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1 Úvod

V dnešním globalizovaném světě se s pojmem integrace setkáváme prakticky 

denně. Pod pojmem integrace si představíme především spojování, slučování nebo 

začlenění  samostatných jednotek v jednotný celek. V evropském kontextu můžeme 

integrací rozumět omezení suverenity jednotlivých států ve prospěch nadstátních 

institucí. 

Integrační procesy probíhaly po celou historii naší civilizace, v dnešní době však 

směřují k vyšším integračním cílům. Původní základ integračních procesů byl                  

především v ekonomické oblasti, která se později přenesla do politického, 

společenského a sociálního uspořádání společnosti. Celá světová ekonomika je tak 

provázána různými integračními seskupeními. 

Nejdále v integraci pokročila Evropa, kde vzniklo několik úspěšných 

integračních seskupení. Za nejvýznamnější z nich je považována Evropská unie, která 

má v současné době 27 členských států. Členství v Evropské unie je pro většinu 

evropských zemí hlavním ekonomickým i politickým cílem. I v Evropě však existují 

výjimky, jako právě Švýcarsko, které se stále brání členství v Evropské unii. 

Nezájem o vstup do EU ze strany Švýcarska, vedl Evropskou unii k silnější 

orientaci na východ Evropy a otázka možného členství Švýcarska v EU zůstala 

otevřená. Vztahům mezi Švýcarskem a EU se nevěnuje tolik pozornosti, a proto se         

ve své práci zabývám procesem přibližování Švýcarska k Evropské unii a jeho možným 

členstvím v EU. 

Hlavní cílem mé diplomové práce je analyzovat současné postavení Švýcarska 

v Evropě, definovat efekty vyplývající z možného členství Švýcarska v Evropské unii   

a také uvést překážky zabraňující vstupu Švýcarska do EU. Dále se podrobněji zaměřím 

na obsah jednotlivých bilaterálních dohod uzavřených mezi EU a Švýcarskem a jejich 

přínos pro Švýcarsko.
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Diplomovou práci jsem rozčlenila do tří hlavních kapitol. První část mé práce je 

věnována charakteristice Švýcarska a jeho předpokladům k integraci.  Zmiňuji zde také 

počátky evropského integračního procesu a pozici Švýcarska po druhé světové válce. 

Problematikou zapojování Švýcarska do evropských integrací se zaobírám ve druhé 

kapitole mé práce. Soustředím se zde zejména na členství Švýcarska v ESVO a na jeho 

bilaterální vztahy s Evropskou unií. Bilaterální dohody jsou základním kamenem 

spolupráce mezi EU a Švýcarskem. Možné efekty vyplývající z členství Švýcarska 

v EU definuji ve třetí kapitole, kde zároveň uvádím svůj postoj k budoucnosti 

Švýcarska v Evropské unii.  
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2 Integrační předpoklady Švýcarska a jeho charakteristika 

                                                                                                                                                                                                                                                               

2.1 Historické počátky integrace v Evropě

První počátky integračního procesu v Evropě jsou z historického hlediska známy 

již od dob Karla Velikého, Jiřího z Poděbrad a dalších evropských panovníků. Původní 

integrační snahou bylo zajištění míru v celé Evropě. Největší rozmach integračního 

procesu  přišel po ukončení druhé světové války, kdy začala vznikat nová integrační 

seskupení. 

Počátky evropské integrace jsou  datovány od 50. let 20. století. Situace                 

po druhé světové válce byla katastrofální z hlediska ekonomického, politického              

i společenského. V Evropě vypukla ekonomická a humanitární krize. Zejména v nejvíce 

postiženém Německu byla situace extrémně špatná. Celá Evropa se z války 

vzpamatovávala jen těžko. Všichni si také kladli otázku, co udělat, aby se již válka 

neopakovala. V té době nebyla politická situace v Evropě stabilní. Návrhů na řešení 

situace po druhé světové válce a důvodů, proč vůbec k válce došlo, bylo více. 

Tehdejší ministr financí USA Henry Morghenthau v roce 1944 prosazoval 

strategii zaměření se na Německo jako vinnou zemi. Hlavním cílem tohoto 

myšlenkového proudu bylo zlikvidovat německý průmysl a z Německa udělat 

zemědělskou zemi. Tento názorový proud se objevil už po první světové válce, kdy 

Německo bylo obviněno jako hlavní viník a vítězové války si rozdělili finanční 

reparace. Tento postoj se nejevil jako šťastný, protože nadále vedl k nenávisti a boji 

mezi národy. 

Dalším filozofickým proudem byl proud marxismu a leninismu, který našel 

uplatnění nakonec i v Evropě. Tento směr dával kapitalismu vinu za vyvolání obou 

světových válek. Jako jediné východisko z těchto problému viděl komunismus. 

Třetí názorová skupina označila jako důvod světových válek nacionalismus. 

Řešení problému nenávisti si představoval v lepší a těsnější spolupráci mezi národy. 

Právě těsnější integrace zemí měla pomoci k míru a ekonomické a politické stabilitě.              



9

S nejznámějším a nepropracovanějším návrhem přišel v roce 1946 Winston Churchill, 

který svůj návrh na uspořádání poválečné Evropy nazval „Společné evropské státy”. 

Integrace nebyla ihned propagovanou myšlenkou. Evropské země čelily vlastním 

národním problémům. Země se pokoušely obnovit státní správu, ekonomiku a některé 

byly stále okupovány cizími armádami. Východní část Evropy se dostala do područí 

Sovětského svazu. Nejprve byl komunistický režim vnucen Estonsku, Lotyšsku a Litvě. 

Do roku 1948 komunisté převzali moc i v dalších okupovaných zemích. Naopak USA         

a Velká Británie nesouhlasili s touto myšlenkou a rozhodly se podílet na demokracii, 

která je založena na rovné příležitosti politických stran a tržním hospodářství                      

se sociálním zázemím pro obyvatele. 

“Sloučení francouzské, americké a britské okupační zóny se stalo pro Evropu 

důležitým zlomem. Nezávazná a na politickém základě stojící snaha o evropskou 

integraci byla podporována jednotlivými zeměmi, z nichž každá sledovala své vlastní 

zájmy. Francouzi viděli v integraci s Německem jednak šanci, že vytvoří protiváhu 

americko-britskému vlivu na kontinentě, ale také záruku, že z Německa se                        

po reindustrializaci stane partner a nikoliv opětovný vojenský protivník. Velká Británie 

a USA podprovaly evropskou integraci jako nejlepší způsob obrany proti komunistické 

rozpínavosti v Evropě. Němečtí představitelé zase vycítili v evropské integraci 

příležitost etablovat Německo jako „normální zemi”. (Německo bylo uznáno nezávislou 

zemí až v roce 1955). Představitelé Itálie také vítali integraci Evropy, která jim poskytla 

ideologickou protiváhu vůči komunismu a pomohla jim zavřít dveře za italskou 

fašistickou minulostí.”1

Švýcarsko se výrazně nepodílelo na poválečném uspořádání Evropy                      

a snažilo se zachovat svou neutralitu. Země nebyla téměř vůbec poškozena druhou 

světovou válkou a myšlenka evropské integrace neměla silnou podporu. Hospodářství 

Švýcarska v tomto období naopak rostlo, protože švýcarský průmysl se významně 

podílel na rekonstrukci válkou postižené Evropy. Švýcarsko však nechtělo zůstat zcela              

v izolaci a rozhodlo se postupně zapojit do některých mezivládních organizací,              

které nenarušují jeho nezávislost a suverenitu. 

                                               
1 BALDWIN, Richard; WYPLOSZ, Charles. Ekonomie evropské integrace. Praha: Grada, 2008. 
475s. ISBN 978-80-247-1807-1, (str.34).
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Prvními integračními kroky západního světa bylo zřízení Organizace                  

pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC - Organization for European Economic 

Cooperation). OEEC byla založena v roce 1948. Jejím hlavním cílem bylo zajistit 

správnou redistribuci finanční pomoci od Spojených států prostřednictvím Marshallova 

plánu. S využitím Marshallova plánu bylo Evropě poskytnuto až 12 miliard dolarů 

během čtyř let. Největší objem finančních prostředků směřoval do válkou zasažené 

Velké Británie, Francie a západního Německa. Přestože ekonomika rostla, někteří 

politici považovali OEEC za slabou organizaci, bez nějakého vyššího integračního cíle. 

Tato organizace fungovala efektivně do r. 1952, než USA ukončily Marshallův plán            

a své záměry přesunuly na NATO.  

Na konci 40. let bylo zřejmé, že se chce Evropa integrovat a uspořádat si vztahy 

mezi sebou. Otázkou byl způsob integrace. Na jedné straně stáli stoupenci mezivládní 

spolupráce, kteří chtěli zachovat plnou suverenitu jednotlivých států. Tento názor 

zastávala hlavně Velká Británie, která požadovala ekonomickou spolupráci                       

na mezivládním základě. Jakékoliv rozhodnutí by muselo podléhat souhlasu všech 

zúčastněných států. Naopak federální myšlení a myšlenka sjednocené Evropy byly 

prosazovány např. Francií, Německem, Belgií. Tyto státy měly špatnou zkušenost               

ze druhé světové války, proto byly otevřené novému způsobu vládnutí v Evropě. 

Naopak např. Velká Británie, Dánsko, Norsko, Švýcarsko se snažily udržet vlastní 

národní identitu a chtěly si uchovat svou vydobytou nezávislost.  

Prvním federalistickým pokusem bylo založení Evropského společenství uhlí            

a oceli. Na druhé straně, na mezivládním principu bylo založeno OEEC a později 

ESVO. Švýcarsko plně podpořilo princip mezivládní spolupráce, která pro něj 

zaručovala jistotu zachování nezávislosti, přímé demokracie a suverenity. 

2.2 Integrační podmínky Evropy a Švýcarska

2.2.1 Specifické faktory Evropy

Evropa patří mezi nejvíce integračně rozvinuté regiony na světě. Evropská unie, 

jako dominatní integrační seskupení v Evropě, zaujímá ve světové ekonomice

významný ekonomický i politický podíl. Geografické vymezení Evropy není zcela 
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jasné. Jako kontinent je součástí Euroasie, což komplikuje přesné vymezení tohoto 

regionu. 

  

Podmínky pro integraci v Evropě nejsou na první pohled ideální. Evropa je 

rozdělena do 46 samostatných států.2 Jednotlivé státy mají svou vlastní historii, zvyky, 

mentalitu, náboženství, jazyky, politiku. Všechny tyto faktory mohou působit 

desintegračně. Evropa se přesto stala nejvýznamnějším integračním seskupením. 

Evropské státy vznikaly zpravidla na základě etnických skupin, které dané území 

obývaly. Obyvatelé evropských států jsou velice hrdí na svůj vlastní národ a původ. 

Toto vlastenectví může být překážkou vyššího stupně integrace, zejména brání 

vytvoření politické unie. Ale i v Evropě jsou menšinové národy, které nemají svůj 

vlastní stát a musí žít s jiným většinovým národem. Takové menšiny můžeme najít  

např. ve Španělsku či Turecku. Přestože mají menšiny určitou míru autonomie, stále         

se pokoušejí o získání naprosté nezávisloti. V Evropě bylo také několik federací,            

které se ovšem postupně rozpadly z důvodu touhy po vlastní samostatnosti. 

Tím jak je Evropa etnicky různorodá se zde střetávají různé kultury. Některé 

kulturní prvky mají země podobné, jiné se diametrálně liší. Integrace spočívá 

v propojení, sloučení a  sjednocení Evropy. V kultuře se tím ovšem nemyslí vytvoření 

jakési jednotné evropské kultury. Národní zvyky a tradice by měly být součástí určité 

evropské mozaiky, která nepotlačuje národní identitu a rozvoj vlastní národní kultury.

Dalším významným faktorem ovlivňující integrační proces je jistě migrace 

obyvatel. Migranti do Evropy přicházejí zejména z arabských a afrických zemí nebo 

také z Asie či Karibiku. Migrací jsou nejvíce zasaženy státy jižní Evropy např. Francie, 

Itálie, Španělsko a také Švýcarsko. Země střední a východní Evropy byly dlouhou dobu 

pouze tranzitními zeměmi, nyní se i ony staly zemí cílovou. Migrační důvody jsou 

samozřejmě ekonomické a sociální. Mezi Evropou a rozvojovými zeměmi existuje 

obrovská propast v životní úrovni. Tím jak přibývá v Evropě imigrantů, se kumulují 

problémy spojené s jejich integrací. Ve společnosti se poté projevují obavy 

                                               
2 Počet států Evropy dle WIKIPEDIE. Seznam Evropských států. [on-line].Dostupné na 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
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z pokračujícího integračního procesu. V mnoha zemích roste podpora extrémně 

pravicových stran, které  přinášejí xenofobní nálady do společnosti. 

Evropa je také charakteristická pro svou různou ekonomickou vyspělost zemí. 

Hlavně v období studené války byla ekonomická situace na východě a západě Evropy 

naprosto rozdílná. Integrací se Evropa snaží snižovat ekonomické nerovnosti, ale má 

před sebou ještě dlouhý proces, než zmizí propastné ekonomické rozdíly mezi regiony. 

Specifickým rysem Evropy je absence jednoznačného ekonomického lídra. Tahouny 

ekonomiky jsou hlavně Německo, Francie, Velká Británie a Rusko. Z hlediska rozvoje 

integračního procesu jsou Francie a Německo považovány za jakousi hybnou sílu 

evropského integračního procesu. Celá Evropa patří mezi nejvyspělejší ekonomiky 

světa. Jistě se ve světové ekonomice objevily nové konkurenceschopné, ekonomicky 

vyspělé země jako např. skupina zemí BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína). Stále má 

ovšem Evropa spolu se Severní Amerikou dominantní postavení v ekonomice, 

technologickém pokroku či konkurenceschopnosti.  

2.2.2 Integrační předpoklady Švýcarska

Podle mého názoru, se Evropa i přes všechny svoje specifika stala úspěšným 

integračním projektem nejen díky Evropské unii, ale i fungování ostatních integračních 

seskupení. Každá země v Evropě se stavěla k integraci různě a měla také rozdílné 

integrační předpoklady. Švýcarsko je země netypická, která na první pohled vypadá,          

že se všem integračním tendencím vyhýbá. Pokusím se zhodnotit integrační 

předpoklady Švýcarska.

