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1 Úvod 

Rusko je spolu s Evropskou unií hlavním politickým aktérem na evropském 

kontinentu. Vzhledem k jejich blízkosti a velikosti není možné, aby se vzájemně ignorovali. 

Současně jsou na sobě oba aktéři v globalizovaném světě vzájemně závislí z politického i 

ekonomického hlediska. Důležitost spolupráce se tedy odvíjí jak od politických témat, jako je 

například vliv v zemích východní Evropy nebo vytváření opozice k americkému 

unilateralistickému pojetí světové politiky, tak i ekonomických, které představuje především 

otázka energií. Evropská unie je významným obchodním partnerem Ruska a vice versa. 

Spolupráce také nabývala na důležitosti s postupným rozšiřováním Evropské unie a 

následným zvětšováním společných hranic s Ruskem.   

Cílem bakalářské práce je zhodnotit vzájemné vztahy Evropské unie a Ruské federace 

a představit důvody, které činí Rusko klíčovým státem evropské zahraniční politiky. 

Bakalářská práce je rozčleněna do tří kapitol. První kapitola „Institucionální rámec 

spolupráce“ se zabývá vývojem vztahů mezi Evropskou unií a Ruskem, ke kterému došlo po 

rozpadu Svazu sovětských socialistických republik. Tento vztah prošel několika stádii. 

V počátcích se jednalo o optimistická očekávání ve změnu politického a ekonomického 

systému v Rusku, později bylo Rusko označeno za strategického partnera Unie. Až po 

současnou skepsi, kdy vývoj vztahu stagnuje. Druhá část kapitoly se zabývá právním a 

smluvním rámcem, který oba partneři za dobu své spolupráce vystavěli. Blíže jsou rozebrány 

dvě dohody, které určují směřování a fungování vztahu, Dohoda o partnerství a spolupráci a 

Společné prostory. 

Druhá kapitola „Vybrané oblasti evropsko-ruských vztahů“ je zaměřena na tři 

majoritní oblasti vztahu. První téma se zabývá otázkou Kaliningradské oblasti, která byla 

s rozšířením Evropské unie odtrhnuta od „pevninského“ Ruska. S Kaliningradskou oblastí je 

také spojena otázka vízové povinnosti. Jsou tedy blíže popsány kroky a snahy, které předchází 

hlavnímu ruskému cíli, což je bezvízový vstup do Schengenského prostoru. Druhá část je 

zaměřena na oblast východní Evropy a jižního Kavkazu. Politiku Evropské unie v regionu 

spravuje Evropská politika sousedství, která se snaží podpořit politický a ekonomický vývoj 

v daných státech. Rusko má však v oblasti vlastní zájmy, čímž dochází k boji o vliv v regionu. 

Ve státech se také nachází zamrzlé konflikty, u kterých bude potřeba kooperace Evropské 

unie a Ruska, pokud má dojít k jejich vyřešení. Poslední část je zaměřena na oblast obchodu, 

který probíhá mezi oběma aktéry. Hlavní obchodní komoditou je ropa a zemní plyn. 

Vzájemná výměna tak není čistě ekonomické, ale také politické téma.  
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Třetí kapitola „Hodnocení vzájemné spolupráce a perspektivy budoucího vývoje“ je 

zaměřena na zhodnocení nejnovějších událostí, které se odehrály ve vztahu obou aktérů. 

Jedná se o vstup Ruska do Světové obchodní organizace, který se uskutečnil za dlouho trvající 

podpory Evropské unie roku 2012. Dále nastíní průběh vyjednávání nové rámcové smlouvy a 

uvede hlavní důvody, proč trvá vyjednání nové smlouvy déle, než se předpokládalo. Zároveň 

představí nejnovější bilaterální dohodu Partnerství pro modernizaci. V neposlední řadě se 

zaměří na klíčový aspekt vztahů Ruska a Evropské unie, jíž je energetickou oblast. 
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2 Institucionální rámec spolupráce  

 

Ruská federace tvoří spolu s Evropskou unií (EU) dvě zcela odlišná politická 

uskupení, mající rozdílné cíle a hodnoty. A přesto je v dnešním globalizovaném světě jejich 

vzájemná spolupráce nevyhnutelná. Nutnost spolupráce je navíc umocněna geografickou 

polohou, a spolu s rozšiřováním Evropské unie, také stále se přibližujícími hranicemi obou 

aktérů. Není možné pominout ani interdependenci v oblasti obchodu, především v otázkách 

dodávky ropy a zemního plynu. Následující kapitola nastíní politickou a ekonomickou situaci, 

ve které se Rusko ocitlo po rozpadu Svazu sovětských socialistických republik, jak tato 

situace ovlivnila vztahy s EU a především následný vývoj spolupráce obou aktérů. Druhá část 

kapitoly je zaměřena  na smluvní rámec spolupráce, přičemž jsou blíže specifikovány dvě 

dohody, které jsou v současné době klíčové pro formální spolupráci. 

 

2.1 Vývoj EU-ruských vztahů po rozpadu Sovětského svazu 

V uplynulých dvaceti letech prošly obě uskupení mnoha změnami, které měly 

významný vliv na jejich vztah. Rusko se jako nástupnický stát Sovětského svazu muselo 

potýkat se změnami v politické a ekonomické sféře. Evropská unie naproti tomu podstatně 

rozšířila svou členskou základnu, v jehož důsledku i ona musela učinit několik změn.  

Období po rozpadu Sovětského svazu je charakteristické diskuzemi o novém 

partnerství mezi západem a Ruskem. Nicméně již záhy začalo toto nové partnerství narážet na 

problémy. Přestože se Rusko hlásilo k západním hodnotám, například na poli demokracie, 

zahraniční politiky nebo tržního hospodářství,  jeho vztah k západu byl po celá devadesátá 

léta poznamenán podezíráním z dob Studené války, a takzvané partnerství tedy nesestávalo 

z ničeho jiného než pro forma dohod. Ani pro Rusko jeho westernizace nepřinesla kýžený 

efekt, protože se automaticky nezačlenilo do mezinárodních uskupení jako je například G7 

nebo Světová obchodní organizace (WTO; World Trade Organization) jak předpokládalo. 

Další problém způsoboval pohled na nastolení bezpečnosti v Evropě. Zatímco Rusko 

předpokládalo, že konec Studené války přinese rozvoj nových struktur postavených na 

Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE; Organization for Security and 

Cooperation in Europe), západ se přiklonil k expanzi Severoatlantické aliance (NATO; North 

Atlantic Treaty Organization). Na Rusko bylo často nahlíženo jako na jakéhosi „mladšího 

partnera západu“ (Flenley 2005). Rusko bylo chápáno pouze jako země, ve které je nutné 
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podpořit křehkou a vyvíjející se demokracii, jako další stát východní Evropy. S tímto 

postojem však Moskva nesouhlasila, jelikož měla stále tendenci vidět Rusko jako silný 

nástupnický stát Sovětského svazu. V tomto kontextu se i vztahy Ruska s Evropskou unií 

nacházely na velmi nízké úrovni. Jak již bylo řečeno, západ, potažmo Evropská unie, 

nahlížela na Rusko jako na rozvíjející se stát východní Evropy, kterému je nutné pomoci. 

Rusko pro změnu vidělo Evropskou unii pouze jako ekonomické uskupení, skládající se 

z jednotlivých států a jeho přístup se od té doby příliš nezměnil. Rusko by raději jednalo 

s jednotlivými členskými státy samostatně, než s Evropskou unií jako celkem (Averre 2005). 

Po rozpadu Sovětského svazu byla nutná obnova ruské ekonomiky. Reformy za vlády 

Borise Jelcina však byly prováděny nesystematicky a neodborně, a namísto znovuobnovení 

mocenského postavení se tak Rusko potýkalo s poklesem hospodářského výkonu. Situaci 

navíc zhoršovaly požadavky Mezinárodního měnového fondu (IMF; International Monetary 

Fund)  a Světové banky (WB; World Bank), které nebraly v potaz možnosti a specifika ruské 

ekonomiky. Také obrat k demokracii neprobíhal zcela bez problémů, Jelcin usiloval o posílení 

prezidentské moci na úkor parlamentu, což se mu nakonec povedlo v ústavě prosadit. Vedle 

faktu, že neúspěšné reformy podnítily pokles důvěry Rusů v demokracii a tržní hospodářství, 

domácí problémy oslabovaly Rusko i v zahraniční politice. Rusko dlouhodobě ztrácelo svůj 

statut světové velmoci, což bylo na jeho území vnímáno velmi negativně. Nicméně díky 

klesajícímu vlivu a špatné hospodářské situaci byla země snadno ovlivnitelná a Jelcinův režim 

ochotně spolupracoval se západem. Rusko po nějakou dobu dokonce usilovalo o integraci 

s Evropskou unií. Avšak naděje, že díky bezvýhradné spolupráci se Rusko dočká hospodářské 

pomoci a rychlého vstupu do Unie, se ukázaly jako liché. Ruská zahraniční politika se tedy 

záhy přeorientovala na obranu vlastních zájmů. Nadále byly udržovány vztahy se západem, 

nicméně důraz byl kladen především na rozvíjení vztahů se státy v prosovětském prostoru a 

s Čínou a Indií. Evropská unie se na druhou stranu zaměřila na podporu pobaltských republik 

a na země střední Evropy. Poté, co roku 1999 Jelcin abdikoval, prezidentský post získal 

Vladimír Putin. Pod jeho vedením proběhla řada reforem jak v ekonomické, tak politické 

oblasti a hospodářský obraz země se začal zlepšovat (Pečenka a Litera 2011). Vytvořila se 

takzvaná forma „řízené demokracie“, která bývá v Rusku někdy označována jako suverénní 

demokracie. Termín byl poprvé použit ruským politikem Vladimírem Surkovem (2006), který 

popsal suverénní demokracii jako „ politický život dané společnosti, kde politické síly, jejich 

orgány a rozhodnutí jsou rozhodnuty a kontrolovány ruským národem za účelem dosažení 

materiálního blahobytu, svobody a spravedlnosti pro všechny občany, sociální skupiny a 
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národnosti, lidmi, kteří jí tvoří.“ Ve skutečnosti však dochází například k porušování lidských 

práv, neexistuje politická pluralita, svoboda tisku je silně omezena a stát silně zasahuje do 

trhu. A právě tyto aspekty bývají nejčastěji kritizovány členskými státy Evropské unie. 

Moskva však tuto kritiku vnímá jako nepřiměřené zasahování do vnitřních záležitostí země, 

současně s tvrzením, že v podmínkách Ruska je potřeba silná centralizovaná vláda, pokud má 

země předcházet nestabilitě a možnosti rozpadu. Za Putinovy administrativy totiž došlo vedle 

celkového zlepšení ekonomiky, také k znovuobjevení ruského vlivu v nastolování 

mezinárodní agendy. Putin ve vztahu k západu uplatňoval tzv. pragmatickou politiku, která se 

snaží neinklinovat v zahraniční politice k politickým ideologiím, jako tomu bylo v minulosti. 

Při procesu rozhodování na multilaterální i bilaterální úrovni se snaží co nejvíce prosazovat 

politiku, která posílí ruské národní zájmy a zároveň posílí roli Ruska při řešení mezinárodních 

otázek. Díky vlastní prosperitě se tak Rusko stalo mocnější, méně spolupracující a nemá více 

zájem o jakoukoliv formu integrace se západem, která by ovlivňovala státní suverenitu 

(Flenley 2005, Gower a Timmins 2009). 

Poté co byla podepsána Maastrichtská smlouva, si sebevědomá a optimistická Unie 

uvědomovala potřebu institucionalizovat své vztahy s demokratizujícím se Ruskem. Prvotní 

institucionální rámec tak vzniká roku 1994, kdy byla navržena Dohoda o partnerství a 

spolupráci (PCA; Partnership and Cooperation Agreement), která byla ratifikována roku 

1997. První summit se uskutečnil roku 1998. Ruskem byl tento krok vnímán jako uvolnění 

evropské byrokracie v postoji k velmoci ze Studené války. Díky postupnému vývoji vztahů se 

summity staly příležitostí k prodiskutování široké oblasti spolupráce (Flenley 2005). Smlouva 

byla uzavřena na dobu desíti let, a jelikož do dnešní doby ani jedna strana nevyjádřila úmysl 

od smlouvy odstoupit, je každoročně automaticky prodlužována. Smlouva udává základní 

rámec pro vztahy EU s Ruskem a svým rozsahem zaujímá přední místo v politice EU ve 

vztahu k třetím zemím. S žádným jiným státem nemá EU natolik rozvinuté a formálně 

upravené vztahy. Brusel se původně snažil o zařazení Ruska do své politiky sousedství, tento 

krok však Moskva odmítla s odůvodněním, že není pouze dalším státem východní Evropy a 

chtěla by být pro Evropskou unii rovnocenným partnerem. EU tedy přes mnohé výtky 

k nedodržování demokratických principů a zásad právního státu označuje Rusko jako svého 

strategického partnera (Gower a Timmins 2009). 

