiku ve vztahu k Evropské unii 
v roce 2013. Stejně jako během posledních pár let dominovaly evropské agendě ekono-
mické otázky související s ekonomickým vládnutím v eurozóně – prohlubování inte-
grace eurozóny (prohloubená a skutečná hospodářská a měnová unie) s cílem zabránit 
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opakování dluhové krize. Během roku 2013 se EU věnovala bankovní unii. Byla 
schválena unijní legislativa formalizující vznik prvního pilíře bankovní unie (jed-
notný mechanismus dohledu) a zároveň bylo dosaženo dohody o podobě druhého pi-
líře bankovní unie (jednotný mechanismus pro řešení problémů bank). V listopadu 
proběhl klíčový summit Východního partnerství ve Vilniusu. Východní partnerství je 
dlouhodobě klíčový zájem ČR v EU, nicméně summit ve Vilniusu můžeme naopak 
označit za vrchol krize Východního partnerství. Během roku začala také diskuse o in-
terinstitucionální dohodě mezi Evropským parlamentem a Radou. V této souvislosti 
neformální setkání GAC řešilo i otázku politizaci Evropské komise díky volbám do 
Evropského parlamentu. Šlo o otázku, kterou Rada a i čeští zastupitelé byli donuceni 
řešit kvůli asertivnímu vystupování EP v předvečer voleb do Evropského parlamentu 
(květen 2014).

Bankovní unie
V předchozí ročence o české zahraniční politice jsme psali o tom, že Nečasova vláda 
vnímala jako klíčový problém, že bankovní unie má dopady i na ČR, aniž by se země 
k projektu připojila. Během roku 2012 se v české vládě diskutovalo, jestli by ČR měla 
projekt vetovat. Česká strana viděla problém v tom, že většina tuzemských bank jsou 
dcery bank v eurozóně. Proto se předpokládalo, že bankovní unie by mohla mít nega-
tivní dopady na české banky, i v případě, že do bankovní unie ČR nevstoupí. Na ko-
nec se ovšem česká vláda spokojila se zárukami, že případná transformace českých 
bank z dceřiných společností (pod dohledem ČNB) na pobočky (pod dohledem ECB) 
by byla možná pouze se souhlasem ČNB.37

Pozice ČR vůči bankovní unii zůstávala v roce 2013 v zásadě nezměněna. Česká 
republika deklaruje zájem na dlouhodobé stabilitě finančního trhu, a to nejen v člen-
ských státech eurozóny, ale v celé EU. Co se týče jednotného mechanismu dohledu 
(Single Supervisory Mechanism, SSM), česká vláda důsledně hájí autonomii národ-
ních regulátorů států stojících mimo eurozónu (resp. mimo bankovní unii). ECB by 
neměla zasahovat do jejich činnosti a mandát ECB v oblasti finanční stability by měl 
být omezen pouze na státy participující na bankovní unii.38 Domácí regulátor v zemi 
mimo eurozónu (ČNB) by měl podle vlády „tahat za delší konec“ než ECB.39 Ode-
vzdání značné části pravomocí na celoevropskou úroveň se obává zejména ČNB. Pra-
vomoci národních institucí států stojících mimo eurozónu / bankovní unii ale nehájila 
pouze vláda premiéra Nečase, ale i úřednický kabinet, který se ujal vlády v druhé po-
lovině roku. Premiér Rusnok, který se účastnil prosincové Evropské rady, zdůraznil, že 
„primárně hlídáme, aby nedošlo k oslabení možnosti našeho dohledu na náš národní 
finanční trh. Současně nechceme blokovat postup eurozóny ve směru k bankovní unii, 
protože se domníváme, že z hlediska eurozóny je to postup v zásadě správný a asi je-
diný možný, jak uskupení stabilizovat a vytvořit ho mnohem odolnější a robustnější.“40

Česká vláda si uvědomovala, že zavedení SSM bude mít dopady na celou EU, 
včetně ČR, kde naprostou většinu bankovního sektoru tvoří dceřiné společnosti ma-
teřských společností ze zemí eurozóny a všechny tyto mateřské společnosti patří mezi 
tzv. systémově významné banky, jež budou podléhat centrálnímu dohledu Evropské 
centrální banky. Přesto i v březnu 2013 ministr financí zastával názor, že ČR nemá dů-
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vody, proč by se měla k SSM připojit.41 Podle českých představitelů (ČNB), smyslem 
bankovní unie je zachování eurozóny, státy platící jinými měnami (tedy i ČR) ban-
kovní unii nepotřebují.42 Hlavním argumentem, proč české vlády neusilovaly o vstup 
ČR do bankovní unie, byl dobrý stav českého bankovnictví. „Český finanční sektor 
je v EU mimořádně specifický tím, že je likvidní a dobře kapitalizovaný a (…) je čis-
tým věřitelem finančního sektoru eurozóny.“

Integritu celounijního trhu s finančními službami by měla zajišťovat Evropská 
bankovní autorita (European Banking Authority, EBA), která má na starosti tvorbu 
jednotného souboru pravidel a zajišťování harmonizace dohledových postupů napříč 
EU. Česká republika se spolu s dalšími ne-eurozónovými státy (Velká Británie) obá-
vala, že v rámci EBA bude přehlasovávána státy bankovní unie, které by tvořily jed-
notný blok. Proto trvala na tom, že podmínkou pro přijetí rozhodnutí v rámci EBA 
bude dvojí oddělené hlasování. Podle tohoto mechanismu je EU formálně rozdělena 
na dva samostatně hlasující bloky (státy eurozóny a státy mimo eurozónu). K při-
jetí rozhodnutí je třeba většiny v obou těchto blocích. Ministr financí se domnívá, 
že oddělené dvojí hlasování zajišťuje stejný hlas zemím mimo eurozónu, jako v eu-
rozóně. Vláda se obává „dvourychlostního“ finančního trhu v důsledku spuštění ban-
kovní unie v eurozóně, a proto podporuje oddělený systém dvojího hlasování (neje-
nom v EBA, ale i v ECB).43

Ve vztahu k bankovní unii ČR očividně volí vyčkávací taktiku, i z tohoto důvodu 
nelze očekávat připojení se k rodící se bankovní unii před přijetím eura. Prvním ar-
gumentem vlády je způsob projednávání. Vláda i ostatní aktéři čekají, až bude na 
stole komplexnější návrh bankovní unie a potažmo i dalších nástrojů tzv. „prohlou-
bené a skutečné hospodářské a měnové unie“. Mezi českými politiky a stejné tak 
mezi experty z oblasti ekonomie a politologie je poměrně velká shoda v tom, že ČR 
nemá důvod do bankovní unie spěchat.44 Česká republika by nejraději projednávala 
celou bankovní unii v rámci jednoho balíku. ČNB i ministr financí Kalousek kritizo-
vali tzv. „salámovou metodu“.45 „Proto ta zvýšená obezřetnost.“46 Stejnou pozici za-
ujal i premiér J. Rusnok, který se podobně jako předchozí Nečasova vláda domníval, 
že Česká republika by ještě mohla s členstvím počkat. Rusnok by s členstvím v ban-
kovní unii „neváhal ani chvíli, kdybychom byli členy eurozóny. Myslím ale, že nijak 
neoslabí naši pozici, pokud bychom si nechali čas na rozmyšlenou – možná nějaké tes-
tovací období.“47 Druhým důvodem je nejasnost ohledně způsobu sdílení nákladů na 
případnou záchranu bank. Vláda a zvláště pak ČNB nejsou ochotny diskutovat o ná-
vrzích na jednotlivé prvky bankovní unie, dokud se nebude diskutovat o penězích. 
Tedy otázka, kdo zaplatí rekapitalizaci bankovního sektoru eurozóny, popř. restruk-
turalizaci krachujících bank.48