Prvním dobrým předpokladem pro integraci je samotná geografická poloha 

země. Pro úspěšné fungování integračního seskupení je dobré mít jednotné území,          

které nenarušuje jiná neintegrovaná země. Švýcarsko leží uprostřed Evropy obklopeno 

pěti státy. Pro fungování volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu je dobrá 

geografická poloha ideální výchozí podmínkou. 

Ekonomická úroveň zemí hraje důležitou roli pro vstup do jakéhokoliv 

integračního seskupení. S touto integrační podmínkou si Švýcarsko nemusí dělat 

výrazné starosti. Švýcarská ekonomika patří mezi nejvyspělejší na světě. HDP 
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Švýcarska převyšuje průměr zemí Evropské unie. Vysoká životní úroveň a dobré 

ekonomické postavení se můžou zdát pro Švýcarsko spíše překážkou v integraci. 

Zapojení takto vyspělé země do jakéhokoliv integračního seskupení vždy zvýší 

ekonomickou a politickou prestiž daného uskupení. 

Dalším důležitým integračním předpokladem je samotná politická vůle.             

Na politické reprezentaci závisí rozhodnutí jakým směrem se bude země ubírat.             

Na jedné straně je zachování nezávislosti, což v dnešním globalizovaném světě snad   

ani nejde. Druhou možností je nalézt způsob, jak se podílet na vzniku integračních 

seskupení. Z obavy z naprosté izolace se Švýcarsko připojilo k Evropskému sdružení 

volného obchodu, které ovšem fungovalo pouze na ekonomické bázi. Politické 

angažování a podílení se na projektu budování Evropských společenství bylo                    

pro Švýcary nemožné. Větší politickou vůli podpoří  švýcarští občané tehdy, pokud jim 

další zapojení do integračního seskupení přinese výhody, které je přímo ovlivní. 

Předpoklady pro integraci určuje také historie a zkušenosti země. V tomto je 

Švýcarsko výjimečnou zemí, která nemá z tohoto hlediska zvláštní důvody                          

pro integraci. V oblasti lidských práv nemá Švýcarsko žádný problém. I když i ve 

Švýcarsku se občas objevují nacionalistické názory proti cizincům. Švýcarsko je zemí 

otevřenou a flexibilní, která je v tomto ohledu nakloněna integraci. Předpoklady 

Švýcarska k integraci považuji za výhodné. Zejména ekonomická vyspělost                        

a strategická geografická poloha předurčují Švýcarsku vysoký integrační potenciál. 

Větší podpora obyvatel a politických představitelů by ještě více zvýraznila tyto 

integrační podmínky.

2. 3 Charakteristika Švýcarska

2.3.1 Geografie

Švýcarsko leží v jihozápadní části střední Evropy. Jedná se o vnitrozemský stát, 

který zaujímá plochu 41 285 km2. Svou hranici sdílí s Německem (334 km), 

Rakouskem (164 km), Lichtenštejnskem (41 km), Itálií (740 km) a Francií (573 km). 

Švýcarsko je alpská země, na jejímž území se vyskytují nejvyšší hory a jezera Evropy. 
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Obr. č. 2.1 

Mapa Švýcarska

Zdroj: AKTUALNE.cz., internetový zpravodajský portál [online]. [cit. 2009-04-01]. 

Dostupné na: 

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/fotogalerie/foto/121751/?cid=628968 

Geograficky můžeme zemi rozčlenit na tři odlišné oblasti. Severozápad 

Švýcarska podél hranice s Francií, tvoří vápencové pohoří Jura, které je rozděleno 

podélně hlubokými údolími řek. Střed země zaujímá Švýcarská plošina                       

neboli Mittelland. Toto pahorkaté území leží v pásmu od Ženevského jezera po jezero 

Bodamské. V tomto regionu se nacházejí nejlidnatější města a také je zde většina 

zemědělské půdy. Jih Švýcarska tvoří masivy vápencových Alp, krystalické Bernské 

Alpy a nižší Glarnské Alpy. Další alpská pohoří jsou oddělena od severních Alp 

hlubokým údolím Rhony na západě a Rýna na východě. 

Nejvyšším místem Švýcarska je Mont Blanc (4 807 m) o nějž se dělí Švýcarsko 

s Francií a Itálií. Dalšími významnými vrcholy jsou Dufourův štít (4 634 m) a mnohem 

známějším Matterhorn (4 478 m). Švýcarské území je pokryto téměř 2000 km2 ledovci. 

Nejvýznamnějším ledovcem je Aletschský ledovec. Podnebí je ve Švýcarsku mírné, 

ovlivněno výškou a expozicí. 

2.3.2 Historie 

Prvními obyvateli švýcarského území byly keltské kmeny - Helvétové či Rétové. 

V roce 58 př. n. l. byla oblast obsazena Římany, kteří založili hlavní město Aventicum. 

Později, počátkem 5 stol., bylo území ovládnuto germánskými Alamany, kteří se usadili 
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na východě země. Další germánský kmen, Burgundové, obsadili západní část země. 

Tyto dva kmeny poté připravily půdu pro rozdělení země na německy a francouzsky 

mluvící část. Verdunskou smlouvou r. 843 byla část země připojena k Východofrancké 

říši. Roku 1033 se Švýcarsko stalo součástí Svaté říše římské. Císařem se poté stal 

Rudolf I. a území začalo být ovládáno Habsburky.

První pokus o získání nezávislosti Švýcarska nad Habsburky přišel v roce 1291 

po smrti Rudolfa I. Tři centrální kantony Schwyz, Uri a Unterwalden 1. srpna 1291 

vytvořily tzv. Věčný spolek, který znamenal počátek švýcarského státu. Kantony 

uzavřely dohodu, ve které neuznávají žádnou vnější soudní nebo právní moc. Tato 

listina je považována za zakládající listinu Švýcarské konfederace, jejíž latinský název 

Confederatio Helvetica dosud přežívá ve zkratce „CH“ označující Švýcarsko. 

Švýcaři dál postupně rozšiřovali své území díky úspěšným vojenským 

vítězstvím. K území se připojily další kantony: Lucern (1332), Curych (1351), Glarus        

a Zug (1352), Bern (1353), Fribourg a Solothurn (1481), Basilej a Schaffhausen (1501) 

a Appenzell (1531).

V roce 1499 získala Švýcarská konfederace nezávislost na Svaté říši římské. 

Švýcarské jednotky postupovaly až k Milánu, kde ovšem v roce 1515 byly zastaveny 

francouzskými a benátskými jednotkami u Marignana. Tato prohra přinutila Švýcary           

ke stažení z mezinárodní scény a také k vyhlášení neutrality, kterou si udrželi dodnes. 

Získání nezávislosti se později projevilo jako hlavní překážka vstupu do integračních 

seskupení. 

Při nástupu protestantské reformace a následné katolické protireformace došlo 

k otevřenému boji mezi kantony, v němž nejprve zvítězili katolíci. Náboženské války 

ničily Evropu, ale Švýcarsko se nakonec nepřiklonilo na žádnou stranu a řešilo si své 

vlastní rozpory. Neutralitu si Švýcarsko udrželo až do 18. století. V roce 1798 

Francouzi okupovali Švýcarsko a založili krátce trvající Helvétskou republiku. 

Švýcarská neutralita byla formálně obnovena v roce 1815 na mírové konferenci                 

ve Vídni, kde byly do spolku přijaty zbývající kantony.
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Po násilné odluce jezuitských klášterů a občanských nepokojích v polovině 

19.století, vytvořily katolické kantony obrannou alianci. Tato aliance však byla 

poražena již za 26 dnů. V roce 1848 pak vznikla nová federální ústava, která s několika 

obměnami platí dosud. Ústava byla kompromisem mezi centralizací země a zanechání 

plné autonomie kantonů. Kantony se vzdaly emise peněz, výběru cla, poplatků                    

či provozování poštovních služeb. Zůstala jim však exekutivní i legislativní pravomoc 

nad místními záležitostmi. Většina federálních zákonů musela být schvalována 

v národním referendu, což také platí dodnes. 

Hlavním městem se stal Bern. Švýcarsko přežilo i dvě nejhorší světové války 

téměř bez újmy. Za první světové války se zapojilo pouze organizováním jednotek 

Červeného kříže. Během druhé světové války se stalo bezpečným místem  pro prchající 

vězně.

2.3.3  Demografie 

V roce 2009 podle Central Inteligence Agency, The World Factbook je počet 

obyvatel Švýcarska odhadován na 7,604 mil. Struktura obyvatel je velice pestrá. 

Největší podíl na celkové populaci mají Němci, dále Francouzi a Italové. Hustota 

zalidnění se pohybuje v průměru okolo 172 obyvatel na km2. Nejhustěji osídlené jsou 

městské regiony v oblasti Ženevského jezera, kde hustota zalidnění přesahuje až               

300 obyvatel  na km2. Věková struktura obyvatel je srovnatelná s dalšími zeměmi 

Evropy. Nejmladší věkovou kategorii zastupuje 18,6 % obyvatel, od 15 do 64 let věku 

je to 65,2 % a nad 65 let je to 16,2 % obyvatel. Ve Švýcarsku na jednu ženu připadá 

1,45 narozeného dítětě.  

Ve Švýcarsku se oficiálně hovoří čtyřmi úředními jazyky: němčinou, 

francouzštinou, italštinou, rétorománštinou.  Nejvíce populace, asi 65 %, hovoří 

německy, především v centrálních, severních a východních částech země s regionálním 

dialektem. Na západě se využívá francouzský jazyk, kterým se domluví asi                   

18 % obyvatel. Italský jazyk dominuje v kantonu Ticino. Poslední z oficiálních jazyků, 

rétorománštinu, používá pouze necelé 1 % Švýcarů. Rozdělení věřících přibližně 

kopíruje rozvrstvení jazykové: protestanti mají převahu v německy mluvící a římští 

katolíci ve francouzsky a italsky hovořící části země. 
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Švýcarsko patří mezi multikulturní země Evropy. Téměř 20 % obyvatel 

Švýcarska tvoří přistěhovalci, kteří přicházeli zejména po druhé světové válce. Nejvíce 

imigrantů bylo z Itálie, Španělska nebo z Jugoslávie. Rozmanité národnostní složení 

vede k větší toleranci mezi různými etniky. Samozřejmě ani Švýcarsko se nevyhnulo 

xenofobním názorům. V roce 2002 se konalo referendum, které mělo zamezit vstup 

azylantů z ostatních evropských zemí. Občané se ovšem vyslovili proti. Později                

ve volbách do parlamentu  uspěla extrémně pravicová strana.

Následující graf č. 2.1 zobrazuje národnostní složení imigrantů ve Švýcarsku. 

V roce 2008 se podílelo na celkové populaci 1,64 mil. imigrantů. Z toho asi  62,2 % byli 

obyvatelé ze států Evropské Unie či  ESVa. Velkou etnickou skupinou ve Švýcarsku 

jsou také Balkánští imigranti, kterých je okolo 318 tis. Mezi další cizince patří 

obyvatelé z Turecka, Asie, Afriky ale i Ameriky. 

Graf č.2.1

Cizí populace ve Švýcarsku v roce 2008 v %

62,2
19,8

5,3
4,4 3,6 3,0 1,7

EU/EFTA 1 026 000

Západní Balkán 318 000

Asie 90 000

Turecko 72 000

Amerika 65 000

Afrika 50 000

Ostatní 18 000

Zdroj:  FEDERAL ADMINISTRATION. Presentation “Swiss – EU relations in 

numbers”. Admin.ch - internetový portál [online]. [cit.2009-03-08]. Dostupné na 

http://www.europa.admin.ch/themen/00499/index.html?lang=en, vlastní zpracování.

                                                      

Opačným směrem se vydalo 676 000 obyvatel. Opět nejvíce obyvatel Švýcarska, 

asi 405 000, směřuje do zemí EU a ESVa. Dalším významným cílem Švýcarů jsou USA 

a Kanada, kterou si vybralo jako svou cílovou zemi 113 000 lidí. Procentuální složení 

vyjadřuje následující graf č. 2.2.
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Graf č. 2.2

Švýcaři v cizině v roce 2008 (v %)

23,3

16,7 60,0

EU/ESVO
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Zdroj:  FEDERAL ADMINISTRATION. Presentation “Swiss – EU relations in 

numbers”. Admin.ch - internetový portál [online]. [cit.2009-03-08]. Dostupné na 

http://www.europa.admin.ch/themen/00499/index.html?lang=en, vlastní zpracování.

2.3.4 Politický systém 

Obr. č. 2.2 

Vlajka Švýcarka

Zdroj: LEVNE PRUVODCE.cz. [online]. [cit.2009-02-20]. Dostupné na: 

http://www.levnepruvodce.cz/images/vlajka_svycary.gif

Švýcarsko je konfederativní republika tvořená 20 plnoprávními kantony                   

a 6 polokantony. Kantony jsou samostatné, mají vlastní ústavu, parlament i vládu. 

Jednotlivé kantony mají zpravidla vlastní policii, legislativu, daňový systém, školství, 

zdravotnictví či komunální služby. Naopak otázky týkající se např. zahraniční politiky, 

obrany, měny, energetiky, sociálního pojištění jsou plně v kompetenci konfederace. 
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Zástupci kantonů jsou voleni do Spolkové rady, kde mohou uplatnit své názory                      

a požadavky. Územně se Švýcarsko člení na kantony, okresy a obce.  

Zákonodárným orgánem je dvoukomorový parlament (Národní shromáždění) 

zvaný Budesversammlung či Assembléé fédérale. Tento parlament je složený z Národní 

rady a Stavovské či Kantonální rady. Národní radu tvoří 200 poslanců volených                    

na základě poměrného zastoupení na čtyřleté období. Kantonální rada je zastoupena             

46 poslanci. Po dvou zástupcích mají plnoprávné kantony a po jednom poslanci 

polokantony. 

Výkonná moc je svěřena do sedmičlenné spolkové vlády, která je vedena 

Spolkovou radou. Tato vláda je volena dvoukomorovým parlamentem na čtyřleté 

období. Ze spolkové vlády se každý rok volí podle principu rotace spolkový prezident. 

Od 1. ledna 2009 je hlavou státu Hans-Rudolf Merz. 