Kvůli měnícímu se postavení obou aktérů a dění ve světě vznikla potřeba nové 

dohody, která by tyto změny reflektovala. Nový strategický koncept byl schválen roku 2003 

na summitu v Petrohradu. Jednalo se o budování čtyř společných prostorů v oblasti 
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hospodářství, vnější bezpečnosti, práva a spravedlnosti a vědy a kultury. Vyjednávání se však 

ukázalo jako značně komplikované, především v otázkách týkající se bezpečnosti. Názory na 

význam tohoto dokumentu se různí, jelikož ve spoustě oblastí se jedná spíše o deklaraci 

společných cílů, které často postrádají skutečný obsah nebo způsob jak dosáhnout reálných 

výsledků. Rusko by si přálo, aby se jednání s Evropskou unií odehrávala ve formátu 27+1, 

tzn. všech členských států a Ruska, Brusel však trvá na formátu tzv. troiky, který byl 

odsouhlasen dohodou PCA (Averre 2005). Členy troiky tvoří ministr zahraničí státu 

předsedajícího Radě Evropské unie, evropského komisaře pro zahraniční politiku a vysokého 

představitele EU pro zahraniční politiku. Brusel se tímto snaží zabránit možnosti, že by Rusko 

díky jednání s jednotlivými státy ovlivňovalo vnitřní politiku unie Přes tyto snahy vztahy 

mezi EU a Ruskem dlouhou dobu fungovaly spíše mezi členskými zeměmi EU a Ruskou 

federací, namísto EU jako celku. Největším problémem Evropské unie (nejen ve vztahu 

k Rusku) je její neschopnost vystupovat v otázkách zahraniční politiky jako jednotné 

uskupení, což vztah k třetím zemím značně komplikuje. Pro Rusko je tak EU stále poněkud 

matoucí uskupení, jelikož nerozumí procesu rozhodování a tím pádem ani způsobu jak toto 

rozhodování ovlivnit. Snaha Ruska jednat s jednotlivými státy tedy nevychází pouze 

z politiky „rozděl a panuj“, aby upevnilo svou vlastní pozici, ale také z výše popsaného 

důvodu (Leichtová 2010). 

Nedávná studie Evropské rady pro zahraniční vztahy (Leonard a Popescu 2007) 

ukázala, že každý členský stát má s Ruskem jiné vztahy. Předpoklad, že nejvíce pro-ruské 

budou státy, které jsou závislé na jeho nerostných surovinách, se ukázal jako nesprávný. 

Členské země můžeme z hlediska jejich vztahů k Rusku rozdělit do pěti skupin. První skupina 

pojmenovaná „trojští koně“ nejčastěji brání v EU zájmy Ruska i za cenu veta. Druhou 

skupinu tvoří „strategičtí partneři“, kteří udržují s Ruskem zvláštní vztahy a v některých 

případech nepodpoří zájmy Evropské unie v energetické nebo sousedské politice. „Přátelští 

pragmatici“ jsou státy, jež udržují s Ruskem blízké vztahy a své obchodní zájmy stavějí nad 

zájmy politické.  Skupina „ledových pragmatiků“  i přes soustředěnost na obchodní zájmy 

neváhá kritizovat Kreml za jeho přístup k otázkám lidských práv, zmrazeným konfliktům a 

dalším sporným otázkám. Poslední skupina je tvořena tzv. „novými studenoválečníky“, kteří 

mají s Ruskem spíše nepřátelské vztahy, a stejně jako první skupina mohou blokovat jednání 

s Ruskem. Zařazení členských států do jednotlivých skupin je zobrazeno v následující tabulce 

2.1. 
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Tabulka 2.1 : Rozdělení členských států do skupin dle vztahu k Rusku 

Název skupiny Členské státy 

Trojští koně Kypr, Řecko 

Strategičtí partneři Francie, Itálie, Německo, Španělsko 

Přátelští pragmatici Belgie, Bulharsko, Finsko, Lucembursko, 

Maďarsko, Portugalsko, Rakousko,  

Slovensko, Slovinsko 

Ledoví pragmatici Česká republika, Dánsko, Estonsko, Irsko, 

Lotyšsko, Nizozemsko, Rumunsko, Švédsko, 

Velká Británie 

Noví studenoválečníci Litva, Polsko 

Zdroj: Leonard a Popescu; vlastní zpracování 

 

Je otázkou, nakolik bude Evropská unie v budoucnu schopna mluvit jednotným 

hlasem ve vztahu k Rusku. Nicméně evropští politikové si uvědomují, že ztrácejí velikostní 

výhodu, pokud jednotlivé země jednají samy za sebe. Populace Evropské unie je více než 

třikrát větší než ruská (501 miliónů ku 142 miliónům obyvatel) a také HDP Unie jako celku je 

s Ruskou federací nesrovnatelně vyšší. V roce 2011 bylo HDP Evropské unie 14 miliard USD 

v paritě kupní síly, zatímco hodnota HPD Ruska byla 2,1 mliard USD (Eurostat 2011a, 

OECD 2013). Unie má tedy teoretickou výhodu, kterou v současné době není schopna využít. 

Díky lepší vyjednávací pozici by byla EU schopna prosadit své představy o podobě 

vzájemného obchodu a zároveň i ovlivnit Rusko v politické rovině. Zároveň by to učinilo Unii 

méně zranitelnou v oblasti dodávek energie, kterou Rusko neváhá použít jako prostředku 

k vyjednání svých cílů. V současné době jsou však u moci více pragmatičtí političtí činitelé, 

kteří jsou ochotni spolupracovat s Ruskem za předpokladu, že Rusko zavede demokracii dle 

západního modelu. Což by mohlo vést k podstatnému sjednocení názorů uvnitř EU (Kulhánek 

2010). 

Od roku 2008 dochází k projednávání nové smlouvy, která by měla nahradit stávající 

Dohodu o partnerství a spolupráci. Stejně jako u vyjednávání předchozí podoby, i nyní 

narážejí oba aktéři na problém opačných představ. Unie by ráda smlouvu, která by Rusko více 

zavazovala k plnění sjednaných závazků. Rusko na druhou stranu preferuje pouze rámcovou 
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smlouvu se základními principy spolupráce, jež by byla doplněna konkrétnějšími smlouvami 

k jednotlivým oblastem, například o investicích, obchodu, spolupráci v kosmu a další. 

Nicméně podoba dohody o strategickém partnerství jak si ji představuje Rusko, ponechává 

příliš volného prostoru k uzavírání bilaterálních smluv mezi jednotlivými členskými státy a 

Ruskem, což by oslabilo vliv Unie jako celku (Gregor a Šafránková 2010).  

2.2 Smluvní rámec spolupráce 

Spolupráce Evropské unie s Ruskem má několik různých podob a dohody, upravující 

vztahy těchto dvou aktérů mají různé právní a věcné aspekty. Na bilaterální úrovni existují de 

facto dva typy smluv a dohod. Právně závazné a právně nezávazné dokumenty. Do první 

kategorie můžeme zařadit PCA nebo různé odvětvové dohody, které se týkají například 

ocelových produktů nebo vízové povinnosti. Do druhé skupiny spadají čtyři společné prostory 

a jejich cestovní mapy. Na unilaterální úrovni jsou politické závazky spravovány akčními 

plány a společnými strategiemi na straně EU a střednědobou strategií na straně Ruské 

federace.  A v neposlední řadě na multilaterální úrovni se jedná například o tzv. Severní 

dimenzi, schéma vypracované skrze několik mezinárodních organizací, jejichž členy je jak 

Rusko, tak Evropská unie (Cameron a Matta 2008).  

Společná strategie EU k Rusku měla platnost mezi lety 1999 – 2004. Tato strategie 

patřila mezi první dokumenty svého druhu a stanovovala společnou linii EU vůči Rusku. 

Důvodem k jejímu přijetí byla potřeba jednotného přístupu všech členských zemí. Strategie 

poskytovala rámec pro definované politické oblasti, jako byla například stabilizace ruské 

demokracie, právního státu, integrace Ruska do společného ekonomického prostoru, stabilita 

a bezpečnost nejen v Evropě, ale i v jejím sousedství a další výzvy, včetně životního prostředí 

a zločinnosti. Strategie byla často kritizována pro svou obecnost a neurčitost. Nicméně stejně 

byla kritizována i obdoba Společné strategie na ruské straně. Jednalo se o Střednědobou 

strategii RF k EU na léta 2000-2010. Cílem Ruska bylo navázat strategické partnerství, díky 

kterému by bylo možné řešit bezpečnostní a ekonomické otázky. V popředí stojí především 

energetická spolupráce, spolupráce v oblasti obranného průmyslu či budování infrastruktury. 

Strategie také potvrdila postoj Ruska, že nemá zájem stát se členským státem Unie, nýbrž 

„pouze“ jejím rovnocenným partnerem. Na evropské straně dále vznikl dokument List 

strategické spolupráce pro roky 2007-2013. Tento dokument poskytuje strategický rámec, ve 

kterém je Rusku poskytována asistence v prioritních oblastech spolupráce a stanovuje cíle 

založené na důkladné analýze stavu Ruska (Baar 2006).  Severní dimenze je iniciativa 

Evropské unie přijatá roku 1998. Týká se příhraniční a zahraniční politiky v oblasti 
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severských a baltských zemí a Ruska. Cílem je posílit dialog při řešení problémů, které 

mohou vyvstat na tomto území, především v oblasti bezpečnosti a stability regionu, ochrany 

životního prostředí, rozvinutosti infrastruktury a hraničních přechodů. Dále si také klade za cíl 

snížení disparit, které vznikají mezi jednotlivými regiony. Nicméně za Putinovy 

administrativy došlo ke stagnaci v této oblasti, jelikož příhraniční spolupráce a 

interdependence se neshoduje s plány na posílení vlastní suverenity Ruska (Gower a Timmins 

2009). Bilaterální smlouvy, tzn. Dohoda o partnerství a spolupráci a společné prostory budou 

blíže rozebrány v následujících podkapitolách. 

2.2.1 Dohoda o partnerství a spolupráci 

Od roku 1997 je vztah Ruska s EU upravován Dohodou o partnerství a spolupráci, 

která byla podepsána 24. června 1994 v Řecku. Avšak ratifikována byla až 1. prosince 1997, 

jelikož Evropská unie posunula její vstup v platnost kvůli první válce v Čečensku. První 

summit se tedy uskutečnil až v lednu roku 1998. Jak již bylo řečeno výše, i když byla smlouva 

původně podepsána na desetileté období, je každoročně automaticky prodlužována a její 

platnost tedy trvá dodnes. Přestože formálně smlouva zahrnuje širokou oblast včetně respektu 

k lidským právům a demokratickým hodnotám, jejím hlavním zaměřením je oblast obchodu a 

ekonomické spolupráce. PCA výrazně posílila politické a oficiální vazby mezi oběma 

uskupeními a můžeme ji označit za jádro vztahu. Každého půl roku jsou uskutečňovány 

summity, což je opatření, které nemá Evropská unie s žádným jiným státem než Ruskem. 

(Cameron a Matta 2008). Zároveň má Rusko v Unii svého ambasadora, kterým je v současné 

době Vladimir Chizov.  

Dohoda o partnerství a spolupráci znamenala formalizaci a stanovení institucionálního 

rámce bilaterálních vztahů, stanovení základních společných cílů spolu s výzvami 

k společnému dialogu v oblasti právní, institucionální, politické, ekonomické a 

administrativní. Zahrnuje politický dialog, který se týká problémů v otázkách mezinárodních 

problémů (mezinárodní terorismus, stabilita blízkého sousedství) a v otázkách dodržování 

lidských práv. Dále obchodní a ekonomickou spolupráci, oblast liberalizace obchodu 

v odstraňování kvantitativních překážek, legislativní harmonizaci a stanovení podmínek pro 

vznik a fungování firem, služeb, běžných plateb, pohyb kapitálu, konkurence a duševního 

vlastnictví. Justici a vnitřní záležitosti v oblasti boje proti ilegálním aktivitám jako je obchod 

s drogami, praní špinavých peněz nebo organizovaný zločin. A poslední oblastí je spolupráce 

na poli vědy a výzkumu, energetiky životního prostředí, dopravy, vesmíru a dalších (Baar 

2006). 
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Poté co došlo k rozšíření Evropské unie v letech 2004 a 2007, byl s Ruskem podepsán 

rozšiřující protokol k PCA, který začleňoval nově přistoupivší státy. Tento krok je však 

Ruskem vnímán negativně, jelikož rozšiřování Unie na východ vnímá jako ztrátu svého vlivu 

v této oblasti a naopak posílení sféry vlivu EU. Druhý důvod, je důvod ekonomický a to 

obava ze ztráty obchodních styků s bývalými sovětskými satelity, které se staly členy Unie.  

Hlavním orgánem zřízeným PCA je Stálá rada partnerství (PPC), ve které se scházejí 

ministři jednotlivých resortů dle potřeby. Původně se jednalo o Cooperation Council, který 

byl roku 2003 změněn na PPC. Jejich setkání jsou frekventovanější než setkání Cooperation 

Council a také byli postupně zapojeni i ministři z jiných oborů. Do dnešní doby se jednalo o 

ministry zahraničí, justice a vnitra, energie, dopravy a životního prostředí. Dvakrát do roka se 

dále koná summit EU-Rusko na nejvyšší politické úrovni, který definuje směr, jakým se 

budou vztahy obou aktérů ubírat. Politický dialog na rozličná mezinárodní témata se 

uskutečňuje také na pravidelném setkání ministrů zahraničí, setkání vysokých úředníků EU 

s jejich ruskými protějšky a na měsíčním setkání ruského ambasadora pro EU s politickou a 

bezpečnostní komisí. Od roku 2005 se také pravidelně uskutečňují konzultace k otázkám 

týkajícím se lidských práv (Flenley 2005, European Communities 2007). 

Přestože Dohoda o partnerství a spolupráci fungovala bez větších problémů, obě 

strany cítily, že je potřeba tuto smlouvu aktualizovat s ohledem na celkový vývoj obou aktérů 

a změny ve světě. Roku 2005 se tedy Rusko a Evropská unie dohodly na založení čtyř 

společných prostor, které by měly sloužit jako detailnější rámec spolupráce. 

