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Úvod 
 

Evropská unie respektive Evropské společenství je integrace založená na počátku druhé 

poloviny dvacátého století. V loňském roce oslavila výročí padesáti let od jejího založení. 

Toto integrační seskupení se během svého života vyvíjelo a stále vyvíjí. 

Cílem této diplomové práce je zamyslet se  nad reformními kroky evropského 

integračního seskupení, které tuto integraci měnili, a zhodnotit je a to od  počátku těchto 

reforem  a s důrazem na reformy v 21. století, jelikož se jedná o události nejaktuálnější. 

Prvotní motivy vzniku  byly mír a koordinace společného trhu s produkty a uhelného a 

ocelářské produktu. Nyní tyto cíle vlivem dějin, globalizace, urychlování světa a změn ve 

světě ustupují do pozadí. EU  chce být stále smysluplnou a proto reaguje na všechny tyto 

vnější, ale i vnitřní impulzy k reformám.  

Hlavním cílem první kapitoly je zamyšlení se nad důvody, které motivují Evropskou 

unii k reformám. Dále zde nalezneme informace s zakladatelských smlouvách a smlouvách, 

které je reformovaly. Tyto reformní snahy v této kapitole uzavírá smlouvy z Nice. Menší 

pozornost zde chci věnovat i reformám společných politik. 

Druhá kapitola navazuje vývojově na smlouvu z Nice a jejím cílem je podrobně se 

věnovat Smlouvě o ústavu pro Evropu. Informuje je nás o důvodech a způsobu jejího vzniku, 

o obsahu a změnách, které měla přinést, ale i o jejím odmítnutí. Závěrem jsem si dovolila 

zhodnotit “ústavnost“ EU, protože jednou s výčitek proti nové smlouvě bylo to, že je nazvána 

ústavou a podle těchto kritiků Evropská unie není stát a tak by její chod neměl být zakládán 

na ústavě. 

Nejvýznamnější kapitolou je kapitola třetí, protože jejím cílem je seznámit nás 

s aktuálními reformními snahami Evropské unie, které jsou představovány Lisabonskou 

smlouvou. Tato smlouva byla vytvořena po téměř dva a půl roce po odmítnutí Ústavní 

smlouvy a   stála se základem reforem, které jsou obsaženy v Lisabonské smlouvě.  V této 

kapitole se věnuji také  rozdílům mezi euroústavou a novou reformní smlouvou. Hlavním 

úkolem závěru třetí kapitoly je zhodnotit Lisabonskou smlouvu a to jak její důležitost,  

přijímání a tak i ratifikaci v jednotlivých členských státech. 
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1.Potřeba reforem v Evropské unii 
 

1.1 Úvodem k potřebě reforem EU 

 
Cílem této úvodní kapitoly je seznámení s reformami Evropské unie. A to nejen 

reformami zakladatelských smluv, ale i motivy, které EU vedou k tomu se neustále vyvíjet a 

posunovat v před. K těmto důvodům patří i rozšiřování Evropské unie o nové členské státy, i 

toto téma je v této kapitole obsaženo. Dále se zde věnuji i globálním vlivům, majícím vliv na 

to, že se Unie nefunguje podle stále stejných pravidel. 

Co se týče smluv, informuje nás tato kapitola o těch, které měly podstatný vliv na 

fungování unie a to o těch které nějakým způsobem měnily nejdříve pouze Evropská 

společenství a pak i Evropskou unii, jejíž vznik je spojen s Maastrichtskou smlouvou. 

Poslední smlouvu, kterou v této kapitole nalezneme, je smlouva z Nice, která je stále ještě 

považována za smlouvu, jenž naposled reformovala Unii, neboť proces ratifikace nové 

smlouvy ještě nebyl stále dokončen. 

S reformami souvisí i konec kapitoly Potřeba reforem v Evropské unii, který je nazván 

reformy společných politik. Považuji za důležité se těmto politikám a jejích vývoji věnovat, 

neboť jsou společná zemědělská politika, společná obchodní politika  a společná dopravní 

politika pod pravomocí orgánů Evropské unie. 

 
1.2 Proč se Evropská unie reformuje? 

 
Je důležité zabírat se otázkou: proč je nutné posouvat neustále integrace dopředu? Proč 

nemohou integrace všeobecně (a tím i EU) fungovat v nezměněné podobě? Za jeden  z těchto 

důvodu je považován rychle se měnící svět ovlivňovaný globalizací.  

1.2.1. Globální důvody reforem 
 

Na současné integrace a i na Evropskou unii působí řada vlivů, které je nutí k reformám. 

Jedním z vlivů je rostoucí globalizace, neboli hospodářské, politické, kulturní a bezpečnostní 

propojování zemí a kontinentů světa, v jejímž důsledku  dochází k prohlubování integrace a 

k přebírání více a více funkcí národního státu. Při tomto přebírání se upozorňuje na to, že 

nejsou v Evropské unii dostatečně přebírány  demokratické procedury, které výkon a náplň 

těchto funkcí upravují a legitimují. Hovoří se o demokratickém deficitu. Ale je zde vidět 

snaha o větší demokratizaci, což znamená, že je zde snaha o zvýšení vlivu občanů na 



 8 

rozhodování. Evropská unie se snaží v souvislosti s tímto vlivem modernizovat, renovovat a 

vycházet vstříc potřebám svých občanů. Pokud chce nějaká instituce v tomto prostředí 

smysluplně existovat, musí tyto  reformní kroky učinit. 