Švýcarsko je známé pro svou přímou demokracii, která je svěřena do rukou 

občanů prostřednictvím referend. Změny ústavních zákonů nebo jiné významnější 

otázky se řeší právě prostřednictvím vypsání referenda. Referendum lze uskutečnit, 

pokud o něj požádá alespoň 8 kantonů nebo 50 000 oprávněných voličů. Volební právo 

mají švýcarští občané starší 18 let. Je zajímavé, že volební právo pro ženy bylo 

zavedeno teprve v r. 1971. 

Poslední volby se ve Švýcarsku uskutečnily v říjnu 2007. Vítěznou stranou se 

stala extrémně pravicová Švýcarská lidová strana – SVP. Další významné strany,            

které působí ve Švýcarsku jsou Sociálně-demokratická strana (SPS),                   

Liberálně-demokratická strana (FDP), Křesťansko-demokratická lidová strana (CVP)           

a Švýcarská strana zelených. 

Graf č. 2.3 znázorňuje přesné procentuální výsledky jednotlivých stran                 

ve volbách v roce 2007. Vítězná Švýcarská lidová strana dosáhla 28,9 % hlasů, což je 

nejvyšší výsledek jakékoliv strany ve volbách od r. 1919. Druhou nejsilnější stranou je 

Sociálně-demokratická strana – SPS se ziskem 19,5 %. Voleb se zúčastnilo 48,3 % 

oprávněných voličů.
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Graf. č. 2.3

Výsledky voleb do parlamentu ve Švýcarsku - říjen 2007 

11,7%
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Zdroj: CIA. Central Inteligence Agency. The World Factbook [online]. [cit. 2009-03-

08].  Dostupné na www:http://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/sz.html#Econ, vlastní zpracování.

Vítězná Švýcarská lidová strana je euroskeptickou stranou, která důrazně        

vystupuje proti zapojení Švýcarska do EU. Její politika se orientuje především                   

na ochranu švýcarských zájmů a uchování jejich tradičních hodnot. Proevropskou  

stranou ve Švýcarsku je Sociální demokracie, která podporuje členství Švýcarska          

Evropské unii. Zbývající strany také nevylučují budoucí zapojení Švýcarska do EU. 

2.3.5 Ekonomika 

Švýcarsko patří mezi nejbohatší země světa. Ekonomika Švýcarska je stabilní    

a prosperující, má poměrně nízkou nezaměstnanost, vysoce kvalifikovanou pracovní 

sílu a hrubý domácí produkt na obyvatele patří mezi nejvyšší na světě. Švýcarsko je 

známé především díky finančním a bankovním službám. Měnou Švýcarska je švýcarský 

frank. 

Ekonomika je otevřená, ale  některé segmenty národního hospodářství jsou stále 

velice chráněny. Ve Švýcarsku působí mnoho společností. V ekonomice je lze rozdělit 

na dvě skupiny. Jednu z nich tvoří nadnárodní korporátní konkurenceschopné 
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společnosti. Předmětem podnikání těchto společností jsou zejména bankovní, finanční 

služby a farmacie. Protipólem jsou společnosti z tzv. chráněných sektorů jako je 

zemědělství a veřejné služby. Také některé sektory jako infrastruktura, energetika              

či telekomunikace jsou stále chráněny a neprošly nutnou liberalizační reformou. 

Pracovní trh by měl být ve Švýcarsku postupně liberalizován. Díky dohodě EU 

se Švýcarskem z roku 2002, se Švýcarsko závazalo postupně zpřístupnit svůj pracovní 

trh v pěti etapách. K plné liberlizaci pracovního trhu by mělo dojít v roce 2014. Nově 

přistoupené země EU mohou od 1. dubna 2006 využívat také některé výhody volného 

pohybu osob podle dodatkového protokolu k bilaterální dohodě mezi EU a Švýcarskem 

a jejími přechodnými obdobími. Omezující pro občany jsou ovšem kvóty pro přidělení 

pracovních povolení. 

Tab. č. 2.1

Základní makroekonomické ukazatele Švýcarska v roce 2008

Reálný růst HDP 1,9 %

HDP na obyv./USD 40 900

Míra nezaměstnanosti 3,0 %

Inflace 2,4 %

Podíl veřejného dluhu na HDP 44 %

Saldo běžného účtu (bil. USD) 40,81

Zdroj: CIA. Central Inteligence Agency. The World Factbook [online]. [cit. 2009-03-

08]. Dostupné na www:http://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/sz.html#Econ

Tabulka č. 2.1 zobrazuje základní makroekonomické ukazatele za rok 2008. 

Hospodářský růst Švýcarska byl v roce 2008 oslaben zejména díky začínající finanční   

a ekonomické krizi. V roce 2007 dosahoval růst švýcarského hospodářství ještě 3,1 %. 

Samozřejmě je otázkou, zda v letošním roce švýcarská ekonomika vůbec poroste           

nebo propadne, tak jako většina Evropy, do recese. Míra nezaměstnanosti se již několik 

let pohybuje na úrovni přirozené míry nezaměstnanosti okolo 3 %. Inflace v roce 2008 



22

dosáhla hodnoty 2,4 %. Švýcarsko je, díky některým protekcionistickým zásahům státu 

do sektorů národního hospodářství, zemí  s vysokou cenovou hladinou. 

K porovnání makroekonomických ukazatelů Švýcarska s ostatními zeměmi jsem 

si vybrala hospodářský růst a ukazatel míry nezaměstnanosti. Švýcarské hodnoty 

porovnávám s nejvyspělejšími zeměmi světa či průměrem EU a OECD. 

V tabulce č. 2.2  jsou uvedeny hodnoty vybraných zemí z let 2005 až 2007.             

V roce 2005 nedosahoval hospodářský růst v Evropě významných hodnot. Nejvyšší růst 

byl ve Spojených státech, kde dosáhl 3,5% růstu. Švýcarská ekonomika rostla 

nejrychleji z těchto vybraných zemí v roce 2006. Hospodářský růst ve výši 3,2 % byl                         

pro Švýcarsko nejdynamičtějším od roku 2000. Ještě v roce 2007 se ukazatel 

hospodářského růstu stále pohyboval od 2 do 3 %. Švýcarsko na tom bylo obdobně jako 

průměr zemí EU, či země OECD. Z těchto uvedených zemí nejnižšího ukazatele 

hospodářského růstu ve všech letech dosahovala Francie, Německo a také Japonsko. 

Tabulka č. 2.2

Ekonomický růst  ve vybraných zemí (v %)

Rok 2005 2006 2007

Švýcarsko 1,90 3,20 3,10

Německo 1,00 2,90 2,50

Francie 1,20 2,20 2,20

Velká Británie 1,80 2,90 3,00

EU 1,70 3,20 2,90

USA 3,50 2,90 2,20

Japonsko 2,60 2,40 2,10

OECD 2,70 3,10 2,70

Zdroj: FEDERAL ADMINISTRATION. Swiss policy on the European Union. 

Admin.ch - internetový portál [online]. [cit. 2009-02-17]. Dostupné na 

http://www.europa.admin.ch/themen/00499/00504/index.html?lang=en, vlastní 

zpracování. 
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Neméně významným ekonomickým ukazatelem je míra nezaměstnanosti. 

Přestože se, jak vyplývá z následující tabulky č. 2.3, Evropa potýkala s dosti vysokou 

mírou nezaměstnanosti, Švýcarsko se může pochlubit poměrně nízkou a stabilní mírou 

nezaměstnanosti. V roce 2009  pravděpodobně i ve Švýcarsku dojde ke zvýšení počtu 

nezaměstnaných. Nejvyšší míru nezaměstnanosti z daných ukazatelů měla v roce 2006 

Francie, kde míra nezaměstnanosti dosáhla až 9,1 %. Naopak spolu se Švýcarskem má 

poměrně nízkou nezaměstnanost také Japonsko.  

Tabulka č. 2.3

Nezaměstnanost ve vybraných zemích v (%)

Rok 2006 2007 září 2008

Švýcarsko 3,1 2,8 2,4

Německo 8,4 8,4 7,1

Francie 9,1 8,3 7,9

EU 7,3 7,4 7,5

USA 4,6 4,6 6,1

Japan 4,1 3,9 4,0

OECD 6,0 5,6 6,0

Zdroj: FEDERAL ADMINISTRATION. Swiss policy on the European Union. 

Admin.ch - internetový portál [online]. [cit. 2009-02-17]. Dostupné na 

http://www.europa.admin.ch/themen/00499/00504/index.html?lang=en, vlastní 

zpracování.

Pokud bychom rozdělili ekonomiku Švýcarska do jednotlivých sektorů 

národního hospodářství, zjistíme, že tak jako ve většině vyspělých zemí převažuje 

sektor služeb, který je tahounem ekonomiky. Asi třetinový podíl připadá na průmysl          

a okrajovým segmentem národního hospodářství je zemědělství.

Největší podíl na HDP má sektor služeb, který se v roce 2006 dle portálu 

BusinessInfo podílel 68,5 %.  Nosným odvětvím služeb je bankovnictví. Švýcarsko se 

pyšní jedním z nejstarších a nejvyspělejších bankovních systémů na světě. Švýcarské 
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bankovnictví je typické pro svou serióznost a bankovní tajemství. Právě kvůli přísnému 

bankovnímu tajemství se do země soustřeďuje kapitál z celého světa. Ve Švýcarsku se 

nachází kolem 370 bank s více jak 2 900 pobočkami. Finanční krize postihla také 

švýcarský bankovní sektor. K nejvyšším ztrátám došlo v roce 2008, kdy vláda poskytla 

záchranný balíček řešení. Centrální banka snížila spolu s ostatními bankami v Evropě 

úrokové sazby na 0,25 %  ve snaze podpořit ekonomiku. 

Nejen bankovní služby, ale i pojišťovnictví a veškeré finanční služby přispívají 

výraznou měrou na výši hrubého domácího produktu. Švýcarsko díky své poloze, 

přírodním poměrům a pestré kultuře patří mezi vyhledávaná místa turistů. Příjmy               

z cestovního ruchu se pohybují kolem 5 % HDP. 

Průmysl se v roce 2006 podílel na HDP 29 %. Přestože švýcarský průmysl patří 

k nejvyspělejším na světě, země nemá žádné nerostné zdroje. Mezi nejdůležitější nosné 

odvětví průmyslu patří strojírenství, chemie, farmacie, metalurgie, přesná mechanika          

a optika (zejména hodinky, laboratorní, měřící a geodetické přístroje), elektronika             

a např. vybrané potravinářské výrobky. Právě hodinářský průmysl, šperky a další 

luxusní zboží symbolizují Švýcarsko. Dobrou pozici v průmyslu má zpracovatelský 

průmysl, který se orientuje zejména na high-technologie. 

Sektor zemědělství představoval v r. 2006 dle BusinessInfo pouze 2,5 % HDP 

Švýcarska. Zemědělství je intenzivní, moderní, využívající nejnovější technologie. 

Švýcarsko si svůj zemědělský trh velice chrání díky vysoké celní ochraně. Opatření jsou 

samozřejmě kritizována nejen  ze strany Evropské unie. Ceny potravinářských výrobků 

jsou výrazně větší oproti stejným komoditám v ostatních členských zemích. Hlavním 

znakem švýcarského zemědělství jsou kvalitní a zdravé potraviny, ochrana životního 

prostředí a  udržení produkční schopnosti zemědělství. 

Ekonomika Švýcarska patří k nejvyspělejším na světě. Největší podíl na HDP 

zastávají bankovní a finanční služby. Při porovnání vybraných makroekonomických 

ukazatelů Švýcarsko převyšuje průměr zemí EU a jeho ekonomická stabilita přispívá 

k vynikajícím ekonomickým integračním předpokladům. Ekonomická úroveň země 

není překážkou v dalším rozvoji integračního procesu. 
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2.3.6 Zapojování Švýcarska do mezinárodních organizací

Švýcarsko a OEEC

První organizací, do které se Švýcarsko zapojilo, byla Organizace pro evropskou 

hospodářskou spolupráci (OEEC - Organization for European Economic Cooperation). 

Švýcarsko si při vstupu do této organizace trvalo na zachování své neutrální politiky            

a volnosti při uzavírání obchodních smluv se třetími státy. Jakýkoliv zásah                       

do absolutní suverenity v oblasti ekonomické, politické i právní byl pro Švýcary 

nepřijatelný. OEEC byla založena v roce 1948. Hlavním cílem OEEC bylo zajistit 

správnou redistribuci finanční pomoci od Spojených států prostřednictvím Marshallova 

plánu. Tato organizace byla jistým předstupněm evropské integrace.

Švýcarsko a OSN

Švýcarsko dlouho vzdorovalo členství v  Organizaci spojených národů. Nakonec 

se stalo v září roku 2002 na 57. Valném shromáždění, plnoprávným členem OSN. Vstup 

Švýcarska do OSN byl schválen referendem, které se konalo na návrh lidové inciativy 

“Za přístup Švýcarska k OSN”. Referendum se uskutečnilo 3.3. 2002 a 54,6 % obyvatel 

se vyjádřilo pro vstup. I před vstupem se však Švýcarsko účastnilo různých 

humanitárních či zprostředkovatelských akcí. 

Organizace OSN vznikla v roce 1945 za účelem řešení velkých světových 

problémů. Švýcarská Ženeva se stala hlavním sídlem OSN, především díky přítomnosti 

hospodářské komise OSN pro Evropu. Mezi hlavní cíle OSN patří podpora míru                   

a bezpečnosti, rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ve světě. Tato pomoc se týká 

oblasti hospodářské, sociální, kulturní i environmentální. 

Švýcarská politika se ztotožňuje s cíly OSN, a proto se rozhodla připojit k této 

organizaci a pomoci tak řešit světové problémy. Švýcarsko se připojilo k debatám              

o reformách OSN a samo se snaží přispět k řešení problémů. Jednou z iniciativ 

Švýcarska bylo zapojení do vytváření Rady pro lidská práva. Švýcarsko plně podporuje 

koordinované aktivity OSN,  protože je to podle něj účinnější než individální akce států. 
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Aktivity Švýcarska se zaměřují na své vlastní iniciativy, snaží se posilovat 

přítomnost Švýcarska na všech pozicích v organizaci a pokračovat v každodenní 

efektivní činnosti u této organizace. 

