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Francie v české zahraniční politice

Eliška Tomalová

FRANCIE V ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITICE: VÝCHODISKA A POLITICKÝ 
KONTEXT

Již po nástupu Sobotkovy vlády v lednu 2014 bylo patrné, že v kontextu česko-fran-
couzských vztahů dojde k obratu. Francie vnímala pozitivně zejména proevropský 
kurz české zahraniční politiky, dobré atmosféře vzájemných vztahů napomohla i stra-
nická příslušnost nového premiéra, kdy styky na stranické úrovni s francouzskou Soci-
alistickou stranou (Parti socialiste, PS) podpořily další roviny bilaterálních i multila-
terálních vztahů. Během roku 2014 se tato tendence potvrdila. Byla doprovázena větší 
intenzitou návštěv vrcholných představitelů obou zemí: Francii navštívil premiér Bo-
huslav Sobotka i prezident Miloš Zeman, Prahu francouzský ministr pro evropské zá-
ležitosti Thierry Repentin a premiér Manuel Valls, jehož prosincová návštěva byla vy-
vrcholením celého roku v rovině česko-francouzské spolupráce. Oba premiéři v Praze 
podepsali Akční plán na léta 2014–2018, který je zasazen do Strategického partner-
ství obou zemí a specifikuje jednotlivé oblasti spolupráce České republiky a Francie.

Rok 2015 ukázal, že na české straně, zejména v rámci ministerstva zahraničních 
věcí, existuje vůle s Francií spolupracovat více než v minulosti. Tato změna byla ne-
sena především v osobní rovině vyšší administrativy MZV ČR a byla podpořena zmí-
něnými stranickými kontakty mezi ČSSD a francouzskou PS. V roce 2015 také po-
kračoval trend vzájemných návštěv na politické i administrativní úrovni, patrný byl 
rovněž posun v rámci veřejné diplomacie, kdy oba státy zvýšily počet akcí, které 
byly určeny francouzské i české veřejnosti. Zároveň se ukázalo, že negativní nálady 
z uplynulých let, jež byly způsobeny událostmi okolo vyřazení francouzské společ-
nosti AREVA z veřejné soutěže na dostavbu jaderné elektrárny Temelín, jsou již mi-
nulostí a posttemelínská hořkost v česko-francouzských vztazích je již minulostí.

Politické události nepřinesly v roce 2015 ani na jedné straně zásadní změnu, která 
by ovlivnila vztahy obou zemí. Jediným předělem tak byly regionální volby ve Fran-
cii, které se konaly v prosinci 2015 a ve kterých zaznamenala vítězství francouzská 
pravice.1 Česká politická reprezentace se k volbám vyjádřila v kontextu výsledků prv-
ního kola, které naznačovalo možný volební úspěch ultrapravicové Národní fronty.2
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vil Francii na začátku června. Primárním cílem jeho cesty byla účast na ministerském 
zasedání Rady Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), ale během 
pařížského pobytu měl příležitost se sejít i s francouzským ministrem zahraničních 
věcí a mezinárodního rozvoje Laurentem Fabiusem.10 Rámcem bilaterálního setkání 
byl opět Akční plán strategického partnerství obou zemí a především oblast energe-
tiky. Zvláštní pozornost byla věnována také otázkám spojeným s migrací, kdy podle 
slov L. Zaorálka se oba ministři shodli, že: „je třeba vyjádřit solidaritu se státy jižní 
Evropy, nesouhlasíme ale s povinnými kvótami na uprchlíky“.11 V neposlední řadě oba 
ministři jednali o přípravách chystané klimatické konference, která se konala v Paříži 
v prosinci 2015. Konference o změnách klimatu – COP 21 představovala pro Francii 
jedno z hlavních diplomatických témat roku.12