EU se snaží ať už reformami nebo přijetím strategií posílit svoji roli na globálním trhu. 

Strategií, která měla pomoci naplnit cíl posílení konkurenceschopnosti a to zejména vůči 

Spojeným státům, je Lisabonská strategie. Byla přijata na jaře roku 2000 Evropskou radou. 

Názvem Lisabonská strategie je tedy od roku 2000 označován program radikálních reforem, 

které mají během deseti let (do roku 2010) učinit z Evropy vysoce ekonomicky výkonnou a 

konkurenceschopnou oblast. Další důvody přijetí byly především neuspokojivý vývoj 

zaměstnanosti a pomalý růst produktivity práce v EU. 

 

1.2.2.Rozšiřování EU 
 

Další důvod reforem zakládacích smluv je postupné rozšiřování  Společenství a s tím 

nutnost provedení změn v institucionálním fungování Unie. Zvyšování počtu členských států 

by vedlo k růstu počtu poslanců EP, které by nebylo kam umístit a ani schopnost jednat by 

nebyla při těchto počtech  poslanců kvalitní. Dále by se zvyšoval počet komisařů a musela by 

se pro ně vymýšlet nová komisařství, která by neměla opodstatnění.  

Rozšiřování je jedním z nástrojů  evropské politiky, který s sebou přináší stabilizaci a 

demokratizaci, podporuje dodržování lidských práv a přispívá k zajištění surovin. Rozšíření 

má tak pozitivní důsledky jak pro EU, tak pro kandidátské země. Kandidátské země musejí 

provádět také reformy, pokud chtějí vstoupit do EU. Nejen EU jako nadnárodní autorita se 

musí přizpůsobovat.  Některé reformy nutné pro jejich vstup se těmto zemím nemusejí líbit a 

nebo se zde velmi těžko prosazují, ať již z náboženských důvodů či z důvodů  obavy nových 

změn, na které tato země nemusí být připravena nebo z obavy o vlastní svrchovanost. 

Pozitivem možného přistoupení kandidátských  států do EU je to, že  se díky změnám, které 

po nich požaduje EU, dostávají na vyšší demokratickou a ekonomickou úroveň, která je nutná 

pro efektivní kooperaci mezi zeměmi v EU. 

Negativem rozšiřování je problémem efektivního  fungování institucí i po rozšíření a to, 

že mají některé země problém v klidu akceptovat přistoupení dalších zemí. Například západní 

země se  těžko vyrovnávaly  s velkým ‘‘velký třeskem“ v roce 2004 a veřejné mínění bylo 

pak vesměs naladěno proti dalšímu rozšiřování.1 

                                                 
1 URL: < http://ihned.cz/3-18274090-velk%FD+t%F8esk-000000_d-df >[cit .2008-01-03] 
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 Proces rozšiřování začal  v roce 1973 a to o Dánsko, Irsko a Velkou Britanii. Pak 

následovalo takzvané jižní rozšíření a to v roce 1981 o Řecko a v roce 1986 o Portugalsko a 

Španělsko. První přístup dalších členů po vzniku EU byl v roce 1995 a to o Finsko, Švédsko a 

Rakousko. Největší rozruch vyvolal vstup 10 státu do EU v roce 2004. Poslední rozšíření bylo 

v loňském roce  a to  Bulharsko a Rumunsko.  

Stále existují země ( např. Chorvatsko, Turecko, Makedonie atd.), které chtějí být členy 

této organizace a mít prospěch ze jejího členství v nich. Důvody jsou například předpokládaní 

posílení mezinárodního postavení a bezpečnosti, urychlení ekonomického růstu, růst životní 

úrovně či finanční zdroje z Evropské unie.  

Co se týče Turecka uzavřelo asociační dohodu s ES již v roce 1963 a v roce 1987 

zažádalo o plné členství. V roce 2005 byly zahájeny přístupové rozhovory s Tureckem. EU 

Unie se zde snaží pod příslibem členství ovlivňovat chod Turecka podle svých představ. 

Veřejnost i politici mají strach z tohoto možného přistoupení. Důvody proti vstupu do EU 

jsou různé, například obava z muslimského náboženství, příliš nízké HDP/obyvatele 

v některých částech Turecka, respektování práv Kurdů v Turecku, to že se většina území 

Turecka patří Asii atd. Otázkou je, zda je EU na vstup země tak odlišné od ostatních 

členských zemí připravena. Aby EU mohla odložit vstup Turecka na pozdější dobu, přišla 

s návrhem tzv. privilegovaného partnerství, které tento stát odmítl, protože nechtějí nic jiného 

než plnoprávné členství. V současnosti se Turecko stále snaží o naplnění kritérii pro členství. 

 

1.3. Změna zakladatelských smluv 

 

Evropská unie se řídí zásadami právního státu. To znamená, že vše, co činí, je odvozeno 

ze smluv, které jsou dobrovolně a demokraticky sjednávány všemi členskými státy. Dříve 

podepsané smlouvy byly, jsou a budou pro udržení kroku se společenským vývojem měněny 

a aktualizovány. Reformy v EU jsou  tedy spojeny se změnou zakladatelských smluv a 

tvorbou nových.   

Smlouvy, na kterých je založena EU, mohou být pozměněny Mezivládní konferencí 

představitelů vlád členských států. Jakákoliv změna však vstoupí v platnost pouze tehdy, je-li 

ratifikována všemi členskými státy v souladu s jejich ústavami. Článek 48 Smlouvy o EU 

formálně požaduje, aby Rada konzultovala svolání Mezivládní konference s Evropskou 

komisí a Evropským parlamentem. Politickou odpovědnost za Konferenci nesou ministři, 
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kteří se scházejí v Radě pro všeobecné záležitosti. Těchto setkání se účastní též Evropská 

komise. Administrativní služby poskytuje Konferenci Generální sekretariát Rady. 

