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1. Úvod 

EU je politický a ekonomický koncept, původně iniciovaný Jeanem Monetem, z důvodu 

odvrácení 3. světové války. Proto roku 1952, tzv. Pařížskou smlouvou, šest států, tedy Velká 

Británie, Německo, Itálie a země Beneluxu, založilo Evropské společenství uhlí a oceli. Podle 

Moneta měly mít kontrolu nad hlavními zdroji zbrojařského průmyslu nadnárodní instituce. 

Postupem času Evropa začala prohlubovat spolupráci, která vyústila v uskupení 

s 28 státy, ale tím tato integrace neskončila. Dnešní EU kooperuje s uskupeními mimo hranice 

Evropy, ať už se Spojenými státy americkými nebo Asií či Afrikou. Jedná se o obrovský gigant 

a jen těžko si dovedeme představit jeho rozpad. Představitelé evropských institucí i členských 

států denně pracují na rozšiřování demokracie a hájení lidských práv. Usilují také o prosperující 

a konkurenceschopnou Evropu, čímž musí prohlubovat hospodářské vztahy se svými sousedy. 

Z tohoto důvodu vznikla evropská politika sousedství a v návaznosti na ni Východní partnerství 

EU, které se zcela zaměřuje na státy východní Evropy a jižního Kavkazu. 

Tato bakalářská práce je věnována právě Východnímu partnerství EU.  

Je členěna do tří hlavních kapitol. Kapitola „Východní partnerství jako součást evropské 

politiky sousedství“ je zaměřena na vývoj Evropské politiky sousedství, její nástroje a cíle. 

Dále je zde věnována pozornost původu programu Východního partnerství, celému jeho 

formování a rozpočtu na období 2010-2013, je zde také uvedeno zapojení východních partnerů 

do projektů v rámci sedmého rámcového programu.  

V kapitole “Vzájemná spolupráce východních partnerů s EU“ jsou krátce 

charakterizováni jednotliví východní partneři, dohody, díky nimž dané státy s EU spolupracují 

a také vazby mezi jednotlivými východními partnery a EU. Větší pozornost je věnována 

Ukrajině, vzhledem k nynější situaci na poloostrově Krym.  

Kapitola „Efekty spolupráce východních partnerů s EU“ je zaměřena na ekonomické 

efekty ze spolupráce zemí Východního partnerství, je zde popsán průběh plnění 

demokratických kritérií v těchto zemích. Detailněji je tato kapitola zaměřena na budoucnost 

Ukrajiny, která čelí rozhodnutí, zda se vydá proevropskou či proruskou cestou. Je zde vysvětlen 

tlak Ruska na Východní partnery prostřednictvím svého politického vlivu a také objasněn 

koncept Euroasijské unie s tím související. Vzhledem k současné situaci je zde přiblížena 

historie plynových krizí a objasněna nynější situace vztahů Ukrajiny a Ruska z hlediska této 

vzácné komodity.   
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Cílem této bakalářské práce je zhodnotit efekty spolupráce východních partnerů s EU, 

predikovat možný budoucí vývoj vycházející z takto nastavené spolupráce a získat komplexní 

informace o aktuálním dění v tomto uskupení. 

Mezi metody, které jsou v této práci použity, patří metoda deduktivně-teoretická, 

metoda deskripce, komparace a syntézy.  
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2. Východní partnerství jako součást evropské politiky sousedství 

2.1 Formování evropské politiky sousedství 

Zmínka o spolupráci se zeměmi sousedícími s EU, z níž poté vznikla Evropská politika 

sousedství, padla na summitu Evropské rady v Kodani v roce 2002. Samotná Evropská politika 

sousedství (ENP – European neighbourhood policy) se začala formovat od roku 2003 

v návaznosti na budoucí rozšíření Evropské unie o dalších 10 členů, tj. Česká republika, 

Slovensko, Slovinsko, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Malta, Kypr. Jedná se 

historicky o největší rozšíření EU, v rámci kterého Evropská unie získala další přímé sousední 

státy.  

ENP tak měla zabránit vzniku nových dělících linií a nastartovat hlubší dimenzi 

politické, bezpečnostní, ekonomické a kulturní spolupráce směřující k větší integraci mezi EU 

a jejími sousedy. Dále také silně apelovala na dodržování zásad demokracie. 

Server Evropské komise (2011) uvádí, že: „EPS nabízí sousedním zemím rozšířené 

preferenční obchodní vztahy, podíl na vnitřním trhu EU, lepší propojení s unií (např. v oblasti 

energetiky, dopravy a telekomunikací), možnost účastnit se některých programů EU, a zvýšenou 

finanční a technickou pomoc.“ 

V březnu 2003 Evropská komise představila sdělení „Širší Evropa – sousedství: nový 

rámec vztahů s našimi východními a jižními sousedy.“ (euractiv.cz, 2004) Jižními sousedy jsou 

Alžírsko, Egypt, Jordánsko, Izrael, Libanon, Libye, Maroko, Sýrie, Tunisko, Západní břeh 

Jordánu a pásmo Gazy a k východním sousedům řadíme Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, 

Gruzii, Moldavsko a Ukrajinu) (ec.europa.eu, 2010). 

Na obrázku č. 2.1. jsou hnědou barvou označení členové Evropské politiky sousedství. 

Součástí ENP nejsou všichni sousedé, nicméně státy, které zde nepatří, jsou již kandidátskými 

státy EU, mezi něž patří Turecko, Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Island nebo také 

potencionálními kandidátskými státy, mezi něž se řadí Bosna a Hercegovina, Albánie a Kosovo. 

EU je díky tomuto geografickému uspořádání obklopena mnoha příležitostmi.  
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Obr. 2.1. Členové evropské politiky sousedství 

 

Zdroj: ec.europa.eu, 2013 

Země bývalého SSSR sjednaly s Unií smluvní vztah v podobě Dohody o partnerství a 

spolupráci (Partnership and Cooperation Agreement - PCA) a země Středomořského partnerství 

(Euro-Mediterranean partnership) sjednaly s Unií smluvní vztah v podobě Asociačních dohod 

(Association Agreement – AA). „Pro Bělorusko, Libyi a Sýrii nebyla ENP prozatím aktivována 

vzhledem k neexistenci rámcové smlouvy PCA nebo AA.“ (euroskop.cz, 2014a) 

Koho se naopak evropská politika sousedství netýká, jsou státy ESVO, tzn. Norsko, 

Island, Švýcarsko a Lichtenštejnsko a kandidátských zemí, tzn. Černá Hora, Srbsko, 

Makedonie, Turecko a Island. Dále pod ENP nespadají země, které by se v dohledné době členy 

EU stát mohly (euroskop.cz, 2014a). Rusko také nespadá do Evropské politiky sousedství, ale 

je „strategickým partnerem“ EU (Albrycht, 2010)Toto bylo vyjednáno v roce 2003 na summitu 

v Petrohradu (euroskop.cz, 2014a). 

V roce 2004 Evropská komise představila strategický dokument „Evropská politika 

sousedství,“ který shrnuje postup Evropské unie k některým sousedním zemím (euractiv.cz, 

2013). Vydala první zprávy o Izraeli, Jordánsku, Moldávii, Maroku, Palestinské samosprávě, 

Tunisku a Ukrajině. A na základě těchto zpráv vydala prvních 7 akčních plánů, které byly 

prováděny od roku 2005. V témže roce bylo Komisí zveřejněno dalších 5 zpráv o Arménii, 

Ázerbajdžánu, Gruzii, Egyptu a Libanonu a v následujícím roce byly taktéž prováděny. Akční 

plány pro Egypt a Libanon byly prováděny v roce 2007 (euroskop.cz, 2014a).  
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Všechny akční plány byly tedy sestaveny přesně podle potřeb, zájmů a kapacit 

jednotlivých států (Cihelková, 2011). 

Na serveru euractiv.cz (2013) se uvádí, že: „V roce 2006 a 2007 Komise vypracovala 

další návrhy jak posílit EPS, které již byly v únoru 2008 schváleny Radou.“ Na základě těchto 

návrhů v roce 2008 vznikla Středomořská unie, kde se zařadily státy jako Alžírsko, Egypt, 

Izrael, Palestinská samospráva, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Sýrie a Tunisko. 

Stěžejním datem v historii ENP je 7. květen 2009, kdy se konal zahajovací summit 

Východního partnerství. A v září 2011 proběhl druhý summit Východního partnerství v Polsku. 

Podrobněji se jimi však budeme zabývat až v  podkapitole 2.2.1. 

2.1.1 Financování Evropské politiky sousedství 

Zatímco ENP značí Evropskou politiku sousedství, tak ENPI se rozumí Evropský 

nástroj sousedství a partnerství (European Neighbourhood and Partnership Instrument - ENPI), 

který fungoval od 1. ledna 2007 a platil do roku 2013. Jednalo se o jediný nástroj spolupráce 

pro východní a jižní sousedy Evropské unie. V tomto programovacím období disponoval zhruba 

12 mld. EUR. Nahradil tak stávající programy, TACIS (Technical Assistance for the 

Commonwealth of Independent States – MEDA) pro východní evropské země a MEDA 

(MEsures D’Accompagnement – MEDA) pro středomořské země, z minulého programovacího 

období. TACIS disponoval 3,14 mld. EUR a v rámci MEDA 5,35 mld. EUR (euroskop.cz, 

2014a). 

Pro období 2014 až 2020 vznikl fond Evropský nástroj sousedství ENI (European 

neighbourhood instrument) a tak ENPI nahradil. Jeho rozpočet činí pro programovací období 

2014-2020 15,432 miliard EUR v běžných cenách (eutrainingsite.com, 2013). 

Mezi hlavní prvky ENI patří: 

- aplikace diferenciace a princip „více za více,“ 

- zkrácení délky programovacích procesů a jejich zjednodušení, 

- zefektivnění nástroje. 

Princip „více za více“ znamená, že EU může podporovat ty státy, které provádí rozsáhlé změny 

a reformy v procesu demokratizace. Podle rozsahu těchto reforem a změn se diferencuje úroveň 

spolupráce s partnerskými zeměmi. Zkrácení délky programovacích procesů a jejich 

zjednodušení umožní, aby pomoc byla doručena státům evropské politiky sousedství mnohem 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feuropeaid%2Fwhere%2Fneighbourhood%2Foverview%2F&ei=JIbhUoD0KcTEtQaUrIC4AQ&usg=AFQjCNHPqB_5bpJG9E3tH4jG9h9zkcfn3g&bvm=bv.59930103,d.Yms
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rychleji. Pokud rámec nástroje koresponduje s cíli, které byly sjednány s partnerskými zeměmi 

v rámci evropské politiky sousedství, ENI bude efektivnější (eutrainingsite.com, 2013). 

2.1.2 Cíle evropské politiky sousedství 

 Hlavním cílem evropské politiky sousedství byla bezpečnost a také aby se sousedící státy 

podílely na 4 svobodách EU, ale nepředpokládalo se ve střednědobém horizontu jejich členství 

v Unii (euractiv.cz, 2004). Usiluje se o prosperitu a stabilitu sousedících zemí (Cihelková, 

2011). Jelikož jejich prosperita a stabilita přinese totéž i samotné Evropské unii. Jejich trhy 

budou pro EU o to atraktivnější. Prohloubí se tak zahraniční obchod a prosperovat z něj budou 

obě strany.  

 Mezi další cíle můžeme zařadit podporu mobility, např. prostřednictvím dohod o vízovém 

režimu nebo dohod o zpětném přebírání osob. 

2.2 Profil východního partnerství 

Obr. 2.2 Členové Východního partnerství 

 

Zdroj: novinite.com, 2013 

 Východní partnerství je iniciativou Evropské unie, která zahrnuje státy východní Evropy 

a jižního Kavkazu. Jedná se o Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzii, Moldavsko a Ukrajinu. 

Spolupráce zemí Východního partnerství a EU funguje v rámci 4 platforem, a to: 
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1) demokracie, 

2) řádné správy věcí veřejných a stability hospodářské integrace a konvergence 

s politikami EU,  

3) energetické bezpečnosti, 

4) mezilidských kontaktů. (eeas.europa.eu, 2014) 

 Smyslem tohoto partnerství je prohloubit vztahy mezi EU a těmito zeměmi v rámci 

politické spolupráce a ekonomické integrace. (easternpartnership.org, 2012) Politickou 

spoluprací je myšlena, jak tvrdil Miroslav Topolánek na summitu VP v Praze, solidarita, 

podpora reforem a rozvoj lidských práv. (eu2009.cz, 2011) Dále do takové spolupráce patří 

podpora reforem zaměřených na právní stát a reformy směřující k otevřenosti tržního 

hospodářství (european-council.europa.eu, 2013). 

 Podpora těchto hodnot přispěje ke stabilitě, bezpečnosti a prosperitě jak všech účastníků 

Východního partnerství, tak i celé Evropy.  

 VP je součástí Evropské politiky sousedství, to znamená, že pokud ENP bude přispívat 

prosperitě a blahobytu okolním zemím, VP bude plnit ten samý cíl. Následně z toho bude 

prosperovat EU a na tomto základě je celá tato spolupráce založena. 

 Neúčastní se jí jen vlády, ale i parlamenty, orgány místní správy, občanská společnost a 

podniky (eu2009.cz, 2011). 

 Funguje na principu uzavírání bilaterálních a multilaterálních dohod.  

Bilaterální dohody, uzavírané mezi EU a členskými státy VP, řeší problémy konkrétních států, 

zejména v oblasti dodržování lidských práv, hospodářského a sociálního rozvoje. Kdežto 

multilaterální dohody jsou uzavírané mezi více zeměmi a řeší oblasti dotýkající se všech 

zúčastněných, tzn. kulturu, vzdělání, energetiku, životní prostředí, malé a střední podniky i 

tzv. integrovanou správu hranic (eutrainingsite.com, 2013). 