Reciproční návštěvu vykonal Laurent Fabius v srpnu. Fabius se zúčastnil každo-
roční porady českých velvyslanců, kde vystoupil s projevem,13 ve kterém zmínil na 
prvním místě kvalitu česko-francouzských vztahů v ekonomické oblasti. Jedná se 
o nejlépe fungující oblast vzájemné spolupráce, kdy Francie setrvává dlouhodobě na 
4.–5. místě ve vzájemné obchodní výměně a v ČR působí téměř 500 francouzských fi-
rem. Ocenil také evropský obrat Sobotkovy vlády a roli, kterou Česká republika hraje 
v rámci střední Evropy a Visegrádu. Stěžejní část projevu věnoval Fabius francouzské 
interpretaci současných mezinárodních vztahů a krizí, vyjmenoval hrozby a témata, 
která Francie považuje za klíčové (terorismus, rusko-ukrajinská krize, izraelsko-pa-
lestinský konflikt) a kladl důraz na revizi globálního multilaterálního rámce (zejména 
na reformu OSN a rozšíření Rady bezpečnosti). Jedním z témat projevu byla i nadchá-
zející (výše zmíněná) klimatická konference COP 21 v Paříži. Na závěr projevu oce-
nil Fabius přístup České republiky k otázce migrace. V celkovém kontextu současné 
francouzské zahraniční politiky lze říci, že Fabius zmínil ve svém pražském projevu 
její základní témata a hodnoty, na kterých Francie staví (multilateralismus, meziná-
rodní normy v oblasti životního prostředí a obecně normativní role EU). Česko-fran-
couzským vztahům bylo věnováno méně prostoru. Na tiskové konferenci po poradě 
Fabius uvedl, že „Česká republika patří do okruhu přátel Francie“, čímž potvrdil 
pozitivní atmosféru současných česko-francouzských vztahů a uzavření kontroverz-
ních témat této relace, viz především Temelín a role ČR v Evropské unii. Během praž-
ského pobytu se ministr Fabius sešel také s premiérem Sobotkou a ministrem Zaorál-
kem.14 Oběma setkáním dominovala témata spojená s terorismem a migrací. Stejně 
jako u ostatních návštěv se leitmotivem stal Akční plán strategického partnerství, kdy 
se potvrdilo, že do budoucna stěžejní oblasti spolupráce bude představovat energe-
tika a obrana.

Kontroverzní reakce ve veřejnosti i na české politické scéně vyvolala návštěva 
předsedkyně francouzské ultrapravicové Národní fronty Marine Le Penové v Praze 
na začátku května 2015. Le Penová přiletěla do ČR, aby se „zúčastnila konference 
Evropský mír a prosperita po Evropské unii, kterou pořádala neparlamentní Občan-
ská konzervativní strana (OKS) bývalého poslance ODS Jiřího Janečka, jež je part-
nerskou stranou Národní fronty“.15 Sešla se také s bývalým prezidentem ČR Václa-
vem Klausem.

Významný kontextuální moment vztahů ČR a Francie představovaly také lednové 
atentáty na pařížské sídlo časopisu Charlie Hebdo a listopadové atentáty v Paříži. Oba 
případy vyvolaly vlnu solidarity na české straně. V lednu 2015 český premiér a mini-
str zahraničních věcí Lubomír Zaorálek navštívili Paříž a uctili pochodem oběti tero-
ristických útoků.3 Po lednových i listopadových atentátech se také konaly pietní akce 
před velvyslanectvím Francie v Praze a podepisovaly se kondolenční knihy.

Z koncepčního hlediska české zahraniční politiky je nutné zmínit přijetí nové kon-
cepce,4 která byla vládou ČR schválena 13. 7. 2015 a navazuje na předchozí koncepční 
dokument z roku 2011.5 Vztahy s Francií jsou zmíněny v páté části (Teritoriální zamě-
ření české zahraniční politiky, Euroatlantický prostor), a to velmi stručně: „S Francií 
bude Česká republika dále rozvíjet strategické partnerství zaměřené na oblasti hos-
podářství, energetiky, obrany a bezpečnosti, školství a kultury.“6 Koncepce tak vě-
nuje Francii stejný prostor jako např. Velké Británii (stejný oddíl) a neodráží posun 
ve vnímání Francie a atmosféře vzájemných vztahů, na který lze usuzovat ze setkání 
vrcholných představitelů obou zemí. Ve srovnání s Koncepcí z roku 2011 tak lze říci, 
že nový dokument rozšiřuje explicitní vymezení oblastí spolupráce a zároveň přímo 
uvádí odkaz na strategické partnerství.