Smluvní základ Evropské unie tvoří tyto smlouvy: Smlouva o Evropském společenství uhlí 

a oceli (1951), Smlouva o Evropském hospodářském společenství (1957), Smlouva o 

Evropském společenství pro atomovou energii – Euratom (1957), Smlouva o Evropské unii 

(1992). Tyto zakládající smlouvy byly několikrát doplněny: Slučovací smlouva (1965), 

Jednotný evropský akt (1986), Amsterodamská smlouva (1997), Smlouva z Nice (2001). 

1.3.1. Zakladatelské smlouvy 
 

Dříve než se začnu zabývat změnami, které přinesly jednotlivé reformní smlouvy, je 

dobré podívat se na smlouvy zakladatelské. První krok ke vzniku integrace  byl učiněn v 

roce 1950, a to hospodářským a politickým sjednocování evropských zemí v rámci 

Evropského společenství uhlí a oceli – tzv. Pařížská smlouva, jejíž cílem bylo zajistit trvalý 

mír a koordinace a postupné vytvoření společného trhu s produkty uhelného a ocelářského 

průmyslu zakládajících zemí. Zakládajících států je šest: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, 

Německo a Nizozemsko V  roce 1957 jsou podepsány Římské smlouvy, kterými se zakládá 

Evropské hospodářské společenství (EHS) čili „společný trh“ a Evropské společenství pro 

atomovou energii. Základním úkolem EHS bylo postupné sbližování hospodářské politiky 

členských států směřující k vytvoření společného trhu. EUROATOM se stal platformou pro 

jadernou energetiku, podporu atomového výzkumu, zvýšení bezpečnosti jaderných zařízení 

a především nadnárodní kontrolu zacházení se štěpným materiálem v souvislosti s podporou 

mírového využívání atomové energie. 

1.3.2. Slučovací smlouva 
 

Slučovací smlouva, též Smlouva o Evropských společenstvích nebo Smlouva o 

jednotných orgánech – oficiální název Smlouva o zřízení společné Rady a společné Komise 

Evropských společenství – byla podepsána 8. dubna 1965. Vstoupila v platnost 1. července 

1967 a sloučila orgány do té doby existujících tří evropských společenství (EHS, ESUO a 

Euratom), které od té doby také začaly používat společný rozpočet. Od tohoto data se pro tato 

společenství začal používat název Evropská společenství.  

Důvodem jejího vytvoření bylo zjednodušení vzájemných vztahů mezi členskými státy 

navzájem a mezi nimi a evropskými institucemi, lepší spolupráce a zprůhlednění fungování 

institucí pro občany Společenství. 
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1.3.3. Jednotný evropský akt 

 

Právním rámcem pro prohloubení integračního procesu, tedy pro vytvoření JVT, se stal 

 Jednotný evropský akt (v platnosti od 1.7.1987) jehož prostřednictvím byla realizována první 

z významných reforem společných smluv. Pod aktivním šéfem Evropské komise, Jacquesem 

Delorsem, se členské státy zavázaly dosáhnout jednotného vnitřního trhu do roku 1992. Toho 

se mělo dosáhnout odstraněním fyzických překážek (zrušení celních a pasových kontrol na 

vnitřních hranicích), fiskálních překážek (harmonizace DPH a dalších daní) a technických 

překážek (sjednocení standardů, uznávání profesních kvalifikací, liberalizace dopravního 

sektoru, zpřístupnění bankovních služeb).  Veškeré překážky   měly být odstraněny na základě 

"Bílé knihy o opatřeních k dokončení vnitřního trhu do roku 1992". 

Jednotný evropský akt je tak považován za nejdůležitější krok v evropské integraci od 

Římských smluv. Byl vytvořen největší trh na světě.2 

Co vedlo k této reformě smluv a k vytvoření JVT?  

•     I když fungovala celní unie, stále existovaly překážky, k volnému 

pohybu osob a kapitálu (např. různé zdravotní a technické standardy, rozdílná DPH 

apod.) Cílem bylo je odstranit. 

•  Pokrok v integraci a ekonomické výsledky v jednotlivých státech ES 

byly navíc velmi rozdílné. Cílem byla vyšší ekonomická výkonnost členských států a 

sblížení jejich ekonomické úrovně. 

•  V 70. letech Evropu postihla ekonomická stagnace spojená s inflací 

vysokou nezaměstnaností. Cílem bylo nezaměstnanost snížit. 

 Evropa navíc musela na globálním trhu čelit rostoucí konkurenci ze Spojených států a 

Japonska, na kterou přestala technologicky stačit. To, že evropský trh zůstával rozdělen 

národními hranicemi bylo velkým handicapem pro evropské podniky ve srovnání s jejich 

severoamerickou a japonskou konkurencí – snaha posílit konkurenceschopnost členských 

států. 

                                                 
2 URL: < http://www.podnikatelskyportal.cz/kategorie/evropska-unie/clanky/3dil---cesta-ke-spolecnemu-
evropskemu-trhu.html >[cit .2008-01-03] 
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1.3.4. Maastrichtská smlouva 
 

Jednou ze smluv, která přinesla nejvíce změn do fungování Evropského společenství, 

která reagovala na jeho tehdejší potřeby a kterou začal proces restrukturalizace a kterou 

vznikla Evropská unie, byla Maastrichtská smlouva. 