2.2.1 Summity od počátku VP 

 „Summit Východního partnerství v Praze dne 7. května 2009 přijal Pražskou deklaraci 

Východního partnerství, vyjednanou českým předsednictvím v Radě EU na základě mandátu 

vyjádřeného závěry Evropské rady z března 2009, čímž projekt Východního partnerství 

zahájil.“ (mzv.cz, 2012a)  

 Ehl uvádí, že Summit proběhl standardním způsobem, kdy delegace dorazila 

do Kongresového centra Praha. Zahájil ho úvodním slovem Miroslav Topolánek spolu 

http://www.eu2009.cz/event/1/3555/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/09/78&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/09/78&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/related.aspx?bid=76&grp=14958&lang=EN&id=347
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s předsedou Evropské komise J. M. Barrosou. Během první části plenárního zasedání přijali již 

zmíněnou deklaraci a během druhé části proběhlo plenární zasedání s důrazem na hospodářskou 

spolupráci. (eu2009.cz, 2009) Prvního summitu VP se neúčastnili prezidenti 

Běloruska a Moldavska, Alexandr Lukašenko a Vladimir Voronin. 

 Druhý summit proběhl v Polsku ve Varšavě v roce 2011, tedy o dva roky později. 

Účastnili se ho všichni partneři, krom Běloruska, které účast odmítlo ihned po vydání 

prohlášení odsuzující porušování lidských práv v této zemi. Úvodního slova se ujal předseda 

Evropské rady Herman Von Rompuy, který východní partnery utvrdil v tom, že Východní 

partnerství zůstává i nadále prioritou Evropské unie. Vidí v tomto partnerství obrovský 

potenciál a budoucí prosperitu pro Evropskou unii.  

 Jednali o vztazích mezi EU a Ukrajinou, o Gruzii a Moldavsku v kontextu 

prohloubené a komplexní zóny volného obchodu a o bezvízovém režimu mezi 

EU a východními partnery, stěžejním tématem v následujících letech byly obnovitelné zdroje 

energie a energetická účinnost v rámci posílení politické spolupráce (consilium.europa.eu, 

2011). 

 Konkrétně se však na summitu ve Varšavě řešil tehdejší problém v Bělorusku. 

Evropská unie je vnímána jako společenství hodnot a tyto hodnoty jsou potom odráženy 

v přístupech k jednotlivým zemím. V případě Běloruska nadále EU apeluje na jeho směry k 

demokratizaci. Nevylučuje jakousi spolupráci, nicméně aby spolupráce mezi EU a Běloruskem 

probíhala v úplné formě, v prvé řadě mělo Bělorusko propustit politické vězně 

(consilium.europa.eu, 2011). 

 Poslední summit Východního partnerství EU proběhl v listopadu roku 2013 ve Vilniusu 

v Litvě. Předsedal mu opět předseda Evropské rady Herman Von Rompay. Tohoto summitu se 

zúčastnily také důležité osoby jako předseda Evropského parlamentu Martin Schultz, vysoká 

představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashton, komisař pro 

rozšíření a evropské politiky sousedství Štefan Füle.  

 Ukrajina byla na tomto summitu zastoupena prezidentem Viktorem Janukovyčem, 

prezident Ilham Alijev byl prezidentem zastupujícím Ázerbájdžán, prezident Georgi 

Margyelashvili zastupoval Gruzii, za Arménii se summitu účastnil prezident Serzh Sargsyan.  

 Dále se summitu účastnili moldavský premiér Iurie Leanca a Vladimir Makey, ministr 

zahraničních věcí Běloruska  (european-council.europa.eu, 2013). 
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Účastníci tohoto summitu se shodli, že kroky učiněné od Varšavského summitu přispěly 

ke společné prosperitě. Pořád je ale na čem pracovat a důležité je další jednání nepodcenit. 

 Na serveru Evropské rady (2013) se uvádí, že se během summitu vytyčily cíle pro rok 

2015, kterých chce iniciativa EU, tedy VP, dosáhnout. 

„Klíčovými tématy mělo být: 

 provádění dohod o přidružení, 

 posílení demokracie a právního státu pokračováním v reformě soudnictví, 

 další kroky v rámci hospodářské integrace, 

 postupné kroky směrem k bezvízovým režimům, 

 zabezpečení dodávek energie a posílení mnohostranného rozměru partnerství, 

 výraznější zapojení občanské společnosti obecně a podnikatelských kruhů 

především.“ (european-council.europa.eu, 2013) 

Tato témata by měla být v souladu s principem „více za více.“ 

Na summitu zástupci parafovali dohody o přidružení s Gruzií a dohodu o přidružení 

s Moldavskem, nicméně k podpisům by mělo dojít až během roku 2014. Evropská unie měla 

možnost podepsat dohodu o zjednodušení vízového režimu s Ázerbájdžánem a taky se tak stalo. 

Dále Gruzie podepsala dohodu o účasti na misích EU a Ukrajina také nebyla pozadu, parafovala 

dohodu s EU v oblasti letectví (european-council.europa.eu, 2013). Bohužel ale ukrajinská 

vláda pozastavila proces, který směřoval k podpisu dohody o přidružení a DCFTA dohody. 

Poslanci tento krok Ukrajiny považují za promarněnou příležitost. Nicméně je EU rozhodnuta 

dále usilovat o to, aby opravdu k podpisu dohody došlo. (europarl.europa.eu, 2013a) Je v zájmu 

EU i východních partnerů, aby se jejich spolupráce, zejména ta hospodářská, prohlubovala. 

Přispívají tím k udržitelnému růstu a inteligentní, konkurenceschopné Evropě, která vytváří 

pracovní místa a tím přispívají ke stabilitě EU (eu2013.lt, 2013). V podstatě jde 

o dodržování cílů strategie Evropa 2020, kde je hlavním mottem „inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění.“ 

Jedná se o summit, který s sebou přinesl nejvíce možností. Zástupci parafovali mnoho 

dohod, které právě prohloubí ekonomickou integraci a politickou spolupráci, přibližují se tak 

cílům Východního partnerství. 
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2.2.2 Rozpočet pro Východní partnerství v letech 2010-2013 

 Evropská komise vydala zprávu, že rozpočet iniciativy EU, Východního partnerství, činil 

pro období 2010-2013 1,9 miliard EUR.  

 V rámci programů bilaterální spolupráce Ukrajina disponovala 596 miliony EUR, jako 

největší stát. Dále z tohoto rozpočtu těžila Arménie, která měla k dispozici 185 milionů EUR. 

Pro Ázerbájdžán bylo vyhrazeno 129 milionů EUR, pro Bělorusko 80 milionů EUR, pro 

Moldávii 339 EUR, pro Gruzii 217 milionů EUR. Ve všech částkách byly zahrnuty sumy pro 

programy CIB a PRDP. zřízen 

 Programem CIB (Comprehensive Institution Building Programme - CIB) se podporovaly 

institucionální reformy, náklady spojené s vyjednáváním o AA, o DCFTA dohodách nebo 

o dohodách spojených s liberalizací vízového režimu. Pro období 2011-2013 bylo pro 

implementaci programu CIB vyčleněno 173 milionů EUR. 

 Program PRDPs (Pilot Regional Development Programmes - PRDPs) je určen pro 

partnery, kteří trpí strukturálními problémy, jako jsou ekonomické disparity a sociální disparity. 

Sociálními disparitami můžeme definovat historické, kulturní, etnické a náboženské rozdíly 

populace. Pro období 2012-2013 bylo vyčleněno 62 milionů EUR pro 5 zemí VP. 

 V rámci multilaterálních dohod EU spolupracuje s východními partnery prostřednictvím 

integrované správy hranic, kde je cílem zlepšení bezpečnosti, usnadnění mobility osob mimo 

EU přes hranice EU a také v neposlední řadě snížení výskytu pašování a obchodování s lidmi! 

Na tuto spolupráci bylo vyčleněno pro období 2010-2013 44 milionů EUR. 

 Dále se multilaterální dohody týkají podpory malých a středních podniků. Jsou vůbec 

nejdůležitějším základem ekonomiky každého státu. V tomto období byly financovány 

3 projekty, a to: 

- east-invest, 

- SMEs funding facility project, 

- turn around management and business advisory services (TAM-BAS). 

 Projekt east-invest vznikl pro zjednodušení obchodu a investic, bylo pro něj vyhrazeno 

9 milionů EUR. SMEs funding facility project slouží jako možnost půjčky pro malé a střední 

podniky a také jako nástroj pro sdílení rizik. Tento projekt disponoval15 miliony EUR. 

TAM-BAS je program, který pomáhá prostřednictvím Evropské banky k obnově a rozvoji 

podnikům. Pro tento program bylo vyčleněno 10 milionů EUR.  
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 Dohromady tedy podpora malých a středních podniků disponovala 34 mil. EUR. Cílem 

je zvýšit hospodářský růst a zaměstnanost, podpořit stávající aktivity i ty nadcházející a 

zkvalitnit poradenské služby těmto podnikům. 

 Spolupráce v oblasti energetiky fungovala na základě programu INOGATE (Interstate 

Oil and Gas Transport to Europe – INOGATE), který zahrnoval regulace energie, harmonizaci 

legislativy čl. států EU s východními partnery, dále také aktivity na podporu obnovitelných 

zdrojů. Tento program měl k dispozici 51 milionů EUR. 

 Iniciativa „Ochrana, připravenost a reakce na přírodní a člověkem způsobené katastrofy“ 

řeší prevenci a včasnou reakci v oblasti katastrof. Tato iniciativa disponovala celkově 

11 miliony EUR. 

 Iniciativa zabývající se ochranou životního prostředí měla k dispozici 22 milionů EUR. 

Mimo to se prostřednictvím této iniciativy řeší sladkovodní a mořská prostředí, a proto má 

k dispozici ještě 13 milionů EUR v okolí Černého moře. Projekty v oblasti změn klimatu činí 

zhruba 18 milionů EUR. 

 Fórum občanské společnosti bylo zdůrazněno ve zprávě „Nová reakce na měnící se 

sousedství“ ze dne 25. května 2011. A mělo k dispozici 14 milionů EUR v roce 2011. Štefan 

Fulle tvrdil, že občanská společnost je základem demokratických změn, je tedy důležité, aby 

veřejnost podpořila tyto reformy, abychom se přiblížili cílům Východního partnerství. Doufá 

proto, aby se Fórum občanské společnosti stalo nástrojem pro podporu těchto cílů.  

 Co se týče vzdělání, EU zde podporuje hlavně vysokoškolské vzdělání, aby podpořila 

rozvoj a schopnosti studentů i institucí. Program TEMPUS (Trans-European Mobility 

Programme for University Studies – TEMPUS) podporuje modernizaci spolupráce v oblasti 

vysokoškolského vzdělávání. Východní partneři se k tomuto programu přidali v roce 1990, 

celkově do roku 2011 disponoval 136 miliony EUR, díky kterým podpořil zhruba 250 

společných projektů a další aktivity. Program Erasmus všichni známe, podporuje mobilitu 

studentů i pracovníků ze zemí VP do EU, ale i v menší míře z EU do VP. Program eTwinning 

umožňuje žákům a učitelům najít partnerské školy, se kterými by mohli spolupracovat 

na společných projektech on-line. 

 Kultura je nedílnou součástí vnějších politik. Byl zřízen Culture Programme, aby posílil 

schopnost kulturního odvětví a posílil roli kultury, která by měla podpořit toleranci a sociální 

soudržnost. Pro období 2011-2014 bylo vyčleněno 12 milionů EUR.  
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 V rámci programu „Mládež v akci“ vznikl projekt Eastern Partnership Window. Díky 

tomuto projektu budou mít mládežnické organizace a mladí lidé možnost přímo žádat EU 

o financování projektů v oblasti výměnných pobytů mládeže, evropské dobrovolné služby apod. 

Prioritně budou upřednostňovány projekty, které podporují mládež žijící ve venkovských 

oblastech nebo znevýhodněných městských oblastech. 

2.2.3 Sedmý rámcový program 

 Tzv. Sedmý rámcový program (Frame Program 7 - FP7) Evropského společenství 

zaměřený na výzkum, technologický rozvoj a demonstrace spadá pod 7. Rámcový program 

pro vývoj a výzkum a vstoupil v platnost 1. ledna 2007 a skončil 31. ledna 2013. Cílem tohoto 

programu bylo, aby Evropská unie obsadila první místa ve světovém výzkum vybraných 

oblastí. 

 Zapojují se zde jak vysoké školy, tak i malé a střední podniky, primárně pocházející ze 

členských států. Avšak aby Společenství mohlo být konkurenceschopné, zapojilo i subjekty 

z nečlenských zemí a koordinuje aktivity v mezinárodním měřítku. Cílem této mezinárodní 

politiky je podporovat evropskou konkurenceschopnost prostřednictvím strategických 

partnerství s třetími zeměmi ve vybraných oblastech vědy a prostřednictvím zapojení nejlepších 

vědců ze třetích zemí do práce v Evropě a s Evropou, dále je také cílem získat snadnější přístup 

k výzkumným infrastrukturám a k výzkumu, který je prováděn jinde ve světě a také se chce 

v neposlední řadě zabývat otázkami týkající se problémů, kterým třetí země čelí nebo které se 

týkají celého světa. Již zmíněné podniky nebo vysoké školy se mohou zúčastnit projektu 

v rámci: 

1)   programu „Spolupráce“,  

2) programu „Myšlenky“, který se zabývá výzkumem, jehož parametry určí výzkumní 

pracovníci a jenž vychází z podnětu výzkumné obce, 

3)   programu „Lidé“, v rámci něhož jsou podpořeni jednotliví výzkumní pracovníci, 

4)   a programu „Kapacity“, který podporuje výzkumné kapacity. 

 Konkrétně země Východního partnerství se všechny účastní desítek projektů, 

realizovaných v rámci FP7. V tab. č. 2.1 je vidět, že se v prvních pěti letech FP7 se realizovalo 

225 projektů s celkovými uznatelnými náklady 25 805 934 EUR, z čehož příspěvek EU činil 

19 062 758 EUR. Nejvíce realizovala projekty Ukrajina, z velké části je to dáno jejím největším 

počtem obyvatelstva, které tvoří 45,59 mil. občanů. Což z ní dělá nejlidnatější zemi 

Východního partnerství. Ukrajina realizovala 123 projektů. Druhou nejaktivnější zemí je 
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Gruzie s 31 projekty, Moldavsko realizovalo 23 projektů, Arménie 21, Ázerbájdžán 

15 a Bělorusko se účastnilo 12 projektů. 