Standardní součástí vládního argumentáře byla i obava z morálního hazardu. 
Vláda zůstává skeptická k jakýmkoliv nástrojům, jež by mohly fakticky snížit ochotu 
vlád k provádění strukturálních reforem nebo fakticky motivovat k jejich odkládání. 
Mezi takové rizikové nástroje podle vlády patří i rekapitalizace bankovního sektoru 
z evropských mechanismů, krytých prostředky z veřejného sektoru.49 Obavy z mo-
rálního hazardu se v české argumentaci logicky objevily i v souvislosti s druhým prv-
kem bankovní unie – s jednotným rezolučním mechanismem.
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Jednání o jednotném mechanismu pro řešení problémů bank (Single Resolution 
Mechanism, SRM, v češtině občas i jednotný rezoluční mechanismus) byla dokon-
čena během roku 2013. Cílem SRM bylo vytvořit společný nástroj (záchranný fond), 
který by bylo možné v případě potřeby použít na financování záchrany bank. Tento 
fond by měl být v průběhu deseti let naplněn samotnými bankami, což by mělo vést 
k přerušení začarovaného kruhu mezi bankovními krizemi a dluhovými krizemi stát-
ních rozpočtů.50 Příkladem budiž Irsko, jehož státní finance se dostaly do neřešitel-
ných problémů poté, co Irsko z veřejných zdrojů sanovalo svůj bankovní sektor. Česká 
republika obecně podpořila princip tzv. bail in, kdy se na záchraně podílí nejdříve ak-
cionáři banky, věřitelé banky a bankami vytvořený fond spíše než veřejné prostředky.

Podle odsouhlaseného plánu by měly nejdříve vzniknout „národní obálky“, které 
budou postupně v průběhu 10 let sloučeny do společného fondu. Jednotný rezoluční 
mechanismus bude implementován pomocí sekundární legislativy (nařízení),51 jež 
bude ovšem doplněna o separátní mezivládní smlouvu.52 Vedle smlouvy o ustavení 
Evropského stabilizačního mechanismu (plus jedna revize této smlouvy), Smlouvy 
o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální pakt) tak 
jde o další mezivládní smlouvu sjednanou mimo rámec primárního práva.

Prohloubená a skutečná hospodářská a měnová unie
Strategie působení ČR v EU vlády premiéra Nečase byla zpracována na pozadí fi-
nanční, ekonomické a v některých státech i dluhové krize EU a eurozóny, hned na 
prvních řádcích se zmiňuje o perspektivách hospodářské a měnové unie. Vláda po-
važovala za důležité vymezit se vůči návrhu „prohloubené a skutečné hospodářské 
a měnové unie“, přestože ČR stále není plnohodnotným členem HMU a vláda ani ne-
specifikovala, zda a kdy se jím ČR stane.

Vláda trvá na důsledném dodržování platných pravidel, zároveň však požaduje 
„diferencovaný přístup, pro členské státy eurozóny platí přísnější pravidla než pro 
ostatní členské státy EU“. Vláda se tak otevřeně přihlásila k modelu diferencované 
integrace, kdy je EU rozdělena na dvě základní skupiny států (členové a nečlenové 
eurozóny), každá s různou úrovní práv a povinností. Česká republika současně zdů-
razňuje, že nová opatření zaváděná v rámci eurozóny nesmí omezit pravomoc států 
stojících mimo eurozónu v dotčených oblastech.

K samotným návrhům a opatřením směřujícím k „prohloubené a skutečné hospo-
dářské a měnové unii“ se vláda stavěla skepticky, podle ní je třeba nejdřív využít po-
tenciál dosavadních nástrojů (zejména vnitřní trh či evropský semestr). Uvažovaná 
opatření53 jsou nerealistická a příliš kontroverzní a především ČR „není nakloněna 
diskutovat ani činit závazky dnes o krocích přijatelných až v dlouhodobé perspek-
tivě“.54 Diskuse o dalších opatřeních by se měla odložit až do doby, kdy bude známo 
složení nového Evropského parlamentu a Komise. Tento postoj odráží vyčkávací stra-
tegii, kterou ČR na obecné úrovni zaujímá.

Česká republika současně odmítá jakékoli kroky, „které by vedly směrem ke sdí-
lení dluhů a případnému společnému vydávání dluhopisů či pokladničních pouká-
zek“, a nepodporuje „centrální evropský rozpočet“ financovaný z (nových) vlastních 
zdrojů. Stejně tak nepodporuje vznik nového finančního instrumentu (nástroj kon-
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vergence a konkurenceschopnosti, Convergence and Competitiveness Instrument).55 
V pozadí opět stojí obava z morálního hazardu. Poněkud překvapivě ale ČR podpo-
ruje vznik nástroje na „odstraňování negativních asymetrických šoků na jednotlivé 
státy měnové unie způsobených jednotnou měnovou politikou ECB“. Musíme konsta-
tovat, že v tomto Česká republika znovuobjevuje kolo. Takový nástroj už dávno exis-
tuje – jmenuje se kohezní politika. Stojí za to připomenout, že původním smyslem 
regionální a později kohezní politiky byla konvergence a ekonomická koheze, jinými 
slovy předcházení a zmírňování „negativních asymetrických šoků“ způsobených za-
váděním jednotného vnitřního trhu (regionální politika) a později pak společné měny 
(kohezní politika).56

Vláda premiéra Rusnoka ve svém programovém prohlášení hodlala „podpo-
řit kroky k hlubší integraci a k posílení politické a ekonomické váhy Evropské unie 
ve světě“.57 Hlubší integrace se týkala koordinace hospodářské a fiskální politiky, 
vláda se ale přihlásila i k dalšímu „rozvoji Společné bezpečnostní a obranné poli-
tiky Evropské unie“.58 Podpora snah eurozóny směrem k hlubší integraci nezname-
nala výraznější obrat od předchozí středopravé vlády. Rusnokova vláda pokračovala 
v dosavadní politice, kdy se vláda premiéra Nečase sice nechtěla připojit k eurozó-
novým politikám, nicméně podporovala snahy o prohloubení integrace mezi státy  
eurozóny.