Vývoj konce 80. let ( pád železné opony, myšlenka evropské měnové unie, obnova 

dynamika evropského hospodářství díky Jednotnému evropskému aktu ) evropskou integraci 

výrazně posílil. V prosinci 1990 byly v Římě zahájeny dvě mezivládní konference, jejichž 

cílem bylo podstatně revidovat zakládající smlouvy. Hlavním úkolem první konference bylo 

vytvoření smluvního rámce pro vytvoření hospodářské a měnové unie členských zemí 

Společenství, která se stala jedním z nejvýznamnějších projektů vůbec. 

Druhá konference se pod vlivem nových výzev a rizik konce tisíciletí věnovala 

vytvoření rámce pro užší politickou spolupráci  v oblasti zahraniční politiky, justice a vnitřní 

bezpečnosti. Roční jednání vyvrcholilo v Maastrichtu, kde hlavy států návrh přijaly a smlouvu 

o Evropské Unii  7. února 1992 podepsaly. Smlouva  vstoupila v platnost 1. listopadu 1993. 

Maastrichtská smlouva zakládá pojem Evropská unie a je významnou novelou všech tří 

zakládacích smluv Evropských společenství. 

Její význam spočívá v tom, že bylo dosaženo dalšího stupně integrace členských států. 

Došlo ke kodifikaci dvou pilířů upravujících společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a 

spolupráci ve věcech justice a vnitra. Dále došlo ke konkretizaci právní úpravy hospodářské a 

měnové unie v prvním pilíři. Byly stanoveny podmínky pro přijímání nových členů, zaveden 

Evropský systém centrálních bank, ECB a také EIB, dále Výbor regionů a jako hlavní orgán 

zavedla Účetní dvůr.  

Důležitost Maastrichtu s dále spočívá především v tom, že narozdíl od předchozích 

smluv o politické unii už jen nemluví, ale přímo ji ustanovuje. Tím bylo tak zahájeno nové 

stadium v procesu evropské integrace. 

Podstatným způsobem byla rozšířena zákonodárná oprávnění a postavení Evropského 

Parlamentu. 

Novinkou Maastrichtu byl vznik občanství Unie. Toto občanství neznamená státní 

příslušnost, ale vymezuje práva a svobody občanů členských států EU. Každý občan EU tak 

získal  například právo pohybovat se  po celém území unie a pobývat či usadit se kdekoliv, 

právo volit a být volen do Evropského parlamentu a má právo k němu podávat petice, má 
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právo na stejné zacházení jako zaměstnanci daného státu Evropské unie - zákaz diskriminace 

v zaměstnání atd. 

Maastricht rozdělil Unii na rozdílně integrované členy, a to pomocí modelu 

„Vícerychlostní Unie“. Členské státy se rozdělily na ty, které participují plně, ty které 

nemohou participovat, protože zaostávají ve sbližovacích kritériích, a na ty, které splňují 

potřebná kritéria, ale samy se rozhodly neúčastnit se všech aktivit Unie. 

Unie se stala nástrojem další integrace a zatím to účelem má podporovat ekonomický a 

sociální pokrok, prosazovat úlohu EU, ochranu práv a zájmu občanů Unie. EU jedná tak, že 

za ni jednají instituce evropských společenství.   

Autoři Maastrichtu nicméně věděli, že nová smlouva neurčí s definitivní platností 

podobu Evropské unie, ale je jen dalším, i když zásadním, krokem v procesu evropské 

integrace. Samotná smlouva v sobě také obsahuje článek, na jehož základě má být Maastricht 

revidován už v roce 1996. Revize byla učiněna  Amsterodamskou smlouvou, jejíž 

prostřednictvím byla Smlouva o EU některých místech byla upřesněna a uhlazena. 

 

Ratifikace Maastrichtské smlouvy 
Během ratifikace Maastrichtské smlouvy se objevily problémy s některými členskými 

státy3. Nejviditelnější v tomto směru byl ratifikační proces v Dánsku, ve kterém nebyla 

podpora smlouvy v parlamentu dostatečná a nedosáhla požadované pětišestinové většiny. Ani 

následující referendum v Dánsku nedopadlo pro Maastrichtskou smlouvu dobře. Dánští 

občané smlouvu odmítli.4 Když tedy Dánsko smlouvu odmítlo, bylo nutné projednat některé 

náležitosti aplikace smlouvy na tento stát. Výsledkem projednávání byl dokument Dánsko 

v Evropě, který dával Dánsku záruku trvalé výjimky pro přechod do třetí fáze hospodářské a 

měnové unie, vyjasnění výkladu otázky občanství a právo neúčastnit se rozhodování, jenž by 

měla mít důsledky pro sféru obrany. Díky tomuto dokumentu získala Maastrichtská smlouva 

v následujícím referendu dostatečnou podporu v referendu – 56,8%. 

V Irsku se také očekávalo, že přijetí smlouvy nebude snadné, ale nakonec pro ni 

hlasovalo 67% voličů.  