FRANCIE V ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITICE: AGENDA A UDÁLOSTI

V roce 2015 pokračoval trend větší intenzity vzájemných návštěv. V lednu navštívil 
Francii náčelník generálního štábu Armády ČR generál Petr Pavel a sešel se s náčelní-
kem štábu ozbrojených sil Francie generálem Pierrem de Villiers. Schůzka potvrdila, 
že oblast obrany je jednou ze základních složek bilaterální i multilaterální spolupráce 
ČR a Francie, tak jak specifikuje i Akční plán strategického partnerství obou zemí. De 
Villiers označil „Českou republiku za klíčovou strategickou zemi v budoucí Evropě“.7 
Kromě témat spojených s bilaterální spoluprací (jako je výcvik osádek vrtulníků AČR 
v horských podmínkách francouzských Pyrenejí, jazykové a odborné vzdělávání, spo-
lupráce v zahraničních operacích, studium příslušníků AČR na Válečné škole v Pa-
říži a spolupráce mezi Vojenskými historickými ústavy a archivy), byla návštěva za-
sazena do kontextu plánovaného převzetí funkce předsedy Vojenského výboru NATO 
v červnu tohoto roku generálem Pavlem.

Další významnou návštěvu představovala cesta státního tajemníka pro evropské 
záležitosti Tomáše Prouzy do Paříže v dubnu 2015, kde se sešel se svým francouz-
ským protějškem – státním tajemníkem pro evropské záležitosti Harlemem Dési-
rem.8 Schůzka se týkala témat bilaterálních (konkrétní projekty dvoustranné spolu-
práce v rámci Akčního plánu strategického partnerství) i multilaterálních (zejména 
v oblasti energetiky a témata spojená s červnovým setkáním Evropské rady). Prouza 
se setkal i s vrchním ředitelem pro Evropskou unii francouzského Ministerstva zahra-
ničních věcí Pierrem Lévym.9

V roce 2015 došlo také k recipročním návštěvám ministrů zahraničních věcí obou 
zemí. L. Zaorálek (kromě zmíněné cesty k uctění památky lednových atentátů) navští-
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symbolických výročí. V dubnu se konaly oslavy 95. výročí české sekce lycea Carnot 
v Dijonu. Tato chlapecká sekce byla založena již v roce 1920, tři roky před dívčí sekcí 
na lyceu v Saint-Germain-en-Laye a čtyři roky před třetí sekcí v Nîmes. Jejich činnost 
byla během komunismu přerušena a znovu zahájena v roce 1990.20

V červnu 2015 se slavilo další výročí, tentokrát na české straně.21 Jednalo se o 25. 
výročí existence francouzsko-českých bilingvních sekcí v České republice. V sou-
časné době v ČR funguje dvojjazyčná česko-francouzská sekce Gymnázia Jana Ne-
rudy v Praze, Gymnázia Matyáše Lercha v Brně, Slovanského gymnázia v Olomouci 
a Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře. Zmíněné programy nabízejí maturitní 
zkoušku, která odpovídá francouzským standardům. Představují jeden z hlavních pi-
lířů česko-francouzské spolupráce v oblasti středního školství22 a významným způso-
bem přispívají k rozšířenosti výuky francouzského jazyka v ČR.

Důležitou akcí ve vzdělanostní dimenzi česko-francouzských vztahů byl Den Uni-
verzity Karlovy v Praze, který se konal v květnu 2015 na půdě českého velvyslanectví 
v Paříži.23 Jednalo se o ojedinělou událost prezentace možností vysokoškolského stu-
dia v ČR a česko-francouzské univerzitní spolupráce. Univerzitu Karlovu reprezen-
toval rektor Tomáš Zima, členové kolegia a zástupci fakult, za francouzskou stranu 
se zúčastnilo několik desítek zástupců francouzských partnerských vysokých škol, 
francouzských úřadů, akademických pracovníků a absolventů UK působících dnes ve 
Francii.24 Setkání vyplynulo ze společné iniciativy UK a velvyslanectví v Paříži a ne-
bylo součástí ucelené propagace českého vysokého školství.