 Z toho spadá 125 projektů do programu „Spolupráce“, v jejímž rámci jsou nejvíce 

zastoupeny projekty týkající se zdraví, informačních a komunikačních technologií, životního 

prostředí nebo také týkající se potravin, zemědělství, energetiky, vesmíru, dopravy, 

socioekonomických a humanitních věd. V rámci programu „Lidé“ bylo realizováno 12 projektů 

a program „Kapacity“ představuje 84 realizovaných projektů. Kromě toho je Ukrajina zapojena 

do 4 projektů programu „Euratom“, který je zaměřen na jaderné štěpení a radiační ochranu 

(demas.cz, 2012). 

Tab. 2.1 Přehled realizovaných projektů v rámci FP7 

Země 
Počet realizovaných 

projektů 

Uznatelné náklady 

(v EUR) 

Příspěvek EU 

(v EUR) 

Arménie 21 1 473 644 1 191 722 

Ázerbájdžán 15 825 316 722 217 

Bělorusko 12 695 740 536 512 

Gruzie 31 2 749 278 2 294 077 

Moldavsko 23 2 035 850 1 615 612 

Ukrajina 123 18 026 106 12 702 618 

Celkem 225 25 805 934 19 062 758 

Zdroj: Země východního partnerství a kontakt mezi lidmi, 2012; vlastní úprava 

*** 

 Evropská politika sousedství je politikou EU, která vznikla v návaznosti na historicky 

největší rozšíření EU v roce 2004. Jako svůj nástroj měla k dispozici v programovacím období 

2007-2013 ENPI v celkovém objemu 12 mld. EUR a pro rok 2014-2020 měla k dispozici nástroj 

ENI o celkovém objemu 15, 432 mld. EUR. Hlavním cílem je bezpečnost a možnost sousedních 

států podílet se na 4 svobodách EU. Součástí této politiky je projekt Východního partnerství, 

které vzniklo za českého předsednictví v roce 2009. Je poměrně mladou iniciativou Unie, která 

tvoří uskupení 6 států, a to Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny. 

Jde o iniciativu, která podporuje rozšiřování demokracie a hájí dodržování lidských práv. Dosud 

proběhly 3 summity Východního partnerství, na kterých hodnotí předchozí vývoj a vyjednává 

o oblastech budoucí spolupráce. Jde o iniciativu, která se zapojuje do projektů pod záštitou 7. 

rámcového programu pro vývoj a výzkum. A jak je z předchozí tabulky patrné, Ukrajina jich 

realizuje nejvíce ze všech členů Východního partnerství.  
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3. Vzájemná spolupráce východních partnerů s EU 

V následující kapitole jsou charakterizovány jednotlivé členské státy programu 

Východního partnerství. Než bude rozepsána jejich vzájemná spolupráce s EU, je třeba vysvětlit 

základní dohody, na jejichž základě spolupráce probíhá.  

Vzhledem k politické situaci, jež se udála na ukrajinském území od konce února 2014 

do března 2014, je tato kapitola zaměřena především na Ukrajinu. 

3.1 Základní charakteristika jednotlivých států Východního partnerství 

3.1.1 Arménská republika 

Arménie, s hlavním městem Jerevan, se nachází u východních hranic Turecka. Ze severu 

je lemována jižními hranicemi Gruzie, na jihu rozděluje stát Ázerbájdžán na dvě části a sousedí 

zde s Íránem. Nynější hlavou státu je Serž Sarkisjan, který úřaduje ve své funkci 

od 9. dubna 2008 a nahradil tak Roberta Kočarjana. Ačkoliv se zde mluví arménsky, druhým 

nejpoužívanějším jazykem je ruština. Arménie, jakožto jihokavkazský stát, se může chlubit 

skoro 500 nalezišti nerostných surovin. (businessinfo.cz, 2013a) Mezi nejvýznamnější 

průmyslová odvětví průmysl zpracovatelský, potravinářský a metalurgický (businessinfo.cz, 

2013b)  

Lze zde nalézt i pár konfliktů mezi sousedícími státy. Jedná se o vztahy mezi Tureckem 

a Arménií a také o vztahy mezi Ázerbájdžánem a Arménií. 

Jak tvrdí Anděl (2010), mezi Tureckem a Arménií panují komplikované vztahy, jelikož 

v letech 1915 až 1917 Turci vyvraždili přes milion Arménů, jednalo se o tzv. arménskou 

genocidu. Názory jsou na tuto událost různé, nicméně stěžejním bodem tohoto konfliktu jsou 

uzavřené hranice mezi těmito dvěma státy. 10. října 2009 sice prezidenti obou států, z velké 

části díky iniciativě americké ministryně zahraničí Hillary Clintonové, podepsali Protokoly 

o normalizaci vzájemných vztahů, ale k otevření hranic nedošlo (mzv.cz, 2014). Turecko tento 

akt podmiňuje pokrokem ve sporu mezi Arménií a Ázerbájdžánem. Tento konflikt existuje 

kvůli enklávě, která je z velké části obydlena Armény, ale nárokuje si ji Ázerbájdžán, jde 

o území Náhorního Karabachu. 

Dále také Turecko brání otevření hranic kvůli požadavku Arménů na uznání genocidy 

v letech 1915-1917. „S uznáním genocidy je pak spojena obava z arménských požadavků 

na území a restituce, oficiální arménská místa reparační požadavky popírají.“ (mzv.cz, 2014) 
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3.1.2 Ázerbájdžánská republika 

Ázerbájdžán, jehož hlavním městem je Baku, se rozprostírá podél západního pobřeží. 

Kaspického moře, jeho severními sousedy jsou Gruzie a Rusko, na západě sousedí s již 

zmiňovanou Arménií a na jihu s Íránem. V čele Ázerbájdžánu stojí Ilham Alijev, který zastává 

svou funkci od 31. října 2003. Tehdy nahradil svého otce jménem Hejdar Alijev. Úředním 

jazykem je ázerbájdžánština, ale taky se zde mluví arménsky nebo rusky (businessinfo.cz, 

2013c). 

Mezi dominující průmyslová odvětví patří těžební průmysl, a to v oblasti těžby ropy 

a plynu a také petrochemický průmysl. Současný prezident přikládá ohromný význam 

těžebnímu průmyslu Ázerbájdžánské republiky na příštích 10-20 let. To je důvod, proč se bude 

snažit udržet stejný, ne-li vyšší objem těžby do roku 2020 (businessinfo.cz, 2013d). 

3.1.3 Běloruská republika 

Hlavním městem Běloruska je Minsk. Oproti státům, které se rozprostírají na území 

Jižního Kavkazu, již zmiňovaným Ázerbájdžánem a Arménií, leží Bělorusko v části východní 

Evropy. Sousedí zde na západě s Litvou, Lotyšskem, Estonskem a Polskem. O severní 

a východní hranice se dělí s Ruskem a jeho jižním sousedem je Ukrajina. 

 Ačkoliv Bělorusko od roku 1991 usilovalo o demokratické transformace, zvolení 

prezidenta Alexandra Lukašenka v roce 1994 nastolilo autoritativní režim, který je uplatňován 

dodnes.  Do funkce prezidenta nastoupil 20. července 1994 a stal se tak prvním a zatím jediným 

prezidentem Běloruské republiky. Úředními jazyky jsou zde běloruština a ruština. 

(businessinfo.cz, 2013e). Stěžejní průmysl zde tvoří těžba surovin, petrochemie, chemie, 

strojírenství, lehký průmysl, potravinářský průmysl (businessinfo.cz, 2013f). 

3.1.4 Gruzie 

Metropolí Gruzie je Tbilisi. Dále se v Gruzii nachází 3 autonomní oblasti zvané Adžárie, 

s hlavním městem Batumi, Abcházie, s hlavním městem Suchumi a Jižní Osetie, s hlavním 

městem Cchinvali. Abcházie a Jižní Osetie však nespadají pod kontrolu gruzijské vlády 

(businessinfo.cz, 2013g). Jižními sousedními státy Gruzie jsou Turecko, Arménie, 

Ázerbájdžán. Na severu i východě sdílí hranice s Ruskem a západní pobřeží je omýváno 

Černým mořem. Současným prezidentem je Giorgi Margvelašvili, který byl nově zvolen 

do úřadu 17. listopadu 2013, nahradil tak Michaila Saakašviliho. Oficiální státní jazyk je zde 

gruzínština. Podle Ústavy Gruzie se mezi úřední jazyky také řadí abcházština. Mezi 
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nejvýznamnější průmyslová odvětví patří potravinářský průmysl a chemický průmysl. Dále zde 

také dominuje zpracovávání základních kovů a nekovových nerostů. K hlavním odvětvím 

těžebního průmyslu patří těžba nerostů, surové ropy a zemního plynu. (businessinfo.cz, 2014a). 

3.1.5 Moldavská republika 

Moldavsko, s hlavním městem Kišiněv, leží mezi Ukrajinou a Rumunskem. V jižní 

části Moldavska se rozprostírá autonomní oblast Gagauzie s hlavním městem Komrat. 

Na pozici prezidenta zde úřaduje Nicolae Timofti od 23. března 2012, čímž nahradil 

prozatímního prezidenta Mariana Lupu. Státním jazykem je zde moldavština, která je téměř 

stejná jako rumunština. (businessinfo.cz, 2013h). Stěžejním průmyslem v Moldavsku je 

zpracovatelský průmysl, dále energetika a těžební průmysl (businessinfo.cz, 2013i). 

3.1.6 Ukrajina 

Hlavním městem Ukrajiny je Kyjev s 2,67 mil. obyvatel. Na severu Ukrajina sousedí 

s Běloruskem, jejím východním sousedem je Rusko, na jihozápadě hraničí s Moldavskem a 

Rumunskem a na západě sdílí hranice s Maďarskem. Současným prezidentem je zde Oleksandr 

Turčynov, úřadující ve své funkci od 22. února 2014. Jeho předchůdcem je známý Viktor 

Janukovyč, který byl kvůli vzniku pouliční války v Kyjevě sesazen ze své funkce ukrajinským 

parlamentem dne 22. února 2014. Ukrajinština je zde úředním jazykem, ale z důvodu 

rozhodnutí některých orgánů se na východním území můžeme setkat také s ruštinou, jedná se 

o oblasti Luhanské, Doněcké, Charkovské a také na Krymu. (businessinfo.cz, 2013j). 

Dominuje zde zpracovatelský průmysl, který zaujímá za rok 2013 63,5% podíl 

celkového průmyslu, dále je zde výroba elektrické energie a plynu, což tvoří 26% podíl a 

těžební průmysl, který zaujímá 10,5% podíl (businessinfo.cz, 2014b). Nejznámější je na 

Ukrajině těžební a průmyslový region na východě Ukrajiny, který je 4. největší v Evropě a je 

pojmenován podle tamní řeky Doněc. Oblast kolem města Doněck tvoří zhruba 5 % 

ukrajinského území, žije zde asi 10 % populace, která vytváří zhruba 20 % HDP (dw.de, 2014). 

3.2 Dohody mezi členy Východního partnerství a Evropskou unií 

3.2.1 Dohoda o partnerství a spolupráci 

Dohoda o partnerství a spolupráci (Partnership and cooperation agreement - PCA) není 

uzavírána ze strany Evropské unie jenom se zeměmi východní Evropy, kromě Běloruska, 

a jižního Kavkazu, ale také s Ruskou federací a se státy střední Asie, kde se řadí Kazašská 

republika, Kyrgyzská republika, Uzbecká republika a republika Tádžikistán. 
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Pro kontrolu plnění těchto dohod byla zřízena Rada pro spolupráci. Schází se jednou ročně 

a asistuje parlamentní komisi pro spolupráci. 

Posílení demokracie, rozvoj hospodářství a pomoc při přecházení na tržní ekonomiku 

jsou prioritní cíle PCA, a to prostřednictvím spolupráce v celé řadě oblastí. Mezi tyto oblasti 

patří spolupráce související s výměnou zboží přes hranice, týkající se obchodu a investic, práce, 

dále také oblasti týkající se demokracie a lidských práv, prevence nelegálních aktivit a kontroly 

nelegální imigrace, kulturní a finanční spolupráce. 

Jak je tedy vidět, PCA se dotýká celé škály oblastí. 

Platnost uzavřených dohod trvá 10 let a jsou automaticky prodlužovány, pokud jedna 

ze zemí nemá výhrady proti již stávající dohodě. 

Řada příloh a protokolů o vzájemné podpoře mezi řídícími orgány v oblasti cel jsou 

nedílnou součástí těchto dohod (euroskop.cz, 2014a). 

3.2.2 Asociační dohoda 

Asociační dohoda, též „Dohoda o přidružení“ (Association Agreement, AA), je 

sjednávána mezi EU a třetí zemí. Příkladem může být sjednaná dohoda mezi Evropskými 

společenstvími a jejich členskými státy a Českou republikou, která byla podepsána 

4. října 1993. Jednalo se o dohodu upravující vztahy mezi ES a ČR v období před vstupem 

(euroskop.cz, 2014c). Dále je asociační dohoda sjednávána mezi EU a skupinou států. 29. 

června 2012 byla podepsána asociační dohoda mezi Evropskou unií a střední Amerikou, která 

je postavena na třech pilířích, a to politickém dialogu, spolupráci a obchodu (mzv.cz, 2012b). 

Nebo se také sjednává AA mezi EU a mezinárodní organizací. Hauswaldt (2013) pro příklad 

uvádí Asociační dohodu mezi Evropským společenstvím a Organizací pro osvobození 

Palestiny, která byla sjednána v roce 1997). 

Asociační dohoda zaštiťuje rámec oblasti ekonomické, průmyslové a obchodní 

spolupráce a dělíme ji na dva druhy.  