Sama otázka přijetí eura byla v roce 2013 mimo vládní agendu. Při formulaci 
vládní pozice vycházela vláda premiéra Nečase z toho, že ČR „stojí mimo eurozónu, 
ovšem je s eurozónou silně hospodářsky provázaná“. Současně má ČR závazek ně-
kdy v budoucnosti přijmout euro. Předpokladem pro takový krok byly podle evrop-
ské strategie Nečasovy vlády vnitropolitická a společenská diskuse a „jasný signál ve-
řejnosti, že je připravena na další stupeň integrace“. Úřednická (prezidentská) vláda 
premiéra Rusnoka otevřeně deklarovala, že nebude rozhodovat v citlivých otázkách, 
jako je připojení se ČR k Fiskálnímu paktu. Nicméně ke konci svého mandátu začal 
premiér Rusnok vystupovat otevřeněji ve prospěch přijetí eura v ČR. V souvislosti 
s intervencemi ČNB ve prospěch oslabení kurzu koruny poznamenal, že „ČNB zbou-
rala mýtus silné koruny“. Podle něj ČR jako malá země „nemá jinou alternativu, než 
se stát členem eurozóny“.59

Východní partnerství
Východní partnerství patří mezi priority české zahraniční politiky. Na MZV pracují na 
agendě Východního partnerství zejména diplomaté z Odboru severní a východní Ev-
ropy. Česká republika má také zvláštního velvyslance pro Východní partnerství, kte-
rým je Petr Mareš. Jako první s myšlenkou Východního partnerství přišla Česká re-
publika ještě v roce 2006, teprve později se iniciativy chopily Polsko a Švédsko.60 
Formálně projekt Východního partnerství odstartovala ČR během svého předsednic-
tví Rady. Mezi českou politickou elitou panuje shoda v tom, že Česká republika by 
měla aktivně podporovat projekt Východního partnerství, zejména z toho důvodu, že 
můžeme „z rozvoje vztahů s východními partnery výrazně profitovat“.61

Na konci listopadu proběhl ve Vilniusu summit k Východnímu partnerství. Hlav-
ním bodem agendy měl být podpis asociační dohody s Ukrajinou. Vývoj na Ukrajině 
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sledoval zvláštní tým Evropského parlamentu pod vedením Pata Coxe a Alexandra 
Kwaśniewského. Ti sice konstatovali, že Ukrajina udělala několik kroků správným 
směrem, ale v symbolicky důležité otázce propuštění Julije Tymošenkové se před 
Vilniusem nic nestalo.62 Těsně před summitem ale prezident Viktor Janukovič odmítl 
asociační dohodu podepsat. Asociační dohody s Evropskou unií nakonec ve Vilniusu 
parafovali pouze představitelé Gruzie a Moldavska (k podpisu smluv by mělo dojít 
během roku 2014).

Česká republika patřila mezi členské státy EU, které i po summitu zdůrazňovaly, 
že „evropská nabídka Ukrajině, tedy možnost prohloubit vzájemné vztahy podepsá-
ním asociační dohody, stále platí“.63 Nicméně bylo patrné, že možnosti Evropská unie 
ovlivnit politickou situaci Ukrajiny jsou omezené. Předpoklad konceptu Východního 
partnerství byl, že Ukrajina bude fungovat jako vzor, který potáhne ostatní státy na-
před. Vývoj po summitu ve Vilniusu ovšem ukázal, jak rychle se situace může měnit. 
Janukovyčovo odmítnutí podpisu asociační dohody s EU vyvolalo masové demon-
strace a jeho dramatický pád. Česká diplomacie sleduje vývoj ve všech státech part-
nerství. Během roku 2013 byl zejména vývoj v Moldavsku a Gruzii považován za po-
zitivní, i když v obou státech jsou problémy a rizika. Arménie také udělala některé 
kroky v konkrétních oblastech, Ázerbájdžán a Bělorusko zatím nadále nemají zájem 
o až tak blízkou spolupráci. Český diplomat zhodnotil, že Moldavsko za rok 2013 je 
premiantem v skupině států Východního partnerství: „V tuhle chvíli je skutečně Mol-
davsko, pokud můžu použít to slovo premiant, protože má velmi dobrou perspektivu, 
nebo nejlepší perspektivu z těchto zemí, například co se týče bezvízového styku, pra-
cuje právě na asociační dohodě a dohodě o zóně volného obchodu.“64

 
Institucionální otázky a demokratická legitimita EU
V srpnu začala diskuse o vztazích mezi Evropským parlamentem a Radou. Rada 
obecně vidí jako problém snahu Evropského parlamentu posilovat svoji pozici nad rá-
mec toho, co stanovuje primární právo Evropské unie. Rada se např. nepřipojila k po-
slední meziinstitucionální dohodě mezi Evropským parlamentem a Evropskou ko-
misí, protože nebyla spokojená s důsledkem tehdejšího jednání. Probíhala i diskuse 
o tom, jak zvýšit volební účast ve volbách do Evropského parlamentu. V tomto kon-
textu usnesení Evropského parlamentu, ve kterém naléhavě vyzýval evropské poli-
tické strany, aby nominovaly kandidáty na předsednictví Komise,65 narazilo na odpor 
ze strany Rady. I česká pozice v tomto jednání byla negativní k posilování moci Ev-
ropského parlamentu takovým způsobem. Česká vláda argumentovala, že by se měl 
dodržovat postup, jak byl dojednán v Lisabonské smlouvě. ČR trvá na „zachování rov-
nováhy“ mezi hlavními institucemi Evropské unie.

Vláda premiéra Nečase považovala ve své evropské strategii dosavadní smluvní 
rámec EU za dostatečný a plně funkční, o případných změnách byla ochotná diskuto-
vat pouze, pokud by se ukázaly jako „zcela nezbytné pro udržitelnost integrace“. Po-
dle této vlády by v případě zásadních institucionálních změn měl být přesun dalších 
pravomocí z ČR na EU potvrzován referendem.66

Co se týče demokratické legitimity EU, vláda premiéra Nečase zdůrazňovala roli 
národních parlamentů pro zajištění demokracie v rámci rozhodovacího procesu Ev-
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ropské unie. Podle Strategie působení ČR v EU by v případě pravomocí, jež byly 
svěřeny EU, měla být parlamentní kontrola vykonávána Evropským parlamentem 
a v rámci principu kontroly subsidiarity národními parlamenty. V případě pravomocí, 
které Evropské unii svěřeny nebyly, nadále přísluší demokratická kontrola pouze ná-
rodním parlamentům.67 Česká republika se staví velmi rezervovaně k plánům na vy-
tvoření „skutečné evropské politické sféry“.68

Vláda ČR ve své strategii prohlásila, že EU by se neměla dělit na dva bloky – 
státy v eurozóně a státy mimo eurozónu. Podle ní je v zájmu ČR „posilovat varia-
bilitu hloubek integrace“, aby nedocházelo ke štěpení EU do dvou skupin pouze na 
základě jednoho kritéria (měnového), ale aby zde existovalo „více okruhů užší spolu-
práce spojujících členské i nečlenské státy měnové unie“.69 Praxe české evropské poli-
tiky ovšem odpovídala modelu dvouúrovňové / dvourychlostní integrace a ne modelu 
variabilní integrace. Čeští představitelé opakovaně podpořili myšlenku tzv. hlasování 
dvojí většinou v Evropské bankovní autoritě, která formalizuje rozdělení EU do dvou 
hlasovacích bloků podle členství/nečlenství v eurozóně. Český postoj k bankovní unii 
také odpovídal modelu dvouúrovňové integrace. Vláda premiéra Rusnoka se přiklo-
nila k názoru, že bankovní unie má smysl, až pokud by ČR vstoupila do eurozóny. 
Pregnantně se vyjádřili představitelé ČNB, podle kterých je bankovní unie nástrojem 
na záchranu eura, tudíž nevidí důvod, proč by do ní měly vstupovat země bez eura. 
V praxi tak evropská politika ČR neodpovídá modelu „variabilní integrace“. Poměrně 
často bylo výchozím bodem české evropské politiky rozdělení EU na státy mimo eu-
rozónu vs. státy eurozóny. Bankovní unie, fiskální unie a další opatření byly poměrně 
silně asociovány s eurozónou.