V oblasti vědecké diplomacie a spolupráce v oblasti výzkumu bylo důležitým 
momentem roku 2015 zahájení činnosti Platformy CEFRES, jejíž slavnostní zahá-
jení proběhlo v říjnu 2015 na půdě francouzského velvyslanectví v Praze.25 Plat-
forma CEFRES sdružuje Univerzitu Karlovu, Akademii věd ČR a Centre national de 
la recherche scientifique – CNRS. Dohoda o jejím založení byla podepsána v listo-
padu 2014. Její zaměření pokrývá společenskovědní a humanitní obory a je oriento-
váno na vědeckou spolupráci v celém středoevropském prostoru.

Kulturní vztahy obou států těžily i v roce 2015 z již tradičních akcí, jejichž hlav-
ním nositelem byl na francouzské straně Francouzský institut (Institut français de 
Prague, IFP) a na české straně České centrum v Paříži. Mezi hlavní události tak opět 
patřil Festival francouzského filmu, francouzská účast na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Karlových Varech (kinematografie stále představuje jeden z hlavních pi-
lířů francouzské státní podpory exportu kultury), Den francouzsko-českého přátelství 
a Den otevřených dveří na Francouzském velvyslanectví v Praze. Lze říci, že stoupá 
počet událostí konaných mimo budovu kulturního centra, v souladu se současnými 
trendy veřejné diplomacie.

České centrum v Paříži má již své místo na kulturní mapě Paříže a dokáže zauj-
mout i publikum, které nemá k české kultuře dlouhodobý vztah, ale je osloveno kon-
krétní kulturní nabídkou. Mezi nejúspěšnější akce ČC v Paříži patří jazzové pátky, 
které založil odstupující dlouhodobý ředitel ČC Paříž, bývalý generální ředitel Čes-
kých center a bývalý ředitel ČC v bulharské Sofii Michael Wellner-Pospíšil – vý-
znamná osobnost česko-francouzských kulturních vztahů. Otázka dalšího vedení ČC 
Paříž i jeho budoucí orientace a hlavní osy spolupráce jsou stále otevřené.

Symbolická rovina česko-francouzských vztahů a historická diplomacie
Specifické postavení v bilaterálních vztazích zaujímají symbolické akty zahraniční po-
litiky, které připomínají osobnosti a významná místa. Do této kategorie v roce 2015 
spadala mj. návštěva premiéra Sobotky v Darney, místopředsedkyně Národního shro-
máždění Laurence Dumontové v Terezíně a odhalení Mitterandovy busty v Praze.

Především symbolickou hodnotu měla červnová návštěva premiéra Sobotky v Dar-
ney, u příležitosti oslav 97. výročí uznání nároků Čechů a Slováků na vlastní stát ze 
strany Francie a Dne ozbrojených sil České republiky.16 Darney představuje památné 
místo v rámci kolektivní československé paměti. V červnu 1918 zde vojáci Českoslo-
venské střelecké brigády složili přísahu a převzali bojový prapor od francouzského 
prezidenta Raymonda Poincarého. Ceremonie se tehdy zúčastnil i Edvard Beneš. 
Z historického hlediska spočívá stěžejní význam této události v uznání nároků Čechů 
a Slováků na samostatný stát ze strany Francie. Důležitost tohoto aktu potvrdil v roce 
2002 i Václav Havel, který určil 30. červen Dnem ozbrojených sil České republiky.

Symbolický a kulturní význam měla také účast L. Dumontové, místopředsedkyně 
francouzského Národního shromáždění, na pietním aktu, který se konal v Terezíně 
u příležitosti osvobození Osvětimi.17 Dumontová zde položila věnec k pamětní desce 
francouzského básníka Roberta Desnose, který zemřel v červnu 1945 v Terezíně.