2.2.2 Čtyři společné prostory 

Nový strategický koncept, který by reflektoval změny v postavení obou aktérů, byl 

schválen Evropskou unií a Ruskem na summitu v Petrohradu roku 2003. Aktéři se přihlásili 

k budování čtyř společných prostor. Přesně dva roky trvalo vyjednávání, než byly v květnu 

roku 2005 představeny „cestovní mapy“, které fungují jako krátko a střednědobý nástroj pro 

realizaci jednotlivých prostor. Jelikož však společné prostory nemají právní subjektivitu, 

vznikly pod záštitou PCA. Čtyři společné prostory zahrnují oblasti ekonomických vztahů; 

svobody, bezpečnosti a justice; vnější bezpečnosti; a výzkumu a vzdělávání. Nejrozvinutější 

z nich je právě společný hospodářský prostor. V oblasti svobody, bezpečnosti a justice se 

spolupráce skládá především z boje proti terorismu a problémy spojené s migrací 

obyvatelstva. Nejvíce úskalí způsobuje prostor vnější bezpečnosti, přestože právě do této 

oblasti spadají nejviditelnější problémy, volající po spolupráci Ruska s EU (oblast 

Balkánského poloostrova, předcházení konfliktům, krizový management). Jedním z problémů 
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v této oblasti je, že ne všechny členské státy jsou ochotny akceptovat Rusko jako partnera při 

řešení problémů u takzvaných zamrzlých konfliktů. Rusku se na druhou stranu nelíbí 

představa, že by Evropská unie měla zasahovat na území, které Rusko označuje jako svůj 

„dvorek“. Naopak v posledním společném prostoru je spolupráce podporována oběma 

stranami (Cameron a Matta 2008). 

Prezident Vladimír Putin označil společné prostory za iniciativu, která podstatně posílí 

možnosti vzájemné interakce v rozličných politických tématech. Cestovní mapy nicméně 

stanovují sdílené cíle Ruska s Evropskou unií a popisují akce, které jsou nutné pro dosažení 

těchto cílů a určují agendu pro středně dlouhý horizont. Společné prostory tak tvoří „pouhý“ 

přehled oblastí, kde je možná konvergence. Neobsahují popis, jak by tyto cíle měly být 

převedeny v konkrétní kroky jako je například harmonizace předpisů, práva nebo právní 

praxe. Moskva této dohodě vytýká také fakt, že se jedná spíše o přehled unilaterálních 

požadavků EU směrem k Rusku. Obě uskupení tak čelí problému nedostatku společné vize ve 

společných prostorech. Problém také způsoboval tradiční přístup států, které uplatňovaly 

individualistický přístup a i přes společnou zahraniční politiku se zaměřovaly hlavně na 

vlastní vztahy s Ruskem s ohledem na oblasti obchodu a energetiky. Problémy s různorodostí 

postojů ve vztazích v zahraniční politice se snaží řešit nejnovější smlouvy Evropské unie 

souhrnně označované jako Lisabonská smlouva (Averre 2005). 

Z důvodu zintenzivnění spolupráce v oblasti prostorů bylo roku 2010 přijato 

Partnerství o modernizaci, jež má pomoci především v  hospodářské a sociální oblasti při 

respektování zásad demokracie a právního státu. Mezi body vybranými ke spolupráci je 

například rozšíření příležitostí k investicím v klíčových odvětvích, posilování bilaterálních 

obchodních vztahů a podpora malých a středních podniků, podpora energetické účinnosti 

společně se snižováním energetické náročnosti, posílení spolupráce v oblasti výzkumu a 

vývoje nebo spolupráce mezi kosmickými agenturami. Výčet témat dohody není pevně 

stanoven a další body mohou být dodány dle potřeby (Tichý 2011). 

2.2.2.1 Společný hospodářský prostor 

Společný hospodářský prostor je ze všech čtyř prostorů nejobsáhlejší. Rusko je 

významným obchodním partnerem Unie a vice versa. Vedle oblasti energií, ve které je Rusko 

hlavním dodavatelem ropy a zemního plynu do členských států, je obchod s Unií důležitý i v 

dalších odvětvích. Necelá polovina ruského exportu směřuje do členských zemí Unie. Na 

druhou stranu Rusko je třetím nejdůležitějším partnerem Unie po Spojených státech 

Amerických a Číně, s 7 % z celkového exportu a 12 % z celkového importu. Hlavními 
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vývozními komoditami Ruska jsou převážně surové materiály, jako je například uhlí. Naopak 

z Unie dováží převážně farmaceutika, auta a telekomunikační zařízení. Evropské firmy jsou 

současně hlavními investory na ruském trhu (Eurostat 2013). 

Prostor zahrnuje tradiční oblasti evropské agendy, která je nastolována 

s kandidátskými zeměmi, sousedními zeměmi a přidruženými státy. Jeho teoretickým cílem je 

vytvořit otevřený trh bez bariér omezujících obchod a investice a podporovat 

konkurenceschopnost na základě transparentnosti a nediskriminace. Vedle tradičního dialogu 

zaštiťujícího oblast energií bylo rozhodnuto posílit současně spolupráci na poli dopravy a 

telekomunikací. Důležitou se také stala spolupráce v oblasti životního prostředí, v podobě 

spolupráce v otázkách jaderné bezpečnosti, námořní bezpečnosti a změn klimatu, včetně 

odkazu na Kjótský protokol. Další obvyklé oblasti zahrnují příhraniční spolupráci, 

průmyslové standardy, finanční služby, celní režimy, účetní a statistické standardy a mnoho 

dalších. Problémem nicméně zůstává ruská politika zdůrazňující státní suverenitu a rovné 

partnerství, kvůli které je nemožné přímo odkazovat na evropské právo. Množství norem, 

technických standardů a regulačních norem díky tomu visí ve vzduchoprázdnu (Gower a 

Timmins 2009). 

Za součást ekonomického prostoru můžeme označit i přípravu Ruské federace na 

vstup do Světové obchodní organizace. Evropská unie dlouhodobě podporovala vstup Ruska 

do WTO, jelikož věří, že požadované ekonomické a legislativní změny, které musí země po 

svém vstupu přijmout, pomohou k dalšímu rozvoji ekonomických vztahů obou aktérů. V 

listopadu 2011 byla po 18 letech Ruská federace přijata do WTO a nová smlouva mezi EU a 

Ruskem tak již může tuto skutečnost reflektovat. 

2.2.2.2 Společný prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti 

Druhý ze společných prostor má spoustu oblastí, ve kterých je možná spolupráce. Jeho 

hlavními principy jsou demokracie, vláda zákona, respektování lidských práv a základních 

svobod a samozřejmě výklad práva nezávislým soudním systémem. Byla domluvena těsnější 

spolupráce v záležitostech usnadnění pohybu osob, tzn. naplnění dlouhodobého cíle 

bezvízového cestování, problematiku znovupříjmání vypovězených osob, hraniční kontroly, 

migrace a boj proti terorismu, organizovanému zločinu, korupci a obchodování s lidmi. 

Důvody pro těsnější spolupráci v těchto oblastech jsou nasnadě. Na jednu stranu se EU 

dlouhodobě snaží podpořit demokratický systém a dodržování zásad právního státu, to 

znamená principy, na kterých byla Unie vystavěna. A nedodržování smluv nebo jejich 

benevolentní výklad je nevýhodou i v ostatních mezinárodních vztazích a převážně obchodu a 
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investicích. Na stranu druhou se s rozšiřováním Unie stále zvětšují přímé hranice s Ruskem, 

což činní důležitou druhou část prostoru jako jsou právě hraniční kontroly, migrace a další 

(Ibid). 

Část z výše uvedených cílů je naplňována pomocí spolupráce mezi ruskými 

bezpečnostními agenturami a stále se rozrůstajícím systémem evropských bezpečnostních 

agentur jako je Europol, Eurojust nebo speciálního protiteroristického zmocněnce.  

Jednou z ruských priorit v tomto prostoru hraje bezvízový styk. Pro pokračování 

vyjednávání v této oblasti Evropská unie požaduje po Rusku, aby v první řadě přesně 

vymezilo své hranice. Ještě v roce 2005 například nemělo přesně určené hranice mezi svým a 

litevským územím. Druhou podmínkou je změna administrace, kdy by Rusku muselo přijímat 

zpět osoby, které by ilegálně vstoupily do EU skrze Rusko, což v současné době představuje 

problém daný velikostí a propustností ruských hranic (Emerson 2005). Zpráva Evropské 

komise o pokroku učiněném v oblasti společných prostor v roce 2010 (2011) oznamuje, že 

v oblasti vízových povinností stanoví PPC plný výčet kroků, které je nutné splnit, než bude 

možné znovuotevřít evropsko-ruské vyjednávání a vytvoření nových dohod o zjednodušení 

vízového režimu. 

2.2.2.3 Společný prostor vnější bezpečnosti 

Společný prostor vnější bezpečnosti zahrnuje sdílenou zodpovědnost a spolupráci při 

zvládání mezinárodních krizí, posilování spolupráce a dialogu jak o globálních, tak o 

regionálních otázkách, včetně spolupráce na půdě mnoha mezinárodních organizací jako je 

Organizace spojených národů (UN; United Nations), OSCE nebo Rada Evropy. Dále 

posilování spolupráce a dialogu v otázkách krizového managementu a bezpečnostních hrozeb, 

jako je především terorismus, šíření zbraní hromadného ničení a angažování se v již 

existujících či potencionálně možných regionálních konfliktech.  

I přesto, že se nabízí široký prostor pro spolupráci v otázkách terorismu nebo nešíření 

zbraní hromadného ničení, prostor vnější bezpečnosti způsobuje, jak již bylo řečeno, nejvíce 

problémů. Důvodem jsou především oblasti krizového managementu a s ní spojených 

zmrazených konfliktů a další z oblastí Evropské politiky sousedství (ENP; European 

Neighbourhood Policy). Cestovní mapy prostoru odkazují na dialog a spolupráci při řešení 

regionálních konfliktů v přilehlých oblastech Evropské unie a Ruska. Avšak Rusko nerado 

vidí Evropskou unii operovat v prostoru, který označují jako „svou blízkou cizinu“ a převážně 

svou sféru vlivu. Již evropské označení společné sousedství vzbuzuje na ruské straně 
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negativní nuance. Evropskou snahu o stabilizaci regionu chápe především jako posilování 

sféry unijního vlivu v oblasti zájmů Společenství nezávislých států (CIS, Commonwealth of 

Indipendent States), jehož je Rusko hlavním představitelem. Druhým problémem je, že Rusko 

podporuje separatistické režimy Podněstří, Abcházie a Jižní Osetie, přestože se zřetelně jedná 

o nedemokratické režimy napojené na ilegální aktivitu (Emerson 2005). 

2.2.2.4 Společný prostor výzkumu a vědy 

Posílení spolupráce v tomto prostoru umožní oběma aktérům dále zhodnotit nejen 

kulturní dědictví Evropy, ale také přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti založené na 

znalostech a poskytne platformu pro intenzivnější kontakty mezi občanskými společnostmi 

v Evropské unii a Rusku. Cílů čtvrtého prostoru je dosahováno především skrze výměnné 

programy, díky kterým má dojít k prohloubení mezilidských vztahů a k podpoře lepšího 

porozumění mezi občany obou aktérů. Čtvrtý z prostorů je nejméně politický a zároveň 

nejvíce prakticky orientovaný ze všech čtyř (Gower a Timmins 2009). 

2.3 Dílčí shrnutí 

Po rozpadu Svazu sovětských socialistických republik vyvstala příležitost k navázání 

spolupráce mezi nástupnickým státem Sovětského svazu, Ruskou federací, a Evropskou unií. 

Nicméně těsně po svém vzniku se federace potýkala s problémy, které přinesl přechod k tržní 

ekonomice a demokratickému systému. Evropská unie tedy nahlížela na Rusko, jako na další 

stát východní Evropy bez zvláštní důležitosti pro Unii. Snažila se především o podporu 

rozvoje demokracie a ekonomických změn probíhající ve federaci. Postavení Ruska se 

změnilo po zvolení Vladimira Putina prezidentem. Federace začala uplatňovat tzv. 

pragmatickou politiku a snažila se obnovit své mocenské postavení ve světě. Bilaterální i 

multiraterální proces rozhodování je veden především s ohledem na prosazení ruských 

národních zájmů a posílení jeho role při řešení mezinárodních otázek. 

První institucionální a smluvní rámec, který upravuje vztahy mezi Ruskem a 

Evropskou unií je Dohoda o partnerství a spolupráci, která vstoupila v platnost roku 1997. 

Svým rozsahem a obsahem určuje dominantní postavení Ruska v zahraniční politice Unie. 

Smlouva zahrnuje širokou škálu oblastí od dodržování základů právního státu, přes 

ekonomickou spolupráci až po kooperaci v oblasti vědy a výzkumu. PCA výrazně posílila 

oficiální vazby mezi oběma uskupeními a můžeme ji označit jako jádro vztahu. 

Vzhledem k vývoji vztahu obou aktérů, byl roku 2003 schválen nový strategický 

koncept – společné prostory. Společné prostory upravují čtyři oblasti vztahu a zahrnují 
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společný hospodářský prostor, společný prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti; 

společný prostor vnější bezpečnosti a společný prostor výzkumu a vědy. 

Hlavním problémem ve vztahu EU k Rusku se dlouhodobě ukazuje její nejednotnost 

v otázkách zahraniční politiky. Členské státy můžeme dle jejich vztahu k Rusku zařadit do 

pěti skupin. Právě neschopnost Unie vystupovat jako celek oslabuje její vyjednávací pozici a 

následnou nemožnost ovlivnit Rusko v politické rovině. 
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3 Vybrané oblasti EU-ruských vztahů 

Jak již nastínila předhozí kapitola, vztahy Ruské federace a Evropské unie zahrnují 

širokou škálu témat od ekonomické a politické spolupráce až po spolupráci v oblasti kultury a 

výzkumu. Přestože existuje spousta smluv, dohod a témat, na kterých se Evropská unie a 

Rusko dohodlo, je zde stále také vysoký počet oblastí, jejž stále vzbuzují mezi oběma 

uskupeními rozepře. Velkou nevoli například v Moskvě způsobilo unijní rozšíření z května 

roku 2004, jemuž nepředcházela jakákoliv diskuze nebo konzultace. Stejně tak by Rusko rádo 

změnilo vízovou povinnost při vstupu do Schengenského prostoru a prodiskutovalo 

budoucnost Kaliningradské oblasti a ruských minorit v Pobaltských zemích. Brusel zase na 

druhou stranu kritizuje ruský postup v Gruzii, nezávislost tisku nebo dodržování lidských 

práv.  

Současná kapitola se zaměří na tři vybrané oblasti vztahů Evropské unie a Ruska. 

