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1 Úvod  

Tématem bakalářské práce je české předsednictví v Radě Evropské unie. Důvodem 

výběru tohoto tématu, je fakt, ţe problematice předsednictví je v současnosti věnována 

vysoká pozornost a institut předsednictví je významným nástrojem členských států při 

spoluutváření evropské integrace. V souvislosti s rozšiřováním Evropské unie a přibývajícím 

počtem států vstupujících do Evropské unie, bylo postupem času stále obtíţnější řídit chod 

celé Unie. Vzniklou situaci bylo potřeba řešit. Moţným způsobem, jak toho dosáhnout, bylo 

zavedení výkonu předsednictví, jeţ představuje určitý druh nástroje pro ovlivňování chodu 

celé Evropské unie. Členské státy se ve výkonu předsednictví střídají v pravidelných 

půlročních intervalech na základě principu rotace podle předem stanoveného pořadí. 

Česká republika se ujala předsednictví v Radě Evropské unie počátkem roku 2009, 

konkrétně v období 1. ledna aţ 30. června onoho roku. Pozice a výkon České republiky v této 

důleţité funkci byl očekáván s určitými obavami. Mezi nejčastější příčiny skepse vůči 

potenciální kvalitě či nekvalitě českého předsednictví patřila relativní nezkušenost České 

republiky s agendou Evropské unie a zejména skutečnost, ţe se jedná o malou a spíše 

euroskeptickou zemi. Tyto skutečnosti vedly k tomu, ţe byl postoj zahraničí k českému 

předsednictví jiţ před jeho začátkem nedůvěřivý. Je nepochybné, ţe půlroční předsednictví 

České republiky v Radě Evropské unie bylo pro naši zemi velkou výzvou a zároveň 

příleţitostí. Česká republika měla v této krátké době moţnost získat nové zkušenosti jak na 

poli Evropské unie, tak na poli mezinárodním. 

Cílem této práce je popsat teoretická východiska institucionální struktury Evropské 

unie a přiblíţit základní charakteristiky institutu předsednictví Evropské unie. Následně  

je cílem vysvětlit problematiku předsednictví České republiky v Radě Evropské unie včetně 

příprav, priorit, samotné realizace a zhodnocení výkonu a výsledků českého předsednictví.  

Bakalářská práce je rozčleněna do tří tematických kapitol. V první, teoretické kapitole, 

je popsána institucionální struktura Evropské unie, která zahrnuje pět hlavních evropských 

institucí, tedy Evropskou Radu, Evropskou Komisi, Radu Evropské unie, Evropský Parlament 

a Soudní systém Evropské unie. U kaţdé instituce jsou uvedeny podstatné informace týkající 

se jejího vzniku, historického vývoje, členské struktury a výkonu příslušných pravomocí a 

úkolů. Další část této kapitoly pojednává o předsednictví Evropské unie, vymezuje, co 

předsednictví znamená, jaké jsou jeho funkce, uvádí základní systém jeho fungování. Také 

rozlišuje mezi předsednictvím Evropské Rady a předsednictvím v rámci Rady Evropské unie.   



3 

 

Druhá kapitola bakalářské práce pojednává o předsednictví České republiky v Radě 

Evropské unie. Vymezuje tzv. tria předsednictví, tedy minulou, současnou a budoucí 

předsednickou zemi včetně společného osmnáctiměsíčního programu, který tria vytváří. Dále 

se tato kapitola zaměřuje na přípravu České republiky na předsednictví, jak z hlediska 

samotných příprav, tak i organizační stránky předsednictví. Poslední část této kapitoly se blíţe 

zaměřuje na priority České republiky, které byly označovány jako tzv. „tři E“, tedy 

„Ekonomika, Energetika a Evropa ve světě“, a blíţe je specifikuje.  

Třetí kapitola se zabývá hodnocením výsledků českého předsednictví a je rozdělena do 

dvou částí. První část se zaměřuje na konkrétní realizaci předsednictví, uvádí vţdy několik 

nejdůleţitějších a mnohdy zajímavých událostí u kaţdého ze šesti měsíců výkonu českého 

předsednictví, tedy v období leden aţ červen roku 2009. Druhá část této kapitoly pojednává o 

silných a slabých stránkách českého předsednictví a komplexně hodnotí uplynulých šest 

měsíců České republiky v čele Evropské unie. 
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2 Institut předsednictví Evropské unie  

 

Předsednictví Evropské unie představuje velmi náročný úkol, jehoţ realizaci 

a fungování napomáhá institucionální struktura Evropské Unie, která zahrnuje nejen hlavní 

instituce, ale i specializované (poradní, finanční orgány, jiné specializované instituce).  