EVROPSKÝ ROZMĚR ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY:
IDENTIFIKACE A CHARAKTERISTIKA KLÍČOVÝCH AKTÉRŮ

Premiér a Úřad vlády ČR
V červnu 2013 podala demisi vláda P. Nečase. Následně 10. července prezident jme-
noval „prezidentskou“ vládu premiéra J. Rusnoka. Na rozdíl od předchozích úřed-
nických vlád tento kabinet nebyl výsledkem politického kompromisu parlamentních 
stran, ale výrazem vůle prezidenta, který se zaštiťoval čerstvým mandátem z prvních 
přímých voleb. Výsledkem byla krize ve vztazích mezi prezidentem a parlamentem 
týkající se výkladu prezidentských pravomocí. Rusnokova vláda nezískala důvěru 
parlamentu, nicméně dovládla až do konce roku v demisi, měla úřednický charakter, 
navíc na rozdíl od předchozích úřednických vlád nevznikla na základě dohody parla-
mentních stran, ale z vůle prezidenta. Nezískala důvěru a její mandát byl tedy značně 
omezený. Premiér Rusnok proto neměl příliš prostoru k zásadním rozhodnutím týkají-
cím se případného dodatečného podepsání Fiskálního paktu nebo postoje k vznikající 
bankovní unii – o těchto otázkách by měla rozhodnout až nová vláda vzešlá z voleb.70 
Během vlády Rusnokova kabinetu jsme byli svědky určité depolitizace rozhodování 
v evropských otázkách a do určité míry i depolitizace debaty o euru (viz Rusnokovy 
argumenty zachycené v předchozím textu).
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Rusnokův postoj k evropským otázkám byl pragmatický. Hodlal se soustředit na 
„jednání o předmětném návrhu, čili o samé věcné podstatě problému“, místo toho, 
aby ČR podávala nějaké stížnosti na proceduru, kterou státy při řešení problému vyu-
žily.71 Přestože vláda neměla mandát k výraznějšímu obratu v evropské politice, sym-
bolickým krokem bylo přehodnocení podpory britské žaloby proti zavedení posílené 
spolupráce u daně z finančních transakcí.72 Předchozí Nečasova vláda se k této ža-
lobě hodlala připojit.73 Důležitým tématem Rusnokovy vlády bylo i čerpání prostředků 
fondů EU v rámci politiky soudržnosti (viz část této kapitoly věnovaná krajům).

Hned na začátku svého působení v premiérské pozici Rusnok deklaroval, že jeho 
vláda bude „vůči EU vstřícnější“, ve svém programovém prohlášení si dala za cíl „ná-
pravu naší reputace v těchto spojeneckých uskupeních“ (míněna EU a NATO). Česká 
republika by se měla opět stát „důvěryhodným a uznávaným členem mezinárodního 
společenství“ – toto téma po pádu Nečasovy vlády poměrně rezonovalo v politic-
kých prohlášeních a dokumentech (viz subkapitola východiska a politický kontext).74

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
S nástupem Rusnokovy vlády se do jisté míry narovnaly doposud napjaté meziosobní 
a meziinstitucionální vztahy mezi premiérem (Úřadem vlády ČR) a ministrem zahra-
ničních věcí (MZV). Na straně úřadu vlády k žádným personálním změnám nedošlo. 
Na pozici státního tajemníka pro evropské záležitosti i nadále působil Vojtěch Be-
lling. Naopak ke změnám došlo na ministerstvu zahraničních věcí. Nový ministr Jan 
Kohout, který zastával post ministra zahraničních věcí už v letech 2009–2010, zru-
šil post státního tajemníka pro EU na MZV. Náměstek Jiří Schneider, který tuto po-
zici zastával, i nadále zůstal na své pozici náměstka.75 Skončila tak dva roky trvající 
institucionální polarizace, kdy mělo Česko hned dva státní tajemníky pro EU76 a ko-
ordinace evropské politiky od té doby zůstává na úřadu vlády. Ministr Kohout svoje 
rozhodnutí odůvodnil argumentem, že „všechny velké problémy na evropských ra-
dách se řešily až u premiérů, a proto by i na Úřadu vlády měl být člověk, který evrop-
skou politiku jednotlivých rezortů bude koordinovat“.77 Na ministerstvu zahraničních 
věcí provedl Kohout ještě několik dalších, poměrně výrazných personálních změn.78

Prezident
V kampani k první přímé volbě prezidenta republiky nehrála evropská problematika 
výraznější roli. Nicméně některá prohlášení nám umožnila nahlédnout do preferencí 
jednotlivých kandidátů. Ve druhém kole prezidentské volby se střetli Karel Schwar-
zenberg, který během svého působení v pozici ministra zahraničních věcí prosazo-
val proevropskou politiku včetně přistoupení k Fiskálnímu paktu, a Miloš Zeman. 
Schwarzenberg prezentoval Českou republiku jako pevnou součást Evropy. Zeman, 
který nakonec ve volbě zvítězil, se ve své kampani soustředil na domácí témata a kri-
tiku dosavadních středopravých vlád a k evropským otázkám se téměř vůbec nevy-
slovoval.79 Prezentoval se jako zástupce „normálních lidí“, český kandidát, který hájí 
české zájmy a nepoklonkuje mocným, ani EU.80 Součástí jeho sebeprezentace „kan-
didáta normálních lidí“ byla i kritika údajných „evropských nařízení“ k jednotnému 
typu záchodů, úsporným žárovkám apod.81
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Nový český prezident se ale zároveň prezentoval jako eurofederalista s tím, že pod 
eurofederalismem rozumí „úsilí o společnou zahraniční a obrannou politiku Evropské 
unie a rozumnou harmonizaci ekonomických pravidel“, nikoliv „superstát“, centra-
lizaci a zasahování do pravomocí, které patří na národní úroveň.82 Co se týče zmíně-
ných ekonomických pravidel, podle Zemana by mohla ČR přijmout euro do pěti let, 
zároveň by podle něj měla EU mít jednotnou evropskou hospodářskou politiku, kont-
rolu národních rozpočtů a společnou daňovou politiku.83 Co se týče vnějších vztahů 
EU, za klíčový úkol EU Zeman považuje boj proti terorismu, „včetně islámského“. 
Nesouhlasí se vstupem Turecka do EU. Naopak v „horizontu přibližně dvaceti let“ 
považuje za možný dokonce vstup Ruska do EU. Přestože se ve většině (deklarova-
ných) postojů liší od bývalého prezidenta Klause, se svým předchůdcem se shodne 
v kritice multikulturalismu.

Zvolení nového prezidenta bylo příslibem narovnání vztahu mezi vládou a prezi-
dentem a odstranění dosavadní dvojkolejnosti zahraniční politiky, která byla zřetelná 
právě v oblasti evropské politiky (viz ratifikace Lisabonské smlouvy). Ještě v době, 
kdy vládl kabinet premiéra Nečase, Zeman deklaroval, že bude respektovat zahraniční 
politiku vlády.84 Označuje se za eurofederalistu, nicméně neprojevil větší zájem vstu-
povat do veřejné a mediální debaty, jak to dělal jeho předchůdce.