Švýcarsko a NATO

Švýcarsko sice není členem NATO, přesto Severoatlantickou alianci akceptuje 

jako bezpečnostní a obrannou organizaci. Švýcarsko se chtělo nějakou formou zapojit 

do bezpečnostních složek, a proto se zúčastnilo programu Partnerství pro mír.                     

K programu se připojilo v říjmu 1996. Další spolupráci s NATO navázalo Švýcarsko 

prostřednictvím Koordinační rady. A od roku 1997 získalo Švýcarsko svou stálou misi   

v NATu. 

V programu se účastní mnoha aktivit. Podporuje mírové aktivity jako 

humanitární právo, zdravotnictví, odminování, ochranu před chemickými látkami.                

I když není členem NATO, podílí se také na společném boji proti terorismu. Své 

zastoupení mělo Švýcarsko taky v misi KFOR v Kosovu, které se zúčastnilo asi               

250 švýcarských vojáků. Myslím si, že Švýcarsko nehodlá vstoupit do Severoatlantické 

aliance. Spíše bude pokračovat cestou spolupráce na konferencích, při společných 

cvičení a podobných aktivitách. 

Švýcarsko je členem desítky mezinárodních světových organizací. Kupříkladu, 

od roku 1963 je členem Rady Evropy. Švýcarsko je součástí také různých finančních 

organizací, od roku 1992 je členem Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. 

Je také zapojeno ve WTO. Jelikož Švýcarsko nebylo členem žádné bezpečnostní 

organizace, zapojilo se taky do OBSE. Důvodem vstupu bylo zmírnění a řešení 

konfliktů ve východoevropských státech. Švýcaři se snažili hlavně podporovat mír           

na Balkáně, Kavkazu a střední Asii.
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Švýcarsko patří mezi nejvyspělejší státy světa. Je to netypická země se spoustou 

odlišností. Švýcarsko můžeme zařadit mezi menší státy Evropy, které si svou pozici  

muselo vydobýt. Drtivá porážka od francouzské armády v 15. století přiměla Švýcarsko 

k vyhlášení nezávislosti. Tato skutečnost ovlivnila švýcarský integrační vývoj                     

na několik století dopředu. 

Předpoklady Švýcarska k integraci jsou přitom více než dobré. Výhodná poloha 

Švýcarska nabízí intenzivní spolupráci s okolními zeměmi. Politické klima je                     

ve Švýcarsku je poměrně klidné a stabilní. Vysoká ekonomická úroveň země neklade 

žádnou překážku v integračním procesu. Švýcarsko se bránilo přesunu pravomocí              

na nadstátní instituce, ale také chtělo zlepšit obchodní spolupráci s ostatními zeměmi. 

Kompromisem pro Švýcarsko by mohlo být zapojení do evropských integrací. 
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3 Zapojování Švýcarska do evropských integrací

Švýcarská zahraniční politika si vždy zakládala na své nezávislosti. S rozvojem 

integračních procesů ve světě se i Švýcarsko muselo rozhodnout jakou cestou půjde. 

Švýcarsko preferovalo mezivládní spolupráci a integrační seskupení pouze                          

na ekonomickém základě. 

3.1 Švýcarsko a ESVO

Švýcarsko se stalo jednou ze zákládajících zemí Evropského sdružení volného 

obchodu. ESVO bylo založeno jako reakce na vznik Evropského hospodářského 

společenství. EHS vzniklo především díky Francii a Německu, které uplatňovaly tzv. 

federalistický přístup k integraci. Cílem integrace nebyla pouze ekonomická integrace, 

ale vytvoření vyšších forem integrace, včetně politické unie. 

Naproti těmto plánům stála větev funkcionalistů, kteří podporovali                       

tzv. mezistátní přístup k integraci. Tento názorový proud byl plně podporován 

Švýcarskem, Velkou Británií a skandinávskými zeměmi. Cílem těchto snah bylo pouze 

vytvořit zónu volného obchodu, která nebude nijak omezovat vlastní suverenitu                   

a nezávislost států. Vyústěním bylo založení Evropského sdružení volného obchodu. 

Zakládajícími zeměmi tohoto sdružení v roce 1960 bylo Dánsko, Norsko, 

Portugalsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Jak uvádí Cihelková 

(2003, str. 95), kromě toho, že byla u těchto zemí velká neochota vzdát se části 

suverenity ve prospěch nadnárodních orgánů a obecná nedůvěra k úspěšnému fungování 

vyšším forem integrace, existovaly také specifické rozdíly mezi národy. 

Velká Británie si především chtěla udržet nadstandardní vztahy se Spojenými 

státy a nechtěla se plně vázat na Evropu. Také byla pořád hlavou Britského společenství 

národů a nechtěla tříštit své zájmy. Severské země byly během druhé světové války 

okupovány, proto si chtěly udržet svou vlastní nezávislost a samostatnost. Určitě 

důležitým faktorem pro tyto státy byl samotný postoj Velké Británie. Velká Británie 
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byla největším obchodním partnerem zejména v 50. a 60. letech. Švýcarsko spolu 

s Rakouskem se nejvíce obávaly ztráty neutrality a nemožnosti ovlivňovat své vlastní 

zájmy ve světě. I přes tyto faktory si země uvědomovaly nutnost otevřít a liberalizovat 

obchodní spolupráci mezi sebou. 

Smlouva o založení  ESVO byla  podepsána 4. ledna 1960 ve Stockholmu                 

a v platnost vstoupila 3. května 1960. Smlouva o založení ESVO je také nazývána            

tzv. Stockholmskou konvencí. 

„Stockholmská konvence definuje ESVO jako mezinárodní organizaci                      

a vymezuje její čtyři cíle:

- podporovat rozvoj ekonomické aktivity, plnou zaměstnanost, zvyšování 

produktivity, racionální využívání zdrojů, finanční stabilitu a růst životní úrovně

- zabezpečit, aby se obchod mezi členskými státy odehrával ve spravedlivém 

konkurenčním prostředí

- zabránit vzniku výrazných nerovností mezi jednotlivými členskými státy, 

pokud jde o zásoby základních surovin

- přispět k harmonickému rozvoji mezinárodního obchodu a k progresivnímu 

odstraňování obchodních bariér.“ 3

Hlavním cílem ESVO bylo pouze pásmo volného obchodu, snížení 

ekonomických disparit v západní Evropě a podpora hospodářského růstu zemí. Prvním 

úkolem ESVO bylo odstranění celních bariér. Původně měla být veškerá cla odstraněna 

do konce r. 1966, nakonec se vše stihlo ještě o tři roky dříve. Poté se ESVO rozšířilo         

o Island, Finsko a Lichtenštejnsko. 

Specifikem tohoto sdružení byla určitě geografická poloha členů, kteří nebyli 

územně celiství. Tato geografická nekompaktnost vedla k menšímu vzájemného 

obchodu zúčastněných zemí. Skupina členských zemí byla rozdílná i co se týká 

ekonomické síly zemí. Tahouny tohoto uskupení bylo Švýcarsko spolu s Norskem               

a Velkou Británií. 

                                               
3 CIHELKOVÁ, Eva; Vnější ekonomické vztahy Evropské Unie. 1vyd. Praha: C.H.Beck, 2003. 
709 s. ISBN – 80-7179-804-5. (str. 97)
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ESVO bylo jakousi alternativou pro Švýcarsko jako pro odpůrce vstupu do ES. 

Některé země považovaly ESVO zase jako přechodnou stanici k ES. Členství v ESVO 

nenaplňovalo jejich představu v integraci, a tak si podaly přihlášku do ES. Tím jak 

postupně odcházely země do ES, ESVO ztrácelo na svém významu. V současné době 

má pouze čtyři členy: Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko. 

Obchodní vztahy neudržovalo Švýcarsko pouze se členskými zeměmi ESVO, 

ale i se zeměmi Evropského hospodářského společenství. V období od r. 1958 – 1966 

byla úroveň švýcarského exportu do zemí EHS ve výši 37,8 %. Do zemí ESVO se 

zvýšil švýcarský export z 16,3 % na 19,7 %. EHS proto bylo nejdůležitějším obchodním 

partnerem Švýcarska. Naopak import zboží z EHS do Švýcarska v roce 1966 se podílel 

60,1 %. Přestože docházelo k významné obchodní výměně, cena zboží byla zatížena 

tarifními i netarifními překážkami. Největším problémem byla celní zátěž, která se 

pohybovala kolem 10 %. Do Evropských společenství Švýcarsko nejvíce vyváželo 

mechanické nástroje, chemické a farmaceutické výrobky, elektroniku, apod. Nicméně           

i na straně Švýcarska se objevovaly velké překážky pro uvolnění obchodu, což mělo 

dopad na konečného spotřebitele.

Pro členské země ESVO bylo EHS největším obchodním partnerem. Proto se 

v roce 1961 Švýcarsko a Rakousko rozhodlo požádat EHS o nějakou formu asociace. 

Tento požadavek však nebyl díky Francii vyslyšen. Později se obě integrační seskupení 

dohodla, že je potřeba překonat svou vzájemnou rivalitu a podpořit vzájemné obchodní 

vztahy. 

Prvním krokem ke zlepšení vzájemných vztahů bylo uzavření individuálních 

Dohod o volném obchodu s ES. Tyto dohody byly uzavřeny v roce 1972 v Bruselu. 

Hlavním cílem bylo postupně odstraňovat dovozní cla pro průmyslové výrobky                   

a některé zemědělské produkty. Švýcarsko se také připojilo k této dohodě.  Pro Švýcary 

to byl důležitý mezník ve vztazích mezi ES a Švýcarskem, který zmírnil negativní 

dopady nečlenství v ES. Po odchodu Velké Británie, Dánska a Irska do ES bylo 

Švýcarsko již trochu osamocené. 
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3.2 Švýcarsko a EHP

V 80. letech se začaly jednotlivě odstraňovat  překážky obchodu, ale tempo bylo 

stále pomalé. Švýcarsku se dařilo  v obchodní spolupráci v 70. i 80. letech. Švýcarský 

export se do zemí ES zvýšil z 37,8 % na 55,7 % a import dosáhl hodnoty 72,1 %.              

Pro Švýcarsko zůstaly obchodní vztahy se zeměmi Evropského společenství prioritou. 

Jedna z dohod, která byla ujednána, byla dohoda o pravidlech původu vybraných 

průmyslových výrobků z roku 1988.

  Integrační vývoj šel stále kupředu a vzrůstaly požadavky na zvýšení 

liberalizace obchodu a uvolnění trhu v Evropě. Předseda komise Jacques Delors 

předložil návrh na vytvoření Evropského hospodářského prostoru s cílem vytvořit 

společný prostor, který  by umožnil volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob. Dále se 

předpokládala i jistá spolupráce v dalších oblastech např. ve vzdělávání, cestovním 

ruchu, ... Formálně byla jednání o vytvoření EHP zahájena v červnu 1990 a smlouva            

o vytvoření EHP byla podepsána 2.5.1992 v Portu, v platnost pak vstoupila 1.1.1994.

Většina zemí přivítala vytvoření EHP, který by umožňoval lepší spolupráci mezi 

zeměmi. Tehdejší švýcarská vláda měla pozitivní přístup k vytvoření Evropského 

hospodářského prostoru. Také všechny velké politické strany, tisk a média  se vyjádřily 

souhlasně k tomuto integračnímu projektu. Vládní představitelé si slibovali zvýšení 

konkurenceschopnosti zejména ve službách, a také zvýšení zisků společností. Vláda 

byla optimistická a dohodu o EHP označila za první krok k plnému členství 

v Evropských společenstvích. Dokonce v květnu 1992 podala oficiální přihlášku do ES. 

Jako hlavní výhodu členství viděli tehdy možnost podílet se na tvorbě legislativy. Tím 

by mohli více prosazovat své vlastní národní zájmy. Dalším podnětem k podání 

přihlášky bylo zahájení vyjednávání o vstupu do ES Švédska, Rakouska, Finska                  

a Norska.

Žádost o vstup do ES a uzavření smlouvy o EHP sice měly podporu vlády,             

ale ne samotných Švýcarů. Když se 6. prosince 1992 hlasovalo v  referendu o smlouvě 

týkající se EHP, občané smlouvu odmítli. Těsná většina, 50,3 % obyvatel, se vyslovila 

proti zapojení Švýcarska do EHP. Volební účast tehdy dosáhla 78,3 %. Byl to poněkud 
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překvapivý výsledek, protože předvolební průzkumy vyjadřovaly až 57% souhlas 

s evropskou integrací. 

Důvody obyvatel k odmítnutí smlouvy byly hlavně politické. Švýcarští 

obyvatelé se nechtěli vzdát své vlastní suverenity, přímé demokracie a vysoké 

pravomoci kantonů. V případě vstupu Švýcarska do EHP by zřejmě došlo k vyšší 

centralizaci moci a na to nebyli připraveni. Problematické by také bylo přijetí legislativy 

ES v rámci společného trhu. Všechny významné zákony jsou totiž schvalovány 

v referendech a občané by měli vlastní připomínky.  

  Po vyslovení nesouhlasu se vstupem do EHP, švýcarská vláda 5. března 1993 

stáhla svou přihlášku. Nakonec do EHP vstoupilo Norsko, Island a Lichtenštejnsko.            

Do ES se v roce 1995 zase zapojilo Švédsko, Rakousko a Finsko. Švýcarsko tak začalo 

hledat novou cestu integrace.

3.3 Spolupráce Švýcarska s Evropskou unií

Švýcarsko spatřovalo v Evropské unii vždy největšího partnera, proto se 

rozhodlo svou integrační politiku směřovat tímto směrem. Jak jsem již uvedla, první 

bilaterální dohodu  s ES uzavřelo v roce 1972 - dohodu o volném obchodu. V roce 1989 

byla mezi Švýcarskem a Evropským společenstvím uzavřena tzv. pojišťovací dohoda, 

která zaručovala platnost pojištění na území druhé smluvní strany. 

Po neúspěšném pokusu zapojit Švýcarsko do EHP, se Švýcarsko rozhodlo 

navázat spolupráci prostřednictví tzv. bilaterálních, někdy označovaných sektorových, 

smluv. Tímto přístupem se snažilo ochránit si své vlastní zájmy a rozhodovat o svém 

osudu samostatně. Další podmínkou byla možnost uchovat si své vlastní národní 

uspořádání a právní suverenitu. 