Jedny jsou uzavírány s výhledem vstupu dané země do EU, například dohoda mezi 

Evropskými společenstvími a jejími členskými státy a Řeckem, která byla podepsána v roce 

1962 s tím, že Řecko vstoupilo do EU až v roce 1981. A druhé jsou uzavírány kvůli zájmu EU 

s danými státy v určitých oblastech spolupracovat, ale nejsou s výhledem vstupu do EU, např. 

dohoda mezi EU a Egyptem, která byla podepsána v 1. června 2004 (businessinfo.cz, 2014c).  
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 Ačkoli tyto dohody nezajišťují vstup do EU, umožňují lepší politický dialog, 

institucionální spolupráci a odstraňují obchodní bariéry. 

Cílem těchto dohod může být vytvoření zóny volného obchodu s průmyslovým zbožím, 

vytvoření celní unie nebo zavedení svobod (např. pohyb zaměstnanců, svobodu podnikání, 

poskytování služeb, pohyb kapitálu). (euroskop.cz, 2014a) 

3.2.3 Facilitační dohoda 

Facilitační dohoda, též „Dohoda o usnadnění vízového režimu,“ je dohoda, v níž jsou 

upraveny podmínky pro občany, kteří pobývají na území státu maximálně 90 dní. Tento pobyt 

se počítá v rámci 180 dní od prvního vstupu na území konkrétního státu. Pobyt nad 90 dní je 

upraven národními právními předpisy. V dohodě je také stanovena délka pro vyřízení žádosti 

o vízum, poplatek za podání žádosti o vízum pro občany 35 EUR a také jsou v dohodě vypsány 

kategorie osob, které jsou od vízových poplatků osvobozeny (mzv.cz, 2013a).  

3.3 Vzájemná spolupráce 

3.3.1 Spolupráce Evropské unie a Arménie 

„Spolupráce s Evropskou unií je jednou z klíčových priorit zahraniční politiky 

Arménie.“ (mfa.am, 2014) Je založena na Dohodě o partnerství a spolupráci (APC), která byla 

podepsána 22. dubna 1999 a v platnost vešla 1. července 1999 (euroskop.cz, 2014b)Vzhledem 

k rozšíření EU o 10 členských zemí v roce 2004 se Arménie následně stala tentýž rok součástí 

Evropské politiky sousedství, kde spolupracuje prostřednictvím Akčních plánů ENP. V platnost 

vstoupil Akční plán ENP pro Arménii v roce 2006. V průběhu českého předsednictví v roce 

2009 se připojila k projektu Východního partnerství. Do konce roku 2013 měly být podepsány 

dohody o přidružení a DCFTA dohody. V červenci 2013 byla po 4 letech dokončena jednání 

o asociační dohodě, která by prohloubila vztahy Arménské republiky s Evropskou unií. Avšak 

šest týdnů po ukončení jednání, tzn. 3. září 2013, Arménie deklarovala, že se připojí k Celní 

unii Ruska, Kazachstánu a Běloruska, což jí naprosto znemožní vstup do zóny volného obchodu 

s EU.  

Důležité je se ptát, proč nastala taková náhlá změna? 

I když má Arménie hranice otevřené pouze s Íránem a Gruzií, největším obchodním 

partnerem je Rusko. Jejich obchod narostl oproti minulému roku o 22 % na 910 milionů EUR, 

jak uvádí Lídl (2013a). A právě Rusko kladlo důraz na prohloubení vzájemné spolupráce mezi 

ním a Arménií. 
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A v důsledku toho, že je Arménská republika závislá na energetickém sektoru Ruska, 

jelikož prodává Arménii levný plyn nebo protože má na svém území ruské vojáky, kteří jí brání 

v konfliktu s Ázerbájdžánem, nakonec odstoupila od podpisu asociační dohody a dohody 

o volné zóně obchodu s EU. Evropská unie ale nepředpokládá, že by se o integraci s Arménií 

dále nesnažila. 

Od 1. ledna 2014 vstoupila v platnost Dohoda o usnadnění vízového režimu mezi 

Evropskou unií a Arménií (mzv.cz, 2013a). 

3.3.2 Spolupráce Evropské unie a Ázerbájdžánu 

Ázerbájdžán spolupracuje s EU taktéž prostřednictvím Dohody o partnerství 

a spolupráci, která byla podepsána 22. dubna 1996 a vstoupila v platnost 1. července 1999 

(euroskop.cz, 2014b). V roce 2006 zde byl schválen Akční plán ENP pro Ázerbájdžán. Dodnes 

nezačala s touto zemí jednání o DCFTA, protože Ázerbájdžán není členem WTO (World Trade 

Organization  WTO). Jednání o asociační dohodě byla zahájena v červenci 2010. Podpis této 

dohody je závislý na demokratizaci země a reformách v oblasti lidských práv. V době kdy 

vstupoval do Rady Evropy a OBSE, což bylo 25. ledna 2001, garantoval reformy v oblasti 

lidských práv a korupci. Bohužel ani vstupem do VP v roce 2009 se nic nezměnilo.  

Základem spolupráce mezi Ázerbájdžánem a EU zůstává energetická bezpečnost 

společenství, ta však slábne. V důsledku používání břidlicového plynu v USA se USA stalo 

největším producentem plynu. Ten je dovážen do EU v menší míře, je zatím předmětem 

vyjednávání Dohody o transatlantickém partnerství a investicích. EU  tak snižuje energetickou 

závislost na post-komunistických zemích.  

V březnu 2012 bylo zahájeno jednání o vízové facilitaci mezi Evropskou unií 

a Ázerbájdžánem. Mezi 28.-29. prosincem 2013 byla Dohoda o vízové facilitaci na summitu ve 

Vilniusu podepsána (Lídl, 2013b). 

Lídl (2013b) tvrdí, že: „Alijev nemá prozatím žádný zájem na integraci do EU, tuto 

organizaci vnímá pouze jako dobrého zákazníka, se kterým se snaží udržet si korektní vztahy. 

Unie nemá na Ázerbájdžán na rozdíl od Ukrajiny, Gruzie anebo Arménie žádné zahraničně-

politické páky z prostého důvodu, že tato země má dost vlastních financí.“ 

V dnešní době má Ázerbájdžán více společných rysů s muslimskými zeměmi než 

s Arménií a Gruzií.  
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3.3.3 Spolupráce Evropské unie a Běloruska 

  Jednání o PCA byla v Bělorusku dokončena už v roce 1995. Avšak v roce 1997 EU 

schválení Dohody o partnerství a spolupráci zamítla. Jedná se tak o jediného východního 

partnera, který nemá sjednanou PCA s EU. V důsledku toho EU omezila spolupráci i zahraniční 

pomoc v různých oblastech. Bělorusko se angažuje v programech přeshraniční spolupráce, a to 

„Polsko - Ukrajina – Bělorusko“, „Lotyšsko - Litva – Bělorusko“ a " region Baltského moře“. 

(mfa.gov.by, 2013) 

 Jak tvrdí Daněk (2013), v Bělorusku funguje přes 20 let autoritativní režim pod taktovkou 

Vladimíra Lukašenka, přezdívaného jako autokratický diktátor. V rámci projektu Východního 

partnerství Běloruská republika participuje pouze na jeho multilaterální části a i přesto není 

spolupráce úplně bezproblémová. Dokládá to skutečnost neúčasti  Běloruska na summitu 

ve Varšavě a také neúčast na „evropském dialogu o modernizaci.“ Dále také Bělorusko odmítá 

jednat o vízové facilitaci. Bohužel Bělorusové za jednorázové schengenské vízum zaplatí 60 

EUR, kdežto občan Ukrajiny 35 EUR. V důsledku nespolupráce Bělorusko získalo nejméně 

finančních prostředků z ENPI.  

 Navíc je jediným evropským státem, který uplatňuje trest smrti. Avšak je zvláštností 

a nutností podotknout, že si tyto praktiky občané odsouhlasili v referendu v roce 1996 sami. 

Otázkou zůstává, co je k tomu vedlo? Popravovány jsou 2-3 osoby za rok, čímž Bělorusko 

prohlubuje mezinárodní izolaci. Toto jednání je zástupci Evropské unie naprosto nepřijatelné. 

V roce 2007 EU vydala Listinu základních práv Evropské unie. V článku 2 „Právo na život“ se 

uvádí, že „každý má právo na život“ a „nikdo nesmí být odsouzen k trestu smrti, ani popraven“. 

3.3.4 Spolupráce Evropské unie a Gruzie 

 Počátek spolupráce mezi EU a Gruzií se datuje od roku 1992, avšak smluvně 

spolupracují až od 1. července 1999 prostřednictvím Dohody o partnerství a spolupráci, která 

byla podepsána 22. dubna 1999 (euroskop.cz, 2014b). Jak uvádí Lídl (2013c), v 90. letech 

vnímala Unie území jižního Kavkazu jako vzdálené. V roce 2001, kdy předsedalo Radě EU 

Švédsko, se stal region jižního Kavkazu jednou z priorit švédského předsednictví. A v roce 

2003 byl zřízen úřad Zvláštního představitele EU pro region jižního Kavkazu, v jehož čele byl 

Heikki Talvitie. Unie celkově změnila přístup k regionu po Růžové revoluci. Jak tvrdí Černík 

(2010), Revoluci růží, též Růžová revoluce, předcházely týdny demonstrací proti 

zmanipulovaným výsledkům parlamentních voleb, které se konaly v listopadu 2003. Revoluce 

trvala 24 hodin a měla za následek svržení dosavadního prezidenta Ševardnadzeho, kterého 
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nahradil Michail Saakašvili. V roce 2004 EU zahrnula Gruzii do ENP, čímž prioritním cílem 

Gruzie byla integrace do EU a NATO (North Atlantic Treaty Organization – NATO), avšak do 

roku 2008 převážila nutnost vstupu do NATO. V roce 2008 došlo ke konfliktu o Jižní Osetii, 

ve které žijí převážně Osetinci a Rusové. Počátky tohoto konfliktu se datují už od 90. let 20. 

stol., kdy se Jižní Osetie od Gruzie za pomoci Ruska odtrhla. Tato válka si vyžádala 1000 

mrtvých a 10 000 obyvatel uteklo. Stabilitu poté zajišťovaly od roku 1992 

rusko-gruzínsko-osetské sbory. V roce 2008 však chtěla Gruzie území jižní Osetie zpět. 

Konflikt vypuknul 8. Srpna 2008 vstupem Gruzie do Cchinvali. 16. srpna 2008 však Rusko, 

Abcházie a Jižní Osetie uzavřely s Gruzií příměří (ceskenoviny.cz, 2014a). Podle Husáka 

(2010) Evropská unie přispěla na obnovu země po tomto konfliktu částkou 485 mil. EUR. 

 Od 1. března 2011 vstoupila v platnost facilitační dohoda mezi Gruzií a EU. Na summitu 

ve Vilniusu, který se konal v listopadu 2013, se očekával podpis asociační dohody, avšak se 

tato dohoda momentálně vyjednává a k podpisu by mělo dojít v letních měsících roku 2014. 

 Hlavním cílem Gruzie je v současné době postoupit v jednáních o prohloubené 

a komplexní zóně volného obchodu, která by měla být součástí asociační dohody 

(businessinfo.cz, 2013). 

3.3.5 Spolupráce Evropské unie a Moldavska 

 28. listopadu 1994 došlo mezi EU a Moldavskem k podpisu Dohody o partnerství 

a spolupráci, která vstoupila v platnost 1. července 1998 (euroskop.cz, 2014b). Moldavsko se 

v roce 2004 stalo součástí Evropské politiky sousedství a v roce 2009 členem Východního 

partnerství. Dohoda o vízové facilitaci mezi Unií a Moldavskem je účinná od 1. ledna 2008. 

Akční plán vízové liberalizace je v platnosti od roku 2010, čímž EU nastavuje podmínky pro 

bezvízový styk moldavským občanům. Votavová (2013) tvrdí, že některé členské státy odmítají 

měnit svou azylovou a migrační politiku v období krize. Nicméně Moldavsko je jediný stát 

z VP, který nejvíce plní unijní podmínky pro vízovou liberalizaci a navíc většina Moldavanů 

vlastní rumunské pasy, tudíž je jejich vstup na území EU o to ulehčen, ještě pokud se vezme 

v potaz, že Rumunsko s Moldavskem mají mezi sebou uzavřenou dohodu o malém pohraničním 

styku, v rámci něhož získávají Moldavané víza zcela zdarma. 1. dubna 2008 EU udělila 

Moldavsku tzv. autonomní obchodní preferenci, která upravuje většinu pravidel dovozu 

výrobků z Moldavska do EU. Unie tak umožnila Moldavsku vývoz průmyslových výrobků bez 

omezení, avšak z důvodu nedostatku standardů ve zpracování a kontrole zemědělských 

produktů jsou uvaleny kvóty a cla na výrobky živočišného původu. Vzhledem k angažovanosti 

Moldavska v programu Východního partnerství bylo prioritou uzavření asociační dohody, která 
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byla vyjednávána od ledna 2010 a tím i dohody o prohloubené a komplexní zóně volného 

obchodu, která byla vyjednávána od března 2012 a je podle unijních podmínek taky nedílnou 

součástí AA. Z pohledu Evropské unie je Moldavsko nejlepším východním partnerem. Vyplývá 

to ze zpráv Evropské komise a také z výsledků monitorování nevládních organizací. Je tomu 

tak, protože Moldavsko postupuje nejrychleji v oblasti reforem, jak politických, tak 

ekonomických. V listopadu na summitu ve Vilniusu tedy obě strany parafovaly dohodu 

o přidružení. Nicméně se může konstatovat, že je Moldavsko v popředí z důvodu neschopnosti 

ostatních východních partnerů plnit unijní kritéria. Navíc je Moldavsko malá země s malým 

počtem obyvatel, ten činí zhruba 4,1 mil. obyvatel. Tudíž je zde i nízké HDP na obyvatele, které 

v roce 2012 činilo 3 233 USD. 

3.3.6 Spolupráce Evropské unie a Ukrajiny 

 Spolupráce mezi EU a Ukrajinou na základě Dohody o partnerství a spolupráci začala 

14. června 1994, kdy byla dohoda podepsána a v platnost vstoupila 1. března 1998 (euroskop.cz, 

2014b). 