Jak už jsme se zmínili výše, volba nového prezidenta vyvolala očekávání radikální 
změny v evropské politice českého prezidenta.85 Prezident Zeman hned na počátku 
svého úřadování vyšel těmto očekáváním alespoň symbolicky vstříc. Krátce po svém 
zvolení pozval do Prahy předsedu Evropské komise José Manuela Barrosa, aby spolu 
vztyčili na Pražském hradě vlajku EU (ex-prezident Klaus ostentativně odmítal vlajku 
vztyčit). Zeman už během kampaně avizoval, že v případě svého zvolení podepíše 
dodatek k Lisabonské smlouvě týkající se Evropského stabilizačního mechanismu.

Poslanecká sněmovna
Evropskou agendu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR má na starosti Výbor pro 
evropské záležitosti. Do srpnového rozpuštění Sněmovny mu předsedal Jan Bauer 
(ODS). Po říjnových volbách byl novým předsedou výboru zvolen Ondřej Benešík 
(KDU-ČSL). V Senátu má předběžnou kontrolu evropské legislativní činnosti na sta-
rosti Výbor pro záležitosti EU (pod Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost 
spadá agenda SZBP a EBOP).86 V roce 2013 předsedal senátnímu evropskému vý-
boru Miroslav Krejča (nestraník). Zatímco v případě Sněmovny rozhoduje v evrop-
ských otázkách samotný Výbor pro evropské záležitosti, v případě Senátu je k roz-
hodnutí potřeba hlasování na plénu.

Parlament v roce 2013 projednával celou řadu aktů a dokumentů EU, v této části 
zmíníme stanoviska obou komor týkajících se zásadnějších otázek podoby evropské 
integrace a směřování EU. V únoru projednávaly obě komory sdělení Komise týka-
jící se návrhu prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie. Sněmovna pod-
pořila rámcovou pozici vlády a vyzvala ji k prosazení myšlenky variabilní integrace. 
Podle poslanců by opatření směřující ke stabilizaci ekonomické situace v eurozóně 
neměla být zbytečně uplatňována i vůči státům stojícím mimo eurozónu – pokud by 
to hrozilo, byla by ČR „nucena použít veto“.87 K ozdravení eurozóny, které Sněmovna 
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podporuje, je potřeba použít pouze ta opatření, jež jsou „nezbytně nutná“. Postoje 
sněmovny v těchto otázkách kopírovaly a podporovaly stanovisko vlády. Koordi-
nace hospodářských politik ex ante by neměla zasahovat do vnitrostátních rozhodo-
vacích procesů, poslanci se stavěli skepticky i k navrhovanému nástroji pro konver-
genci a konkurenceschopnost.88

Co se týče institucionálních otázek evropské integrace, podle poslanců by měly 
být „zohledněny (respektovány)“ ústavní pravomoci národních parlamentů v oblasti 
hospodářské a zejména rozpočtové politiky, která je podle nich jádrem suverénní stát-
nosti. Sněmovna současně nepovažuje za přínosné případné zapojení Evropského par-
lamentu do navrhovaných postupů.89 Obě komory parlamentu dlouhodobě zdůraz-
ňují význam „parlamentní diplomacie“ a aktivně participují na zasedáních COSAC 
(Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti). V dubnu se v Pracha-
ticích konalo tradiční setkání výborů pro evropské záležitosti parlamentů zemí Vi-
segrádské čtyřky.90 Sněmovna dokonce doporučuje rychlé vytvoření obdobné mezi-
parlamentní rozpočtové konference mezi všemi členskými zeměmi Evropské unie 
a Evropským parlamentem (současně kritizovala návrhy na vytvoření takové konfe-
rence pouze smluvními stranami fiskální smlouvy).91

V roce 2013 Sněmovna přijala jedno odůvodněné stanovisko z důvodu porušení 
principu subsidiarity (tzv. mechanismus včasného varování podle čl. 7 Protokolu č. 2 
Lisabonské smlouvy o používání zásad subsidiarity a proporcionality). Stanovisko se 
týkalo návrhu tzv. tabákové směrnice,92 podle sněmovny by přijímání opatření v ob-
lasti ochrany zdraví mělo respektovat rozdíly mezi členskými státy.93 Podle Senátu 
k porušení principu subsidiarity v tomto případě nedošlo. V případě tohoto návrhu 
počet stanovisek národních parlamentů o porušení principu subsidiarity nepřekročil 
práh potřebný pro aktivaci tzv. žluté karty. Pro úplnost dodejme, že vláda ČR ve své 
rámcové pozici k tabákové směrnici kritizovala návrh zvětšit plochy zdravotních va-
rování a regulaci složek tabákových výrobků (příchutě). Podle vlády některá ustano-
vení směrnice znesnadňují fungování vnitřního trhu, zároveň rozsah pravomocí pře-
dávaných EK je příliš široký.94

Senát
Senát si každoročně zpracovává předběžné vyhodnocení dopadu svých usnesení na 
postoje vlády k evropské legislativě.95 V roce 2013 přijal Senát celkem 67 usnesení 
k legislativním aktům a komunikačním dokumentům EU. Tato usnesení by měla 
ve svých podkladech a při vyjednávání zohlednit vláda ČR, zároveň jsou usnesení 
v rámci politického dialogu předávána Evropské komisi, která by na mě měla za-
slat reakci. Senát v rámci projednávání evropské agendy využívá jak možnost ovliv-
nit evropskou legislativu v předlegislativní fázi (politický dialog s Komisí), tak skrze 
svůj vliv na vládu ČR. Ve svém vyhodnocení Senát konstatoval relativní soulad po-
zic Senátu s pozicemi vlády (vládní pozice je shrnuta v části Agenda).96 A to přesto, 
že v první polovině roku vládla středopravá vláda vedená P. Nečasem (ODS), přitom 
v Senátu dominovala levice.

Senát se mj. postavil negativně k dotacím na podporu obnovitelných zdrojů ener-
gie,97 podpořil dokončení vnitřního trhu s energiemi.98 Na rozdíl od pravicové vlády 
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premiéra Nečase Senát v obecné rovině podpořil zavedení daně z finančních trans-
akcí.99 V celé řadě dalších klíčových otázek se ale s vládou shodl. Senát se postavil 
obezřetně k návrhům Komise na prohloubenou a skutečnou hospodářskou a měno-
vou unii. Varoval před unáhlenými kroky „pod tlakem dopadů hospodářské krize“ 
a zdůraznil „nezastupitelnou úlohu vnitrostátních parlamentů při rozhodování o hos-
podářské a zejména rozpočtové politice členských států“. Mezivládní formy spolu-
práce mimo rámec práva EU považuje Senát za „krajní řešení“, preferovaný je postup 
stanovený primárním právem.100 Senát se přiklonil k vládě i v otázce bankovní unie. 
Sice konstatoval zájem na „stabilitě finančního systému“ (vzhledem k provázanosti 
české ekonomiky s eurozónou), zároveň se však obává narušení jednotného trhu s fi-
nančními službami v EU a trvá na své dosavadní pozici, že by měly být zachovány 
rozhodovací pravomoci národním orgánům dohledu. Senátu se nelíbí ani dosavadní 
praxe postupného vyjednávání jednotlivých prvků bankovní unie (jednotného mecha-
nismu dohledu, jednotného mechanismu pro řešení problémů a plánovaného evrop-
ského fondu pojištění vkladů), nejraději by všechny prvky bankovní unie (ale i opat-
ření v rámci hospodářské a měnové unie) projednával paralelně a najednou.101

Senát, který je třetí nejaktivnější komorou v Evropské unii při připomínkách k ná-
vrhům evropských předpisů,102 přijal v roce 2013 hned dvě odůvodněná stanoviska 
o rozporu se zásadou subsidiarity. První kritické stanovisko se týkalo návrhu nařízení 
Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce,103 druhé stanovisko pak navr-
hovaných změn ve fungování agentury Eurojust.104 V případě Úřadu evropského ve-
řejného žalobce se sešel dostatečný počet stanovisek národních parlamentů o rozporu 
se zásadou subsidiarity na to, aby byla aktivována tzv. žlutá karta. Jde o poměrně vý-
jimečnou událost, od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se tak stalo teprve po-
druhé.105 Úřad veřejného žalobce měl chránit finanční zájmy EU (vyšetřovat a stíhat 
trestné činy poškozujících rozpočet EU),106 nicméně podle Senátu zřízení Úřadu ne-
vyřeší příčiny nedostatečnosti a nejednotnosti postihu trestné činnosti.