Ve Francii zase francouzský prezident Mitterand předložil smlouvu  k referendu, ačkoliv 

to francouzský ústavní pořádek nevyžadoval.Výsledkem bylo přijetí  Maastrichtské smlouvy 

občany těsnou většinou. 
                                                 
3 PĚCHOVÁ, B. Institucionální vývoj Evropské unie od Maastrichtské smlouvy k východnímu rozšíření. 
Karolinum, 2004. 355 s. ISBN 80-246-0800-0.  
4 Výsledek byl 50,7% proti smlouvě a 49,3% voličů pro smlouvu 
. 
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Ve Velké Británii byly zase potíže s ratifikací smlouvy způsobené oslabenou pozicí 

ministerského předsedy Majora po volbách na jaře 1992, který vedlo posílení odpůrců 

smlouvy z Konzervativní strany. Pod hrozbou rozpuštění sněmovny bylo nakonec dosaženo 

konečného rozhodnutí, které znamenalo těsný souhlas pro Maastrichtskou smlouvu. 

V Německu zase odpůrci smlouvy dosáhli předložení smlouvy před Spolkový ústavní 

soud, protože podle nich byla Maastrichtská smlouva v rozporu se Základním zákonem. Nález 

tohoto soudu odmítl hlavní argumenty navrhovatelů a tím umožnil ukončit ratifikaci 

Maastrichtské smlouvy.  

 

1.3.5. Amsterodamská smlouva 

 

V polovině 90. let vyvstala potřeba dalších změn a to snaha přinést pružnější 

přizpůsobování měnícím se mezinárodním a ekonomickým podmínkám, zvýšit efektivnost 

jednotlivých institucí EU, snaha o přiblížení Společenství občanům, o vytvoření systému 

umožňující rozšíření Unie na východ a na jih a také prohlubování integrace za účasti jen 

některých států bez ohrožení soudržností Společenství. 

Cestou k těmto změnám měla být Amsterodamská smlouva. Byla podepsána 2. října 

1997 a v platnost vstoupila 1. května 1999.  Jejím cílem bylo reformovat základatelské 

smlouvy při současném respektování nových potřeb a podmínek. Dále připravit evropská 

společenství na další rozšíření počtu členských států a vylepšit institucionální systém.  

Jejími přínosy jsou boj proti vysoké nezaměstnanost v Evropě, posílení 

konkurenceschopnosti v rámci globalizovaného hospodářství podpora intenzivnější společné 

zahraniční a bezpečností politiky, vytvoření evropské obranné organizace a posílení 

spolupráce v oblasti justice a vnitra. 

Unie si za svůj cíl dala vytvoření oblasti svobody, bezpečnosti a práva, což znamenalo 

velké posílení nadnárodních institucí v otázkách jako např. ochrana vnějších hranic, imigrace, 

boj proti zločinu apod. Spolupráce v rámci Schengenu, která mezi některými evropskými 

státy existovala od poloviny 80. let, byla nyní zakomponována i do EU. V rámci Unie tak 

měly přestat existovat vnitřní hranice. 

Byly novelizovány dvě smlouvy – smlouva o Společenství a smlouva o Unii.  

Co se týče institucionálních reforem došlo k změně systému obsazování Komise 

v neprospěch velkých států. Bylo odsouhlaseno, že počet poslanců EP nesmí překročit 700. 

Část třetího pilíře (ustanovení o společné justiční a vnitřní politice a to zejména ve 

vztahu k cizincům) se stává součástí komunitárního práva. 
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Dochází k dalšímu posílení postavení EP a to zejména díky výzvám na větší 

demokratizaci Unie. Jeho spolurozhodovací pravomoc zahrnuje další početné sektory a 

záležitostí. 

Byl zřízen nový post vysokého představitele EU pro společnou zahraniční a 

bezpečnostní politiku, který od jeho počátku zastává Javier Solana. Jeho úřad má formulovat a 

rozvíjet dlouhodobé strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU, vyjednávat za EU s 

třetími stranami a pomoci ke konzistentnímu stanovisku EU v mezinárodních otázkách. 

Dále došlo k zavedení novinky a to tzv. flexibilní spolupráce, nebo-li zásady 

flexibility. Niceská smlouva o EU z roku 2003 novelizuje a doplňuje hlavu VII smlouvy a 

zavádí nový pojem a označení této hlavy Ustanovení o posílené spolupráci. 

 Zavedení flexibilního postupu odráží stav nerovnosti mezi jednotlivými členskými 

státy EU pokud jde o ekonomickou úroveň a současně odráží i politickou stránku rozvoje 

evropské integrace, kdy všechny členské státy nemusí mít aktuálně týž zájem na pokroku 

v té či oné oblasti spolupráce. Toto konstatování bylo umocněno po vstupu deseti 

členských států do Unie v roce 2004. Jde tedy o to, aby některé členské státy nemohly 

brzdit žádoucí tempo integrace. Flexibilní postup by tak měl znamenat (pozdější) pokrok 

v rámci celé Unie. Hovoří též o "proměnlivé geometrii", která by mohla být považována 

za jednu z nejprogresivnějších institucionálních změn v souvislosti s rozšířením Evropské 

unie. 

I když Amsterodamské smlouva nesplnila očekávaní a nevyřešila problémy jako 

rozdělení působností mezi institucemi, složení institucí a hlasovací vztahy mezi velkými a 

menšími členskými státy, je třeba její přínos hodnotit velmi pozitivně. Pokrok byl 

zejména v institucionálním právu, zefektivnění legislativy a posílení demokratických 

prvků a posílení společné zahraniční a vnitřní politiky.  