François Mitterand představuje jednu z klíčových osobností novodobých česko/
československo-francouzských vztahů. Snídaně s představiteli disentu, které se Mitte-
rand zúčastnil 9. 12. 1988 na francouzském velvyslanectví v Praze, je významná pro 
bilaterální vztahy obou zemí i pro českou historii obecně. Je interpretována jako je-
den z mezníků vztahů ČR a Francie, jako pozitivní impulz, příklad odvahy i respektu. 
Právě tuto událost připomíná dílo sochaře Jana Zelenky, jehož odhalení se zúčastnil 
prezident Zeman, francouzský velvyslanec v ČR a slovenský velvyslanec v ČR. Bustu 
nechala vytvořit Jazzová sekce a je instalována v zahradách pod Pražským hradem.

Akční plán strategického partnerství
Roku 2015 nedominovalo jedno výrazné téma česko-francouzských vztahů. Jak uká-
zaly četné vzájemné návštěvy, obě strany chápou jako základní rámec této relace 
Akční plán strategického partnerství.18 Je patrné, že hlavní význam zde získala ob-
last energetiky a obrany, kde se kooperace rozvíjí, zároveň stále dobře fungující sfé-
rou zůstávají vztahy ekonomické, kulturní a spolupráce v oblasti vzdělání a školství. 
Rozvíjení konkrétních témat spolupráce zastínil v roce 2015 mezinárodní a vnitropo-
litický kontext,19 a to především řešení migrační otázky, boj s terorismem a konkrétní 
teroristické útoky v Paříži v lednu a v listopadu 2015. Díky těmto vlivům lze konsta-
tovat, že nositelem česko-francouzských vztahů byly opět ty sektory spolupráce, které 
jsou postaveny na dlouhodobém budování vztahu s českou a francouzskou veřejností.

Kulturní dimenze česko-francouzských vztahů a spolupráce v oblasti vzdělání
Ačkoli česká veřejná diplomacie (viz kapitola o Kulturním rozměru české zahraniční 
politiky v této knize) vzdělanostní dimenzi příliš nezdůrazňuje, v česko-francouz-
ských vztazích tato oblast zaujímá zvláštní pozici, a to díky dlouhé tradici sahající do 
období první československé republiky. Rok 2015 byl rokem několika významných 
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11 Jednalo o historicky největší mezinárodní konferenci, kterou Paříž hostila. Úspěch konference, 
jejímž cílem bylo poprvé v historii OSN dosáhnout závazku a dohody o klimatu, chápala Francie 
jako vlastní diplomatický úspěch a potvrzení své role na mezinárodním poli.

12 Návštěva ministra zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Laurenta Fabiuse v Praze 
(23.–24. 8. 2015). On-line: www.france.cz/Navsteva-ministra-zahranicnich-veci-a-
mezinarodniho-rozvoje-Laurenta-Fabiuse-v. Je zde dostupná i francouzská verze celého projevu.

13 MZV ČR: Premiér jednal s francouzským ministrem zahraničí o strategickém partnerství 
a migrační krizi. On-line: www.mzv.cz/paris/cz/cesko_francouzske_vztahy/navstevy/ministr_
zaoralek_prijal_ministra.html.

14 Lidovky.cz. On-line: www.lidovky.cz/le-penova-resila-s-klausem-budoucnost-evropy-a-chce-
ho-ve-francii-pxj-/zpravy-domov.aspx?c=A150506_160418_ln_domov_ELE.

15 MZV ČR: Premiér České republiky Bohuslav Sobotka se zúčastnil oslav v Darney. On-line: www.
mzv.cz/paris/cz/cesko_francouzske_vztahy/vyroci/x2015_06_27_premier_cr_sobotka_se_
zucastnil.html.

16 On-line: www.france.cz/Pietni-akt-v-Terezine.
17 Akční plán francouzsko-českého strategického partnerství pro období 2014–2018. Dokument není 

veřejně přístupný.
18 Rozhovor s Markem Tomanem, MZV ČR, 2. 6. 2015.
19 MZV ČR: www.mzv.cz/paris/cz/kultura_a_skolstvi_1/skolstvi/aktuality/cesky_den_v_

dijonu_a_oslava_95_vyroci.html.
20 On-line: www.france.cz/Oslavy-25-vyroci-bilingvnich-sekci-11-cervna-2015.
21 On-line: www.ifp.cz/Sections-bilingues-franco-tcheques,630.
22 MZV ČR: www.mzv.cz/paris/cz/kultura_a_skolstvi_1/skolstvi/aktuality/ambasada_hostila_

den_univerzity_karlovy.html.
23 Tamtéž.
24 On-line: www.france.cz/Slavnostni-predstaveni-Platformy-CEFRES-7-rijna-2015.