I Evropská unie měla zájem navázat užší spolupráci se Švýcarskem. Cesta 

k dosažení smluvní spolupráce byla ovšem dlouhá a tvrdá. Obě strany si kladly mnoho 

podmínek a bylo nutné hledat kompromisy. Nezbytnou podmínkou pro uzavření těchto 

smluv, bylo ze strany EU, odsouhlasení smluv najednou. Jedná se o tzv. princip 
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gilotiny. EU se tímto přístupem chránila před rozmělněním dohod, které by poté nebyly 

již tak účinné. 

3.3.1 Bilaterální dohody I

Bilaterální dohody měly přinést uvolnění trhů. Tento dvoustranný přístup 

umožňoval Švýcarsku efektivní otevřenou spolupráci. Tento proces spolupráce s EU byl 

také schválen občany v referendu. První bilaterální jednání se uskutečnila v prosinci 

1994. 

Pro sektorové smlouvy se vybralo následujících sedm tématických oblastí: 

- technické obchodní překážky

- veřejné zakázky

- výzkum

- zemědělství

- pozemní přeprava

- letecká doprava

- volný pohyb osob.

Negociační proces trval čtyři roky a k jeho uzavření došlo v prosinci 1998. 

Bilaterální smlouvy mezi EU a Švýcarskem byly slavnostně podepsány v červnu 1999. 

Poté následovalo schvalování smluv všemi členskými státy EU a ratifikace                          

ve Švýcarsku. Švýcarský parlament schválil 7 sektorových dohod v říjnu 1999. 

V květnu pak byl celý komplex smluv schválen v referendu  67,2 % voličů. Dohody 

vstoupily v platnost k 1. červnu 2002. 

Švýcarský postoj k těmto smlouvám byl jasný. Zejména dbalo na jejich důsledné 

dodržování a realizaci. Dle potřeby bylo Švýcarsko ochotno je aktualizovat, případně 

rozšířit. Pokud by byl zájem, bylo ochotné uzavřít nové smlouvy v jiných oblastech 

zájmu. Také se zavázalo spolupodílet se na snižování ekonomických a sociálních 

disparit v Evropě. 

Sektorová dohoda o volném pohybu osob je asi nejcitlivější dohodou. Dohoda           

o volném pohybu osob byla uzavírána individuálně s jednotlivými státy. Zpřístupnit 

švýcarský trh všem obyvatelům EU nebylo pro Švýcary snadné. Naopak EU otevřela 
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svůj pracovní trh Švýcarsku po dvouletém přechodném období. Ochranná opatření 

Švýcarska byla zaměřena na podporu domácí pracovní síly, a také se obávali mzdové a 

sociální situace. Podmínkou k usazení v některé zemi EU či Švýcarsku a požívání 

zaměstnaneckých výhod byla nutná platná pracovní smlouva v dané zemi nebo 

dostatečná zásoba peněžních prostředků a zaplacené zdravotní pojištění. V rámci této 

dohody nebyl ještě umožněn nákup nemovitostí, ale došlo k částečnému uvolnění 

poskytování služeb. 

Hlavním cílem sektorové dohody o technických překážkách je zjednodušení 

vstupu výrobků na evropský i švýcarský trh. Zboží muselo být dříve podrobeno 

schválení podle předpisů EU i Švýcarska. Tato dohoda umožnila vzájemné uznávání 

certifikací a různých zkoušek hlavně u průmyslových výrobků. Testy se týkají dopadů 

průmyslových výrobků na zdraví, životní prostředí a bezpečnost. Díky této dohodě se 

odhadovala úspora nákladů na vývozu zboží ve výši 200 – 500 milionů švýcarských 

franků ročně. Podle mého názoru, tato dohoda pomohla zejména podnikatelům, kterým 

se zjednodušila administrativní zátěž a snížily se  tak jejich náklady. 

Smlouva o veřejných zakázkách doplnila smlouvu Světové obchodní 

organizace z roku 1996. Tato dohoda rozšiřuje povinnost vypsat veřejnou soutěž                 

i na úrovni obcí a soukromého sektoru. Smlouva taky upravila detaily podmínek 

veřejných zakázek. Došlo kupříkladu ke snížení hranice pro vypsání a zadání veřejné 

zakázky,  stanovila se nová odvětví, kterých se veřejné zakázky týkají např. železniční 

doprava a energetika. 

Dohoda o zemědělství se snaží liberalizovat tento zemědělský                              

a potravinářský sektor hospodářství. Cílem této dohody je zjednodušení obchodu se 

zemědělskými produkty, sladění pravidel a předpisů v zemědělství.  Zemědělství bylo 

zatěžováno vysokou celní ochranou, proto se strany dohodly alespoň na částečném 

zrušení cel a postupném  uvolnění trhu s mléčnými produkty. Strany se zavázaly do pěti 

let uskutečnit volný obchod, ale cíl nebyl zcela naplněn. Zejména Švýcarsko 

uplatňovalo koncese u řady výrobků. Přesto byly u mléčných výrobků odstraněny 

garantované odběry a pevné ceny. Také došlo ke snížení dotací do zemědělství. Švýcaři 

si na svém zemědělství velice zakládají a svůj trh si pečlivě chrání. Díky těmto 

opatřením je ve Švýcarsku vysoká cenová úroveň potravin. 
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Dohodou o vědě a výzkumu se Švýcarsko připojilo ke spolupráci                              

na vědeckotechnickém pokroku k Evropské unii. Mohlo se zúčastnit také rámcových 

programů EU. Švýcarsko se výrazně podílí na inovačních technologiích a snaží se 

budovat ekonomiku založenou na znalostech. 

Sektorové smlouvy o letecké a pozemní dopravě propojily Švýcarsko a ES asi 

nejvíce. Cílem dopravní politiky Švýcarska je přesunutí těžké silniční dopravy              

na železnici především v alpských oblastech. Aby došlo ke splnění tohoto cíle, byla 

nákladní doprava zatížena vysokými cenami a naopak podporována železniční doprava. 

Ke splnění dopravních cílů je nutná spolupráce všech zemí, proto se Švýcarsko 

rozhodlo spolupracovat s EU. V pozemní dopravě se strany dohodly na snížení 

hmotnostního limitu pro nákladní dopravu nebo navýšení silničního poplatku. Dopravní 

politika Švýcarska se výrazně propojila s dopravní politikou EU. V oblasti letecké 

dopravy došlo k úplnému přijetí práva a dopravní politiky EU. Evropská unie Švýcarsku 

za přijetí kompletní politiky zpřístupnila tzv. letecké svobody: přelety, mezipřistání, 

kabotáž.

3.3.2 Bilaterální dohody II

Vyjednávání o bilaterálních dohodách II začalo v červnu 2001. Evropská unie 

byla  zpočátku zdrženlivá k zahájení dalších negociací, ale nakonec přistoupila na vznik 

nových sektorových dohod. EU si stanovila své dvě prioritní oblasti a to boj proti 

finančním podvodům a zdaňování úspor. Švýcarská strana zase chtěla jednat o rozšíření 

spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti, justice, azylu a migrace.  

Bilaterální smlouvy II doplnily předcházející Bilaterální smlouvy I. Obě strany 

se nakonec dohodly na devíti tématech, ve kterých chtěly zlepšit spolupráci a sjednotit 

postoje. 

Bilaterální smlouvy II jsou rozděleny do těchto oblastí: 

- Schengenská a Dublinská úmluva

- zdanění úspor

- boj proti finančním podvodům 

- zemědělské produkty
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- životní prostředí

- statistika

- média

- vzdělávání 

- starobní důchody.

Konečná dohoda na bilaterálních smlouvách byla uzavřena v květnu 2004              

na summitu EU-Švýcarsko a 29. října 2004 byla dohoda oficiálně podepsána. 

Nejproblematičtějším bodem vyjednání byly otázky o výměně informací a daňových 

trestných činech, které byly uzavřeny jako poslední. 

Dohoda o spolupráci v oblasti justice, policie, azylu a migrace

První ze sektorových smluv je Dohoda o spolupráci v oblasti justice, policie, 

azylu, migrace. Myšlenka volného pohybu osob uvnitř EU bez vnitřních kontrol byla 

poprvé navržena v roce 1985 v lucemburském městě Schengenu. Cílem této dohody 

bylo připravit Švýcarsko na vstup do Schengenského prostoru. Termín pro zapojení           

do prostoru byl stanoven do tří až pěti let. 

Švýcarsko bylo ze všech stran obleženo Schengenským prostorem. EU chtěla 

vstupem Švýcarska k této dohodě zvýšit svou vlastní bezpečnostní situaci a zjednodušit 

cestování pro své obyvatele. Švýcarsku se vstupem do Schengenu otevře celá EU              

bez vnitřních kontrol na hranicích státu. Přistoupením k této dohodě Švýcarsko 

očekávalo zvýšení své vnitřní bezpečnosti a lepší spolupráci mezi orgány. V této 

dohodě si původně chtělo vymínit zvláštní separátní vízum pro návštěvníky ze třetích 

zemí místo jednotných schengenských víz. Tento požadavek však nebyl vyslyšen. Tato 

dohoda také zjednodušovala právní úpravu u trestných činů. Zapojení Švýcarska                  

do Schengenu se více věnuji ve třetí kapitole. 

Dublinská úmluva

Evropa se potýká s velkým přílivem imigrantů z rozvojových zemí již několik 

let. Imigranti přicházejí ze zemí postižených válkou nebo chudobou a hledají v Evropě 

azyl. Dublinská úmluva se zabývá problematikou imigrační politiky. Imigranti 
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přicházející do Evropy usilují o získání statutu uprchlíka. Pokud se jim to v jedné zemi 

nepodaří, hledají útočiště jinde. Švýcarsko se tak stávalo cílem mnoha tisíc imigrantů,            

kteří byli v EU odmítnuti. 

Díky Dublinské smlouvě se Švýcarsko zapojilo do systému EURODAC,               

který výrazně pomáhá při migrační politice státu. Eurodac je databáze, která zahrnuje 

všechny uprchlíky starší 14 let, kteří již hledali azyl v Evropě. Díky databázi otisků 

prstů, může země snadno zjistit, zda již uprchlík žádal o azyl v nějaké evropské zemi             

a z jakých důvodů mu bylo nevyhověno. Ve Švýcarsku tvořily tyto tzv. druhé žádosti až 

20 % všech žádostí. Zapojením do tohoto systému získalo Švýcarsko možnost vrátit 

uprchlíky do země, která je za ně zodpovědná.  Díky spolupráci všech zemí se také 

snížily náklady na celou azylovou politiku. 

Dohoda o zdaňování úspor

Dohoda o zdaňování úspor byla při negociacích problematická. Cílem této 

dohody je zavedení plánovaného systému přes-hraničního zdaňování úspor. Evropská 

unie se snaží zajistit platbu daní z úroků úspor, vydělaných obyvateli EU v jiných 

zemích než v EU. EU nalezla dvě možnosti řešení tohoto problému. Prvním by bylo 

zavedení srážkové daně u úspor občanů Evropské unie. EU chtěla původně zavést ihned 

srážkovou daň ve výši 35 %. Švýcarské banky a instituce to odmítly a dohodly se ve 

smlouvě na kompromisu daně z úspor v prvním roce na 15 % v dalších 20 %                     

a až po šesti letech na dani ve výši 35 % z úroků úspor. Švýcarsko posílá 75 % výnosů 

do jednotlivých zemí residentů. 

Druhou možností bylo automaticky poskytovat údaje o příjmech úroků z úspor 

domovské zemi. Tuto možnost by měly zajišťovat úřady a instituce ve Švýcarsku. 

Švýcarsko si ovšem velmi zakládá na svém bankovním tajemstvím a bylo pro něj 

nepřípustné podílet se na výměně informací o příjmech jednotlivých residentů. 

Nakonec se rozhodlo, na žádost EU, poskytnout správní pomoc při trestných 

činnech ve finanční oblasti. Ale zároveň ve smlouvě uvádí, že nebude poskytovat 

žádnou právní a administrativní pomoc v případě daňových úniků. S tímto nebyla EU 

zcela spokojena, ale jistě to byl další krok k bližší spolupráci v daňové oblasti. Dohoda 
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tedy umožňuje residentům rozhodnout se, zda zdaní své úroky z úspor srážkovou daní 

ve Švýcarsku nebo souhlasí s přesunem informací o svých příjmech do své domácí 

země. 

Přistoupením Švýcarska k dohodě se vylepšila jeho reputace jako bankovního           

a finančního centra. Švýcarsko sice udělalo drobný ústupek v podobě srážkové daně,  

ale stále si udrželo své přísné bankovní tajemství. Z hlediska EU tato dohoda přinesla

jisté výnosy ve formě srážkových daní ve prospěch států EU. Dále umožnila plné 

uplatnění směrnice EU ke zdaňování úspor. 

Dohoda o boji proti finančním podvodům

Dohoda o boji proti finančním podvodům se věnuje zejména daňovým únikům     

v oblasti nepřímých daní a pašování zboží. Pašování zboží se stalo součástí 

mezinárodního obchodu, proti kterému se musí postupovat jednotně. Nejvíce 

pašovaným zboží v Evropě jsou cigarety, díky jejich vysoké daňové zátěži a poměrně 

jednoduché přepravě. Cesta jak dostat pašované zboží na švýcarský trh vedla                        

i přes některé velké nadnárodní společnosti. Švýcarsko se nechtělo stát útočištěm              

pro pašeráky, a proto mělo zájem se podílet na této dohodě. 

Tato dohoda přináší Švýcarsku a EU užší spolupráci v boji proti daňovým 

únikům u nepřímých daní. Týká se to zejména cel, DPH a spotřebních daní u alkoholu, 

tabáku či olejů. Dále dohoda přináší stejný přístup k právním instrumentům, které 

využívá Švýcarsko v podezřelých případech daňových úniků u nepřímých daní. Jde 

kupříkladu o domovní prohlídku, konfiskaci a přístup k bankovním účtům. 