Česká národní banka
Jak jsme se zmínili v části věnované agendě, i v roce 2013 se ČNB poměrně vý-
razným způsobem podílela na formování vládní politiky v otázkách bankovní unie 
a dalšího prohlubování hospodářské a měnové unie. Česká národní banka podporo-
vala vznik bankovní unie v eurozóně s tím, že „eurozóna si musí primárně pomoci 
sama“. Snažila se „eliminovat rizika vtažení institucí našeho finančního sektoru do 
krize eurozóny“ a důsledně hájila svoje pravomoci jakožto národního regulátora. Sou-
časně byla ČNB hlasitým oponentem participace ČR na bankovní unii. Důrazně ob-
hajovala vyčkávací taktiku. Podle ní je příliš brzo na to, abychom posoudili, jestli je 
to dobrý projekt, na kterém stojí za to participovat. „Teprve poté, co bude realizován 
celý projekt [bankovní unie] se všemi svými nohami [jednotný dohled, jednotný me-
chanismus na řešení krizí, jednotné pojištění vkladů], můžeme seriózně odpovědět na 
tuto otázku“.107 Podle ČNB je cílem bankovní unie zachování eura, tudíž země bez 
eura nemají důvod do bankovní unie vstupovat.

V neposlední řadě, podle ČNB je český finanční sektor „mimořádně specifický“, 
v dobré kondici (likvidní a dobře kapitalizovaný).108 To je pro ČNB důvodem pro ne-
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účast na bankovní unii. Výše zmíněné faktory vedly ČNB k zaujetí protekcionistic-
kého postoje ve vztahu k českému finančnímu sektoru. ČNB hájí své pravomoci ja-
kožto národního regulátora jednak z principiálních důvodů, jednak aby chránila český 
bankovní sektor před „vtažením do krize eurozóny“ (např. převedením dceřinné spo-
lečnosti na pobočku) a tedy před odlivem kapitálu z ČR do eurozóny.

Představitelé českého bankovního sektoru sdílí s ČNB pozitivní hodnocení zdraví 
českého finančního sektoru. Podle očekávání se staví proti tomu, aby české banky při-
spívaly do záchranného fondu vznikajícího v rámci jednotného mechanismu pro ře-
šení problémů.109 Nicméně kritizují představu ČNB, že nevstoupením do bankovní 
unie zabráníme případnému odlivu kapitálu do mateřských bank. Například hlavní 
ekonom UniCredit Bank připomněl, že české bankovnictví operuje v „jednotném eko-
nomickém prostoru EU“. Pokud se mateřská banka rozhodne převést svoji dceřinou 
společnost na pobočku, žádná instituce v rámci EU jí v tom nemůže zabránit. „V ko-
nečné instanci je to otázka svobodného podnikání.“110

Za zmínku stojí i to, že ČNB příliš nevěří přerušení začarovaného kruhu mezi 
bankami a státem. Jak je vidět z výstupů guvernéra, ČNB předpokládá, že v případě 
krachu banky by došlo nejenom k aktivizaci fondu pojištění vkladů, ale i pomoci ze 
strany státu (českého daňového poplatníka).111

Odbory a zaměstnavatelé
Volba levicového prezidenta, který ostře kritizoval tehdejší středopravicovou vládu 
premiéra Nečase, následný pád této vlády (červen 2013) a předčasné volby do Po-
slanecké sněmovny otevřely českým odborům nové možnosti. V srpnu 2013 vydala 
Českomoravská komora odborových svazů materiál Požadavky ČMKOS na budoucí 
vládu k překonání sociální a ekonomické krize v ČR. Jde vlastně o obdobu stranic-
kých programů, ve kterém ČMKOS shrnula svoje programové priority a požadavky. 
Z tohoto materiálu je zřejmé, že dokonce i české odbory se hlásí k „dotváření jednot-
ného trhu“. Odbory současně požadují změnu přístupu České republiky k Evropské 
unii a vrácení ČR do hlavního proudu evropské integrace. Tento požadavek vychází 
z předpokladu, že „překonání krize je možné jen společným úsilím s ostatními evrop-
skými zeměmi a úzkým propojením České republiky s Evropskou unií a jejími protikri-
zovými opatřeními“. Tradičním tématem odborů je nesouhlas s „vynětím“ ČR z pů-
sobnosti Listiny základních práv EU. Odbory v roce 2013 udržovaly úzké kontakty 
se svým celoevropským protějškem – Evropskou odborovou konfederací. S generální 
tajemnicí EOK se dokonce při její červnové návštěvě ČR setkal i prezident Zeman.112

Evropské problematice se pravidelně věnují i zástupci zaměstnavatelů, především 
pak Svaz průmyslu a dopravy ČR. Svaz průmyslu a dopravy se ve své agendě zamě-
řuje na liberalizaci vnitřního trhu, snižování administrativní zátěže pro podnikání, 
na problematiku veřejné podpory pro podnikatelský sektor, konkurenceschopnosti. 
V roce 2013 se Svaz zapojil do veřejných konzultací Evropské komise k legislativním 
materiálům týkajícím se veřejné podpory podnikatelského sektoru a státní podpory 
výzkumu, vývoje a inovací.113 Svaz průmyslu a dopravy např. poměrně ostře kritizo-
val návrh Komise na pravidla regionální podpory pro léta 2014–2020. Vadilo mu ze-
jména omezení intenzity regionální veřejné podpory, diskriminace velkých podniků 
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a administrativní náročnost celého procesu.114 Celoevropským protějškem je pro české 
zaměstnavatele panevropské sdružení BusinessEurope. Svaz průmyslu a dopravy se 
pravidelně účastní aktivit tohoto sdružení.