ZÁVĚR

Rok 2015 lze v kontextu česko-francouzských vztahů vnímat jako pozitivní období, 
ve kterém převládala příjemná atmosféra vzájemných vztahů v rovině administra-
tivní i politické, prokázala se oboustranná vůle ke spolupráci (posun byl patrný pře-
devším na české straně) a neobjevilo se žádné kontroverzní téma typu Temelín, které 
by zakládalo příčinu k nedorozumění či neshodám. Bilaterální vazby se odehrávaly 
v rámci vymezených sektorů spolupráce definovaných Akčním plánem Strategického 
partnerství obou zemí. Realizaci konkrétních projektů a utváření nových témat v roce 
2015 nicméně zastínil mezinárodně politický kontext (zejména otázka terorismu a mi-
grace), který dominoval zahraničním politikám obou států.

Hlavní otázka následujícího období je tudíž spjata opět s vývojem mezinárodní si-
tuace, a to v první řadě s vymezením poměru sil v Evropské unii a s otázkami vnitřní 
i vnější bezpečnosti. Francii také čekají v roce 2017 prezidentské volby, které mohou 
narušit stávající dobré naladění česko-francouzských vztahů postavené do jisté míry 
i na stranické blízkosti vrcholných představitelů obou zemí. V tomto kontextu se klí-
čová otázka nadcházejícího období týká toho, jak budeme vnímat spolupráci s Fran-
cií v české zahraniční politice a zejména – jaké místo přisoudí Francie českému part-
nerovi v EU a jak bude interpretovat jeho roli ve středoevropském regionu.

Poznámky

1  Na základě výsledků druhého kola regionálních voleb získala pravice vítězství v osmi regionech, 
levice si ponechala vedení sedmi regionů a Národní fronta nezískala žádný region. On-line: www.
interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/elecresult__regionales-2015/(path)/
regionales-2015/index.html.

2 Viz lidovky.cz. On-line: www.lidovky.cz/vzestup-nacionalistu-ve-francii-je-podle-zaoralka-
varovani-pro-evropu-i-cesko-1hu-/zpravy-domov.asp?c=A151207_143611_ln_domov_ELE.

3 MZV ČR. On-line: www.mzv.cz/paris/cz/cesko_francouzske_vztahy/navstevy/premier_
sobotka_a_ministr_zahranicnich.html.

4 MZV ČR: Koncepce zahraniční politiky ČR. On-line: www.mzv.cz/file/1565920/Koncepce_
zahranicni_politiky_CR.pdf.

4 Zde je Francie zmíněna v části 4.2.2. (Evropští stálí členové Rady bezpečnosti OSN) následovně: 
„V souladu se strategickým partnerstvím bude ČR prohlubovat spolupráci a vzájemné porozumění 
s Francií zejména v oblasti energetiky, obrany a průmyslu“ (s. 15).

5 MZV ČR: Koncepce zahraniční politiky České republiky, op. cit., s. 12.
6 MZV ČR: Náčelník generálního štábu Armády ČR navštívil Francii. On-line: www.mzv.cz/paris/

cz/cesko_francouzske_vztahy/navstevy/nacelnik_generalniho_stabu_armady_cr.html.
7 MZV ČR: Návštěva státního tajemníka Tomáše Prouzy v Paříži. On-line: www.mzv.cz/paris/cz/

cesko_francouzske_vztahy/navstevy/navsteva_statniho_tajemnika_pro_evropske.html.
8 Pierre Lévy v letech 2010–2013 působil na postu velvyslance Francie v České republice. Vzhledem 

k jeho funkci se tato vazba pozitivně promítá i do současných česko-francouzských vztahů.
9 MZV ČR: Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek navštívil Francii. On-line: www.mzv.cz/

paris/cz/cesko_francouzske_vztahy/navstevy/ministr_zahranicnich_veci_lubomir_1.html.
10 Tamtéž.