První část popíše pozici Kliningradu, která vznikla po rozšíření Unie v roce 2004 a vízovou 

povinnost pro ruské občany, která se dotýká převážně obyvatel Oblasti. Druhá část se bude 

zabývat oblastí východní Evropy a Kavkazských republik, které Evropa a Rusko někdy 

označují jako společné sousedství. Daná oblast je pro Evropskou unii důležitá s ohledem na 

její vnější i vnitřní stabilitu. Rusko region chápe jako tradiční oblast svého vlivu. Zároveň se 

zde nachází potenciální válečné konflikty, které si žádají pozornost obou aktérů. Poslední část 

kapitoly se bude zabývat otázkou ekonomických vztahů mezi Unií a Ruskem, především jak 

je jejich vzájmený vztah ovlivněn dodávkami energií. 

3.1 Kaliningradská oblast 

Kaliningradská oblast (dále jen Oblast) patří, co se rozlohy a velikosti populace týče, 

k nejmenším z ruských regionů. Převážně kvůli svému umístění (viz příloha č.2), se ale stala 

předmětem debat mezi Ruskem a Unií. Poté, co došlo k rozpadu Sovětského svazu a 

pobaltské republiky společně s Běloruskem získaly samostanost, došlo k oddělení 

kaliningradského území od zbytku Ruska. I přes vzniklou vzdálenost je Oblast stále součástí 

ruského ekonomického, politického a právního rámce. Vstupem pobaltských republik a 

Polska do EU, a tedy i jejich vstupem do Schengenského prostoru,  došlo k prohloubení 

izolace regionu. Kaliningradská oblast bývá označováná za exklávu Ruska, potažmo enklávu 

Evropské unie. Zároveň se region nachází na půli cesty mezi Moskvou a Bruselem, což ho 

činí uvězněným mezi dvěma sférami vlivu. 



21 
 

Na Kaliningradskou oblast bylo Unií po dlouhou dobu nahlíženo jako na pouhou část 

Ruska a nebylo povážováno za nutné se k regionu chovat jakkoli odlišně. Tento postoj se 

začal postupně měnit ve chvíli, kdy byla zahájena jednání o rozšíření Unie o země východní 

Evropy, především přistoupení Polska a Litvy. První větší pozornost byla na region upřena za 

finského předsednictví roku 1999 po předložení návrhu Severní dimenze. Přesto byla Unie 

roku 2001 zaskočena, když začalo Rusko vznášet námitky týkající se rozšíření Unie a 

odříznutí jejího území spojeného s vízovou povinností. Nicméně pro Unii je rozšiřování 

vnitřní záležitostí společenství a třetí strana nemá možnost do něj jakkoliv zasahovat i přesto, 

že se jí může týkat. Kaliningrad se tak stal předmětem evropského zájmu až po východním 

rozšíření Unie. Na jedné straně je snaha podpořit ekonomickou a sociální kohezi celého 

baltského regionu, jelikož Oblast bývá označována jako jeden ze zdrojů jeho problémů. 

Kaliningrad se potýká s nízkou ekonomickou úrovní, organizovaným zločinem, ilegální 

migrací, znečištěním životního prostředí, vysokým výskytem HIV/AIDS etc., což vyvolává 

obavy z možného rozšíření do okolních států (Rogóza et al. 2012). Na druhou stranu je 

Kaliningrad vnímán jako výzva ve vztahu k Rusku. Evropská unie chtěla učinit Oblast 

pilotním (modelovým) regionem v otázkách ruské zahraniční politiky, správy nebo identity. 

Usnadnit skrze přeshraniční spolupráci proces přechodu z centrální na tržní ekonomiku a 

ovlivnit federální správu (Lopata 2003). Postupně se však tyto předpoklady ukázaly jako 

přehnaně optimistické.  

Ani Rusko dlouhou dobu nevědělo, jak přesně ke Kaliningradu přistupovat a jak 

ulehčit jeho izolované pozici. Původně byla oblast velmi uzavřeným militárním regionem a 

Moskva se zdráhala udělit regionu vyšší autonomii. To se změnilo počátkem 90. let, kdy byla 

ustanovena volná ekonomická zóna, která měla za úkol přilákat do regionu investory. Jelikož 

se však její vývoj neubíral očekávaným směrem, byla pravidla pro region roku 1996 upravena 

a statut změněn na speciální ekonomickou zónu. Právě ustanovení těchto zón poskytlo 

důležitý impuls při přeměně uzavřeného vojenského prostoru k ekonomicky se rozvíjejícímu 

regionu. Dalším z kroků, bylo udělení omezené autonomie, díky které  měla místní vláda 

prostor pro tvorbu vlastní politiky ve vybraných oblastech (zejména v oblastech 

ekonomických vztahů s ostatními státy). Ani jeden z kroků však nepřinesl očekávaný 

výsledek a Kaliningrad ekonomicky a sociálně upadal. Stejně jako Unie viděl Kreml 

v Kaliningradu potenciál k učinění z Oblasti pilotní region, který by sloužil k „experimentům“ 

v oblasti kooperace, integrace a interakce s EU (Oldberg 2002). Stejně jako na evropské 

straně se však předpoklady nenaplnily. 
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Hlavním problémem, který se týká rozšíření Unie s ohledem na Kaliningradskou 

oblast, je především pohyb zboží a osob mezi regionem a Ruskem, dodávky energií do 

regionu, přeshraniční spolupráce a vojenské přesuny. Druhý problém vyplývá ze skutečnosti, 

zda je Rusko s EU schopné se dohodnout na spolupráci při řešení problémů v regionu. 

Přestože se EU začala o Kaliningradskou oblast více zajímat, stále se jedná pouze o malý 

zlomek komplexních vztahů s Ruskem. Unie stále chápe problémy spojené s Kaliningradem 

za okrajové, dotýkající se převážně vnitřních záležitostí Oblasti. Rusko na druhou stranu 

chápe záležitosti Kaliningradu jako oblast zahnaniční politiky. Unie tedy nepřistoupila na 

žádný z  návrhů ruské strany ustanovit speciální fórum nebo politiku, která by se zabývala 

Kaliningradem (Rogóza et al. 2012). Kaliningrad by spadal pod Evropskou politiku 

sousedství, ale z již výše zmíněných důvodů je vztah k Oblasti upravován stejně jako vztah ke 

zbytku Ruské federace pomocí PCA. Jediný dokument blíže specifikující cíle, který zaštiťuje 

Oblast je Severní dimenze. Finančním nástrojem PCA byla do roku 2006 Technická podpora 

Společenství nezávislých států (TACIS; Technical Aid to the Commonwealth of Independent 

States), který zajišťoval financování projektů v oblastech jako je například přeshraniční 

infrastruktura, environmentální management nebo přeprava. Celkově bylo vyplaceno více než 

100 miliónů eur. Na TACIS navazuje pro finanční rámec 2007 – 2013 Evropský nástroj 

sousedství a parterství (ENPI; European Neighbourhood and Partnership Instrument), který 

poskytne 132 miliónů na přeshraniční spolupráci (Diener a Hagen 2011). Vedle spolupráce 

EU jako celku spolupracují s Kaliningradskou oblastí také jednotlivé státy samostatně. Kromě 

jejích přímých sousedů – Polska a Litvy, jsou to dále především Německo, Finsko a Švédsko. 

3.1.1 Vízová povinnost 

Mezi témata, která jsou pravidelně otevírána na summitech Evropské unie a Ruska je 

vízová povinnost ruských občanů při cestování do Schengenského prostoru. Jedním 

z primárních cílů ruské strany je dosáhnout bezvízového styku pro všechny své občany. Pro 

Evropskou unii je bezvízový styk také důležitým aspektem, nicméně na rozdíl od Ruska jej 

chápe jako dlouhodobý cíl a její pozornost je v současné době upřena na jiná témata 

evropsko-ruských vztahů. 

Otázka vízové povinnosti se dotýká Kaliningradu více než ostatních částí federace 

právě kvůli jeho poloze. Hlavním problémem je dle ruské strany nemožnost ruských občanů 

volně cestovat v rámci území jednoho suverénního státu, což znamená cestování i do Oblasti. 

Původně měla Oblast bezvízový styk jak s Litvou, tak s Polskem, to se však změnilo ještě 

před vstupem obou zemí do Unie. Oba státy představily roku 2003 vízovou povinnost při 
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vstupu na své území a připravily se tak na přijetí Schengenského aquis. Do této doby měly 

oba státy zavedeny s Kaliningradem bezvízový režim, který se však nevztahoval na zbytek 

Ruské federace (Rogóza et al. 2012). Přestože tedy měli občané Kaliningradu nově povinnost 

opatřit si pro vstup na litevské a polské území vízum, byla vydávána bezplatně. Jednalo se 

nicméně pouze o dočasné opatření, které zaniklo roku 2007 přistoupením Polska a Litvy do 

Schengenského prostoru. 

 Jedním z řešení, které Unie ruské straně nabídla bylo vydání obyvatelům Kaliningradu 

„Schengenské pasy“. Toto řešení narazilo na odpor Kremlu, jelikož by se jednalo o porušení 

integrity státu a v návaznosti na ni o možnou ztrátu suverenity. Argumentem pro odmítnutí 

návrhu se opět stalo tvrzení, že by ruští občané měli být schopni cestovat z jedné části 

federace do druhé bez potřeby pasu (Diener a Hagen 2011). Podobným návrhem jako vydání 

schengenských pasů je ustanovení Oblasti pilotním regionem v oblasti bezvízového styku. 

Evropská unie by na takovéto řešení přistoupila, jelikož Kaliningrad představuje na rozdíl od 

zbytku federace daleko menší riziko v oblasti ilegální imigrace (Oldberg 2002). Rusko má 

však obavy, že by tímto poskytlo Kaliningradu nepřiměřenou autonomii a na druhou stranu by 

ztratilo výhodu při vyjednávání bezvízového styku pro celou federaci. Přestože se toto řešení 

zamlouvá politikům z Kaliningradu nejvíce, bylo Kremlem zamítnuto.  

Postupně tedy došlo k vytvoření dvou mechanismů k ulehčení situace exklávy.  Prvně 

vstoupil roku 2003 v platnost Joint statement on transit between the Kaliningrad region and 

the rest of the Russian Federation, ve kterém se obě strany domluvily na vydávání dokumentů 

k cestování z Kaliningradu do zbytku federace přes Litvu. První Facilitated Transit 

Documents (FTD) slouží k přepravě auty a autobusy, druhé Facilitated Railway Transint 

Documents (FRTD) jsou vydávány pro cestování vlakem. Zažádat si o ně mohou všichni ruští 

občané s platnými cestovními doklady. Druhým mechanismem bylo zavedení pásem okolo 

hranic s Polskem, ve kterých není potřeba víza. Původně se jednalo o 30 - 50 km pásmo.  

Následně byla dohoda o bezvízovém pásu u hranic rozšířena. Kaliningrad přišel s návrhem, 

aby bezvízový pás pokryl celé území Oblasti (tzn. 205 x 108 km), a aby stejné bezvízové 

území bylo i na druhé straně hranice. Litva se od návrhu distancovala z důvodu nepříjemných 

zkušeností s jednáním s ruskou stranou (neratifikování již vyjednané smlouvy), a také 

z důvodu pokrytí značné části jejího území. Polsko předneslo návrh v Bruselu, jelikož pro 

takovouto rozlohu nebyl stanoven precedent. Po schválení návrhu Evropským parlamentem 

byla roku 2011 smlouva podepsána a následující rok ratifikována. Jelikož bezvízová oblast na 
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polské straně zahrnuje také několik velkých měst, setkala se ratifikace na kaliningradském 

území s kladným ohlasem (Rogóza et al. 2012).  

Výše uvedená řešení jsou pouze dočasného charakteru, proto se Rusko stále usilovně 

snaží docílit bezvízového styku. I přesto se na společném summitu roku 2011 tehdejší premiér 

Vladimír Putin vyjádřil, že si Rusko nepřeje speciální vízový režim pouze pro 

kaliningradskou oblast, jelikož se obává, že by se poté přerušily jednání o bezvízovém styku 

pro ostatní regiony Ruské federace. Nicméně od tohoto názoru se později distancoval jak 

prezident Medveděv, tak ambasador pro EU Chizhov (Makarychev 2011). V květnu roku 

2011 byla vypracována strategie, která je součástí cestovních map týkajících se bezvízového 

styku. Konkrétní podoba bezvízového režimu, ale opět naráží na odlišné představy obou 

aktérů. Unie chce do bezvízového styku současně zapojit země východního partnerství, což je 

pro Rusko nepřijatelné. Zároveň EU požaduje, aby ruská strana přestala vydávat pasy Jižní 

Osetii a Abcházii, na která je nahlíženo jako na okupovaná gruzínská území. Další podmínkou 

je zintenzivnění spolupráce v oblastech ilegální imigrace, zlepšení hraničních kontrol a další. 

Vydání bezvízové povinnosti pro celé Rusko, nejenom pro Kaliningradskou oblast, je ze 

strany EU chápáno spíše jako dlouhodobý, než krátkodobý cíl, jak to vidí Rusko (Diener a 

Hagen 2011). 

3.2 Společné sousedství 

Po rozšíření Evropské unie v roce 2004 došlo k posunu jejích vnějších hranic směrem 

na východ. Vznikla potřeba posílit vazby se zeměmi východní Evropy, převážně nově 

vzniklými sousedy Ukrajinou, Běloruskem a Moldavskem. Novým rámcem pro zahraniční 

politiku Unie v jejím okolí se tak stala Evropská politika sousedství. Pod ENP patří kromě 

států východní Evropy a jižního Kavkazu, také státy Středozemí, které byly již dříve 

spravovány Barcelonským procesem. Celkem spadá pod Evropskou politiku sousedství 16 

států.   