Hlavním kanálem, kterým mohou odbory a zaměstnavatelé ovlivňovat evropskou 
politiku vlády, je tzv. tripartita (Rada hospodářské a sociální dohody). V rámci tri-
partity funguje i pracovní tým pro EU pod vedením státního tajemníka pro evrop-
ské záležitosti Úřadu vlády ČR. Pracovní tým pravidelně diskutuje přípravu na za-
sedání Evropské rady,115 v jeho agendě zaujímá důležitou roli i Národní program 
reforem,116 který vláda zpracovává v rámci koordinace hospodářských politik Evrop-
ské unie (Strategie Evropa 2020) a který je předkládán v rámci tzv. Evropského se-
mestru. Plenární schůze tripartity se podle očekávání průběžně věnovaly i otázce čer-
pání z evropských fondů.117

Kraje
V roce 2013 bylo i nadále hlavním tématem evropské politiky krajů čerpání z evrop-
ských fondů. Podotýkáme, že otázka čerpání peněz z evropských fondů je téma-
tem nejenom pro české kraje a regiony, ale jedním z nejčastějších témat, o kterém se 
v souvislosti s Evropskou unií diskutovalo v českých médiích. Pozornost přitahovala 
zejména otázka nedostatečného čerpání evropských fondů a korupce, jež je s čerpá-
ním spojená. Podle některých údajů měla ČR v roce 2013 vyčerpánu pouhou třetinu 
prostředků alokovaných za programové období 2007 až 2013 (možnost čerpání až do 
konce roku 2015).118 Téma efektivního a dostatečného čerpání evropských fondů se 
stala refrénem většiny politických stran v předvečer podzimních předčasných parla-
mentních voleb (viz výše). Korupční kauzy119 dokonce vyústily v pozastavení celého 
ROP Severozápad (srpen 2012),120 současně Evropská komise uvalila plošnou sankci 
za schválené projekty v tomto ROP ve výši 10 % dotace a dalších 12,4 % z dotace pro 
už proplacené projekty (celkem tedy tzv. korekce činila cca 2,6 mld. Kč).121

Otázka úhrady korekcí (pokut) za Regionální operační programy a otázka vlád-
ního spolufinancování evropských projektů se stala předmětem sporu mezi vládou 
a kraji.122 Ke zlomu ve vztazích mezi vládou a kraji došlo až v okamžiku nástupu 
Rusnokova kabinetu, který vyšel vstříc požadavkům krajů. Už v dubnu 2013 vznikla 
nová Rada pro fondy Společného strategického rámce.123 Tuto pracovní skupinu vlády 
a zástupců krajů chtěl premiér Rusnok využít k urychlení čerpání prostředků z evrop-
ských fondů a dořešení otázky úhrady korekcí (pokut) za ROP. Premiér Rusnok kri-
tizoval nedostatečnou kontrolu čerpání evropských peněz patřící pod ministerstvo 
financí a uznal, že kraje nejsou schopny korekce uhradit samy. Rozhodnutí minulé 
vlády premiéra Nečase zrušit krajům kofinancování pro operační program označil za 
„politický trest“ vůči levicovým krajům.124

V důsledku úsporných opatření omezovaly kraje v roce 2013 svoje zastoupení 
v Bruselu.125 Svoji stálou kancelář z ekonomických důvodů zrušil Pardubický kraj.126 
Z celkového počtu 14 krajů (vč. hl. m. Prahy) mělo k březnu 2013 stálé zastoupení 
v Bruselu pouze osm krajů (nejsilnější zastoupení má Praha se svým Pražským do-
mem), dva kraje (Jihočeský a Vysočina) udržovaly nestálé zastoupení a čtyři kraje 
(Karlovarský, Pardubický, Moravskoslezský a Zlínský) v uplynulých letech svoje za-
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stoupení zrušily.127 Krajská zastoupení nejvíce prosazují své zájmy ve třech oblastech 
politik: doprava, regionální rozvoj a strukturální fondy, důležitý je i sběr informací 
o aktuálních výzvách k projektům a programech finanční podpory.128

ZÁVĚR
 

Pro českou evropskou politiku je typické reaktivní jednání. Dobře to můžeme vidět na 
postoji ČR k bankovní unii a k tématu „prohloubené a skutečné“ hospodářské měnové 
unie, kdy ČR zaujala vyčkávací pozici. Podle vyjádření českých představitelů se ČR 
nepřipojí k bankovní unii do doby, než bude na stole komplexní návrh, jak by měla 
bankovní unie vypadat. ČNB dokonce čeká na implementaci bankovní unie (všech je-
jích plánovaných prvků), teprve potom může ČR seriózně odpovědět na otázku, jestli 
je to dobrý projekt, na kterém stojí za to participovat.

Přestože můžeme evropskou politiku definovat jako reaktivní, je třeba rozlišovat 
mezi jednotlivými vnitrostátními aktéry. Míra jejich aktivity a způsob zapojování do 
evropské agendy souvisí s jejich postavením v procesu tvorby a konzumace evropské 
legislativy. Poměrně aktivní je český parlament (zejména jeho horní komora), který 
se snaží ovlivnit evropský legislativní proces dvěma způsoby: skrze tzv. politický 
dialog s Komisí (předlegislativní fáze) a skrze kontrolu a vliv na pozice, které vláda 
ČR zastává v Radě. Přestože stále mluvíme o reakci na vnější podněty (připomínky 
k legislativním aktům a komunikačním dokumentům EU), český parlament se zapo-
juje do rané fáze procesu tvorby evropské legislativy. Podobně se samozřejmě zapo-
juje i sama vláda ČR, jež se podílí na politických jednáních, která pak vyústí v zá-
věry Rady a legislativní návrhy Komise. Následuje Česká národní banka. Ta se podílí 
na formování vládní evropské politiky podobným způsobem jako jednotlivá minis-
terstva. Na rozdíl od vlády ČR ale nemají zástupci ČNB přímý přístup na diploma-
tická, politická vyjednávání na evropské úrovni (Rada EU). ČNB je sice na evrop-
ské úrovni přítomna např. skrze Evropský systém centrálních bank (a jeho výbory) 
nebo skrze Evropskou bankovní autoritu, nicméně klíčová (politická) jednání o po-
době unijní legislativy se vedou jinde – v Radě EU a Evropské radě (resp. v jejich eu-
rozónových ekvivalentech, Euroskupině a na eurosummitech). Tomu odpovídá po-
zice ČNB, která je jednoznačně reaktivní a zároveň defenzivní. ČNB reagovala na 
návrh bankovní unie, přičemž se postavila proti členství ČR v bankovní unii. České 
banky působí v rámci jednotného evropského ekonomického prostoru, kde platí volný 
pohyb kapitálu, volný pohyb (poskytování) bankovních a finančních služeb, což ne-
vyhnutelně vede ke sporu o pravomoci evropského (ECB) a národního regulátora 
(ČNB). V tomto sporu zaujala ČNB poměrně konfrontační pozici. Na úplném konci 
procesu tvorby unijní legislativy se nachází ti aktéři, kteří „konzumují“ unijní poli-
tiky a kteří často ani nemají kapacity ovlivňovat proces tvorby evropského práva. 
Typickým příkladem jsou kraje, jejichž prvořadým zájmem je úspěšné „čerpání“ fi-
nančních prostředků z evropských fondů. Aktéry bezprostředně zapojené do evrop-
ského legislativního procesu nemůžeme obvinit z ignorance a nezájmu. Český Senát 
patří k nejaktivnějším komorám evropských parlamentů. Proces přípravy pozičních 
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dokumentů i strategických materiálů na nižších úrovních běží. Problém ovšem spo-
čívá v tom, že tato expertní rozhodnutí a debaty málokdy prosáknou z úrovně vlád-
ních úředníků, V-EU a evropských výborů parlamentu do širší veřejné a politické de-
baty a do stranických předvolebních kampaní.