 Jak tvrdí Lebduška (2013), v současné době Ukrajina představuje pro Unii nejdůležitější 

zemi Východního partnerství. Jedním z důvodů je velikost státu, která činí 603 700 km2, což je 

zhruba 20krát větší rozloha než nejmenší stát VP, a to Arménie, jejíž rozloha činí 29 743 km2. 

Navíc se celkově rozlohy ostatních východních partnerů pohybují v desítkách tisíc, to znamená, 

že Ukrajina v tomto ohledu nemá vážně konkurenci. Dalším z důvodů je strategická poloha 

země mezi hranicemi schengenského prostoru a Ruska, přes jejíž území vedou do EU 

plynovody a ropovody z Ruska. Proto byl podpis asociační dohody ve Vilniusu jednoznačnou 

prioritou. Bohužel k podpisu této dohody na summitu nedošlo, jelikož ji bývalý prezident 

Janukovyč odmítl 29. listopadu 2013 podepsat. Celkově bylo jednání o asociační dohodě 

ukončeno v prosinci v roce 2011, jenomže podpis a následná ratifikace byl zdržen kvůli procesu 

s bývalou ukrajinskou premiérkou Julijí Tymošenkovou. V roce 2011 byla odsouzena za 

zneužití pravomocí, jelikož podepsala nevýhodnou smlouvu o dodávkách zemního plynu 

s Ruskem v lednu 2009. Téhož roku vstoupila Ukrajina do programu Východního partnerství. 

Následně byl přijat akční plán, který uceloval vztahy mezi EU a Ukrajinou. Asociační dohoda 

měla začít zavádět evropské standardy na Ukrajině a také měla být její součástí opět dohoda 

o komplexní a prohloubené zóně volného obchodu (amo.cz, 2013). 
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3.3.6.1 Asociační dohoda mezi Evropskou unií a Ukrajinou 

 I když k podpisu AA nedošlo ve Vilniusu, EU vyčkala a 21. března 2014 došlo k podpisu 

politické části této dohody, dále také části týkající se obranné a bezpečnostní politiky či podpory 

při reformách. Podle Jaceňuka, ukrajinského premiéra, jde o historický okamžik pro jeho zemi, 

který znamená první krok k členství Ukrajiny v EU (european-council.eu, 2014) 

 Podle prezidenta EU Hermana Van Rompuye, jehož mandát končí 14. listopadu 2014, 

pomůže podpis dohody Ukrajině v reformách a dá tamním občanům evropský styl života, který 

si zasluhují. EU chce také do listopadu ze své strany splnit jednostranně podmínky smlouvy 

o volném obchodu a otevřít tak trh pro většinu ukrajinského zboží (ceskatelevize.cz, 2014).  

 Zbytek smlouvy by měl být podepsán až po 25. květnu 2014, což se budou konat 

prezidentské volby. Poté je ještě důležité, aby smlouva prošla ratifikačním procesem ve všech 

unijních státech.  

 21. listopad 2013 ukrajinská vláda odmítla pokračovat v přípravách asociační dohody, 

čímž rozpoutala počátek krymské krize, desetitisíce protestujících vyšlo do ulic 

(ceskatelevize.cz, 2014) 

3.3.6.2 Krymská krize  

 Během protestů proevropských občanů Ukrajiny začala stoupat nenávist vůči 

prezidentovi Janukovyči a jeho režimu. 23. ledna 2014 totiž vstoupily v platnost nové zákony 

omezující občanská práva, a to z toho důvodu aby už protesty skončily (euractiv.cz, 2014). 

Nejen že jejich součástí byl zákaz stavby stanů na veřejných prostranstvích, ale také trestní 

odpovědnost za pomlouvání vládních úředníků, zákaz shromažďování či zákaz svobody slova. 

Tyto zákony byly po rezignaci premiéra Ukrajiny Mykola Azarova zrušeny a pod podmínkou 

vyklizení kyjevské radnice byla udělena amnestie všem aktivistům, kteří byli propuštěni. 

Situace se měla poté uklidnit. Nicméně jeden z opozičních vůdců Vitalij Kličko, prohlásil, že 

tyto kroky nestačí. Chtěl více. Požadoval návrat k Ústavě z roku 2004 (tzn. rozdělení pravomocí 

parlamentu, vlády a prezidenta), také požadoval rezignaci prezidenta Janukovyče a předčasné 

parlamentní a prezidentské volby. Dá se říct, že požadavky opozice byly ve většině případů 

splněny, protože 18. února 2014 sice na zasedání parlamentu řeč o ústavě nepadla, nicméně 22. 

února 2014, i přes nevoli prezidenta Janukovyče odstoupit, ho parlament sesadil, a to ústavní 

většinou 328 poslanců ze 450 křesel. V tu chvíli začaly nepokoje na krymském poloostrově. 

Bouřili se proruští demonstranti a zastánci prezidenta Janukovyče. Na 25. května 2014 byly 

vyhlášeny předčasné prezidentské volby. Téhož dne byla také z vězení propuštěna bývalá 
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premiérka Tymošenková, která při proslovu k demonstrantům dala jasně najevo, že se 

do politiky zatím vrátit nechce. 27. února 2014 ukrajinský parlament potvrdil vznik nové vlády, 

v čele s premiérem Arsenijem Jaceňukem. Cílem nové vlády je získat půjčku od Mezinárodního 

měnového fondu (International Monetary Fund, IMF), dále vyšetřit zločiny spáchané během 

střetů demonstrantů s policií, reformovat ministerstvo vnitra a podepsat do konce března již 

zmiňovanou asociační dohodu s Evropskou unií, což se taky stalo. 

 Na tentýž den zorganizoval exprezident Janukovyč tiskovou konferenci v Rusku, ve které 

prohlásil, že se pořád považuje za prezidenta republiky a omluvil se, že nedokázal zabránit 

násilí v kyjevských ulicích (euractiv.cz, 2014). 

Otázkou tedy zůstává, zda to že se považuje za prezidenta, stačí k tomu, aby jím byl.  

Z pohledu proevropských Ukrajinců se zdá být vše jasné. Chtějí větší integraci do Evropy.  

 Dne 26. února 2014 došlo v hlavním městě Krymu v Simferopolu ke střetu mezi 

proruskými demonstranty a demonstranty proevropskými.  Ruský parlament, v závislosti 

na tomto dění, schválil využití ruské armády k normalizaci situace na Ukrajině. Šlo mu 

o ochranu ruského a rusky mluvícího obyvatelstva před násilím. Načež Vitalij Kličko žádal 

o mobilizaci ukrajinské armády. Téhož večera vystoupil ukrajinský prozatimní prezident 

Turčynov se slovy, že armáda opravdu připravená je, ale tuto sílu proti svým občanům nechce 

použít. 1. března 2014 začaly ruské jednotky z krymské základny obsazovat armádní budovy 

poloostrova a ukrajinská armáda byla postupně zablokována. Jak uvádí Křenová (2014), Ruské 

jednotky mají základnu na Krymu, protože: „Při rozpadu SSSR v roce 1991 souhlasil tehdejší 

prezident Boris Jelcin, aby se Krym stal součástí Ukrajiny s podmínkou, že zde bude nadále 

základna ruské černomořské flotily. Toto má platit do roku 2042.“ 

 Během prvního týdne března řešily jak Evropská unie, tak USA další kroky k uklidnění 

situace na Krymu, v úvahu přicházely hlavně sankce vůči Rusku. Unie by se například mohla 

chovat zdrženlivěji v otázkách vízové liberalizace. Naopak pro Ukrajinu obě uskupení 

připravují záchranné balíčky. 

 To znamená, že americký ministr zahraničí John Kerry slíbil nové ukrajinské vládě 

finanční pomoc. Měla by být minimálně v hodnotě 1 miliardy dolarů. Z hlediska Evropské unie 

to vypadá tak, že Evropská komise 5. března 2014 schválila pro Ukrajinu záchranný balík 

v minimální hodnotě 11 mld. EUR, jeho součástí je i dříve schválená 600milionová půjčka. 

Aby byla Ukrajině půjčka poskytnuta, musí být podepsána smlouva s Evropským měnovým 

fondem. Už teď je jisté, že 1,6 mld. EUR bude poskytnuto ve formě finančních úvěrů; 1,4 mld. 
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EUR bude poskytnuto Ukrajině ve formě grantů a dalších 5 mld. EUR by měla poskytnout 

Evropská banka pro obnovu a rozvoj. Oba záchranné balíky by měly sloužit především 

pro zavedení reforem, nejdříve ale hospodářských a poté politických. A také by měly sloužit 

pro technickou pomoc Ukrajině.  

 6. března 2014 krymský parlament schválil rezoluci, podle níž se měla Autonomní 

republika Krym připojit k Rusku. O pár dnů později se mělo následně konat referendum 

k tomuto tématu. Jak podle premiéra Jaceňuka, tak podle EU jde o porušení ukrajinské Ústavy 

a referendum nemá právní základ. Podle Ústavy by totiž mělo o budoucnosti krymského 

poloostrova rozhodnout celoukrajinské referendum. Ruský parlament už předem připravoval 

zákon, který by připojení Krymu k Ruské federaci umožnil. 

 16. března 2014 se tedy referendum konalo a občané krymského poloostrova měli 

na výběr ze dvou otázek, na které mohli kladně odpovědět, a to: 

1. „Jste pro znovusjednocení Krymu s Ruskem s právem subjektu Ruské federace?“ 

2. „Jste pro obnovení platnosti ústavy z roku 1992 a pro status Krymu jako součásti Ukrajiny?“ 

(euractiv.cz, 2014)  

3.3.6.3 Výsledek referenda na poloostrově Krym 

 Na grafu č. 3.1 je jasně vidět národnostní rozložení krymského poloostrovu, a tak bylo 

dosti předvídatelné, jak může březnové referendum dopadnout.  

Graf 3.1 Národnostní složení Autonomní republiky Krym (2001) 

 

Zdroj: MZV, 2010; vlastní úprava 
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 Na ruském serveru korrespondent.net (2014) se uvádí, že se referenda zúčastnilo 1 274 

096 lidí, což činí zhruba 83,11 % obyvatel Krymu. Pro znovusjednocení Krymu s Ruskem 

hlasovalo 1 233 002 obyvatel, což představuje 96,77 % celkového počtu voličů. Zbylých 31 997 

obyvatel hlasovalo pro status Krymu jako součást Ukrajiny, což představuje 2,51 % celkového 

počtu voličů. Pořád zde ale chybí 0,72 %, které představují 9 097 hlasovacích lístků. Ty byly 

prohlášeny za neplatné. 

3.3.6.4 Ekonomické dopady krymské krize pro Rusko 

 Podle Weidmanna (2014a), ředitele německé centrální banky Bundesbank, bylo Ruské 

hospodářství ve fázi konjunkturního oslabení ještě před započetím této krymské krize. Jak je 

vidět v grafu č. 3.2, tempo růstu HDP Ruska se od roku 2007 zpomalovalo, meziročně kleslo o 

3,3 p. b., v roce 2008 činilo 5,2 %. A v následujícím roce, v období celosvětové finanční krize, 

se propadlo o 13 p. b. I když se v roce 2010 ruská ekonomika vzpamatovala, tempo růstu HDP 

bylo 4,5 %, následující roky pocítila mírný pokles. Meziročně tempo růst HDP vzrostlo jen o 

4,3 %, což činí pokles o 0,2 p. b. oproti minulému roku. V roce 2012 to nebylo nijak jiné. Byl 

zde zaznamenán větší pokles oproti minulému roku, o 0,9 p. b. 

Graf 3.2 Tempo růstu HDP Ruské federace v období 2004-2012 v % 

 

Zdroj: WB, 2014a; vlastní úprava 

To znamená, že krize na poloostrově tento trend jenom prohloubila.  

 Jak tvrdí Weidmann (2014b), došlo k oslabení rublu, k růstu nákladů na financování státu, 

k odlivu kapitálu a k oslabení důvěry v ekonomiku. Pokud by EU na Rusko opravdu uvalila 

sankce, mohl by tento trend více eskalovat.  
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 Například sankce v podobě zmrazení víz nebo účtů by zasáhly hlavně nejbohatší Rusy, 

kteří ponechávají své úspory mimo hranice své země. Podle zprávy serveru E15.cz (2014a) 

Evropská unie opravdu zakázala vstup kremlské elitě na své území a zmrazila její majetek. Dále 

by na sankce doplatili i běžní spotřebitelé, domácnosti, protože více než ½ zboží, které ruské 

domácnosti nakupují, se dováží ze zahraničí. Kurz rublu vůči dolaru či euru klesl na historické 

minimum. Průběh kurzu lze vidět v příloze 2 a 3. kde je jasně vidět vývojová tendence 

od počátku krymské krize. Jejím odstartováním rubl začal postupně propadat až do doby před 

připojením krymského poloostrovu k Ruské federaci, kdy ruský rubl klesl na historické 

minimum.   

3.3.6.5 Ekonomické dopady rusko-ukrajinské krize pro EU 

 Samozřejmě by sankce proti Rusku, v důsledku krymské krize, měly ekonomický dopad 

na samotnou Evropu. Podle Sobíška, hlavního ekonoma UniCredit Bank, by EU mohla v tu 

chvíli přijít o 0,5 p. b. svého růstu. Nehledě na to, že pokud by se naskytly problémy 

s dodávkami surovin, mohla by Evropa skončit v recesi, čímž by následně Rusko přišlo o 10 % 

svého výkonu (Lazarevič, 2014) V důsledku Putinových snah nahnat Evropě strach, jenom 

protože je z 24 % závislá na ruských dodávkách plynu a ropy, čímž se snaží posílit vliv v Evropě 

a díky Eurasijské unii také posílit vliv v zemích jižního Kavkazu, přichází v úvahu společná 

bezpečnostní a obranná politika. Ve zprávě serveru E15.cz (2014a) se uvádí, že toto dění 

přimělo Polsko společně s Dánskem přemýšlet o tom, že se možná stanou členy eurozóny. 