Cílem ENP je rozšířit evropskou prosperitu, stabilitu a bezpečnost, což znamená 

například spolupráci při nešíření zbraní, boji proti terorismu, rozvoji a podpoře demokracie a 

právního státu, dodržování lidských práv a ochraně životního prostředí. Unie se snaží těchto 

principů docílit pomocí zvyšování ekonomické prosperity a reforem hospodářství a 

governance. Přestože se ENP v mnohém podobá politice rozšíření, mezi zásadní rozdíly patří 

vyloučení členství. Cílem politiky není poskytnout partnerským státům přípravu na jejich 

budoucí začlenění do Unie. Nicméně tento bod bývá často kritizován, jelikož některé státy 

(Ukrajina, Moldavsko, Gruzie) by byly raději vnímány jako potenciální kandidáti pro vstup 
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do Unie a se svým zařazením pod ENP nejsou spokojeni a chápou ENP pouze jako dočasnou 

náhradu pro jejich plné členství v Unii v dlouhodobém horizontu. Mezi další rozdíly patří 

struktura politiky, ENP je rámcová politika, jež je vystavěna na obecných principech, nicméně 

k jednotlivým skupinám států je přistupováno individuálně. V neposlední řadě poskytuje 

možnost dynamického přístupu ke státům, jejichž integrace a pokrok se mohou lišit. 

S každým státem je zvlášť vyjednán akční plán, který stanovuje priority spolupráce mezi EU a 

danou zemí. Na obsahu akčního plánu se dohodla EU společně s partnerským státem a 

následně je evaluováno jeho plnění. Partnerské státy, které úspěšně dostojí plnění plánu, 

mohou počítat s politickou, technickou a finanční pomocí (Bindi 2010, Cihelková 2011).  

Jelikož ENP je příliš široký koncept, vznikl roku 2008 pro kooperaci se státy východní 

Evropy a jižního Kavkazu nový smluvní rámec – Východní partnerství (EaP; Eastern 

Partnership). Východní partnerství staví na ENP a prohlubuje bilaterální vztahy mezi EU a 

šesti východními sousedy (Arménií, Ázerbajdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskem a 

Ukrajinou). Hlavním cílem je vytvořit podmínky, které by zrychlily politickou spolupráci a 

ekonomickou integraci.Těmto státům je věnováná zvláštní pozornost, jelikož jejich nestabilita 

by mohla představovat významné ohrožení vnější i vnitřní bezpečnosti pro Unii. Jednalo by se 

například o nelegální přistěhovalectví, zhoršení životního prostředí, terorismus a v neposlední 

řadě nespolehlivé dodávky energií. Znepokojivá je také blízkost tzv. zamrzlých konfliktů, 

které přetrvávají na území Moldavska, Gruzie a Ázerbajdžánu (viz příloha č.3). 

Rusko sleduje iniciativu Unie se značnou nedůvěrou. Oblast východní Evropy i jižního 

Kavkazu považuje za tradiční zónu svých zájmů. Všechny státy se po rozpadu Sovětského 

svazu staly členy Společenství nezávislých států, ve kterém mělo Rusko primární postavení. 

Nicméně vliv a význam CIS postupně upadá a v současné době je jeho funkce spíše 

symbolická, jelikož pro členské státy de facto neexistuje výrazný stimul, na jehož základě by 

bylo nutná bližší spolupráce s Kremlem (Souleimanov et al. 2007). Rusko si uvědomuje, že 

CIS se jako integrační projekt neosvědčilo, podporuje tedy dílčí platformy spolupráce pod 

záštitou CIS nebo fungující samostatně. Podporují tak zejména Organizaci smlouvy o 

kolektivní bezpečnosti v oblasti vojenské a bezpečnostní kooperace a Euroasijské ekonomické 

společenství v oblasti ekonomické. 

Avšak v oblasti bilaterálních vztahů s jednotlivými státy je Rusko úspěšné. Za 

Putinova prvního a druhého mandátu upevnilo svůj vliv a v regionu má rozvinutější 

zahraniční politiku než Evropská unie. Zájmy Ruska nejsou pouze bezpečnostní a politické, 

ale také ekonomické. V mnoha ohledech Rusko využívá svou mocenskou převahu k posílení 
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svého geopolitického postavení. Státům může nabídnout výhody v podobě levné energie, 

přístup na trh práce, přístup na komoditní trh, bezvízový režim, diplomatickou ochranu na 

mezinárodních fórech nebo ruské občanství obyvatelům separatistických regionů. Na druhou 

stranu má i silnější „zastrašovací“ nástroje, které zahrnují blokády, nárust cen energií, 

podpora separatistických režimů nebo dokonce vojenský nátlak. Stejně tak nelze podceňovat 

vliv médií, pravoslavné církve a silné diplomatické přítomnosti (Popescu a Wilson 2009).  

Rusko se ve své zahraniční politice nesnaží pouze blokovat snahy EU, ale naopak 

nabízí ideologickou alternativu v oblastech suverenity a světového uspořádání. Zatímco EU 

podporuje myšlenku světového uspořádání na konsenzu, interdependence a právního státu, 

Rusko je nakloněno spíše síle, nezávislosti a suverenitě. Evropská unie chce zajistit mír a 

stabilitu v oblasti. Rusko chce hlavně rozšířit sféru svého vlivu a dosáhnout ekonomickou a 

energetickou kontrolu v oblasti. (Ibid) 

3.2.1 Zmrazené konflikty 

Zrazené konflikty označují území, které se v současné době nenacházejí ani ve 

válečném, ani v mírovém stavu. Konflikty vypukly mezi lety 1988 a 1992 a následně byly 

„zmrazeny“ v období let 1992 – 1994. Celkem se jedná o čtyři území, o Podněsteří 

v Moldavsku, Abcházii a Jižní Osetii v Gruzii a o Náhorní Karabach, o který vedou spor 

Arménie s Ázerbajdžánem. Všechny konflikty skončily vytvořením autonomních států, které 

však nebyly uznány ani mezinárodními aktéry ani státem, od kterého se odtrhly. Rusko bylo 

první zemí, která se jako třetí strana do konfliktů zapojila. Naproti tomu snahy Unie začaly 

mít reálnou podobu až v 21. století (Kuzmicheva 2011).  

Přestože se jednotlivé konflikty od sebe liší jak příčinami, tak možnostmi jejich 

vyřešením, jsou si strukturálně podobné. Nachází se na území států, které se potýkají 

s ekonomickými problémy, potřebují zahraniční podporu a dané konflikty ohrožují 

bezpečnost a stabilitu daných států i celého regionu. Zatímco poslední tři jmenované konflikty 

mají především etnickou podobu, konflikt mezi Moldavskem a Podněsteřím můžeme označit 

jako ekonomický. 

Role Evropské unie při řešení konfliktů byla po dlouhou dobu spíše opatrná, někdy 

označována jako zdráhající se. Ke změně přístupu  přispělo několik faktorů: východní 

rozšíření Unie v roce 2004, bližší specifikace zahraniční politiky, přijetí Evropské politiky 

sousedství a také změny, které se udály v samotných partnerských státech, jako je například 

růžová revoluce v Gruzii (Popescu a Wilson 2009). Přestože se Unie snaží působit jako 
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nestraný mediátor při řešení sporů, v akčních plánech, které jsou součástí ENP, se Unie obrací 

pouze k centrální vládě, s jiným vedením nepočítají a nikde není přesně definováno, jak chce 

EU postupovat při řešení problémů. Separatistické regiony tedy hledají podporu spíše na 

ruské straně. Pomoc EU sestává z peněz poskytnutých na obnovu ekonomiky v Abcházii a 

Jižní Osetii a byli jmenováni dva zvláštní zástupci, kteří mají být napomoci při řešení 

konfliktů. Dále má Unie status pozorovatele při jednáních o nalezení mírového řešení v Jižní 

Osetii a Podněsteří aj. Nicméně oficiálně nemá EU jako celek roli v žádném z multiraterálních 

rámců, které se zabývají nalezením řešení u zamrzlých konfliktů. Oficiálně jsou zapojeny 

pouze některé z členských států (Kuzmicheva 2011). 

Rusko se podílelo na řízení konfliktů již od jejich počátku. Stručně můžeme jeho 

snahy charakterizovat jako vyslání mírových jednotek do třech ze čtyř oblastí konfliktů a 

participace na mezinárodních fórech jako mediátor. Nikdy však nefungovalo jako nestranný 

aktér, jelikož státy mají pro Rusko velký význam z hlediska geografické blízkosti, 

ekonomickým vazbám a přítomnosti jeho občanů v zónach konfliktu. Rusko je dlouhodobě 

kritizováno, že mu vyhovuje status quo, jelikož přítomnost konfliktů zabraňuje větší integraci 

pro-západních států (Gruzie, Moldavska a Ázerbajdžánu) do euro-atlantických struktur. Postoj 

Ruska se tak postupně změnil z mediátora při řešení konfliktů na podporovatele 

separatistických režimů, což šlo vidět zejména při válce Abcházie a Jižní Osetie s Gruzií, kdy 

se Rusko postavilo právě na stranu separatistických regionů. Rusko svou podporu zdůvodňuje 

především přítomností rusky hovořících minorit v regionech, kdy velkému množství občanů 

udělilo ruské pasy, dále poskytuje technickou, finanční a materiální pomoc (Haukkala 2009). 

Kooperace Ruska a EU při řešení konfliktů je upravena Společnými prostory, 

jmenovitě Společným prostorem pro vnější bezpečnost. Nicméně učinění jakéhokoliv 

pokroku je často zdrženo debatou nad technickými problémy spolupráce, které dále blokují 

diskuzi o strategických otázkách (Ibid). Problémy také způsobuje odlišný pohled na „společné 

sousedství“, které se ukázaly především při konfliktu v Moldavsku koncem roku 2003 a 

Růžové revoluce v Gruzii téhož roku. Přestože obě strany deklarovaly potřebu kooperace při 

řešení konfliktů, od roku 2005 jde vidět převážně neschopnost se dohodnout na jednotném 

přístupu a každá strana se účastní řešení problému sama za sebe.  
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3.1 Vzájemné obchodní vztahy 

Jedním z důvodů, proč je Rusko strategickým partnerem Unie je jejich vzájemná 

obchodní bilance. Zatímco Unie je závislá na dodávkách energií z Ruska, federace je naopak 

závislá na finančních prostředcích, které získává z obchodu s Unií. Obchodní vztahy však 

bývají velmi často ovlivněny politickými spory. Z poslední doby můžeme jmenovat 

především uznání Kosova, přerušení ruských dodávek ropy do Evropy v zimě 2009 nebo 

konflikt v Gruzii. Přestože obě strany často v politických otázkách deklarují své „neústupné 

pozice“ právě interdependence v otázkách energií je velmi často navede k pragmatickému 

přístupu v zahraniční politice. I  přes tyto rozpory tedy vykazuje vzájemný obchodní styk 

znatelný růst (Podstata 2008). 

Rusko je třetím nejdůležitějším obchodním partnerem Evropské unie hned po 

Spojených státech amerických a Číně. Členské státy v několika posledních letech 

zaznamenaly značný nárust v obchodu s Ruskem. Na grafu 3.1 můžeme vidět, že export i 

import vykazoval stabilní růst, který byl narušen až celosvětovou krizí v roce 2009. Nicméně 

došlo k opětovnému nárustu, jak v exportu, tak importu zboží a v roce 2011 dosahovala 

hodnota importu rekordních 200 miliard eur. Celkově se Rusko podílí na zahraničním 

obchodu EU 7 % na exportu a 12 % na importu (European Commission 2013a). Zatímco 

Rusko je třetím nejdůležitějším obchodním partnerem Unie, ta naopak zaujímá první místo 

jako obchodní partner Ruska, druhé a třetí místo je následně obsazeno Čínou a Ukrajinou. 

Podíl Unie na celkovém exportu Ruska činí 48 % a na importu 43 % (WTO 2013).1 Přehled 

hlavních obchodních partnerů Unie a Ruska je řazen v příloze. 

  

                                                 
1 Všechny číselné údaje se vztahují k nejnovějším statistikách z roku 2011, pokud není uvedeno jinak. 
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Graf 3.1: Vývoj obchodu EU s Ruskem v období let 2002-2011 (v mil. eur) 

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

 

Důležitá je také komoditní struktura dováženého zboží. Unie zaujímá specifické 

postavení mezi odběrateli energetických produktů. Ropa a zemní plyn pro členské státy 

představuje 63 % a 9 % z celkového objemu importovaného zboží z Ruska. Zároveň Rusko 

zabezpečuje celou třetinu spotřeby ropy v Unii a podobné procento zemního plynu. Unie je 

zároveň odběratelem 80 % ropy z celé ruské produkce a 70 % zemního plynu. Rusko je tedy 

hlavní dodavatel energií pro Unii a EU je hlavním ruským odběratelem. Právě komoditní 

struktura ovlivňuje dlouhodobě záporné saldo obchodní bilance Evropské unie s Ruskem. 

Vedle energií je hodnota dovozu ostatního průmyslového zboží zanedbatelné procento. 

Celkový podíl můžeme vidět na grafu 3. 3. Rusko naproti tomu dováží především stroje, 

farmaceutika a chemikálie nebo průmyslové zboží (Eurostat 2013). Evropská unie je zároveň 

největším poskytovatelem zahraničních investic. Unie pro Rusko tedy představuje vedle 

důležitého odbytiště jejich produktů také poskytovatele know-how, kapitálu a technologií 

k modernizaci ekonomiky.  
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Graf 3.2 : Komoditní struktura EU exportu ve vztahu k Rusku (2011, v %) 

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

 

Graf 3.3: Komoditní struktura EU importu ve vztahu k Rusku (2011, v %) 

 

Zdroj:Eurostat, vlastní zpracování 

 

Především z důvodu objemu dodávané ropy je otázka ohledně dodávek energií 

obzvláště citlivé téma. Problémem je vysoká energetická závislost Unie na dodávkách 

z Ruska (viz graf 3.4 a tabulka 3.5). Hlavní obavy vzbuzuje fakt, že energetický sektor 

v Rusku je kontrolován státem a Rusko by mohlo využít této závislosti k podpoře svých 

politických cílů. Na druhou stranu je Rusko závislé na finančních příjmech plynoucích 

z prodeje ropy a zemního plynu a nemůže si dlouhodobě dovolit tyto příjmy ohrozit. 
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Vzhledem k tomu, že většina ropovodů vede západním směrem, není ani technicky možné se 

v krátkodobém horizontu přeorientovat na jiné odběratele. V neposlední řadě by Rusko 

odstavením odběratelů ohrozilo svou pověst spolehlivého dodavatele. Přestože tedy došlo 

k odstávkám v dodávkách energií do Unie, jednalo se o krátkodobé problémy (Podstata 2008, 

Gower a Timmins 2009).  