Švýcarsko se zavázalo podílet na právní pomoci u případů praní špinavých 

peněz. Také připustilo pozvat k vyšetřování případů zástupce ze států EU, ale samotné 

šetření bude prováděno pouze švýcarskými úřady. Pro EU je možná trochu zklamáním, 

že se dohoda nevztahuje i na přímé a majetkové daně. V tomto je Švýcarsko 

neoblomné. Přesto je výsledkem dohoda, která vede k bližší spolupráci úřadů a ztěžuje 

podmínky pro případné pašeráky, a tím přispívá k boji proti organizovanému zločinu. 
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Dohoda o zemědělských produktech

Již v bilaterálních dohodách I byla mezi EU a Švýcarskem uzavřena sektorová 

dohoda o zemědělství. Dohoda o zemědělských produktech pokračuje v další 

liberalizaci tohoto odvětví. EU v této dohodě usilovala o zrušení všech cel a subvencí     

na vývoz surovin používaných dále ke zpracování zemědělských výrobků. Naopak 

Švýcarsko, mělo snížit daňové zatížení na evropské výrobky. 

Na všechny výrobky nebyla tato opatření aplikována, protože u zemědělských 

výrobků jako je mouka, máslo, mléko byly švýcarské výrobní náklady výrazně vyšší. 

Náklady výrobních faktorů jsou ovlivňovány i geografickými podmínkami a životním 

prostředím. Švýcarští zemědělci tudíž nemohou produkovat některé své potraviny 

levněji než jiní výrobci v zemích EU. 

Snížení cel a daní vede ke snížení cen zemědělských výrobků, což má příznivý 

dopad na konečné spotřebitele a společnosti. Švýcarské společnosti mohou levnější 

výrobky lépe uplatnit na trhu EU a přispět k větší konkurenceschopnosti národních 

výrobků. Díky této dohodě byla zcela zrušena ochranná opatření na pivo, lihoviny, kávu 

a džem. Tato dohoda má přispět ke zvýšení hodnoty vývozu asi na 1,3 bil. CHF. Také 

zabezpečuje zaměstnanost asi 30 tisíc lidí v potravinářském průmyslu v chudších 

venkovských oblastech ve Švýcarsku. 

Pro samotné Švýcary tato dohoda hlavně  znamenala  zlevnění jídla z Evropské 

unie jako jsou italské těstoviny, francouzské sušenky nebo německé pivo. Pro občany 

EU se snížila cena u  švýcarské čokolády, sušenek, limonády nebo džemu. Také došlo 

ke zvýšení podílu na trhu s alkoholem a pivem, na které švýcarsko zrušilo veškerá 

ochranná  opatření. 

Dohoda o životním prostředí

Švýcarsko je známé svým příkladným postojem k ochraně životního prostředí. 

Bylo mimochodem první zemí, která uvedla katalyzátory u automobilů, zavedla třídění 

odpadů. Ovšem čistotu ovzduší, vod a boj s klimatickými změnami nemůže ovlivnit 

pouze Švýcarsko, ale musí k tomu přispět všechny země. Z tohoto důvodu byla 

uzavřena další dohoda o enviromentální spolupráci.   



40

V této dohodě se Švýcarsko zavázalo stát se členem Evropské agentury                  

pro životní prostředí. Tato enviromentální agentura byla založena v roce 1990. Hlavním 

úkolem je soustřeďovat a poskytovat důležité  informace o ochraně životního prostředí. 

Oblasti zájmu této organizace se shodují se švýcarskou politikou životního prostředí. 

Jedná se o ochranu přírody, kvalitu ovzduší, klimatickou změnu, kvalitu vody, 

biodiverzitu, odpadové hospodářství a recyklaci. Vstupem do této agentury se 

Švýcarsko zavázalo platit roční příspěvek ve výši zhruba 2 mil. švýcarských franků. 

Celkový rozpočet agentury se pohybuje okolo 50 mil. švýcarských franků.  

Spolu s EU se Švýcarsko v dohodě také ujistilo o důležitosti snížení emisí            

a podpoře Kjóského protoklu. Emise jsou ve Švýcarsku velkým problémem díky 

vysokému stupni silniční dopravy. Nezbytnou součástí smlouvy je zapojení švýcarských 

vědeckých pracovníků a univerzit do společných vědeckých programů. Švýcarsko může 

sdílet data a statistiky z oblasti životního prostředí ze všech zemí EU k vlastním 

vědeckým projektům.

Dohoda o statistice 

Dohoda o statistice se zaobírá sjednocením statistických metod při určování 

ukazatelů. Evropská unie začala se zjišťováním statistik již v roce 1953, kdy bylo 

založeno první společené statistické oddělení. EU postupně začala harmonizovat 

statistiké metody a údaje u jednotlivých zemí. Švýcarsko projevilo zájem se připojit            

k této dohodě. 

Statistické údaje jsou nejdůležitějším informačním zdrojem pro různá 

rozhodnutí. Využívají je ekonomové, politici, média, veřejnost. Cílem Eurostatu je 

publikovat  důvěryhodné informace, které se dají srovnat na evropské úrovni. Eurostat 

nesbírá informace sám, ale spolupracuje se statistickými úřady zemí EU. 

Smlouva mezi EU a Švýcarskem zajišťuje důvěryhodnost, nestrannost, 

objektivnost a hodnověrnost statistiky. Švýcarsko používalo zcela odlišný systém sběru 

a výpočtu dat. Např. ukazatel míry nezaměstnanosti byl ve Švýcarsku publikován pouze 

jedenkrát ročně, v EU se údaj zjišťuje každé tři měsíce. Také metoda výpočtu se lišila.  

Srovnatelné údaje potřebuje Švýcarsko pro zjištění konkurenceschopnosti ekonomik           
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v různých ukazatelích, zjištění životní úrovně včetně mezd. Asi největší výhodou             

pro Švýcarsko bude možnost sdílet data z celé Evropské unie. Švýcarsko se ve smlouvě 

zavázalo přispívat Eurostatu 9 mil. švýcarských franků ročně. 

Dohoda o médiích 

Evropa bojuje s amerikanizací kultury a snaží se podprovat evropské kulturní 

bohatství. Evropa si bedlivě střeží své jazyky, literaturu, hudbu, umění. V oblasti filmu 

Evropa zaostala a americký filmový průmysl vytlačil evropský film na okraj. Tato 

dohoda se tedy zabývá oblastí filmového průmyslu. 

Evropský audiovizuální průmysl se snaží zvýšit podíl na evropském i světovém 

trhu. EU se dohodla na vytvoření programu Media plus, kterým se snaží podporovat  

vznik, rozvoj, marketing a distribuci evropských filmů. Rozpočet programu se pohybuje 

kolem 770 mil. CHF. Švýcarsko dle dohody přispívá asi 7 mil CHF. Švýcarští filmaři 

tak mají rovnoprávný přístup ke všem školícím programům, vzdělávacím kurzům                

a jiným aktivitám, jako fimaři z kterékoliv země Evropské unie. 

V této dohodě se obě strany také zavazují, aby veřejnoprávní televize vysílaly 

alespoň 50 %  evropské filmové produkce. Dále je tam také ustanovena 10% kvóta          

pro nezávislé filmy, které jsou vytvořeny pro menšinové publikum. Švýcarský filmový 

průmysl se zaměřuje převážně na dokumentární filmy. S přispěním této dohody                   

a podpory programu Media plus se začalo švýcarskému filmu dařit více i jiných 

evropských zemí.  

Dohoda o vzdělávání

Evropská unie má velice propracovaný systém různých vzdělávacích programů. 

Švýcarsko chtělo být více aktivní a zapojit se do výměnných programů mezi školami, 

univerzitami nebo podniky. V této bilaterální dohodě obě strany souhlasily s užší 

spoluprací na plném členství ve vzdělávacích a školících programech v období                  

od  r. 2007 do r. 2013. 
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Pro Švýcarské studenty zapojení do programů přináší výměnu jazykových 

zkušeností a dalších dovedností, které jim pak pomáhájí v dalším uplatnění.                      

Od mezinárodní spolupráce se také očekává zlepšení vzdělávacího systému, nové 

poznatky a metody, které mohou využít pedagogičtí pracovníci. Pro EU je švýcarské 

zapojení do vzdělávacích programů nesmírně přínosné díky jazykové vybaveností 

obyvatel Švýcarska. Od roku 2000 do roku 2004 investovala švýcarská vláda zhruba          

70 mil. CHF do vzdělávacích programů. Nejvíce se Švýcarsko zapojilo do výměnných 

programů Socrates a Erasmus.  

Dohoda o starobních důchodech

Dohoda o starobních důchodech zamezuje dvojí zdanění pro důchodce žijicí             

v jiné zemi. Podle této dohody nebude již Švýcarsko zdaňovat starobní důchody, které 

už jednou byly zdaněny v zemi EU. Finanční dopady u této smlouvy by měly být 

minimální. Ve Švýcarsku se tato dohoda týká pouze několik desítek seniorů. Daň               

z důchodů by se tedy měla platit v domácí zemi, ale obvykle jsou starobní důchody v 

EU od daně osvobozeny. 

Švýcarsko má uzavřeno několik dohod o dvojím zdanění  na principu 

reciprocity. Tato dohoda takto ovšem uzavřená není, jelikož Švýcaři žijící v EU jsou 

zdaňováni jednotlivým členským státem a nikoliv EU jako celkem.

Bilaterální dohody II byly předloženy parlamentu v červnu 2004 k diskuzi a po 

schválení, byly v říjnu 2004 v Lucemburku slavnostně podepsány. Dohody byly plně 

podporovány ekonomy, politiky i jednotlivými kantony. K bilaterálním dohodám II 

nebylo přímo určené povinné referendum, ale bylo umožněno vypsání nepovinného 

referenda na základě dostatečného počtu podpisů obyvatel.  Referendum se uskutečnilo 

k otázce Schengenské a Dublinské smlouvy. Referendum se konalo 5. června 2005           

a pro přistoupení k těmto dohodám bylo 54,6 % obyvatel Švýcarska. 
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Pro zapojení Švýcarska do evropských integrací bylo nesmírně důležité členství 

v ESVO. Toto členství Švýcarsku umožnilo spolupracovat s ostatními zeměmi na 

postupném odstraňování překážek v obchodě a přispělo k zvýšení jeho hospodářského 

růstu.  Po  uveřejnění návrhu na vznik EHP začalo ESVO ztrácet svůj vliv.  

Zapojením do EHP země získaly volný přístup na vnitřní trh EU. Podmínkou 

vstupu do EHP bylo delegování části pravomocí na instituce EHP a  převzetí legislativy 

EU týkající se jednotného trhu. Švýcarsko  v referendu v roce 1992 nepodpořilo vstup 

země do EHP a  rozhodlo se vztahy s  EU upravit zvláštní cestou. 

Bilaterální jednání vedla k uzavření několika desítek smluv mezi EU                         

a Švýcarskem. K nejdůležitějším patří Bilaterální dohody I a II, které se zabývají               

16 oblastmi spolupráce. Dohody rozvíjely spolupráci např. v daňové, justiční, migrační

nebo zemědělské oblasti. Bilaterální dohody poskytovaly Švýcarsku téměř shodné 

výhody jako členským státům EU. 
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4 Očekávané efekty z členství Švýcarska v EU 

V  zahraničně politické orientaci Švýcarska jsou vztahy s EU naprostou 

prioritou. Díky bilaterálním dohodám, které jsem popsala v předcházející kapitole, je 

někdy Švýcarsko považováno za druhořadého člena EU. Vyvrcholením spolupráce mezi 

EU a Švýcarskem by však měl být vstup Švýcarska do Evropské unie. Rozhodnutí            

o vstupu do EU je jen na samotných švýcarských občanech. Evropská unie by jistě 

uvítala vstup takto ekonomicky silné a vyspělé země. 

Švýcarsko podalo přihlášku do ES v roce 1992. V referendu o zapojení do EHP 

se švýcarští obyvatelé vyslovili proti zapojení. Z tohoto důvodu pak přihláška do EU 

zůstala bez povšimnutí. Švýcarští politici se rozhodli pro bilaterální přístup k EU             

a k uzavírání sektorových dohod. 

Poslední pokus o zahájení jednání o vstupu Švýcarska do EU byl uskutečněn 

v referendu v březnu 2001. Referendum bylo vypsáno na základě iniciativy “Yes for 

Europe”, mladých evropských socialistů, kteří shromáždili podpisy nutné k vyhlášení 

referenda. Dotaz, na který měli švýcarští občané odpovědět zněl: „ Chcete, aby vláda 

okamžitě zahájila vstupní jednání s Evropskou unií?“ 

Občané Švýcarska se vyjádřili proti zahájení jednání o vstupu do EU                    

77% většinou hlasů. Takto výrazný negativní postoj obyvatel byl překvapivý oproti 

jiným důležitým hlasováním. Proti vstupu do EU hlasovali i obyvatelé frankofonních 

kantonů, kteří byli vždy spíše proevropští. Obavy ze vstupu do EU projevila také vláda                

a ekonomové, kteří varovali před špatným načasováním zapojení do EU. Iniciativa „Yes 

for Europe“ nebyla úspěšná a Švýcarsko pokračovalo ve vztazích s EU pouze              

na bilaterální úrovni. 

4.1 Překážky vstupu Švýcarska do EU

Mezi nejčastěji zmiňovanými překážkami vstupu do Evropské unie ze strany 

Švýcarska je ztráta neutrality a suverenity státu, bankovního tajemství a povinné platby 

spojené se členstvím v EU. 
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4.1.1 Ekonomické překážky

Ekonomika Švýcarska patří mezi nejvyspělejší na světě, proto Švýcarsko stále 

odkládá  vstup do EU. Země, které nedávno vstupovaly do EU očekávaly především 

ekonomický prospěch z členství v EU. Již před vstupem získávaly prostředky z fondů 

EU na zmírnění ekonomických, sociálních a územních disparit. Švýcarsko jako bohatá 

země, vyčnívající nad průměrem EU, by se tak stala pouze čistým plátce. Kdežto 

ekonomicky slabší země přispívají výrazně menšími částkami. Tereza Kvapilová 

v článku Švýcarská cesta evropskou integrací z r. 2004 uvádí možný roční příspěvek 

Švýcarska do EU ve výši 0,83 % HDP. V roce 2006 byl HDP, podle statistické ročenky 

Švýcarska, 486 178 mld. CHF a příspěvek do rozpočtu EU by se tak pohyboval okolo 

4,035 mld. CHF. Tato skutečnost je velkou překážkou pro švýcarskou vládu i občany. 