Amsterodamská smlouva formálně uznává, že reformy institucí EU nejsou 

dostatečné a to v „Protokolu o orgánech vzhledem k rozšíření EU“. Protokol hovoří mimo 

jiné o tom, že nejméně rok před tím, než počet členských států EU přesáhne dvacet, bude 

svolána konference zástupců vlád členských států, aby komplexně přezkoumala 

ustanovení Smluv o složení a fungování orgánů. 
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1.3.6. Smlouva z Nice  
 

Právním aktem, který předcházel přípravě ústavní smlouvy a který byl jedním z kroků 

k potřebné reformě byla Smlouva z Nice.  

Zasedání Evropské rady v Kolíně nad Rýnem v červnu 1999 znovu zdůraznilo potřebu 

svolání nové Mezivládní konference k vyřešení institucionálních otázek, které zůstaly 

otevřeny v Amsterodamu.  

 V prosinci roku 2000 se v Nice pod předsednictvím Francie konal vrcholný summit 

Evropské rady. Státy se po velmi bouřlivé debatě kolem reformy evropských institucí před 

přijetím dalších zemí dohodly na několika změnách. 

Hlavní změny, které přinesla  Smlouva z Nice byly 

• rozšíření většinové volby, 

• změna v přidělování křesel v Evropské komisi (jeden komisař za každou zemi), 

• zvýšení počtu křesel v parlamentu  na 740, 

• upravení rozdělení hlasů v Radě ministrů podle počtu budoucích členů, 

• jasný záměr rozšířit Unii o nejlépe připravené země v červnu 2004. 

 

Na  tomto zasedání Evropské rady  bylo mezivládní konferencí  také přijato „Prohlášení 

o budoucnosti Unie“, které se stalo součástí Smlouvy z Nice. 

Mezivládní konference v roce 2000 zároveň stanovila, že po dokončení přípravných 

prací bude v roce 2004 svolána nová mezivládní konference, aby v těchto bodech uzavřela 

smlouvu a provedla tak v zakladatelských  smlouvách odpovídající změny. Kandidátské státy, 

které dokončí jednání o přistoupení k Unii, budou přizvány k účasti na konferenci. 

Kandidátské státy, které nebudou mít jednání uzavřena, budou pozvány k účasti jako 

pozorovatelé. 

 

Ratifikace Smlouvy z Nice 
Smlouva z Nice byla podepsána 14. února 2001. Po tomto podpisu následovala 

ratifikace. Jediným státem, který podrobil smlouvu referendu, bylo Irsko5 a Irové  smlouvu 

odmítli. Proti přijetí smlouvy hlasovalo zhruba 54 % voličů, pro 46 %. Referenda se 

zúčastnilo pouze 35% voličů. Za důvod jejích hlasování proti smlouvě je považována vládní 

                                                 
5 Podle rozhodnutí irského Nejvyššího soudu z roku 1986 musí být každý dodatek ke smlouvám týkajících se 
Evropských společenství (Evropské unie) schválen v referendu. 
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kampaň, která  byla krátká a nepříliš výrazná. Oproti tomu byla kampaň odpůrců velice silná 

a intenzivní. Bylo rozhodnuto, že Irsko uspořádá další referendum v říjnu 2002 a irská vláda 

již byla odhodlána situaci nepodcenit a zahájit masivní kampaň. Ve srovnání s rokem 2001 

hrála klíčovou roli mnohem vyšší účast voličů, když se referenda zúčastnilo necelých 49 % 

voličů, z nichž 63 % hlasovalo pro a 37 % proti. Po vyhlášení výsledků referenda se Brusel 

začal méně obávat rozšíření. Důsledky hlasování proti přijetí smlouvy z Nice by totiž vedly 

k likvidaci stávajícího plánu na rozšíření a Evropská unie. 

 

1.4. Reformy společných politik  

 

Členské státy delegovaly v některých politikách ( společná obchodní politika, společná 

zemědělská politika, společná dopravní a měnová politika) své pravomoce na orgány EU a i v 

těchto politikách musí díky globálním vlivům a i díky rozšiřování docházet k reformám. 

Ustanovení o vytvoření tří společných komunitárních politik – zemědělské, obchodní a 

dopravní – byla obsažena už v Římských smlouvách, konkrétně ve Smlouvě o založení 

Evropského hospodářského společenství.6 K tomu aby byly společné právě tyto politiky, 

vedly různé důvody. U  Společné zemědělské politiky  to byla zejména zkušenost obyvatel 

Evropy s druhou světovou válkou, pro níž byl charakteristický také boj s nedostatkem 

potravin. Společná obchodní politika  byla zase  nezbytným předpokladem pro vznik celní 

unie a později budovaného společného trhu. A konečně k prosazení Společné dopravní 

politiky  vedla úvaha, že odstranění bariér obchodu se zbožím na společném trhu povede k 

zhuštění dopravy mezi členskými státy. Zajištění plynulého fungování dopravy tudíž  tvořilo 

nezbytný předpoklad vytvoření společného trhu. 

 

1.4.1. Společná zemědělská politika 
 

Společná  zemědělská politika (SZP) je nejstarší politikou  Evropského společenství. Je 

jedním z nejnákladnějších odvětví evropské integrace a to i přes to, že došlo k reformám a 

snížení podílů výdajů na rozpočtu EU z 75% v roce 1979 na  45% v roce 2001. 

Zemědělská politika je také oblastí, kde Evropská unie vyvíjí největší legislativní 

aktivitu. Proč je tato politika tak legislativně rozsáhlá? Důvodem je například častá úprava 
                                                 
6 URL:< http://ces.vse.cz/portal/index.php?page=view_chapter&kap=31#kap31.>[2008-03-10] 
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právních aktů vlivem snahy přizpůsobit se jak vnějšímu světu tak i vnitřním potřebám Unie. 