 

Graf 3.4 : Objem energií dodaných do EU Ruskem v letech 2001-2011 (v barelech) 

 

Zdroj: European Commission, vlastní zpracování 

 

Tabulka 3.5: Podíl ruských dodávek na celkovém importu energií do EU v letech 2001 – 2011 

rok podíl 

2001 16.24 % 

2002 22.99 % 

2003 24.75 % 

2004 25.92 % 

2005 31.12 % 

2006 30.88 % 

2007 31.49 % 

2008 29.02 % 

2009 28.89 % 

2010 29.70 % 

2011 29.63 % 

 

Zdroj: European Commission, vlastní zpracování 
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Jelikož jakékoliv dohody mezi oběma stranami nebyly nikdy jednoduché, nejinak je 

tomu při vyjednávání smluv v otázkách obchodu. Pro obchodní výměnu je stejně jako pro 

ostatní aspekty partnerství zásadní Dohoda o partnerství a spolupráci. Snahy Evropské unie o 

hlubší ekonomickou spolupráci s Ruskem reflektuje Společný hospodářský prostor, mezi 

jehož cíle patří ekonomická integrace, odstraňování překážek obchodu, slaďování regulací, 

otevření trhů a vzájemná výměna informací, což by v dlouhodobém hledisku vedlo 

k vytvoření otevřeného a integrovaného trhu mezi Ruskem a EU a zvýšilo jejich 

konkurenceschopnost. Důležitá byla také unijní podpora Ruska při jeho snahách o vstup do 

WTO. Se vstupem Ruska do WTO se také nabízí otázka, zda je nutné do nově vyjednávané 

smlouvy zapojit i otázky obchodu a zda nebudou právní základy WTO dostatečné pro 

vystavění nových podmínek mezi oběma aktéry. Toto řešení by zřejmě uvítalo spíše Rusko, 

jelikož by nebylo přímo vázáno další mezinárodní bilaterální smlouvou. Nicméně ze stejného 

důvodu by Evropská unie uvítala zapojení obchodní otázky do nové smlouvy (Barysch 2011). 

Vzhledem k unijní závislosti na dodávkách ropy a zemního plynu z Ruska se Unie 

snažila zavést společné technické a regulatorní energetické standardy. Zároveň usilovala o 

liberalizaci trhu s energiemi, a aby byl poskytnut přístup světovým korporací k ruským 

nerostným kapacitám na základně tržních, ne politických pravidel. S Ruskem byl tedy 

vyjednán přístup k Dohodě k energetické chartě (ECT; Energy Charter Treaty), kdy stejně 

jako u ostatních smluv naráželo vyjednání podmínek na překážky. Rusku se například 

nelíbilo, že  by charta měla být založena na evropském aquis. Přesto dohodu schválilo a 

podepsalo, nicméně následně odmítlo smlouvu ratifikovat (Podstata 2008). 

3.2 Dílčí shrnutí 

Vzájmené vztahy Evropské unie a Ruska zahrnují širokou škálu témat. V kapitole 

jsme se zaměřili na témata, které se dotýkají třech hlavním důvodů, proč EU podporuje 

strategickou spolupráci s Ruskem.  Prvním z důvodů je boj proti terorismu, organizovanému 

zločinu nebo ilegálnímu pohybu osob. Kaliningradská oblast, která je exlávou Ruska na 

unijním území,  je často vzhledem ke své nedostatečné ekonomické vyspělosti označována 

jako potenciální hrozba pro region. Současně je s Oblastí spjata otázka vízové povinosti 

ruských občanů při vstupu do Schengenského prostoru. Rusko by rádo docílilo odstranění 

vízové povinosti pro své občany, v krátkodobém horizontu však Unie přistoupila pouze na 

opatření, ulehčující cestování obyvatel Oblasti.  

 Jako druhý důvod spolupráce můžeme označit zajištění politické, sociální a 

ekonomické stability v regionu a ve světě.  S rozšiřováním Evropské unie východním směrem 
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došlo k přiblížení potenciálně nestabilních zemí k evropským hranicím. Skrze Evropskou 

politiku sousedství se EU snaží podpořit ekonomický a politický rozvoj těchto států. Rusko 

však na dané státy nahlíží jako na tradiční sféru svého vlivu, což způsobuje neshody mezi 

oběma partnery, jak k daným státům přistupovat. Důležitým bodem k zajištění stability 

regionu je také přítomnost zamrzlých konfliktů. Jelikož jejich znovu vypuknutí může ohrozit 

bezpečnost v regionu, je v zájmu obou aktérů, aby přispěli k jejich vyřešení. 

 Posledním bodem je vzájemná závislost v oblasti obchodu. Rusko a Evropská unie 

zaujímají přední příčky v obchodních statistikách svého protějšku. Rusko je hlavním 

dodavatelem energií pro evropský trh. Evropská unie je naopak primárním zdrojem přímých 

zahraničních investic ve federaci. Nelze ani marginalizovat důležitost unijních financí 

plynoucích ze vzájemného obchodu do ruského státního rozpočtu. 
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4 Hodnocení vzájemné spolupráce a perspektivy budoucího vývoje 

Vztah Ruska a Evropské unie zaznamenal za dobu jejich spolupráce několik dílčích 

úspěchů a pokroku ve spolupráci. Pokud však vezmeme v potaz všechny cíle deklarované, ať 

už ve Smlouvě pro partnerství a spolupráci nebo v jednotlivých strategiích, veškerá očekávání 

a potenciál spolupráce nebyly naplněny. Evropská unie tedy zmírnila svou rétoriku o 

budování „strategického partnerství založeném na společných hodnotách“ a namísto toho se 

soustředí na každodenní spolupráci ve snaze pomoci Rusku sblížit se s evropskými hodnotami 

a pravidly. 

Poslední kapitola je věnována zhodnocení přínosů, které Evropské unii a Rusku 

přinese přistoupení federace ke Světové obchodní organizaci. Dále nastíní průběh vyjednávání 

nové smlouvy, která nahradí Smlouvu o partnerství a spolupráci a představí nejnovější 

bilaterální dohodu Partnerství pro modernizaci. V neposlední řadě se zaměří na klíčový aspekt 

vztahů mezi Evropskou unií a Ruskem, což je energetická politika. 

4.1 Vstup Ruska do Světové obchodní organizace 

Vyjednávání ruského vstupu do Světové obchodní organizace trvalo celých 18 let. 

Rusko požádalo o vstup roku 1993, nicméně přístupová jednání byla dokončena až 16. 

prosince 2011 a po ratifikaci dokumentů ruským parlamentem došlo roku 2012 k plnému 

začlenění Ruska, které se tak stalo 156. členem WTO. Rusko bylo po dlouhou dobu jediným 

státem G20 a Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, který nebyl členem WTO.  

Dlouhé přístupové rozhovory byly zapříčiněny, kromě politických překážek, také 

počátečním nezájmem Ruska o vstup. Jelikož v 90. letech sestával export Ruska převážně 

z ropy a zemního plynu, na které se nevztahují silná ochranná opatření, Rusko necítilo 

potřebu přistoupit do organizace. Postupně se ruský export více diverzifikoval a větší část 

exportu zaujímají surové materiály nebo chemikálie. Změnu v přístupu také znamenalo 

zvolení nového prezidenta, Vladimira Putina. Přístup do WTO se tak opět stal primárním 

cílem zahraniční ekonomické politiky země. Právě v Putinově prvním volebním období došlo 

k uzavření bilaterální dohody mezi Ruskem a Evropskou unií. Vyjednávání byla ukončena 

roku 2004.  

Evropská unie podporovala vstup Ruska do WTO již od počátku. Jelikož je EU 

primárním obchodním partnerem Ruska a Rusko na druhou stranu zaujímá třetí příčku mezi 

evropskými obchodními partnery, byla podpora EU zvláště důležitá. Vstup do WTO Rusko 

zavazuje k přijetí multilaterálních obchodních pravidel, které podpoří stabilitu a kredibilitu 
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Ruska ve vztahu k jeho obchodním partnerům. Jak již bylo řečeno, podíl importu z Ruska 

tvoří necelých 12 % z celkového objemu importu, přičemž tento podíl každoročně stoupal, 

především díky importu energií. V roce 2011 činila jeho hodnota 199 miliard eur, následující 

rok se jednalo o 213 miliard, přičemž velikost objemu zůstává srovnatelná s růstem o tři 

desetiny procentních bodů z 11,6 na 11,9 % (European Commission 2013a). Přestože je 

obchodní vztah upravován Smlouvou o partnerství a spolupráci, která zajistila Rusku přístup 

na evropský trh v mnoha odvětvích, Evropská unie označila vstup Ruska do WTO jako 

nepostradatelný prvek svého obchodního vztahu s ním. „Jednání o přistoupení Ruska k WTO 

poskytne cestu, která sleduje evropské zájmy na ruském trhu, stejně jako další strategické 

politické cíle integrace Ruska a jeho ukotvení v otevřeném, právně založeném multilaterálním 

obchodním systému založeném na WTO.“ (European Commission 2005). 

Hlavním tématem bilaterálního vyjednávání byla otázka energií. Jednalo se především 

o nízkou cenu plynu. Evropská unie požadovala, aby Rusko ztrojnásobilo své ceny plynu a 

omezilo monopolní vliv Gazpromu.  Dalšími požadavky byla liberalizace služeb, jako jsou 

telekomunikace, bankovnictví nebo pojišťovnictví. V otázce průmyslu se jednalo především o 

harmonizaci technických a regulatorních standardů. Přes ruský odpor k liberalizaci odvětví a 

celkovému skromnému pokroku učiněnému při vyjednávání, EU v květnu 2004 dohodu 

podepsala, čímž ukončila bilaterální vyjednávání mezi oběma aktéry. Důvod, proč Unie 

dokument podepsala i přes řečené výhrady, může být čistě politický. Ve stejnou dobu, kdy 

bylo oznámeno uzavření WTO dohody, Rusko oznámilo, že hodlá podepsat Kjótský protokol, 

což byla jedna z unijních podmínek k ukončení vyjednávání. Právě ratifikace protokolu 

Ruskem vedla v konečném důsledku k jeho přijetí. Tato strategie může být vysvětlena úsilím 

evropské diplomacie zaujmout vedoucí postavení na poli změny klimatu, které Unie vycítila 

po odmítnutí Kjótského protokolu Spojenými státy americkými. Po dosažení svého cíle se 

Unie vrátila k projednávání nevyřešených ekonomických otázek (Zimmermann 2007). 

Rusko získá vstupem do Světové obchodní organizace volný a nediskriminující přístup 

na zahraniční trhy, spolu s omezením restriktivních opatření vůči ruským výrobkům. Stejně 

tak získá možnost zasahovat do utváření mezinárodních obchodních pravidel. Rusko si již 

nemůže dovolit zůstat stranou při utváření pravidel světového obchodu, jelikož by tato pozice 

dlouhodobě nepříznivě ovlivnila jeho ekonomické zájmy. V neposlední řadě dojde také k 

urychlení modernizaci ruské ekonomiky, které by nebylo možné bez mezinárodní výměny 

zboží, technologií nebo know-how (Portansky 2011). V důsledku to znamená, že vstup do 

WTO pozitivně ovlivní ruský export, jelikož se na něj budou vztahovat nižší tarify 
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v partnerských zemích, zúží se prostor pro anti-dumpingová, ochranná a vyrovnávací cla etc. 

Evropská unie má například přísné kvóty pro dovoz oceli ze zemí mimo Světovou obchodní 

organizaci nebo nastavená anti-dumpingová opatření pro ruský chlorid draselný. Evropská 

unie nyní nebude moci tyto nástroje používat ve stejném rozsahu, pokud nechce, aby ji Rusko 

vyzvalo skrze WTO Mechanismus pro řešení sporů. Právě sektory surových a nesurových 

kovů a chemikálií by měly jako první těžit z nově nastolených pravidel. Stejně tak bude 

Rusko nuceno snížit svá importní cla, omezit exportní cla nebo poskytnout větší přístup 

evropským firmám na trh služeb (Frean 2012). Právě liberalizace v obchodu služeb by měla 

být největším ruským přínosem vstupu. Dle analýzy Světové banky (Tarr a Volchkova 2010) 

budou výnosy ze služeb zaujímat 85 % z celkových přínosů vstupu. Evropská unie bude těžit 

z poklesu importních cel z průměrných 10 % na 7,8 %. V některých strategických odvětvích, 

jako je např. automobilový průmysl, se budou v dlouhodobém horizontu snižovat cla až o 

polovinu z nynějších průměrných 30 %. Je odhadováno, že toto snížení ročně ušetří unijním 

vývozcům 2,5 miliard eur, což povede k následnému nárůstu exportu do Ruska o 3,9 miliard 

eur ročně (European Commission 2013b). Současně pomůže k modernizaci a diverzifikaci 

ruské ekonomiky, které dále povedou k vytvoření ekonomiky založené na znalostech, což 

Rusko dlouhodobě označuje jako svůj cíl. Členství v organizaci zajistí stimulaci přímých 

zahraničních investic, konkurenceschopnosti a posílí ochranu duševního vlastnictví. Přestože 

je Evropská unie hlavním zahraničním investorem, dlouhodobě kritizovala Rusko právě kvůli 

nízké ochraně duševního vlastnictví a nedostatečné a nepřehledné právní úpravě investic. Je 

odhadováno, že až 75 % veškerých přímých zahraničních investic v Rusku pochází 

z Evropské unie. V roce 2010 měly evropské investice hodnotu 120 miliard eur (European 

Commission 2013b). Předpokladem je tedy nárůst přímých zahraničních investic. 