Reaktivní charakter české veřejné a politické debaty souvisí s vyčkávací strategií, 
která dominuje české evropské politice minimálně od vypuknutí krize v roce 2009. 
Pokud se v ČR otevře politická debata na evropské téma, jde většinou o téma, které 
je na evropské úrovni pasé. Příklad? Těžko můžeme očekávat, že se české politické 
elity (a ne jenom vládní úředníci a diplomaté) aktivně a iniciativně zapojí do vyjed-
návání o podobě bankovní unie, když české domácí politické debatě o EU dominuje 
(bude dominovat) téma ratifikace Fiskálního paktu, který je na evropské úrovni uza-
vřenou věcí. Díky vyčkávací strategii je česká politická debata (pokud vůbec pro-
bíhá) opožděná oproti debatě na evropské úrovni a debatám v jiných státech EU (ze-
jména v eurozóně).

Reaktivní charakter české evropské politiky vyplývá i z ideových východisek po-
litických stran. Euroskeptická část politického spektra si dala za cíl (reaktivní) odpor 
vůči „zvnějšku vnucované“ politice. To je typické zejména pro nově příchozí populi-
stické a euroskeptické strany (Úsvit Tomio Okamury). Etablovaní euroskeptičtí aktéři 
jsou o poznání aktivnější. Dobrým příkladem aktivní, byť konfrontační strategie byla 
iniciace euroskeptického manifestu „Demokraté v Evropě, vzbuďme se!“ V. Klausem.

Vítězem podzimních voleb do Sněmovny se stala ČSSD, která ve svém programu 
a kampani hodně potlačila evropská témata. Snad kromě zmínky o dani z finančních 
transakcí, jež by podle ČSSD měla být vlastním zdrojem unijního rozpočtu, se ČSSD 
vyhnula všem důležitým a politicky citlivým otázkám evropské integrace a českého 
směřování v ní. Těžko říct, zda jde o politický kalkul (vyhnout se citlivým otázkám 
ve spíše euroskeptické české společnosti), nebo o strategii nezájmu. Faktem zůstává, 
že strana nepolitizovala evropskou agendu a vystupovala nekonfrontačně, snad kromě 
obvyklého recitálu o tom, že nás vláda premiéra Nečase v EU izolovala. V jednotli-
vých tématech evropské agendy (viz výše) nedocházelo k polarizaci, což nejlépe ilu-
struje bezproblémová kohabitace středopravé vlády premiéra Nečase a levicového 
Senátu. Senát v naprosté většině otázek podpořil vládu, samotný Senát konstatoval 
relativní soulad pozic Senátu s pozicemi vlády. Rusnokova vláda se přiklonila k prag-
matismu v evropské politice, což nakonec znamenalo kontinuitu ve většině unijní 
agendy. Na evropské úrovni a v klíčových politických rozhodnutích pokračovala pa-
sivita, tentokrát z důvodu chybějící nelegitimity úřednické vlády.129 Politická debata 
se v roce 2013 z velké části soustředila na otázku čerpání evropských fondů. Přestože 
jde o důležité téma, čerpání evropských fondů je otázkou implementace evropské po-
litiky, nikoliv tvorby evropské politiky.

Po podzimních volbách se uprostřed politického spektra usadilo hnutí ANO A. Ba-
biše. Hnutí vzniklo jako protestní platforma, a i proto mu chybí zřetelný ideový pro-
fil, což se projevuje i v oblasti evropské politiky. Postoje hnutí ANO k dlouhodobému 
směřování evropské integrace i aktuálním otázkám zůstávaly v roce 2013 vágní a ne-
jasné. ANO bylo v roce 2013 typickým příkladem pasivní, byť spíše spolupracující 
strategie (viz Babišova starost o renomé a důvěryhodnost ČR v EU). ANO nijak ne-
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politizovalo evropská témata. V určitém okamžiku dokonce Babiš přenesl odpověd-
nost za evropskou politiku na úředníky, kterým prý v tomto ohledu plně důvěřuje. Sa-
motní úředníci ovšem nebyli příliš nadšeni z toho, že na ně politické elity přenášejí 
stále větší odpovědnost. V prosinci si tehdejší státní tajemník Belling veřejně postě-
žoval, že politici příliš mnoho otázek nechávají rozhodovat státní správou, ačkoli jde 
o výsostně politická témata.130

Způsob, jakým Česká republika přistupuje ke strukturální / kohezní politice, ně-
kdy odpovídá strategii černého pasažéra. K evropským fondům, v rámci kterých byl 
pro ČR alokován určitý objem finančních prostředků, ČR stále v politickém a veřej-
ném diskurzu přistupuje jako k „cizím“ prostředkům. Česká republika je má přidě-
leny, proto je třeba je vyčerpat. Čerpání evropských fondů je bohužel příliš často chá-
páno jako cíl sám o sobě, což je vidět v programových dokumentech politických stran 
(viz část ideová východiska). Přitom evropské fondy jsou pouze prostředkem k dosa-
žení cílů (viz cíle strukturální politiky), má proto smysl ptát se na to, zda jsou vyna-
kládány efektivně. Je ale třeba přiznat, že v této otázce dochází k určitému posunu, 
o čemž svědčí větší asertivita při vyšetřování trestné činnosti spojené se zneužívá-
ním evropských fondů.

S černým pasažérem souvisí i tzv. morální hazard. Česká republika často argumen-
tovala obavou z tzv. morálního hazardu. Morální hazard vzniká, když je aktér motivo-
ván k nebezpečnému chování tím, že se cítí v bezpečí před jeho negativními důsledky. 
Například podle premiéra Nečase je morální hazard „momentálně jedno z největších 
nebezpečí, které nám hrozí“.131 Podle mnohých českých politiků a vládních představi-
telů hrozí morální hazard při špatném nastavení bankovní unie, záchranných mecha-
nismů (Evropský stabilizační mechanismus) nebo nástroje pro konvergenci a konku-
renceschopnost. Bohužel se zapomíná na to, že k morálnímu hazardu vybízí i sama 
strukturální politika. Představa balíku peněz, který „je třeba vyčerpat“, vybízí v lep-
ším případě k neefektivnímu čerpání, v horším případě ke korupci.

Rok 2013 byl rokem velkých očekávání změny kurzu evropské politiky ČR. 
V březnu skončil mandát prezidenta Klause, jehož negativní postoje k Evropské unii 
ovlivnily nejenom postoj (části) české veřejnosti a politické scény k EU, ale i to, ja-
kým způsobem je ČR vnímána zvnějšku. Přestože jsme v roce 2013 nezaznamenali 
žádnou výraznější snahu změnit způsob, jakým je EU vnímána v České republice, 
podstatná část české politické scény měla ambici změnit způsob, jakým je ČR vní-
mána ve zbytku EU. Reputace ČR, její důvěryhodnost v rámci EU se staly důleži-
tou ingrediencí programového prohlášení Rusnokovy úřednické / prezidentské vlády 
i programových priorit před podzimními volbami. Bohužel, rétorika „ČR jako dů-
věryhodného partnera v EU“ někdy maskovala neschopnost (ANO) nebo neochotu 
(ČSSD) politických stran artikulovat a politizovat evropská témata. Jako první avi-
zoval změnu evropské politiky ČR nově zvolený prezident Zeman, který symbolicky 
vyvěsil na Hradě vlajku EU. V jednotlivých bodech evropské agendy však panovala 
kontinuita a z parlamentních debat je zřejmá absence polarizace.
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Poznámky

* Tento článek vznikl s podporou Grantové agentury ČR „Česká politika v EU ve světle teorie rolí“ 
(P408/12/P905). Na vypracování části Agenda a události se podílel Mats Braun.
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