 V důsledku ekonomických a hospodářských problémů Ukrajiny navíc Evropská komise 

rozhodla, že by snížila celní tarify pro zboží z Ukrajiny a Evropský parlament ho v tom 

podporuje. EU by tak přišla o téměř půl miliardy EUR ročně. Toto rozhodnutí by mělo nabýt 

účinnosti v květnu 2014. Nicméně ho musí schválit ještě všech 28 členských států EU (e15, 

2014a). 
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*** 

 Základní informace o členech Východního partnerství jsou uvedeny v příloze č. 1. 

S Evropskou unií spolupracují východní partneři prostřednictvím hlavních smluv, které se 

nazývají Asociační dohoda, Dohoda o partnerství a spolupráci, popřípadě i facilitační dohoda. 

Jedinou zemí Východního partnerství, která nemá s Evropskou unií uzavřenou Dohodu 

o partnerství a spolupráci, je Bělorusko. Jedná se o dohodu, která je předstupněm Asociační 

dohody, kterou nemá s Evropskou unií podepsanou žádná ze zemí Východního partnerství. 

Evropská unie bude momentálně v nejbližších dnech usilovat o to, aby došlo k podpisu 

Asociační dohody s Gruzií a Moldavskem, aby jej mohly parafovat ostatní členské země 

Evropské unie. Na Ukrajině odmítnutí podpisu Asociační dohody prezidentem Janukovyčem 

způsobilo vypuknutí Krymské krize, díky níž bylo vyvoláno referendum, v němž se 96,77 % 

občanů vyjádřilo kladně k otázce: „Jste pro znovusjednocení Krymu s Ruskem s právem 

subjektu Ruské federace?“   
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4. Efekty spolupráce a predikce dalšího vývoje 

4.1 Index demokracie 

V předešlých kapitolách je často zmiňován cíl „šíření demokracie“. Jedná se o cíl jak 

Evropské unie, tak Evropské politiky sousedství a dokonce i Východního partnerství. Definice 

demokracie jsou různé, neexistuje její jednotná definice. Například Pechanec (2011, s. 3) tvrdí: 

„že demokracie je formou vlády, ve které je politická moc odvozena od lidu“.  

Nebo bychom mohli demokracii definovat podle Abrahama Lincolna jako: „Vláda lidu, 

lidem a pro lid“. (democracy-building.info, 2004) 

Index demokracie, sestaven americkou společností Economist Intelligence Unit, 

vyhodnocuje úroveň demokracie zemí na základě pěti kategorií, a to volebního procesu 

a pluralismu, občanských svobod, fungování vlády, politické participaci a politické kultuře. 

Pohybuje na škále od 0 do 10, kdy 10 znamená úplnou demokracii a 0 znamená, že zde 

demokracie neexistuje vůbec.  

V grafu č. 4.3 je názorně ukázán výsledek procesu demokratizace v zemích Východního 

partnerství od roku 2006 do roku 2012 pomocí již zmíněného Indexu demokracie.  To znamená, 

že je zde znázorněn vývoj procesu demokratizace zemí Východního partnerství před vstupem 

a po vstupu do tohoto programu.  

Nejhorší výsledky generuje Bělorusko, je to dáno Lukašenkovým autoritářským 

režimem. Hodnota Indexu demokracie Běloruska za rok 2012 činí 3,04. A také Ázerbájdžán 

není ve výsledku o mnoho lepší, jelikož nijak nepostupuje v procesu demokratizace ani 

v reformách v oblasti lidských práv, také zde hraje největší roli jeho autoritářský režim. 

Hodnota Indexu demokracie Ázerbájdžánu za rok 2012 je 3,15. Velkou změnu zaznamenala 

Ukrajina v důsledku Oranžové revoluce, která proběhla v roce 2004. Index demokratizace zde 

klesl během dvou let z hodnoty 6,94 v roce 2008 na hodnotu 5,94 v roce 2011. Naopak jak tvrdí 

Shevcuk (2011), Gruzie po zvolení prezidenta Saakašviliho, v důsledku revoluce růží, udělala 

ohromný pokrok. Nicméně nemůžeme zdaleka Gruzii považovat za demokratický stát. Pořád 

zde nalezneme prvky autoritářského režimu, tudíž zde existuje režim hybridní. 

Nejlépe si v úrovni demokracie vede Moldavsko. V roce 2012 jeho hodnota Indexu 

demokracie činil 6,32. V konečném důsledku je vývoj procesu demokratizace u těchto zemí 

konstantní. Příliš se od předchozích let neliší.  
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Graf 4.3 Democracy Index 2006-2012 

 

Zdroj: Sadowski, 2013, s. 17 

 

4.2 Hrubý domácí produkt zemí Východního partnerství v období 2004-2012 

Z tabulky č. 4.2 je jasně vidět, že se v období od roku 2004 do roku 2008 postupně 

národní bohatství, čili hrubý domácí produkt, všech zemí Východního partnerství zvyšovalo.  

Rozdíly v tomto bohatství jsou například mezi Ukrajinou a ostatními východními partnery 

značné. Názorně je zde zobrazen další z důvodů, proč o Ukrajinu jeví Evropská unie takový 

zájem. V roce 2008 všechny státy dosahovaly nejvyššího objemu HDP oproti jejich předchozím 

rokům. Arménie dosahovala celkového HDP v tomto roce 11,662 mil. USD, Ázerbájdžán 

48,852 mil. USD, Bělorusko 60,763 mil. USD, Gruzie 12,799 USD, Moldavsko 6,055 mil. USD 

a Ukrajina 179,992 mil. USD.  

V roce 2009 státy prošly celosvětovou hospodářskou krizí, která zčásti zahltila i země 

Východního partnerství. V tabulce č. 4.3 je zaznamenán pokles úrovně HDP z roku 2008 

na 2009. Nicméně od roku 2010 začaly státy Východního partnerství úroveň HDP opět 

zvyšovat. A dokonce v roce 2012 převýšily HDP před započetím ekonomické krize, výjimku 

však tvoří Arménie a Ukrajina. Ale i tak je v čele celkového objemu HDP za rok 2012 

samozřejmě Ukrajina se 176,308 mil. USD.  
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Tab. 4.2 HDP pro období 2004-2008 (v mil. USD) 

Čl. stát VP 2004 2005 2006 2007 2008 

Arménie 3,577 4,900 6,384 9,206 11,662 

Ázerbájdžán 8,681 13,245 20,982 33,049 48,852 

Bělorusko 23,142 30,210 36,962 45,276 60,763 

Gruzie 5,125 6,411 7,762 10,172 12,799 

Moldavsko 2,598 2,988 3,408 4,402 6,055 

Ukrajina 64,883 86,142 107,753 142,719 179,992 

Zdroj: WB, 2014a; vlastní úprava 

 

Tab. 4.3 HDP pro období 2009-2013 (v mil. USD) 

Čl. stát VP 2009 2010 2011 2012 

Arménie 8,648 9,260 10,142 9,950 

Ázerbájdžán 44,291 52,906 65,952 66,605 

Bělorusko 49,271 55,220 59,73ř 63,267 

Gruzie 10,766 11,638 14,434 15,747 

Moldavsko 5,439 5,812 7,015 7,252 

Ukrajina 117,228 136,419 163,422 176,308 

Zdroj: WB, 2014b; vlastní úprava 

 

Jak je již známo, ani velikost rozlohy státu ani velikost tvorby HDP nám nevypovídají 

o reálné životní úrovni obyvatelstva daného státu. Ta se měří ukazatelem HDP/obyv.  

Tudíž jsou v tabulkách č. 4.4 a 4.5 znázorněny hodnoty tohoto ukazatele jednotlivých států 

v jednotlivých letech. Překvapující se jeví výsledky Ukrajiny. I když Ukrajina dosahuje 

nejvyššího HDP, životní úroveň obyvatelstva Ukrajiny se od životní úrovně obyvatelstva 

Ázerbájdžánu a Běloruska v posledním roce 2012 výrazně liší. Zatímco v Ukrajině na jednoho 

obyvatele 3,867, tak v Ázerbájdžánu 7,165 a Bělorusku 6,685, což je skoro dvakrát více. 

Tab. 4.4 HDP/obyv. v období 2004-2008 (v tis. USD) 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Arménie 1,182 1,625 2,126 3,079 3,917 

Ázerbájdžán 1,045 1,578 2,473 3,851 5,575 

Bělorusko 2,378 3,126 3,849 4,736 6,377 

Gruzie 1,187 1,470 1,765 2,318 2,920 

Moldavsko 0,721 0,831 0,951 1,231 1,696 

Ukrajina 1,367 1,829 2,303 3,069 3,891 

Zdroj: WB, 2014c; vlastní úprava 
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Tab. 4.5 HDP/obyv. v období 2009-2012 (v tis. USD) 

 2009 2010 2011 2012 

Arménie 2,914 3,125 3,422 3,351 

Ázerbájdžán 4,950 5,843 7,190 7,165 

Bělorusko 5,183 5,819 6,785 6,685 

Gruzie 2,441 2,614 3,220 3,507 

Moldavsko 1,526 1,632 1,971 2,038 

Ukrajina 2,545 2,974 3,576 3,867 

Zdroj: WB, 2014d; vlastní úprava 

 

4.3 Vzájemná obchodní výměna Evropské unie a Východního partnerství 

V grafu č. 4.4 je zobrazen podíl Evropské unie na obchodu Východního partnerství.  

I když byla v Evropské unii přijata opatření ke zvýšení objemu obchodu a k postupnému 

odstraňování překážek vzájemného obchodu, tak se podíl Unie na obchodu Východního 

partnerství meziročně nijak výrazně nezměnil. Výjimkou je podíl EU na celkovém obchodu 

Moldavska, kdy tento podíl meziročně vzrostl o 9 p. b., tedy v roce 2010 z 45 % na 54 % v roce 

2011. Také zde tvoří výjimku Ázerbájdžán, kterému vzrostl podíl Evropské unie na jeho 

obchodu o 7 p. b., to znamená, že vzrostl v roce 2010 z 45 % na 52 % v roce 2011. 

Graf 4.4 Podíl EU na obchodu Východního partnerství 

 
Zdroj: Sadowski, 2013, s. 26 

Jak tvrdí Sadowski (2013), růst obchodní výměny byl dán především ekonomickým 

vývojem v EU a situací na globálních trzích.  
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V roce 2008 činil vývoz z VP do EU 61 mld. USD a dovoz do VP z EU 44, 7 mld. USD. 

Avšak v důsledku finanční krize v roce 2009 došlo k poklesu obchodu se zeměmi Východního 

partnerství. Jak je vidět z grafu 4.5, tak se vývoz z VP začal vracet na hodnoty z roku 2008 až 

v roce 2011, to znamená, že v tomto roce činil 51,8 mld. USD a dovoz do VP z EU činil 43,6 

mld. USD. 

Graf 4.5 Celkový vývoz VP do EU a dovoz EU do VP 

 
Zdroj: Sadowski, 2013, s. 27 

4.4 Kdyby se východní partneři stali členy Evropské unie 

Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází k výraznějším změnám v zemích Východního 

partnerství z hlediska vstupu do tohoto programu, z velké části je to dáno také hospodářskou 

krizí, která nastala v roce 2009, bude následující podkapitola zaměřena na predikci budoucího 

vývoje východních partnerů a případné zastoupení všech členů Východního partnerství 

v evropských institucích. Podrobněji zde bude zejména rozebrána Ukrajina. 

4.4.1 Možné budoucí členství východních partnerů v Evropské unii 

Arménie v důsledku ukončení jednání o asociační dohodě s Evropskou unií a následném 

oznámení o možném přístupu k Celní unii Ruska, Kazachstánu a Běloruska nepřepokládá 

budoucí členství v EU. Ázerbájdžán a Bělorusko jsou státy s nejnižším indexem demokracie. 

V Bělorusku je uplatňován trest smrti, což v Evropské unii je naprosto nepřijatelné, navíc je 

součástí Celní unie Ruska, Kazachstánu a Běloruska, což znemožňuje jeho členství v EU. 

Pro Gruzii je momentálně nejdůležitější vyjednat dohodu o zóně volného obchodu, jež je 

součástí asociační dohody, která má být podepsána v letních měsících 2014. Moldavsko nejlépe 

plní unijní kritéria pro vízovou liberalizaci a postupuje nejrychleji v oblasti ekonomických, tak 
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politických reforem. Jedná se o zemi, kde podíl EU na obchodu s ní je nejvyšší ze všech partnerů 

a navíc se usiluje o podepsání asociační dohody. Jeho budoucí začlenění do Evropské unie se 

nevylučuje. Ukrajině bude věnovaná celá kapitola 4.5. Pokud vezmeme v potaz geografickou 

polohu zemí Východního partnerství a fakt, že Evropská unie je pojmenována podle Evropy, 

na níž se rozprostírá, tak už jen z tohoto důvodu by se Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie neměly 

členem Evropské unie stát. 

4.4.2 Zastoupení východních partnerů v evropských institucích Evropské unie 

V příloze č. 4 a 5 jsou uvedeni všichni členové EU a jejich zastoupení v evropských 

institucích, včetně nedávno přistoupeného Chorvatska. 

Kdyby se k EU připojilo všech 6 členů Východního partnerství, celkově by EU čítala 

okolo 573,2 mil. obyvatel. Na Ukrajině žije 45,5 mil. obyvatel, v Ázerbájdžánu žije 9,5 mil. 

obyvatel, v Arménii žije 3,3 mil. obyvatel, v Gruzii žije 4,5 mil. obyvatel, v Moldavsku 

3,6 milionu obyvatel a v Bělorusku 9,5 mil. obyvatel. V tabulce č. 4.6 a 4.7 je názorně uvedeno, 

kolik vážených hlasů by jednotlivým státům náleželo. Všechny číselné údaje jsou zaokrouhleny 

na jedno desetinné místo. V tomto modelovém zobrazení se uvažuje, že se maximální limit 

počtu poslanců v Evropském parlamentu, který je dán Lisabonskou smlouvou, navýší. Letos je 

maximální počet poslanců 751. 