Restrukturalizaci ruské ekonomiky také pomůže zlevnění strojů a techniky, tedy hlavním 

vývozních artiklů Unie do Ruska, ke kterému dojde po úpravě cel. Vstup Rusku přinese také 

nárůst HDP, dle Světové banky se bude nárůst ruského HDP ve střednědobém horizontu 

pohybovat kolem 3,3 %. V dlouhodobém horizontu může být nárůst ruského HDP až 11 % 

(Tarr a Volchkova 2010). 
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4.2 Vyjednávání nové smlouvy 

V současné době patří mezi hlavní témata evropsko-ruských vztahů vyjednávání nové 

smlouvy, která nahradí stávající Smlouvu o partnerství a spolupráci. Na 21. summitu 

v Khanty-Mansiisk v roce 2008 započala vyjednávání nové smlouvy, která by reflektovala 

posun a změny ve vztahu obou aktérů. Do doby, než bude nová smlouva vyjednána a následně 

ratifikována, bude PCA každoročně prodlužována.  

Vyjednávání o nové smlouvě se dostalo do 13. kola, nicméně stále se nezdá, že by se 

obě strany přiblížily k uzavření smlouvy. Hlavní překážky ve vyjednávání nejsou pouze 

politické, naopak nejvíce rozepří vyvolávají oblasti obchodu a energií. Přestože Evropská unie 

stále trvá na dodržování lidských práv a demokratických principů v Rusku, není již primárním 

cílem Unie, aby tyto principy dominovaly nové smlouvě. V těchto oblastech bude EU na 

Rusko působit pomocí jiných organizací a institucí, jako je například Rada Evropy. 

První větší zpoždění ve vyjednávání způsobilo Polsko. Vyjednávání měla započít již 

roku 2006, nicméně Polsko tento návrh vetovalo jako odpověď na ruský zákaz dovozu 

polského masa. Následovala rozepře ohledně uznání Kosova a jeho budoucího vývoje a práv 

ruských minorit v pobaltských státech. Oficiální vyjednávání nové smlouvy tedy započalo 

roku 2008.  

Nicméně ještě téhož roku se vyskytl další důvod, který zkomplikoval vyjednávání. 

Vypuknutí války v Gruzii v srpnu roku 2008 a následné jednostranné uznání Abcházie a Jižní 

Osetie Ruskem. Evropskou podmínkou k opětovnému otevření vyjednávání bylo stáhnutí 

ruských vojsk. V říjnu téhož roku se počet ruských vojáků na území vrátil na stejný počet jako 

před vypuknutím konfliktu a vyjednávání mohla pokračovat. Jelikož však napjaté vztahy mezi 

oběma aktéry přetrvaly, Rusko roku 2010 opět posílilo své jednotky v regionu. Gruzie 

odpověděla vetováním návrhu ruského vstupu do WTO, který je klíčový i pro EU jako 

ruského obchodního partnera. 

Další komplikaci přineslo ruské odmítnutí ECT. Smlouva zahrnuje ochranu investic, 

zlepšení energetické účinnosti, otevření energetických kanálů a řešení mezinárodních sporů 

v oblasti energií. Jelikož Rusko odmítlo ECT ratifikovat, je nepravděpodobné, že by se 

uvedené principy staly součástí nové smlouvy. Jedním ze sporných bodů je také založení 

Dohody k energetické chartě na evropském energetickém aquis. Rusko se stejně jako v jiných 

případech odvolává na ztrátu suverenity. 



38 
 

Vyjednávání nové smlouvy ovlivnily také ruské spory s Ukrajinou. Prvotní rozepři 

vyvolala evropská opozice k Rusku během oranžové revoluce, kdy Evropská unie neuznala 

výsledky voleb, ve kterých vyhrál pro-ruský kandidát Janukovič. Druhý problém vyvolala 

odstávka ruského plynu, kde Ukrajina figurovala jako tranzitní země. Tato odstávka se dotkla 

také některých členských států Unie.   

Jedním z hlavních cílů v ekonomické oblasti je vytvoření zóny volného obchodu. 

Nová smlouva by měla na rozdíl o PCA stanovit konkrétní kroky k jejímu dosažení, jako je 

liberalizace obchodu zboží a služeb skrze zrušení celních tarifů a harmonizaci technických 

standardů. Rusko však vytvořilo roku 2010 celní unii s Běloruskem a Kazachstánem. Tento 

krok zkomplikoval v první řadě vstup Ruska do WTO. I přes tuto překážku se Rusko stalo 

roku 2012 členem Světové obchodní organizace, což dále zbrzdilo vyjednávání s Unií. Jelikož 

by vznik zóny volného obchodu nebyl možný bez ruského členství v organizaci, ustoupilo 

vyjednání nové smlouvy do pozadí, aby byl zajištěn hladký průběh vstupu do WTO. Rusko se 

svým vstupem do organizace zavázalo přijmout WTO pravidla mezinárodního obchodu, není 

tedy potřeba, aby byly ty samé podmínky vyjednány i v nové smlouvě s EU. Došlo by ke 

zbytečné duplicitě, jelikož mezinárodní obchod Evropské unie je od počátku upravován 

GATT/WTO (Matta 2007). 

Vzhledem ke komplikacím, které vyjednávání nové smlouvy provází se Evropská unie 

a Rusko zaměřilo na novou bilaterální smlouvu, která upravuje ekonomické vztahy obou 

aktérů. 

4.2.1 Partnerství pro modernizaci 

Zatímco pokračuje vyjednávání nové smlouvy, Evropská unie pracuje s Ruskem na 

prozatím nejnovější bilaterální dohodě, kterou je Partnerství pro modernizaci (P4M; 

Partnership for modernization). V červnu roku 2010 přijali oba aktéři společné prohlášení na 

summitu v Rostově na Donu. V prosinci téhož roku byl následně přijat pracovní plán, který 

slouží jako neoficiální nástroj pro implementaci P4M, a který je každoročně obnovován. 

Cílem partnerství je podpořit ruskou modernizaci a liberalizaci ekonomiky a 

dodržování zásad právního státu. Evropští diplomaté a politici předpokládají, že koncept 

Partnerství pro modernizaci může být úspěšný, jelikož se iniciativa zabývá především 

ruskými domácími prioritami. V současné době nemá Rusko prostředky k dosažení 

modernizace ekonomiky vlastním přičiněním. Ruská ekonomika byla silně ovlivněna finanční 

krizí z let 2008 a 2009, kdy došlo k poklesu ceny ropy a zemního plynu a zároveň k poklesu 
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poptávky po energiích, což ve výsledku vedlo ke snížení příjmů státního rozpočtu.  Ruské 

HDP spadlo v roce 2009 o 9 % a přímé zahraniční investice se snížily na polovinu. Evropská 

unie tedy pomůže Rusku poskytnutím technologií, kapitálu a vědomostí (Barysch 2010). 

Názory na podobu modernizace se však již od samého počátku rozcházejí. Evropská 

unie doufá, že diverzifikace a modernizace ekonomiky vyprodukuje nejen udržitelný růst 

státu, ale zároveň přispěje k liberalizaci v politické oblasti a Rusko se tak stane 

demokratičtějším, zodpovědnějším a otevřenějším. Kreml naopak zdůrazňuje důležitost 

ekonomických vztahů. Rusko by rádo docílilo společné průmyslové politiky, podpory inovací 

a bezvízového vstupu. Evropská unie naproti tomu trvá na posílení právního státu, otevřenosti 

trhů a kooperace v oblastech vědy a výzkumu. Pro dosažení konsenzu je dokument opatřen 

dlouhým seznamem priorit obou aktérů. Následující výčet pokrývá hlavní oblasti (European 

Union 2012a): 

• podpora energetické účinnosti a snižování energetické náročnosti, 

• ochrana životního prostředí a podpora mezinárodního vyjednávání v boji 

s klimatickými změnami, 

• doprava,  

• zdraví,  

• liberalizace obchodu a integrace do světové ekonomiky,  

• identifikace a odstranění bariér obchodu a investování, 

• posílení spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, včetně vesmírného a 

jaderného výzkumu, 

• podpora malých a středních podniků, 

• spolupráce mezi kosmickými agenturami, 

• posílení zásad právního státu, boj s korupcí a zlepšování sociálního klimatu, 

• posílení vazeb mezi lidmi, včetně liberalizace vízového režimu. 

Jak je vidět, velká část projektů se překrývá s cíli, které byly definovány již ve 

společných prostorách, P4M se tedy mimo jiné snaží o zintenzivnění spolupráce. Mezi témata, 

která způsobují neshody, patří budoucí směřování Ukrajiny, uvalení sankcí vůči Íránu, zrušení 

vízové politiky vůči ruským občanům, zajištění stabilních dodávek ropy a zemního plynu aj.  
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Jako hlavní úspěchy spolupráce za rok 2012 označuje zpráva o pokroku (European 

Union 2012b) ruský vstup do Světové obchodní organizace, kooperaci v oblasti vesmírného 

výzkumu, vynesení GPS satelitu Galileo na oběžnou dráhu pomocí rakety Sojuz a následné 

stanovení cílů v oblasti globálního satelitního naváděcího systému nebo podepsání bilaterální 

smlouvy mezi Polskem a Ruskem, týkající se bezvízového pásma na hranicích mezi Polskem 

a Kaliningradskou oblastí. Byl schválen finanční rámec projektů, na kterých se bude podílet 

EU společně s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD; European Bank for 

Reconstruction and Developement) a Evropskou investiční bankou (EIB, European 

Investment Bank). Celkem byly schváleny půjčky a financování v přibližné hodnotě 410 

miliónů eur. Ruská strana poskytne prostřednictvím Vnesheconombank (VEB) 7 miliard 

rublů. 

Všechny cíle a programy vytyčené Partnerstvím pro modernizaci v oblastech vědy a 

výzkumu, budou bezpochyby velmi užitečné pro firmy a občany, kteří se na nich budou 

podílet. Nicméně otázkou zůstává, nakolik budou schopny modernizovat ruskou ekonomiku 

jako celek. Jedním z důvodů je top-down způsob modernizace a zaměření ruské strany na 

velké investiční projekty. Druhým důvodem může být samotný přístup Ruska, který je ve 

většině případů ryze formálního charakteru. Pokud Rusko chtělo modernizovat a liberalizovat 

svou ekonomiku a politiku, mohlo tak učinit již v rámci Smlouvy pro partnerství a spolupráci 

nebo společných prostor. 

4.3 Energetická spolupráce 

Primárním tématem ekonomického vztahu Ruska a Evropské unie je energetický 

sektor. Ropa a zemní plyn mají největší podíl na ruském exportu do Unie a Rusko je zároveň 

hlavním unijním dodavatelem. Unie je zároveň dominantním investorem v ruském 

energetickém sektoru. Rusko zabezpečuje téměř třetinu spotřeby ropy a zemního plynu 

v členských státech, přičemž některé ze států jsou stoprocentně závislé na ruských dodávkách. 

V roce 2010 byla Evropská unie z necelých 53 % závislá na importu paliv. Jelikož 

produkce paliv uvnitř EU27 každoročně klesá, předpokládá se, že do roku 2030 bude Unie 

importovat  až 75 % ropy a zemního plynu. Graf rostoucí závislosti Evropské unie na importu 

energií je řazen v příloze. Dodávky energií pocházejí z omezeného počtu zemí, které jsou ve 

většině případů nestabilní. Pro Evropskou unii je tedy důležité přispět ke stabilitě těchto zemí, 

stejně jako diverzifikovat své zdroje dodávek, přepravní trasy a zdroje paliv. Jak již bylo 

řečeno, hlavním dodavatelem ropy a zemního plynu je Rusko. V roce 2010 byl jeho podíl na 

importu ropy 34 % a na importu zemního plynu 35 %. Druhým nejdůležitějším dodavatelem 
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je Norsko, zbylé dodavatele a jejich podíl na importu můžeme vidět na grafech 4.1 a 4.2 

(Solana 2008, European Commission 2012). 

 

Graf 4.1 Import zemního plynu dle země původu v roce 2010 (v %) 

 

Zdroj: European Commission, vlastní zpracování 

 

Graf 4.1 Import ropy dle země původu v roce 2010 (v %) 

 

Zdroj: European Commission, vlastní zpracování 
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Evropská unie chtěla docílit větší stability dodávek energií přijetím Dohody o 

energetické chartě, která měla podporovat a ochraňovat investice, bezpečné dodávky a tranzit 

v energetickém sektoru. Jedná se o multilaterální dohodu, která vstoupila v platnost roku 1998 

a vedle členských států Unie zahrnuje také například Kazachstán, Ukrajinu, Norsko nebo 

Austrálii. Evropská unie chtěla, aby se členem stal také její primární dodavatel energií – 

Rusko. Přestože Rusko dohodu v roce 2008 podepsalo, následně upustilo od její ratifikace, 

čímž ji umístilo do pozice provizorního použití. Rusko se tímto krokem dostalo do šedé zóny 

mezinárodního práva. Jelikož oficiálně neodstoupilo od smlouvy, je teoreticky možné, aby se 

po ratifikaci smlouvy stalo členem dohody (Nappert 2010). Přestože Rusko smlouvu roku 

2008 podepsalo, již roku 2003 vydalo Energetickou strategii Ruské federace do roku 2020, ve 

kterém spojilo produkci a vývoz ropy s otázkou národní bezpečnosti. Dle Ruska je 

energetická politika nerozlučně spjata s národní bezpečností a slouží k ochraně státní 

suverenity. Zároveň však chce zůstat spolehlivým obchodním partnerem. Odmítnutí ratifikace 

ECT zdůvodnilo právě rozporem mezi obsahem smlouvy a cíli federace a ekonomickou 

nevýhodností. Přijetí smlouvy by znamenalo ukončení monopolu ruských společností a 

jednodušší přístup nezávislých exportérů k transportním trasám. Jelikož Evropská unie 

očekávala, že se principy obsažené v ECT stanou součástí nové smlouvy mezi EU a Ruskem, 

bude potřeba vyjednat nové podmínky, které budou upravovat energetický sektor.  