Zhruba od poloviny 90. let se EU snaží zjednodušit zemědělskou legislativu. Tím by se měla 

snížit zátěž jak pro zemědělce, tak pro členské státy a Evropskou komisi. Dále došlo k zvýšení 

transparentnosti legislativního procesu.  

Římská smlouva z roku 1957 stanovila pro zemědělství několik základních cílů a ty to 

cíle byly splněny. Ale SZP vykonávaná na počátku vzniku Společenství nemůže být 

prováděna za stále stejných legislativních podmínek. Což se projevilo na konci 80. let, kdy 

některé tendence SZP začaly být neudržitelné. Od roku 1992 proto probíhá  stále reforma 

společné zemědělské politiky. V současné době čelí Společná zemědělská politika stále těmto 

problémům, mezi ně patří například přílišná nákladnost, mechanismy omezující 

podnikatelskou aktivitu zemědělců, nutnost liberalizace zemědělských trhů, tlak na snižování 

subvencí atd. 

Jeden z cílů reforem SZP byla zvýšení produktivity zemědělství v EU. Díky 

modernizaci evropského zemědělství se to podařilo. Přestože jeho podíl na celkovém HDP 

výrazně klesl (v roce 1995 to byl již jen 1,7 procent) a sektor opustily milióny osob, došlo k 

výraznému zvýšení produktivity. Lepší výnosy s využitím menšího množství pracovní síly 

umožnily snížení cen a zvýšení příjmů zemědělcům, kteří tuto oblast hospodářství neopustili. 

Modernizace však nebyla řízena pouze silnou intervencí veřejných prostředků, ale  také 

trhem. Intervence zaručily zemědělcům, že jejich příjmy nevykazovaly prudké výkyvy v 

závislosti na situaci na trhu, ale získaly jistou stabilitu díky centrálně stanoveným 

intervenčním cenám. 

Reformní kroky byly vidět i ve snaze snížit podíl zemědělské politiky na společném 

rozpočtu Unie. Prvotní úspěch Společné zemědělské politiky se nejen z pohledu daňového 

poplatníka jevil v mnohem černějších barvách. Právě v roce 1980 dosáhl podíl společné 

zemědělské politiky 72,3 procent všech výdajů rozpočtu. Důsledkem SZP už byla nezdravá 

podpora výrobních schopností farmářů a subvencování přebytečné výroby, která nenacházela 

odbytiště a končila v evropských skladech. 

Na změnu koncepce subvencování evropského zemědělství tlačil také i významný vnější 

vliv. Tím byla jednání v rámci Uruguayského kola GATT, kde tvořily otázky obchodu se 

zemědělskými výrobky významnou část agendy. V počáteční deklaraci ministrů průmyslu a 

obchodu (či odpovídajícího ekvivalentu) byl položen zvláštní důraz na liberalizaci obchodu se 

zemědělstvím.Toto kolo zpochybnilo základní nástroje společné zemědělské politiky, mezi 

něž patřily podpora vývozu zemědělských výrobků do třetích zemí a vysoké celní zatížení na 

dovoz vybraných zemědělských produktů do Evropské unie. 
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Po několika neúspěšných jednáních bylo nakonec mezi Evropským společenstvím a 

USA dosaženo dohody v Blair House v roce 1992. Tyto dohody obsahovaly několik 

klíčových ustanovení o zemědělství. Dohoda dále obsahovala redukci vývozních dávek, zákaz 

klouzavých dávek uvalené na dovážené zboží, které budou nahrazeny systémem fixních cel a 

redukci domácích podpor. 

V roce 1992 tak byl přijat balíček opatření k zásadní reformě Společné zemědělské 

politiky. Cílem přijatých změn bylo zvýšit konkurenceschopnost evropského zemědělství na 

světových trzích, omezit rostoucí finanční náročnost společné zemědělské politiky a přetnout 

dlouhodobé trendy vedoucí k vytváření přebytků. 

Reforma SZP z roku 1992 splnila svůj hlavní účel. Evropská unie mohla splnit své 

závazky přijaté v rámci jednání kola GATT a zároveň došlo k výraznému snížení zásob 

intervenčních skladů. 

V souvislosti se snahou o to mít větší ohleduplnost k životnímu prostředí a porozumění 

k zdravotním obavám obyvatelstva, došlo k dalším novým úpravám SZP. Důvodem těchto 

snah byla např. krize nemoci šílených krav, kuřata obsahující jedovaté dioxiny v Belgii a v 

Rakousku krmení chovaných vepřů zakázanými hormony. Evropská unie  zvýšila svou  

pozornost na dopady zemědělské výroby na zdraví obyvatelstva. V roce 2002 začal pracovat 

Evropský potravinový úřad, jehož náplní je zejména tato oblast. 

Další reforma Společné zemědělské politiky je také úzce spjata s procesem rozšíření 

Evropské unie v roce 2004. Kapitola "Zemědělství" je považována za vůbec nejobtížnější 

kapitolu jednání. 

Reformní úsilí se přesouvá směrem ke konkurenceschopnějšímu a tržně orientovanému 

zemědělství a to pomocí sbližování evropských a světových cen. Dochází k navyšování 

přímých plateb na úkor stanovování intervenčních cen. Základem tohoto postupu byla 

Agenda 2000.  To vše by mělo vést k zvýšení důvěry spotřebitelů. 