Evropská unie by vstup Švýcarska díky jeho ekonomické síle naprosto uvítala. 

Kvůli velkému rozšíření v roce 2004 a následném připojení Rumunska a Bulharska             

do EU, musela vynaložit velké množství finančních prostředků. Švýcarsko by tak 

výrazně přispělo k dotování ekonomicky slabších zemí a zaostalých regionů. 

Rozšířením EU se Švýcarsku otevřely trhy střední a východní Evropy, narostla 

vzájemná obchodní spolupráce, obyvatelům Švýcarska byl umožněn volný pohyb            

do těchto zemí, mimo jiné došlo ke zvýšení bezpečnosti v Evropě. EU proto chtěla, aby 

se Švýcarsko finančně podílelo na tomto rozšíření. 

EU a Švýcarsko se dohodly na příspěvku ve výši 1 miliardy CHF deseti novým 

členským zemí EU. Oficiálně bylo Memorandum o porozumění o podmínkách 

švýcarského příspěvku podepsáno v únoru 2006. Nové členské země podepsaly dohodu 

v prosinci 2007. Tento švýcarský finanční mechanismus bude fungovat do konce roku 

2011. O projektech nerozhoduje EU, ale švýcarská strana. Peníze jsou směřovány 

nejvíce do oblasti životního prostředí, vzdělávání a výzkumu. 
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Tabulka č. 4.1

Rozdělení švýcarského příspěvku nových členským zemím EU

Země
Příspěvek v 
mil. CHF

Polsko 489,0

Maďarsko 130,7

ČR 109,8

SR 66,9

Litva 70,9

Lotyšsko 59,9

Estonsko 39,9

Slovinsko 22,0

Kypr 6,0

Malta 3,0

Zdroj: BUSSINESS INFO. Souhrnná teritoriální informace Švýcarsko. [online].  [cit. 

2009-02-20]. Dostupné na http://www.services.czechtrade.cz/pdf/sti/svycarsko-2008-

06-02.pdf, vlastní zpracování.

Tabulka č. 4.1 zobrazuje rozdělení příspěvku Švýcarska novým členským 

zemím. Nejvíce prostředků 489 mil. CHF je určeno do Polska. ČR může vyčerpat  

109,8 mil. CHF, což jsou zhruba dvě miliardy Kč. Výše příspěvku je odvozena od počtu 

obyvatel jednotlivých zemí. Nejmenší příspěvek je tak určen pro Maltu ve výši                     

3 mil. CHF.  Z této jedné miliardy je ještě alokováno pro ostatní země 30,9 mil. CHF            

a 2 mil. CHF jsou vyhrazeny pro tzv. přednostní projekty.

Kromě plateb příspěvků do rozpočtu EU je další ekonomickou překážkou změna 

daňového systému ve Švýcarsku ze strany EU. Evropská Unie požaduje 

centralizovanější systém, který by neporušoval pravidla hospodářské soutěže.                   

Ve Švýcarsku se daňová zátěž liší kanton od kantonu a vytváří tak nerovné podmínky. 



47

4.1.2 Omezení suverenity, nezávislosti a demokracie

Suverenita, nezávislost a demokracie jsou skloňovány snad v každém                  

švýcarském politickém projevu. Švýcarští obyvatelé jsou velice hrdí na svou 

nezávislost, kterou si udržují již od 18. století. Svou pozorovatelskou pozici si udrželi          

i během dvou světových válek. Švýcarská neutralita je pro multikulturní obyvatelstvo 

možná jediným pojítkem a každá změna je vnímána Švýcary velmi emotivně. Vstupem 

do EU by se Švýcarsko muselo vzdát části své suverenity ve prospěch nadstátních 

institucí a ztratilo by možnost rozhodovat o všech otázkách samostatně. Zejména oblast 

zemědělství a zahraniční politiky je vnímána velice citlivě. 

Podle mého názoru, jde také o psychologický efekt, protože Švýcarsko je dnes 

součástí několika významných organizací a není tak nezávislou zemí jak se na první 

pohled zdá. Omezení suverenity, ve prospěch nadstátních institucí EU, je třeba brát jako 

nutnou daň z výhod, které EU přináší.

Další proklamovanou překážkou je omezení přímé demokracie ve Švýcarsku. 

Švýcarská konfederace je postavena na rozdělení pravomocí a přímé demokracii. 

Švýcarsko je mnohými označováno za zemi referend. Referenda ve Švýcarsku probíhají 

na federální, kantonální i obecní úrovni. Hlasování probíhá vždy v neděli a zpravidla se 

hlasuje o více referendech současně. Všechny důležité rozhodnutí o směřování země 

mají ve svých rukou občané. Ti jsou v převážně bezpečnostních a zahraničních otázkách 

velice konzervativní. Vstupem do EU by švýcarští obyvatelé ztratili možnost vyjádřit se 

ke všem otázkám, protože určitá část pravomocí by byla delegována do Bruselu.

Je pravdou, že obyvatelé Švýcarska si na své nezávislosti velmi zakládají. 

Odmítnutí integrace z tohoto důvodu mi připadá spíše jako politický tah. Někteří 

švýcarští politici nechtějí vysvětlovat problematiku EU, protože pro Švýcary není příliš 

populární. A raději se soustředí na propagaci švýcarské výjimečnosti, která jim zvyšuje 

politické preference. 
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4.1.3 Bankovní tajemství

Bankovní tajemství patří mezi národní klenoty Švýcarska, kterého se nechce 

vzdát. Bankovnictví existuje ve Švýcarsku už od středověku a bankovní tajemství má 

velkou historii. V roce 1934 bylo uzákoněno zavedení číslovaných bankovních účtů 

místo účtů na jméno. Přísné bankovní tajemství láká do země řadu společností. 

Bankovní tajemství spočívá v ochraně soukromí klientů. Švýcarsko neposkytuje 

informace o výši úspor klientů, o původu finančních prostředků apod. Švýcarsko bývá 

někdy označováno za daňový ráj, do kterého směřují své finanční prostředky subjekty, 

aby se vyhnuly placení daní.  Evropská unie se snaží neustále bojovat proti daňovým 

rájům.4 Švýcarsko je typickou zemí s velmi přísným bankovním tajemstvím, které 

zamezuje zneužívání důvěryhodných informací. V Evropě řadíme mezi daňové ráje 

ještě např. Lichtenštejnsko, Nizozemí nebo Maltu. Daňové ztráty pro EU se pohybují 

okolo 250 mld.EUR ročně.

Myslím si, že Švýcarsko udělalo velký pokrok v této oblasti. V roce 2004              

na základě bilaterální dohody o zdaňování úspor začalo zdaňovat bankovní úspory, 

které vlastní občané EU. V oblasti nepřímých daní se více podílí na boji proti praní 

špinavých peněz. 

EU chce ještě více zpřísnit bankovní tajemství. Směrnice, kterou navrhuje 

Evropská komise uvádí, aby se příjmy z úroků, které nejsou vypláceny přímo jejich 

příjemci, zdaňovaly už v okamžiku, kdy je obdrží prostředník. Dohoda mezi státy je 

však problematická, protože pro realizaci směrnice je nutný  jednomyslný souhlas. Proti 

dalšímu zpřísňování bankovního tajemství se postavily např. země Beneluxu. Naproti 

tomu větší zpřísnění bankovního tajemství a spolupráci v daňové oblasti požadují 

Německo a Francie. Protože v Evropě nepanuje úplná shoda, nemyslím si, že by bylo 

bankovní tajemství Švýcarska vstupem do EU omezeno více než by samotné Švýcarsko 

připustilo. 

                                               
4 Za daňové ráje se dají označit země s nízkou mírou zdanění, s vysokým obchodní a bankovní 
tajemství a volnější legislativou.
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4.1.4  Zemědělství

Jednou z dalších překážek ve vstupu Švýcarska do EU je oblast zemědělství.  

Zemědělci se obávají omezení dotací a narušení způsobu života na venkově. Tradiční 

způsob švýcarského zemědělství je finančně dosti náročný. Švýcarské zemědělství je 

dotováno až z 90 %, kdežto v EU je pomoc pro zemědělce snížena na 20 až 30 %. 

Švýcarské zemědělství se skládá především z malých či středních farem.              

Pro drobné farmáře je zemědělství způsob života, kterým přispívají také k ochraně 

přírody. Vláda nechce narušit tuto citlivou oblast a přenechat ji EU. Zemědělci se brání 

společné zemědělské politice, která by znamenala snížení jejich podpory. Podle odhadů 

švýcarských zemědělců může celý sektor přijít až o 1,3 miliardy CHF. 

4.2 Pozitivní aspekty vstupu Švýcarska do EU

Švýcarsko bývá označováno za černého pasažéra EU. Již nyní může využívat 

spousty výhod jako plnoprávný člen EU, aniž by přispívalo jako ostatní členové                 

do rozpočtu EU.  Největší výhodou je získání volného přístupu na liberalizovaný trh 

EU. Švýcarsko je také již členem Schengenského prostoru. Zaměřím se však také            

na nové možnosti, které může vstup do EU Švýcarsku přinést. Například se zmíním             

o politickém zastoupení v orgánech, o legislativě či sociální politice.

4.2.1 Zahraničně obchodní vztahy mezi EU a Švýcarskem

Připojením Švýcarska do EU by Evropská unie začlenila mezi sebe jednoho           

z nejdůležitějších obchodních partnerů. Švýcarsko je proexportně orientovanou zemí            

a EU je jeho největším partnerem. Vzájemná závislost mezi EU a Švýcarskem je 

jednoznačná. Švýcarská ekonomika nemusela čekat na vstup do EU díky bilaterálním 

dohodám. Ty umožnily Švýcarsku plně využívat výhod společného trhu a zvýšit tak 

svůj exportní podíl na společném trhu Evropské Unie.

EU je nejvýznamnějším obchodním partnerem Švýcarska v dovozu i vývozu 

zboží. Pro EU je Švýcarsko také strategickým partnerem a v celkovém hodnocení 
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obchodních partnerů mu patří čtvrtá pozice. Švýcarský obchod se v r. 2007 podílel na 

celkovém obchodu EU 6,4 %.

V roce 2007 tvořil podíl švýcarského dovozu na celkovém dovozu EU 5,4 % což 

představuje zhruba 76 700 mil EUR. Naopak vývoz z EU do Švýcarska byl ve výši     

92 787 mil. EUR, což zařadilo Švýcarsko na druhé místo za USA. Do EU pak 

směřovalo v roce 2007 60 % celkového exportu ze Švýcarska. Dalšími exportními 

odbytišti Švýcarska byly USA, Čína, Turecko a Japonsko. 

Tabulka č. 4.2 

Struktura importu Švýcarských produktů do EU v roce 2007

Skupina produktů Mil. euro

Podíl na 
celkovém 
importu 
EU %

%

Celkem 76 700 5,38 100,0

Zemědělské produkty 2 643 2,82 3,4

Energetika 2217 0,67 2,9

Nezemědělské suroviny 133 0,07 0,2

Kancelářské a telekomunikační zařízení 462 0,83 0,6

Strojní zařízení 8 408 10,57 11,0

Dopravní vybavení 2 195 2,47 2,9

Chemické výrobky 24 326 21,48 31,7

Textil a oděvy 1 544 1,95 2,0

Železo a ocel 1 218 2,99 1,6

Zdroj: EUROSTAT. [online].  [cit. 2009-03-08]. Dostupné na 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113450.pdf, vlastní 

zpracování. 

Tabulka č. 4.2 uvádí strukturu výrobků, které se do EU dovážejí                           

ze Švýcarska. Nejvíce se do EU vyváží chemické výrobky, které se podílí čtvrtinou             

na celkovém importu EU. Švýcarský chemický průmysl je vysoce konkurenceschopný, 

díky velkým investicím do nových technologií a výzkumných projektů. Více jak tři 
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čtvrtiny švýcarského farmaceutického  a chemického průmyslu jsou určeny na vývoz  

do zemí EU.  Další skupinu výrobků, která se prosazuje na trzích EU jsou strojní 

zařízení. Do EU se dovezlo strojní zařízení za 8 408 mil. EUR.  Do EU také směřují 

tradiční zemědělské produkty ze Švýcarska, které se na celkovém dovozu výrobků            

do EU podílí 2,82 %. 

V tabulce č. 4.3 jsou uvedeny hodnoty exportu u jednotlivých kategorií 

produktů. Největší hodnoty exportu dosáhla kategorie chemických produktů, která byla 

ve výši  19 323 mil. EUR. Naopak největší podíl na celkovém exportu EU připadá na 

oblast textilu, která se podílí 12,25 %. Švýcarsko exportuje až 80 % svého textilního            

a oděvního průmyslu. Také dopravní a strojní zařízení mají významnější postavení             

ve švýcarském exportu. 

Tabulka č. 4.3

Struktura exportu produktů EU do Švýcarska v roce 2007

Skupina produktů Mil. euro

Podíl na 
celkovém 
exportu 

EU

%

Celkem 92 787 7,48 100,0

Zemědělské produkty 5 014 6,89 5,4

Energetika 5 131 8,21 5,5

Nezemědělské suroviny 247 5,90 0,3

Kancelářské a telekomunikační zařízení 1 893 8,20 2,0

Strojní zařízení 7 599 4,08 8,2

Dopravní vybavení 7 541 4,56 8,1

Chemikálie 19 323 10,23 20,8

Textil a oděvy 4 128 12,25 4,4

Železo a ocel 2 813 8,10 3,0
   

Zdroj: EUROSTAT. [online].  [cit. 2009-03-08]. Dostupné na 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113450.pdf, vlastní 

zpracování. 
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Vstupem Švýcarska do EU by ještě více zintenzivnily vzájemné obchodní vazby, 

může dojít ke zvýšení zahraničních investic nejen ze zemí EU. Připojení k většímu 

ekonomickému celku by mohlo, v očích velkých světových regionů, přidat Švýcarsku 

na kredibilitě.  

Vstupem do EU by si Švýcarsko také zajistilo větší ekonomickou stabilitu. 