Hrozba, kterou představují dodávky Ruska do EU, jsou dány především nejistotou, 

jakým směrem se budou ubírat ekonomické a politické reformy v zemi. V prvních dvou 

volebních obdobích prezidenta Putina došlo k posílení státního vlivu v energetických 

společnostech.  Gazprom, státem podporovaný monopol, který se zabývá produkcí zemního 

plynu, ovládá téměř třetinu světových zásob, což znamená téměř 90 % veškeré ruské 

produkce. Zároveň ovládá většinu státních plynovodů. Export ropovodů je také ovládán 

státním monopolem, Transneftem. Nezávislí producenti ropy a zemního plynu tedy nemají 

přístup k exportní infrastruktuře a jsou nuceni svou produkci prodávat Gazpromu pod tržní 

cenou. Jelikož ruské monopoly ovládají přepravní cesty, je pro Evropskou unii nemožné 

diverzifikovat své dodavatele skrze dodávky z bývalých sovětských republik a z Kaspického 

moře. Státy, jako je Kazachstán nebo Turkmenistán, nemohou vyzvat monopol Gazpromu, 

aby získaly přístup k plynovodům (respektive ropovodům). Přístup dalších dodavatelů by vedl 

ke snížení cen, což by ovlivnilo tržby Gazpromu (Kovačovská 2007). 

Avšak největší hrozbou, kterou představuje státem kontrolovaný monopol, je možnost 

Ruska využívat odstávky energií k dosažení svých politických cílů, jako se to stalo v roce 
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2006 a 2009, při sporu s Ukrajinou. Použití tohoto nástroje zahraniční politiky je však 

diskutabilní ve vztahu k Evropské unii. Evropská unie není jediný závislý člen vztahu, Rusko 

naopak potřebuje finance plynoucí ze vzájemného obchodu. Jak bylo řečeno v předcházející 

kapitole, Unie odebírá téměř 80 % veškeré ruské produkce ropy a 70 % produkce zemního 

plynu, zatímco ruská strana zabezpečuje „pouze“ 35 % unijní spotřeby. Jako daleko 

problematičtější se tedy jeví rostoucí závislost Unie na ruských dodávkách. Nicméně, stejně 

jako dané ropovody a plynovody zabraňují diverzifikaci unijních dodavatelů, je pro Rusko 

nemožné v krátkodobém horizontu změnit své odběratele (Ibid). 

Evropské snahy o snížení závislosti na Rusko jsou stále nekonsolidované, přestože 

existuje shoda mezi členskými státy o zajištění stabilních dodávek energií. V současné době 

jsou vztahy upravovány Společnou zahraniční a bezpečnostní politikou. Některé z členských 

států, zejména ze střední a východní Evropy, tedy volají pro vytvoření společné energetické 

politiky. Státy jako Česká republika nebo Maďarsko jsou více závislé na dodávkách energií 

z Ruska než státy západní Evropy, což je dáno zejména jejich polohou (European 

Commission 2012). Vzhledem k jejich velikosti a vnitrostátnímu umístění je pro ně složitější 

diverzifikovat své zdroje, nebo ovlivnit ruskou energetickou politiku. Proti zavedení společné 

politiky v oblasti energií byly zejména státy, které jsou téměř soběstačné, Velká Británie a 

Dánsko. Jelikož se však zásoby ropy v Severním moři zmenšují, nastává postupný obrat i 

v přístupu Velké Británie ke společné energetické politice (Kovačovská 2007). 

Vzhledem k absenci společné energetické politiky mají členské státy tendenci snažit se 

diverzifikovat své zdroje pomocí bilaterálních dohod. Příkladem je projekt Nord Stream, na 

kterém se spolu s Ruskem podílí Německo. Nejednotnost Unie přispívá k ruské strategii 

získat větší ekonomický a politický vliv v Evropě. Dalším z projektů na stavbu nového 

plynovodu je South Stream, který vznikl jako odpověď na evropský projekt Nabucco. 

Evropská Unie ve snaze diverzifikovat své zdroje představila stavbu plynovodu Nabucco, 

který povede zemní plyn z oblasti Kaspického moře skrze Turecko, Bulharsko, Rumunsko a 

Maďarsko do Rakouska. Jako odpověď ruská strana představila South Stream, jež povede pod 

Černým mořem do jihovýchodní Evropy. Jediný z plynovodů, který je již v provozu je Nord 

Sream, který vede po dně Baltského moře a vede do Německa. Nord i South Stream se tak 

vyhnout tranzitu skrze pro Rusko problematické země, Ukrajinu a Bělorusko (Cameron 

2010). 
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4.4 Dílčí shrnutí 

Poslední kapitola byla věnována zhodnocení nejnovějších aspektů vztahu Evropské 

unie a Ruska. V roce 2012 Ruská federace vstoupila po 18 letech do Světové obchodní 

organizace. Evropská unie tento krok dlouhodobě podporovala, jelikož předpokládá, že 

přijmutí pravidel mezinárodního obchodu usnadní obchodní výměnu mezi partnery. 

Odstraněním překážek v podobě vysokých cel a ochraných opatření přispěje k nárůstu 

exportu. Přijmutí pravidel pro ochranu investic a duševního vlastnictví zase podpoří vyšší 

podíl evropských přímých zahraničních investic. 

 Jelikož platnost smlouvy PCA vypršela v roce 2007, vnikla potřeba vyjednání nové 

smlouvy. Již od počátku však vzájemný dialog narážel na řadu problémů, ať už politických, 

jako byla válka v Gruzii, nebo ekonomických, odmítnutí Dohodě k energetické chartě 

Ruskem. Jelikož nebylo do dnešních dnů dosaženo výrazného pokroku ve vyjednávání, upřela 

se pozornost Evropské unie a Ruska k nejnovější bilaterální dohodě Partnerství pro 

modernizaci. Tato smlouva má podpořit modernizaci a diverzifikaci ruské ekonomiky. 

Poslední část kapitoly byla zaměřena na oblast, která determinuje politické i 

ekonomické vztahy obou aktérů – energetický sektor. Rusko je hlavním unijním dodavatelem 

energií a Unie představuje hlavního investora v ruském energetickém sektoru. Podíl ruských 

dodávek ropy a plynu převyšuje třetinu veškerého unijního importu. Vzhledem k rostoucí 

unijní závislosti na importu energií a tedy i rostoucí závislosti na ruských dodávkách, se Unie 

snaží dosáhnout vyšší stability dodávek, např. přijetím Dohody k energetické chartě, a 

diverzifikace svých dodavatelů, výstavbou nového plynovodu. 
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5 Závěr 

Vztahy mezi Evropskou unií a Ruskou federací byly v posledních dvou dekádách 

často velmi složité. Vzájemná kooperace aktérů má nicméně zásadní význam pro hospodářský 

a politický rozvoj Ruska, zabezpečení dodávek energií pro Evropskou unii, podporu stability 

v regionu východní Evropy nebo důvěryhodnost zahraniční politiky Unie. I přes nárůst 

ekonomických vztahů a společných projektů a iniciativ, ve kterých bylo dosaženo mnoha 

dílčích úspěchů, byl učiněn pouze limitovaný pokrok při dosažení deklarovaných cílů a 

naplnění celého potenciálu vztahu. Spolupráce Unie a Ruska je komplexní. Silná 

interdependence v oblasti energií a několik kilometrů společných hranic jsou stejně důležité 

jako potenciálně nestabilní region společného sousedství nebo společných očekávání.  

Cílem první kapitoly bylo nastínit vývoj vztahů mezi Evropskou unií a Ruskem po 

rozpadu Sovětského svazu a popsání hlavního institucionálního a smluvního rámce.  Evropská 

unie cítila příležitost podpořit Rusko při změně ekonomického a politického systému. Ruské 

reformy hospodářství a politického systému, však probíhaly neodborně a ukvapeně, což mělo 

za následek hospodářský úpadek Ruska a oslabení jeho vlivu v zahraniční politice. Po nástupu 

prezidenta Putina k moci došlo k oživení ekonomiky a znovu obnovení ruského politického 

postavení. Pro Evropskou unii však již nebylo jednoduché ovlivňovat vnitřní dění v Rusku. I 

přesto označovala po dlouhou dobu Rusko jako svého strategického partnera. V současné 

době se, ale od daného konceptu upouští a snaží se zaměřit především na ekonomickou 

dimenzi vztahu. 

Právní rámec vztahu je upravován Smlouvou o partnerství a spolupráci, která byla 

později doplněna o čtyři společné prostory. Svým rozsahem a obsahem udává dominantní 

postavení Ruska v evropské zahraniční politice. Smlouva o partnerství a spolupráci výrazně 

posílila oficiální vazby mezi oběma uskupeními a můžeme ji označit za jádro vztahu. 

V současné době probíhají vyjednávání o nové smlouvě, která nahradí zastaralou PCA a 

zároveň poskytne právní základ pro společné prostory. 

Druhá kapitola se zabývala třemi oblastmi vztahu, které se dotýkaly hlavních důvodů 

strategické spolupráce EU a Ruska. Prvním z důvodů je boj proti terorismu, organizovanému 

zločinu nebo ilegálnímu pohybu osob. S tímto tématem je spojen problém Kaliningradské 

oblasti. S rozšířením unie došlo k jeho odříznutí od Ruska. Oblast bývá zároveň označována 

jako potenciální hrozba pro stabilitu regionu pro svou nízkou ekonomickou úroveň. Postavení 

kaliningradské oblasti bývá také využívána Ruskem, při jednání o bezvízové povinnosti pro 

ruské občany. Druhým důvodem je zajištění stability regionu, který je označován jako 
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společné sousedství. Tyto země jsou důležité pro politickou i ekonomickou stabilitu obou 

aktérů, jelikož danými státy prochází ropovody a plynovody zajišťující dodávku energií do 

Evropy. A v neposlední řadě jde o vzájemnou závislost obou aktérů na společné obchodní 

výměně. Evropská unie zaujímá první místo v ruském zahraničním obchodě, zatímco Rusko 

je třetím nejdůležitějším unijním obchodním partnerem. Hlavní obchodní komoditou je ropa a 

zemní plyn, což často učinilo otázku obchodu nejen ekonomickým, ale také politickým 

tématem. 

Poslední kapitola se zaměřila na zhodnocení nejnovějších událostí ve vztahu Ruské 

federace a Evropské unie. Ruská federace se po 18 letech stala členem Světové obchodní 

organizace, což usnadní obchodní výměnu mezi aktéry. Jelikož dojde k redukci cel a jiných 

obchodních bariér a zároveň bude posílena právní úprava investic a duševního vlastnictví, 

dojde k nárůstu obchodu. Ruský vstup do WTO byl také důležitý s ohledem na naplnění 

unijního cíle vytvořit společně s Ruskem zónu volného obchodu. Kroky, které musí být 

dosaženy k jeho dosažení budou obsaženy v nově vyjednané smlouvě, která nahradí stávající 

PCA. V současné době však vyjednávání stagnují a Unie tedy obrátila svou pozornost na 

nejnovější bilaterální smlouvu, Partnerství pro modernizaci, která má pomoci Rusku 

s modernizací a diverzifikací jeho ekonomiky. Poslední část kapitoly se zaměřila na analýzu 

oblasti, která determinuje ekonomické i politické vztahy Ruska s Unií, energetický sektor. 

Rusko se podílí na třetině evropských dodávek energií. Vzhledem k rostoucí unijní závislosti 

na importu energií ze třetích zemí a rostoucí závislosti na ruském energetickém sektoru, se 

snaží Evropská unie diverzifikovat své dodavatele, skrze projekt Nabucco, a zároveň podpořit 

stabilitu dodávek od stávajících partnerů pomocí Dohodě k energetické chartě. 
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Seznam zkratek 

CIS Společenství nezávislých národů 

EaP Východní partnerství 

EBRD Evropská banka pro obnovu a rozvoj 

ECT Dohoda k energetické chartě 

EIB  Evropská investiční banka 

ENP Evropská politika sousedství 

ENPI Evropský nástroj sousedství a parterství 

EU Evropská unie 

FTD Facilitated Transit Documents 

FRTD Facilitated Rail Transit Documents 

IMF Mezinárodní měnový fond 

NATO Severoatlantická aliance 

OSCE Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 

P4M Partnerství pro modernizaci 

PCA Dohoda o partnerství a spolupráci 

PPC Stálá rada partnerství 

TACIS Technická podpora Společenství nezávislých států 

UN Organizace spojených národů 
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WTO Světová obchodní organizace



 
 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

 

 

Prohlašuji, že 

 

- jsem byla seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 
121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 
náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního  
a § 60 – školní dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-
TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 
3); 

- souhlasím s tím, že bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována 
v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské 
práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o bakalářské práci budou zveřejněny 
v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 
s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 
využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 
mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 
vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 11. května 2013 

……………………………… 

        Karin Plšková 



1 
 

Seznam příloh 

Příloha č.1 : Přehled hlavních obchodních partnerů Evropské unie a Ruska 

Příloha č.2 : Mapa Kaliningradské oblasti 

Příloha č.3 : Mapa zamrzlých konfliktů 

Příloha č.4: Závislost EU na importu energií 

Příloha č.5: Trasy plynovodů Nabucco, South Stream a Nord Stream 

 



1 
 

Přílohy 

Příloha č.1 Přehled hlavních obchodních partnerů Evropské unie a Ruska 
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Příloha č.2 Mapa Kaliningradské oblasti 

 

Zdroj: Google maps 2013 
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Příloha č.3 Mapa zamrzlých konfliktů 

 

Zdroj: Kamov 2006 
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Příloha č.4: Závislost EU na importu energií 

 

Zdroj: European Commission 2012 



1 
 

Příloha č.5: Trasy plynovodů Nabucco, South Stream a Nord Stream 
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