 Nyní SZP čelí tlakům z WTO. Jsou to snahy o to, aby EU otevřela svůj trh pro 

geneticky modifikované potraviny a na další snižováni zemědělských subvencí. Všichni 

členové WTO se dohodli, že  do roku 2013 odstraní zcela veškeré vývozní dotace. Co se týče  

geneticky modifikovaných potravin tak podle  Světové obchodní organizace Evropská unie 
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porušila pravidla světového obchodu,7 když je  zakázala na své území dovážet. Stížnost na EU 

podaly Argentina, Kanada a Spojené státy. 

Pro programovací období 2007 – 2013 je cílem  vytvořit udržitelný rámec pro budoucí 

rozvoj venkova prostřednictvím zvyšování jeho konkurenceschopnosti, vytvářením podmínek 

pro udržení a vznik nových pracovních příležitostí na venkově, diversifikace činnosti 

zemědělců, ekonomický rozvoj venkova a stabilizaci venkovského osídlení. Politika rozvoje 

venkova již není součástí Politiky soudržnosti a je plně přesunuta do SZP. Ta bude v tomto 

období financována z dvou fondů EU - Evropského zemědělského garančního fondu 

(EAGF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). 

Jendou z posledních novinek, která bude zřejmě platit od roku 2009, jsou neohlášené 

kontroly zemědělců, které budou prověřovat, zda dodržují všechna nařízení ohledně ochrany 

přírody a zdraví zvířat či potravinářské předpisy. A pokud tyto předpisy poruší, hrozí jim, že 

přijdou o část evropských dotací a nebo jim bude udělena pokuta. Výše takové pokuty se má 

odvíjet podle závažnosti provinění.. Kontroly mají v Česku provádět úředníci z ministerstva 

zemědělství a z několika dalších kontrolních orgánů. V týmu mají být veterináři i odborníci na 

životní prostředí. 

Dále se v EU připravuje reforma systému dotací, podle které by měly být 

znevýhodněny velké zemědělské podniky pobírající nyní dotace přes 300.000 eur. ČR tak 

díky převaze velkých farem může přijít až o 40 procent přímých plateb. ČR by byla tímto 

opatření postižena nejvíce z celé EU. 

Nečekané problémy  přinesly také podporovaná biopaliva. Využití zemědělské 

produkce na biopaliva se zdálo výbornou šancí pro evropské farmáře, ale pole na biopaliva 

ubírají  místo obilí nebo kukuřici z potravinářství, což vede k zvyšování cen. Evropská 

komise je obviňována z toho, že se snaží trh řídit a nedá farmářům možnost si zvolit zda 

budou pěstovat obilí na mouku nebo na biolíh do benzínu tím, že vyhlašuje speciální příplatky 

za pěstování plodin pro energetiku. 

                                                 
7 URL:< http://zahranicni.ihned.cz/1-10086660-17787040-H00000_d-4e> [cit. 2008-02-17] 
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1.4.2. Společná obchodní politika 
 

Vznik Společné obchodní politiky je spojen s vytvořením Celní unie, jejímuž vzniku se 

země zavázaly v Římských smlouvách. Její fungování se vyznačovalo společnou obchodní 

politikou vůči třetím zemím. Do vzniku JVT docházelo k postupnému odstraňování a 

snižování dovozních a vývozních cel, množstevních omezení dovozu a vývozu, věcných, 

technických a fiskálních překážek volného pohybu mezi členskými státy. Cílem těchto 

reformních kroků bylo právě vytvoření JVT a tím i navýšení intrakomunitárního obchodu, ke 

kterému také došlo. V roce 1961 činil podíl obchodu mezi členskými státy 42% celkového 

obchodu a v roce 1998 to bylo 63%. 

Od roku 1968 se používá Společenství ve spojitosti se vznikem celní unie společný celní 

sazebník, který upravuje dovozy ze třetích zemí. Jeho změny jsou podmíněny společným 

rozhodnutím. Na počátku bylo rozmezí sazeb 15% až 25% u hotových výrobků, 10% až 15% 

u zpracovaných surovin a 3% u surovin. Nyní je průměrná výše cla na průmyslové výrobky 

3% a u většiny surovin  a polotovarů jsou odstraněny dovozní cla. Je zde vidět snaha EU 

liberalizovat obchod se třetími zeměmi. Tato odstraňování bariér probíhá jak z důvodu 

usnadňování pronikání unijních podnikatelů na třetí trhy tak i z podpory rozvoje zaostalejších 

zemí. Unijní podnikatelům se zvyšují zisky, vytvářejí nová pracovní místa a rozvojové země 

mají lepší přístup na trh EU s téměř půl miliardou potenciálních  spotřebitelů. 

Další motivem liberalizace jsou tlaky Světové obchodní organizace na EU. Cílem WTO 

snížením obchodních bariér dát významný růstový impuls celé světové ekonomice. 

Agenda SOP byla rozšířena díky Amstrodamské smlouvě a smlouvě z Nice a to o oblast 

služeb a práva duševního vlastnictví. 

Co se týče vztahu WTO a EU, tak světová obchodní organizace si v prosinci roku 2007 

stěžovala na to, že Evropská unie porušuje pravidla při stanovování cla na dovoz banánů. 

Podle poroty Světové obchodní organizace Evropská unie neuvedla svá cla na dovoz banánů 

do souladu s pravidly mezinárodního obchodu.8 Evropská unie totiž podporuje dovoz banánů 

ze svých  bývalých  kolonií, zatímco dovoz z Ekvádoru9 a dalších zemí mimo sféru svého 

vlivu administrativně omezuje. Stížnost na porušování pravidel volného obchodu při dovozu 
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