Tab. 4.6 Zastoupení východních partnerů v Radě EU, Evropském parlamentu,  

Evropské komisi 

 
Východní 

partner 

Počet 

obyvatel 

Procento 

obyvatel 

EU 

Rada EU 
Evropský 

parlament 

Evropská 

komise 

1 Arménie 3,3 0,6 7 10 1 

2 Ázerbájdžán 9,5 1,7 10 18 1 

3 Bělorusko 9,5 1,7 10 18 1 

4 Gruzie 4,5 0,8 7 11 1 

5 Moldavsko 3,6 0,6 7 10 1 

6 Ukrajina 45,5 7,9 27 52 1 

Celkem VP  75,9 13,2 68 119 6 

Celkem 

EU 

 497,3 86,8 352 751 28 

Celkem 

EU+VP 

 573,2 Cca 100 420 870 34 

Zdroj: businessinfo.cz, 2014a,c,e,g,h,j; vlastní úprava 
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Tab. 4.7 Zastoupení východních partnerů v ostatních evropských institucích 

 
Východní 

partner 

Evropský 

soudní 

dvůr 

Evropský 

účetní dvůr 

Výboru 

regionů 

Evropská 

centrální 

banka 

Evropská 

investiční 

banka 

1 Arménie 1 1 9 1 1 

2 Ázerbájdžán 1 1 12 1 1 

3 Bělorusko 1 1 12 1 1 

4 Gruzie 1 1 9 1 1 

5 Moldavsko 1 1 9 1 1 

6 Ukrajina 1 1 21 1 1 

Celkem VP  6 6 72 6 6 

Celkem EU  28 28 353 28 28 

Celkem 

EU+VP 

 34 34 425 34 34 

Zdroj: euroskop, 2014d, e, f, g, h; vlastní úprava 

4.5 Ukrajina jako člen EU 

Není řečeno, že pokud by Ukrajina zbytek dohody podepsala, že by se členem EU stala. 

Asociační dohody nezaručují vstup do Unie. Bývalý prezident Janukovyč, i když se stále 

považuje za současného prezidenta, již po volbách v květnu úřadovat nebude. Byl to on, který 

odmítnul podepsat asociační dohodu. A vzhledem k tomu, že se po Krymské krizi opravdu 

Krym oddělil a sjednotil se z Autonomní republiky Krym na Republiku Krym, je možné 

očekávat, že integrace Ukrajiny s novým prezidentem, proevropským prezidentem, bude 

do Evropské unie podstatně rychlejší. Těžko říct, zda je možno hovořit o samotném budoucím 

členství v Evropské unii. 

O post ukrajinského prezidenta se bude ucházet 23 lidí a předčasné volby proběhnou  

 25. května 2014. Server české televize (2014) uvedl nejvýraznější kandidáty, mezi které se řadí 

například Julia Tymošenková (za stranu Vlast) nebo podnikatel Petro Porošenko (nezávislý), 

který tvrdí: „Nejdůležitějším krokem jsou teď volby, svobodné a spravedlivé. Hned potom 

musíme spojit všechny demokratické síly a ukázat, že dovedeme provést reformy nezbytné pro 

asociační dohodu s EU“ (ceskatelevize.cz, 2014). 

Mezi další uchazeče o prezidentské křeslo patří i Michail Dobkin (za Stranu regionů), který je 

stoupencem exprezidenta Janukovyče nebo Oleh Ťahnybok (za stranu Svoboda), který je silně 

proti vlivu Ruska na Ukrajině nebo Dmytro Jaroš (nezávislý), který je údajně nejradikálnějším 

kandidátem na prezidenta. Je totiž vůdcem neformální a málo početné organizace Pravý sektor. 

Během krize tvořil nejtvrdší jádro demonstrantů. 
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Podle výsledku voleb se Ukrajina bude dále ubírat proevropským nebo proruským 

směrem. 

4.5.1 Ruská Eurasijská unie 

Jedním z důvodů nepodepsání asociační dohody Ukrajiny bylo podle Janukovyče  to, že 

by se měla Ukrajina lépe připravit na ekonomické dopady spojené s přidružením k EU. Ukrajina 

by mohla přijít v následujících 10 letech o částku 500 mld. EUR z důvodu poklesu obchodů 

s Ruskem, čímž by žádala o kompenzaci Evropskou unii (Kejlová, 2013) 

Je však všeobecně známo, že se nejedná čistě o ekonomické důvody.  

Jak již bylo zmíněno, Rusko snaží posílit svůj politický vliv v Evropské unii i v zemích jižního 

Kavkazu. V roce 2009 Putin navrhnul spojení bývalých Sovětských republik do tzv. 

„Euroasijské unie,“ která má vycházet ze současné Celní unie Ruska, Kazaschstánu a 

Běloruska. Pro Evropskou unii to znamená znemožnění hlubší ekonomické integrace 

s Běloruskem. Dalším zemí, kde dominuje ruský vliv, je Arménie. Jelikož je Rusko pro Arménii 

hlavním politickým a bezpečnostním partnerem, jelikož, jak už je uváděno v předešlých 

kapitolách, je hlavním spojencem v konfliktech spojených s Ázerbájdžánem a Tureckem. 

Z hlediska ekonomické spolupráce je Rusko pro Arménii největším poskytovatelem investic a 

navíc i obchodním partnerem. Rusko také tvoří pro Arménii nejvýznamnější destinaci pro 

migrující pracovníky z Arménie. I když se s Arménií vyjednává Asociační dohoda i Dohoda o 

prohloubené a komplexní zóně volného obchodu, bohužel vzhledem k tak silné ekonomické a 

politické závislosti na Rusku je podpis těchto dohod nejistý. Ukrajina a Moldavsko jsou nejvíce 

nakloněni integraci k EU. V kapitolách výše je uvedeno, že Moldavsko plní nejlépe unijní 

podmínky, co se vízové liberalizace týče. Rusko na ně tlačí, aby se připojily k Eurasijské unii. 

Pro Ukrajinu by bylo připojení k celní unii velmi obtížné, například z právních překážek (což 

by znamenalo změnu Ústavy), z ekonomických důvodů (ekonomické přínosy by byly nižší než 

ty, které nabízí EU), avšak má Rusko jiné nástroje, jak může s Ukrajinou manipulovat. Může jí 

poskytnout ekonomické výhody, které nebudou podmíněny změnou politického systému, tak 

jak by tomu bylo v případě spolupráce Ukrajiny s Evropskou unií nebo nabídnout nižší ceny 

zemního plynu (Sadowski, 2013). 
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4.5.2 Závislost Evropské unie na energetických zdrojích Ruska 

O Rusku je všeobecně známo, že se snaží prostřednictvím energetických surovin 

prosadit svoje zájmy. „Počátky příčin sporů o plyn mezi Ruskem a Ukrajinou lze nalézt již v éře 

Sovětského svazu, ale zejména však po jeho rozpadu, kdy Moskva ztratila kontrolu a vliv nad 

klíčovou tranzitní zemí důležitou pro přepravu ruského plynu k evropským zákazníkům. Řada 

rusko-ukrajinských energetických krizí proběhla již během 90. let minulého století a pokračují 

i v současné době.“ (Tichý, 2009) 

Dále Tichý (2009) uvádí, že na přelomu 2005/2006 proběhla plynová krize, kdy 

Ukrajina nechtěla akceptovat zvýšení ceny ruského plynu, a tak Rusko „otočilo kohoutky,“ 

čímž omezilo dodávky plynu do Evropy. Tato krize skončila 6. ledna 2006. Další mnohem 

známější éra plynové krize proběhla v roce 2009. Jelikož se opět obě země nedohodly na výši 

cen zemního plynu pro rok 2009, Rusko obvinilo ropný a plynárenský monopol Naftogaz 

z dluhu převyšující zhruba 2 mld. USD a 1. ledna 2009 zastavilo dodávky plnu pro Ukrajinu. 

Urbánek (2014) uvádí, že ruský dodavatel GAZPROM v prvním dubnovém týdnu letošního 

roku dvakrát zvýšil cenu za 1000 m3 plynu dodávaného do Ukrajiny, a to z úplně původní ceny 

265 dolarů za tisíc kubíků zemního plynu na 385,5 dolarů a následně na 485 dolarů za 1000 m3. 

Ukrajina tak naléhavě řeší alternativní dovoz dané komodity. Z Evropy bude cena dováženého 

plynu totiž o 150 dolarů za tisíc kubíků nižší než z Ruska. 

Pokud by se uvažovalo obrátit plně tok plynu plně ze západu na východ, bylo by to 

technicky náročné, vyžadovalo by to dostatek investic a hlavně čas.  

Ukrajina je na ruském plynu závislá z 50 %. Jako potencionální dodavatelé připadají 

v úvahu Slovensko, Maďarsko nebo Polsko. Rusko pořád obhajuje své jednání tím, že mu 

Ukrajina dluží cca 1,71 mld. USD. Bohužel Ukrajina toto jednání vnímá jako reakci 

na krymskou krizi a počítá s tím, že Rusko bude plyn dále zdražovat (ceskenoviny.cz, 2014b) 

4.5.3 Alternativní východiska energetického bludného kruhu 

EU by se měla v prvé řadě zaměřit na diverzifikaci energetických zdrojů, což je 

primárním principem energetické bezpečnosti. Což znamená, že by Unie měla zvyšovat podíl 

ropy a plynu, jež nepochází z Ruska a taky by se měla vyvarovat přepravě takové ropy a plynu 

přes ruské území. Takovým alternativním řešením měl být plynovod Nabucco, kterému bude 

věnována podkapitola 4.5.5 nebo ropovod BTC. Saller (2011) uvádí, že začíná v blízkosti 

ázerbájdžánského hlavního města Baku, dále pokračuje přes Tbilisi a končí v Ceyhanu 

na pobřeží Středozemního moře a je již v provozu. Dalším možným východiskem se jeví 

investice uskutečněné pro výstavbu LNG terminálů, které umožní i dopravu po moři. Poslední 
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možnou alternativou se jeví prosté snížení energetické náročnosti ekonomiky (Vodrážka, 

Seydler, Zelinka, 2009).  

4.5.4 Projekt Nord Stream a South Stream 

Opakem těchto alternativ jsou ruské projekty Nord Stream a South Stream, které jsou 

zobrazeny na obr. č. 4.3. 

Obr. 4.3 Plynovody Nord Stream, South Stream a Nabucco 

 

Zdroj: ceskatelevize.cz, 2012 

Nord Stream přepravuje plyn z ruského Petrohradu do německého  Warnemünde. Je dlouhý 

1 224 km a přepravuje 27,5 mld. m3 zemního plynu. První větev tohoto plynovodu byla 

spuštěna v listopadu 2011 a druhá větev byla spuštěna v říjnu 2012 (nord-stream.com, 2013). 

Důležitým aspektem pro tento plynovod je fakt, že se v Evropě zvýšila energetická 

bezpečnost v důsledku toho, že Nord Stream obchází Ukrajinu či Bělorusko, s nimiž mělo 

Rusko v minulosti spory, jejichž výstupem bylo odstavení dodávek plynu.  

South Stream je ještě nedostavěným plynovodem, který by měl začít ruský zemní plyn 

přepravovat do Evropy už od prosince 2015. První práce začaly 4. Listopadu 2013 

v Bulharsku. Bude dlouhý 2 400 km a přepravovat bude 63 mld. m3 zemního plynu. Tento 

plynovod také obchází Ukrajinu, má vést pod hladinou Černého moře dál přes Bulharsko, 

Srbsko, Maďarsko, Slovinsko a Rakousko až do severovýchodní Itálie. Další větve by měly 

vést přes Chorvatsko, Makedonii, Řecko a Turecko (e15.cz, 2014b) Na obr. č. 4.3 je 

zobrazena cesta jak Nord Streamu tak i South Streamu, kde je sice vidět, že Rusko opravdu 

obchází Ukrajinu s cílem zvýšit energetickou bezpečnost zemí Evropy, nicméně cílem Evropy 

je diverzifikovat zdroje tak, aby nebyla závislá na dodávkách ruského zemního plynu a ropy. 

http://www.gazpromswan60class.com/news/nord-stream-race-2014---saint-petersburg-to-warnemnde-via-helsinki
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Podle Ludvíka jde o projekt, který je čistě politický. Cílem je podle něj vytvořit tzv. „plynové 

kleště“, ve kterých by uvízla jak Ukrajina, tak i celá střední Evropa včetně Balkánského 

poloostrova. Díky čemuž by v Evropě Rusko posílilo svůj politický vliv, čímž by zde snadněji 

prosazovalo své zájmy. 

4.5.5 Evropský projekt Nabucco 

Jak tvrdí Tuček (2012), proto se v roce 2002 pět energetických firem dohodlo 

na projektu plynovodu Nabucco, který měl být protiváhou South Streamu. Mezi těchto pět firem 

patřila rakouská firma ÖMV, maďarský MOL, turecký Botas, rumunský Transgaz a bulharský 

Bulgagraz a později mezi ně patřil i německý energetický koncern RWE. Nabucco mělo být 

dlouhé 3 900 km a přepravovat 31 mld. m3 ročně.  

Jak je vidět na obr. č. 4.3, plynovod měl vést z turecko-gruzínské a turecko-

ázerbájdžánské hranice směrem do Bulharska a dále až do Rakouska. Tudíž zde Rusko nemělo 

hrát žádnou roli. A to je cílem Evropy, diverzifikovat její energetické zdroje tak, aby nebyla 

závislá na ruských dodávkách. Bohužel finanční nákladnost tohoto projektu v dubnu 

zpochybnila maďarská energetická firma MOL a následně se přidala i firma British Petroleum 

(BP), která obhospodařuje naleziště Shah Deniz, ze kterého má být právě plyn pro Nabucco 

odebírán. 

Tuček (2012) uvádí, že z projektu Nabucco tak zbyla jen okleštěná verze v podobě 

Nabucco West, se kterou přišla skupina akcionářů projektu Nabucco. Mělo mít délku zhruba 

1 300 km a přepravit by měl 20 mld. m3 zemního plynu. Bohužel však tento projekt nebyl 

zrealizovaný a tak se desetileté naděje evropských lídrů rozpadly v prach. Jelikož Balkánské 

trhy převezme plynovodu Nabucco West ruský projekt South Stream, který má 4letý časový 

náskok a dodávky plynu z nových ropných vrtů převezme ekonomicky životaschopnější 

plynovod TAP (Trans-adriatic-pipeline), jež má vést z Turecka severním Řeckem, Albánií až 

do Itálie. 