Zvláště nyní v období hospodářské krize může být připojení k EU vhodné. Pokud by 

došlo k další bankovní krizi a rapidnímu zhoršení ekonomické situace, mohlo by 

členství v EU pomoci. V tabulce č. 4.4 uvádím předpokládaný vývoj vybraných 

makroekonomických ukazatelů ve Švýcarsku. 

Tabulka č. 4.4

Výhled vybraných markoekonomických ukazatelů Švýcarska

Zdroj

: 

ECO

NO

MIS

T 

ITEL

LIG

ENCE UNIT. Switzerland. [on-line]. [cit. 2009-04-11]. Dostupné na 

http://www.economist.com/COUNTRIES/Switzerland/profile.cfm?folder=Profile%2DE

conomic%20Data, vlastní zpracování.

Jak uvádí tabulka č. 4.4, nejtěžší dopad krize na ekonomiku se předpokládá 

v roce 2009 a 2010. V letošním roce se předpokládá propad ekonomiky o 2,9 %. V roce 

2010 by mělo dojít k mírnému růstu okolo 0,3 %. U inflačního kritéria se očekává 

deflace ve výši 0,9 %.  Z hlediska rozpočtových výdajů bude Švýcarsko hospodařit 

s deficitním rozpočtem, který by v roce 2010 mohl dosáhnout až 3,4 % k HDP. Dosud 

Klíčové ukazatele 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Reálný růst HDP (%) 1,6 -2,9 -0,3 0,7 1,2 1,5

Inflace 
spotřebitelských cen 
(%)

2,4 -0,9 0,5 0,7 1,0 1,1

Rozpočtové saldo (% 
HDP)

0,9 -2,0 -3,4 -2,3 -0,8 0,3

3-měsíční úroková 
sazba (%)

2,6 0,3 0,3 0,8 1,3 1,8
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mělo Švýcarsko vyrovnané hospodaření, v některých letech dosáhlo i přebytků 

rozpočtu. 

4.2.2 Vstup do Schengenského prostoru

Dalším očekávaným přínosem, pro zemi vstupující do Evropské Unie, je 

zapojení do Schengenského prostoru. Švýcarsko ovšem vstoupilo do Schengenského 

prostoru dříve než do EU. V bilaterální dohodě II se zavázalo do tří až pěti let vstoupit 

do Schengenského prostoru a to také dodrželo. V referendu v roce 2005 švýcarští 

občané potvrdili vstup do Schengenu 55 % většinou. 

Nejprve v březnu 2008 vstoupila v platnost Dohoda mezi EU, ES a Švýcarskou 

konfederací k provádění a uplatňování a rozvoji schengenského acquis. Tato první 

dohoda ještě neznamenala plné členství Švýcarska v Schengenu. Švýcarsko se muselo 

nejprve připravit po stránce právní, technické a informační.  

Pro vstup do Schengenského prostoru je nutný nejprve vstup od Schengenského 

informačního systému. Švýcarsko vstoupilo do tohoto systému 14. srpna 2008 a získalo 

tak přístup ke společné databázi. Databáze obsahuje všechny důležité informace nutné 

k zajištění prostoru bezpečnosti a práva. Jedná se např. o informace o hledaných 

osobách, trestné činnosti aj. Experti poté ověřili fungování informačního systému                  

ve Švýcarsku v praxi. 

Evropská unie pak posoudila připravenost Švýcarska v oblasti policejní 

spolupráce, výměny informací a zároveň  ochrany dat, dále se zaměřila na konzulární 

činnost a vízovou problematiku. Díky úspěšnému zvládnutí všech podmínek Švýcarsko 

otevřelo své hranice 12. prosince 2008, kdy byly kontroly na pozemních hranicích zcela 

zrušeny. Dne 29. března 2009 byly zrušeny i letištní kontroly při letech                              

do Schengenského prostoru. 

Kromě dohody o Schengenském prostoru má Švýcarsko také uzavřený 

dodatkový protokol o volném pohybu osob ze všech zemí EU. Dohoda o volném 

pohybu osob začala platit od roku 2002. V roce 2004 byla rozšířena o občany                   

10 nových zemí EU. Tato dohoda umožňuje občanům EU lepší přístup ke studiu, 

turistice, bydlení apod. 
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Poslední revize této smlouvy proběhla v únoru 2009. Švýcarští obyvatelé 

v referendu souhlasili 60% většinou s pokračováním této smlouvy a zapojením 

Rumunska a Bulharska k této dohodě. V dohodě jsou ovšem stále uvedeny kvóty                  

pro cizince z jednotlivých zemí až do r. 2011.

4.2.3 Jednotná legislativa

Očekávaným efektem při vstupu do EU bude jistě sladění celé švýcarské 

legislativy. Již nyní je až 80 % nových švýcarských zákonů přijímáno v souladu                  

s Evropskou unií. Švýcarsko jako člen EU bude moci ovlivňovat a prosazovat své 

názory na jednotlivé oblasti. V ekonomické oblasti došlo již k začlenění legislativy EU 

do švýcarského právního řádu. 

4.2.4 Zastoupení Švýcarska v institucích EU

Dalším očekávaným efektem je přímé politické působení na orgány EU. 

Švýcarsko má stálou misi při EU v Bruselu. Přestože Švýcaři mají personální 

zastoupení na různých místech, stále nemají zastoupení v orgánech EU. Pokud by se 

Švýcarsko stalo členem EU, jistě by si vydobylo významnou pozici v institucích EU.  

Na druhou stranu, Švýcarsko je malá země a neměla by tak početné zastoupení jako 

velké státy Unie.

Zastoupení Švýcarska v institucích EU by mohlo být, podle mého názoru, 

podobné Rakousku. Rakousko má 8,26 mil. obyvatel, Švýcarsko asi 7,7 mil. Jsou to obě 

ekonomicky vyspělé země, které zastávají shodné postoje např. v oblasti životního 

prostředí. Obě země spolu intenzivně spolupracovaly v rámci ESVO a k evropské 

integraci mají spíše chladnější vztah. 

Na základě tohoto přirovnání by Švýcarsko, podle současně platné Smlouvy  z 

Nice, mohlo reprezentovat v Evropském parlamentu asi 18 europoslanců. V Radě EU 

by získalo 10 hlasů. Pokud zůstane zachován princip jednoho komisaře za každou zemi, 

myslím si, že by Švýcarsko usilovalo např. o post komisaře pro životní prostředí.
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Podle mého názoru by politika Švýcarska v EU byla spíše střídmá. Švýcarsko by 

se zaměřovalo hlavně na ekonomické aspekty integrace. Ale v otázkách bezpečnosti             

a zahraniční politiky by bylo jistě zdrženlivější. 

4.2.5 Spolupráce v sociální oblasti

Určitým příznivým efektem může být zlepšení sociální politiky ve Švýcarsku. 

Švýcarský systém je založen spíše na anglosaskému přístupu, kdy každý člověk 

odpovídá sám za sebe a stát má pouze malou roli. Za sociální politiku jsou odpovědny 

hlavně jednotlivé kantony.

Přestože Švýcarsko patří mezi státy s nejvyšší životní úrovní i ono má své 

sociální problémy. Problémy se týkají především velkého počtu přistěhovalců a jejich 

následnou adaptací v zemi. Zapojením Švýcarska do EU může dojít k zapojení                  

do programů na podporu zaměstnanosti, zlepšit integraci cizinců do společnosti, podílet 

se dalším zpracování projektů pro rovné příležitosti apod.   

4.2.6 Zlepšení pozice na mezinárodním poli

Nezanedbatelným efektem při vstupu Švýcarska do EU je být součástí určitého 

politického a ekonomického celku. Švýcarsko by již samo nemuselo čelit velkým 

ekonomickým regionům izolovaně, ale stalo by se součástí jednoho z nich. Podílelo by 

se na společných politikách Evropské unie a lépe by pak mohlo čelit různým krizím. 

Podle mého názoru by se vstupem do EU zvedla také politická prestiž Švýcarska. 

4.3 Budoucnost Švýcarska v EU

Pokud chce Evropská unie čelit USA, jihovýchodní Asii či Číně musí se co 

nejvíce sjednotit. Vytvořením kompaktního ekonomicky silného území může obstát          

na poli světové ekonomiky. Hospodářsky slabší státy by chtěly vstoupit do EU ihned, 

ale musí splňovat alespoň určitou míru ekonomické konvergence. Na druhé straně jsou 

tu bohaté státy jako Švýcarsko, pro které je vstup do EU z ekonomických důvodů téměř 

vyloučený. 
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Švýcarský vztah k evropské integraci lze považovat za kladný, ale zdrženlivý.          

I přes nadstandardní vztahy s EU se stále brání stát se novým členem. Podle mého 

názoru, je zapojení Švýcarska do Evropské unie nevyhnutelné. Je spíše otázkou času, 

kdy se tak stane. Evropská unie by si měla stanovit nějakou strategii, jak přimět 

Švýcarsko ke členství v EU. 

Myslím si, že Evropská unie zašla v bilaterálním vyjednávání až příliš daleko. 

Švýcarsko získalo velké množství výhod a neprokázalo politickou vůli rychle se zapojit 

do EU. Pokud by Evropská unie již nepokračovala v prohlubování vztahů se 

Švýcarskem, jistě by to přimělo švýcarskou veřejnost  uvažovat o vstupu do EU. Také 

současná ekonomická krize by mohla přispět k rychlejšímu integračnímu procesu. 

Pokud by se rapidně zhoršila ekonomická situace ve Švýcarsku, integrační proces 

zapojování Švýcarska do EU by nabral na síle. 

Také samotné Švýcarsko by se mělo zamyslet nad svým postavením v Evropě. 

Zda chce pouze přihlížet nebo se konečně aktivně zapojit do řešení různých problémů. 

Myšlenka evropské integrace není ve Švýcarsku tak často prosazována. Je třeba 

důkladně vysvětlit důvody, proč je vhodné přistoupit do EU. Ve Švýcarsku byly vždy 

slyšet spíše negativní názory. Příští pokus o zahájení vstupu Švýcarska do EU by mohl 

podle švýcarských socialistů přijít již v roce 2010, přestože k vypsání referenda není 

zatím velká podpora. 

Určitě bude nutné správné načasování referenda. Myslím si, že příští referendum 

by již mohlo Švýcary přiblížit k EU. Předpokládám, že výhody členství v EU převáží            

i na straně švýcarských obyvatel a Švýcarsko tak doplní Evropskou unii.  
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5 Závěr

Ve své diplomové práci jsem se zabývala postavením Švýcarska v integrující se 

Evropě. Cílem mé diplomové práce bylo zhodnotit možné efekty, které by Švýcarsko 

získalo zapojením do Evropské unie a charakterizovat vývoj švýcarského integračního 

procesu. 

Švýcarsko patří mezi nejvyspělejší země Evropy a jeho integrační potenciál je 

ovlivněný ekonomickými, politickými, historickými i kulturními aspekty.  Vysoká 

životní úroveň a ekonomická vyspělost nebrání vstupu do jakéhokoliv integračního 

seskupení. Důležitými integračními předpoklady jsou samotná geografická poloha  

Švýcarska, multikulturní obyvatelstvo a politická stabilita. Tyto integrační předpoklady 

umožňují Švýcarsku plné  zapojení do integračního procesu v Evropě. 

Švýcarsko vždy zastávalo přístup mezivládní spolupráce v rámci integračního 

procesu a preferovalo zachování vlastní suverenity a nezávislosti. Integrační snahy 

Švýcarska směřovaly pouze k ekonomické spolupráci, ke které došlo vstupem                     

do ESVO. Klíčovou událostí bylo pro Švýcarsko rozhodnutí o přistoupení k EHP               

a následné podaní přihlášky do ES. Švýcarští obyvatelé se v referendu vyjádřili těsnou 

většinou proti zapojení do EHP a ovlivnili budoucí směřování Švýcarska k EU. 

Zbývající země ESVO se zapojily do ES nebo se staly alespoň součástí EHP                     

a Švýcarsko zůstalo osamoceno. 

Švýcarsko navázalo s EU těsnější spolupráci prostřednictvím bilaterálních 

dohod. Mezi nejvýznamnější patří bilaterální dohody I a bilaterální dohody II. Tyto 

dohody se týkají 16 sektorových oblastí, které přinášejí Švýcarsku obdobné výhody 

jako členským zemím EU. Podle mého názoru k největším výhodám Švýcarska patří 

volný přístup na jednotný trh EU, zapojení do Schengenského prostoru, spolupráce 

v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání, a také sjednocení odlišných technických 

opatření. 

Logickým vyústěním vzájemné spolupráce by měl být vstup Švýcarska do EU. 

Hlavními překážkami vstupu do EU je omezení suverenity Švýcarska ve prospěch 



58

nadnárodních institucí. Zpřísnění bankovního tajemství, o které EU velmi usiluje, je 

další příčinou nezájmu členství v EU. Také společná zemědělská politika, platby               

do rozpočtu EU, změna daňového systému nepředstavují pro Švýcarsko výraznou 

motivaci ke vstupu do EU. 

Domnívám se, že i přes tyto překážky má EU Švýcarsku co nabídnout. Zejména 

aktivní zapojení do činnosti EU a zastoupení v jednotlivých institucích by Švýcarsku 

umožnily podílet se na formování společných politik a směřování celé EU. Svůj názor 

by Švýcarsko jistě projevilo v oblasti legislativy, kde se dosud nemohlo přímo zúčastnit                 

tvorby evropské legislativy. Myslím si, že i z těchto důvodů se Švýcarsko nakonec 

rozhodne vstoupit do EU. Současná hospodářská krize by mohla přiblížit vstup 

Švýcarska do EU. Také vstup do Schengenu, prodloužení dohody o volném pohybu 

osob mohou být důsledkem optimističtějších nálad k EU. Předpokládám, že by se 

Švýcarsko mohlo stát další zemí Evropské unie ve střednědobém horizontu.
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Seznam použitých zkratek

EFTA European Free Trade Area 

EHP Evropský hospodářský prostor

EHS Evropské hospodářské společenství 

ES Evropské společenství

ESVO Evropské sdružení volného obchodu

EU Evropská Unie

HDP Hrubý domácí produkt

CHF švýcarský frank 

OBSE Organizace pro bezpečnou spolupráci v Evropě

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OEEC Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci

OSN Organizace spojených národů 

NATO Severoatlantická aliance 

WTO Světová obchodní organizace
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