 

 

 

 

 

 



39 

  

*** 

Proces demokratizace u východních partnerů je důležitý, jelikož „šíření“ demokracie 

patří mezi hlavní cíl Východního partnerství, proto byl pro účely nastínění takového procesu 

v těchto zemích vybrán Index demokracie společnosti Economicst Intelligence Unit, který 

vyhodnocuje úroveň demokracie zemí. Jeho škála se pohybuje v rozmezí 0-10, kdy 10 značí 

úplnou demokracii a 0 demokracii žádnou. Nejlepší výsledky ze všech východních partnerů 

vykazuje Moldavsko s indexem 6,32 a nejhorší výsledky vykazuje samozřejmě Bělorusko 

s indexem 3,04.  

Co se týče ekonomické stránky východních partnerů, je zde srovnáno HDP v období 

2004-2008, tzn. před finanční krizí a 2009-2013, tzn. po finanční krizi. I když se HDP daných 

zemí zvyšoval, úderem finanční krize v roce 2009 opět klesl. Nicméně už v roce 2012 hodnoty 

předčily výsledky z roku 2008. Ukrajina dosahuje nejvyšší hodnoty HDP, a to 176,308 mld. 

USD. 

Jelikož však HDP nevypovídá o reálné životní úrovni daného státu, přepočítává se tato 

veličina na HDP/obyv. V tomto případě se na prvním místě umisťuje Ázerbájdžán v roce 2012 

s hodnotou 7,165 tis. USD, a na posledním místě Moldavsko s hodnotou 2,038 tis. USD. Je 

tedy překvapivé, že Ukrajina už přední příčky nezastává. 

Z grafů obchodní výměny mezi EU a východními partnery je patrné, že se vývoz 

východních partnerů a dovoz do východních partnerů vstupem do projektu Východního 

partnerství výrazně zvýšil.  

Co se týče budoucí integrace východních partnerů do EU, budoucí přímé členství se 

v tomto případě prozatím neuvažuje, výjimku tvoří Ukrajina, kde se pouze spekuluje. Dne 

25. května 2014 se konají na Ukrajině prezidentské volby, které budou stěžejní pro budoucí 

vývoj tohoto partnera. Ukrajina stojí mezi volbou, zda se vydat proruskou cestou, to znamená 

připojit se k Celní unii Ruska, Běloruska a Kazachstánu a tím zmařit šanci hlubší ekonomické 

i politické integrace do EU nebo se vydat cestou proevropskou, tedy cestou demokracie a hájení 

lidských práv. 
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5. Závěr 

Východní partnerství je relativně mladým uskupením 6 států, které se rozléhá jak 

na území Jižního Kavkazu, kde se rozprostírají země jako Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie, tak 

u východních hranic Evropské unie, kde se rozprostírají země jako Bělorusko, Moldavsko 

a Ukrajina. Projekt Východní partnerství vzniklo za předsednictví České republiky v rámci 

Evropské politiky sousedství. Není divu, že se Evropská unie snaží prohlubovat ekonomickou 

i politickou integraci v rámci jejích sousedů. Tato spolupráce přináší mnoho výhod pro obě 

strany a hlavně se nesmí zapomenout na prvotní myšlenku vzniku Evropské unie – odvrácení 

3. světové války. Tohoto cíle se dá dosáhnout jedině těmito pomalými kroky, v kterých 

Evropská unie postupuje. Hlavním cílem je totiž bezpečnost.  

Jednání o uplynulém a budoucím vývoji již zmíněné šestice států probíhají 

na summitech Východního partnerství, které se konají co dva roky. První proběhnul v Praze, 

druhý se konal ve Varšavě a třetí ve Vilniusu. 

Státy s EU spolupracují prostřednictvím mnoha dohod, mezi ty nejstěžejnější patří 

Dohoda o partnerství a spolupráci, která je poté nahrazena Asociační dohodou, jejíž součástí je 

i Dohoda o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu. Jediným východním partnerem, 

který nemá Dohodu o partnerství a spolupráci s EU sjednanou, je Bělorusko. Asociační dohodu 

nemá podepsanou s EU žádná ze zemí Východního partnerství. Zástupci Evropská unie 

usilovně pracují, aby k podpisu dohod došlo. U Arménie je možné, že se připojí k Celní unii 

Ruska, Kazachstánu a Běloruska, což by jí úplně znemožnilo hlubší integraci s EU. 

U Ázerbájdžánu záleží, zda postoupí v procesu demokratizace. Jeho Index demokracie je jeden 

z nejnižších z východních partnerů. Bělorusko už je součástí Celní unie Ruska, Kazachstánu 

a Běloruska. Jednání o asociační dohodě tímto krokem ukončila. 

Jelikož ukrajinský prezident Janukovyč na Vilniuském summitu, který se konal 

v listopadu 2013, odmítnul podepsat Asociační dohodu, způsobil tím vlnu protestů. Mnoho 

tamních občanů, proevropských občanů, s tím nesouhlasilo. Načež ruské obyvatelstvo, žijící 

na Krymu, také spustilo svou vlnu protestů s tím, že hlubší integraci s Evropou nepodporuje. 

Prezident Ruské federace vyvolal referendum, v němž se 96,77 % občanů vyjádřilo, že jsou pro 

znovusjednocení Krymu s Ruskem. A tak se Autonomní republika Krym přejmenovala 

na Republiku Krym. 

Že EU odtržení Krymu od Ukrajiny neuznává? Na tomto poloostrově přeci žije skoro 

60 % ruské populace a přes 90 % tamního obyvatelstva hlasovalo pro oddělení. Evropská unie 
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tak neuznává jedno z kodaňských kritérií, a to princip demokracie. Ačkoliv je zde bráno na 

vědomí, že Rusko v roce 1994 garantovalo celistvost Ukrajiny výměnou za jaderný arzenál, 

který na území Ukrajiny po rozpadu SSSR zůstal (idnes.cz, 2014). Situace, která na poloostrově 

Krym nastala, referendum vyžadovala.  

Z ekonomické stránky východních partnerů se HDP v období 2004-2008 a 2009-2013 

z hlediska členství zemí v projektu Východního partnerství nijak nezměnilo. I když se HDP 

daných zemí od roku 2004 zvyšoval, úderem finanční krize v roce 2009 opět klesl. Nejlepší 

výsledky vykazovala Ukrajina se 176,308 mil. USD. Pokud se však přepočetlo HDP na 

HDP/ob., pak v tomto případě zaujímá první místo Ázerbájdžán a na posledním místě 

Moldavsko. Což vypovídá o tom, že i když je HDP dané země vysoké, její životní úroveň 

v přepočtu na obyvatele může být mnohem nižší.  

V roce 2009 státy prošly celosvětovou hospodářskou krizí, která zčásti zahltila i země 

Východního partnerství. V tabulce č. 4.3 je zaznamenán pokles úrovně HDP z roku 2008 

na 2009. Nicméně od roku 2010 začaly státy Východního partnerství úroveň HDP opět 

zvyšovat. A dokonce v roce 2012 převýšily HDP před započetím ekonomické krize, výjimku 

však tvoří Arménie a Ukrajina. Ale i tak je v čele celkového objemu HDP za rok 2012 

samozřejmě Ukrajina se 176,308 mil. USD. 

Vývoz z VP do EU činil od roku 2004 do roku 2011 nárůst o 32,9 mld. USD a dovoz 

do VP se vstupem do Východního partnerství výrazně zvýšil, skoro až ztrojnásobil. V roce 2004 

totiž činil 15,9 mld. USD a v roce 2011 43,6 mld. USD. 

Budoucí přímé členství východních partnerů se v tomto případě prozatím neuvažuje, 

výjimku tvoří Ukrajina, existují různé diskuze, zda Ukrajina bude pokračovat v integraci s EU 

a dokončí ji svým plným členstvím. Dne 25. května se konají na Ukrajině prezidentské volby, 

které budou stěžejní pro budoucí vývoj této země. Ukrajina stojí mezi volbou, zda se vydat 

proruskou cestou, to znamená připojit se k Celní unii Ruska, Běloruska a Kazachstánu a tím 

zmařit šanci hlubší ekonomické i politické integrace do EU nebo se vydat cestou proevropskou, 

tedy cestou demokracie a hájení lidských práv.  
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Příloha č. 1 - Základní charakteristika zemí Východního partnerství 

 

Země Arménie Ázerbájdžán Bělorusko Gruzie Moldavsko Ukrajina 

Hlavní 

město 
Jerevan Baku Minsk Tbilisi 

 

Kišiněv 
Kyjev 

Současný 

prezident 

Serž 

Sarkisjan 
Ilham Alijev 

Alexandr 

Lukašenko 

Giorgi 

Margvelaš

vili 

Nicolae 

Timofti 

Oleksandr 

Turčynov 

 

Úřední 

jazyk 
Arménština 

Ázerbájdžán-

ština 

Bělo-

ruština, 

ruština 

Gruzínštin

a 
Moldavština 

Ukrajinština

ruština 

Měna 
Dram 

(AMD) 
Manat (AZN) 

Rubl 

(BYR) 

Lari 

(GEL) 

Leu 

(MDL) 

Hryvna 

(UAH) 

Člen 

vybraných 

mezinárod

ních 

organizací 

OSN, 

OBSE, 

Rada 

Evropy, 

WTO, 

FAO, 

EBRD, 

IMF 

OSN, OBSE, 

Rada Evropy, 

WB, WTO, 

FAO, EBRD, 

IMF, OIC 

OSN, 

OBSE, 

EBRD, 

IMF, WB, 

CEI, IFC 

OSN, 

OBSE, 

Rada 

Evropy, 

PfP, 

WTO, 

GUAM, 

SNS 

OSN, 

OBSE, 

Rada 

Evropy, 

WTO, IMF, 

WB, ILO 

OSN, 

OBSE, 

Rada 

Evropy, 

WTO, 

WHO, SNS 

Zdroj: businessinfo.cz, 2014a, c, e, g, h, j, 2013k, l, m, n, o, p, q; vlastní úprava
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Příloha č. 2 - Kurz ruského rublu vůči EUR v období krymské krize 

 

Zdroj: kurzy.cz, 2014a 
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Příloha č. 3 - Kurz ruského rublu vůči americkému dolaru v období krymské krize 

 

Zdroj: kurzy.cz, 2014b 
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Příloha č. 4 - Přehled zastoupení členských států v evropských institucích 

Zdroj: europe, europarl, 2013b, euroskop, 2014c; vlastní úprava

 

Členský stát 
Počet 

obyvatel 

Procento 

obyvatel 

EU 

Počet 

hlasů 

v Radě 

EU 

Evropský 

parlament 

Evropská 

komise 

1 Německo 82,4 16,7 29 96 1 

2 Francie 62,9 12,8 29 74 1 

3 
Velká 

Británie 
60,4 12,3 29 73 1 

4 Itálie 58,8 11,9 29 73 1 

5 Španělsko 43,8 8,9 27 54 1 

6 Polsko 38,2 7,7 27 51 1 

7 Rumunsko 21,6 4,3 14 32 1 

8 Nizozemsko 16,3 3,3 13 26 1 

9 Řecko  11,1 2,3 12 21 1 

10 Portugalsko 10,6 2,1 12 21 1 

11 Belgie 10,5 2,1 12 21 1 

12 ČR 10,3 2,1 12 21 1 

13 Maďarsko 10,1 2,0 12 21 1 

14 Švédsko 9,0 1,8 10 20 1 

15 Rakousko 8,3 1,7 10 18 1 

16 Bulharsko 7,7 1,6 10 17 1 

17 Dánsko 5,4 1,1 7 13 1 

18 Slovensko 5,4 1,1 7 13 1 

19 Finsko 5,3 1,1 7 13 1 

20 Chorvatsko 4,3 0,9 7 11 1 

21 Irsko 4,2 0,9 7 11 1 

22 Litva 3,4 0,7 7 11 1 

23 Lotyšsko 2,3 0,5 4 8 1 

24 Slovinsko 2,0 0,4 4 8 1 

25 Estonsko 1,3 0,3 4 6 1 

26 Kypr 0,8 0,2 4 6 1 

27 Lucembursko 0,5 0,1 4 6 1 

28 Malta 0,4 0,08 3 6 1 

Celkem  493,3 Cca 100 352 751 28 
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Příloha č. 5 - Přehled zastoupení členských států v evropských institucích 

 

Členský stát 

Evropský 

soudní 

dvůr 

Evropský 

účetní 

dvůr 

Výbor 

regionů 

Evropská 

centrální 

banka 

Evropská 

investiční 

banka 

1 Německo 1 1 24 1 1 

2 Francie 1 1 24 1 1 

3 
Velká 

Británie 
1 1 24 1 1 

4 Itálie 1 1 24 1 1 

5 Španělsko 1 1 21 1 1 

6 Polsko 1 1 21 1 1 

7 Rumunsko 1 1 15 1 1 

8 Nizozemsko 1 1 12 1 1 

9 Řecko  1 1 12 1 1 

10 Portugalsko 1 1 12 1 1 

11 Belgie 1 1 12 1 1 

12 ČR 1 1 12 1 1 

13 Maďarsko 1 1 12 1 1 

14 Švédsko 1 1 12 1 1 

15 Rakousko 1 1 12 1 1 

16 Bulharsko 1 1 12 1 1 

17 Dánsko 1 1 9 1 1 

18 Slovensko 1 1 9 1 1 

19 Finsko 1 1 9 1 1 

20 Chorvatsko 1 1 9 1 1 

21 Irsko 1 1 9 1 1 

22 Litva 1 1 9 1 1 

23 Lotyšsko 1 1 7 1 1 

24 Slovinsko 1 1 7 1 1 

25 Estonsko 1 1 7 1 1 

26 Kypr 1 1 6 1 1 

27 Lucembursko 1 1 6 1 1 

28 Malta 1 1 5 1 1 

Celkem  28 28 353 28 28 

Zdroj: euroskop, 2014d, e, f, g, h; vlastní úprava 

 
 