2.1 Institucionální rámec Evropské unie    

V institucionální struktuře Evropské unie (EU) náleţí hlavní role tzv. trojúhelníku 

institucí, kterými jsou Evropská Komise – Rada Evropské unie – Evropský Parlament, 

doplňovány Soudním dvorem Evropské unie. V roce 1974 se k těmto institucím přidala ještě 

Evropská rada. Následně se začalo pouţívat označení Velká pětka.    

Mezi hlavní instituce Evropské unie se řadí:  

 Evropská Rada (ER) – hlavní politický orgán, určuje směřování politiky EU, 

 Evropská Komise (EK) – výkonný orgán EU, 

 Rada Evropské unie – zástupce členských států, 

 Evropský Parlament (EP) – zástupce občanů EU, 

 Soudní dvůr Evropské Unie – vykládá právo EU.   

Kromě hlavních orgánů zahrnuje institucionální struktura také velké mnoţství dalších 

orgánů, které jsou rozděleny podle specifických funkcí. Patří mezi ně:  

Poradní orgány: 

 Evropský hospodářský a sociální výbor – sděluje názory společnosti  

na hospodářské a sociální oblasti, 

 Výbor regionů – vyjadřuje stanoviska regionálních a místních orgánů.     

Finanční orgány: 

 Evropská centrální banka – má na starosti měnovou politiku a euro, 

 Evropská investiční banka – financuje investiční projekty v široké škále oblastí.   

Jiné specializované subjekty: 

 Evropský ombudsman – řeší stíţnosti občanů vztahující se k institucím, 

 Evropský inspektor ochrany údajů – kontroluje, zda je respektováno 

a dodrţováno právo občanů na soukromí při zpracovávání jejich osobních údajů
1
.  
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Institucionální systém EU nelze srovnávat s ostatními mezinárodními organizacemi 

ani se systémem národních států
2
.  

 

Evropská Rada 

Evropská Rada, často označovaná jako „Evropský summit“, je hlavním politickým 

orgánem Evropské Unie, ale nevykonává legislativní funkci. Vznikla v roce 1974 v Paříţi  

na setkání zástupců členských států, z tohoto důvodu je často označována jako setkání  

na nejvyšší úrovni. 

Evropská Rada nebyla součástí institucionální struktury od svého vzniku, stalo se tak 

aţ po přijetí Jednotného evropského aktu v roce 1986, oficiální status jí náleţí od roku 1993, 

tedy od doby platnosti Smlouvy o Evropské unii (Maastrichtské smlouvy).   

Evropská Rada sídlí v Bruselu, v budově Justus Lipsius, kde se schází minimálně 

dvakrát ročně na oficiálních zasedáních, případná další zasedání se konají v předsednické 

zemi, není vyloučeno ani konání tzv. mimořádných zasedání. 

Skládá se z 27 zástupců z jednotlivých členských států (tedy 1 zástupce z kaţdého 

členského státu), ze stálého předsedy Evropské Rady a předsedy Evropské komise. Stálý 

předseda Evropské Rady je volen na dva a půl roku s tím, ţe můţe být zvolen dvakrát po sobě 

kvalifikovanou většinou, nesmí zastávat ţádnou vnitrostátní funkci. Zastupuje Unii 

v záleţitostech týkajících se společné zahraniční a bezpečnostní politiky, aniţ jsou dotčeny 

pravomoci Vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Dále 

předseda Evropské Rady připravuje jednání ER ve spolupráci s předsedou Evropské Komise 

na základě práce Rady pro obecné záleţitosti, po kaţdém zasedání předkládá zprávu 

Evropskému Parlamentu. Současným předsedou ER je Herman Van Rompuy. Tuto funkci 

zavádí Lisabonská smlouva. Kromě hlavních představitelů se jednání účastní i ministr 

zahraničí nebo ministr financí (popř. prezident, coţ záleţí na rozhodnutí dané země). 

Přítomen je i Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, v této 

funkci v současnosti působí baronka Catherine Ashton.  

Mezi hlavní funkce ER patří: 

 poskytování nezbytných podnětů pro rozvoj integrace, 

 vymezování obecných politických směrů tohoto rozvoje, 

                                                                                                                                                         
1
 http://www.euroskop.cz/76/sekce/instituce-eu/, 2011. 

2
 Zbíral, 2007. 
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 rozhodování o rozšíření EU, 

 rozhodování o nejdůleţitějších otázkách spojených s financováním Unie, 

 projednávání aktuálních otázek týkajících se světové politiky, 

 koordinování hospodářské politiky jednotlivých členských států, 

 přijímání základních politických rozhodnutí o činnosti Unie, 

 předkládání zprávy Evropskému Parlamentu po kaţdém zasedání a jednou ročně 

zprávu o pokroku dosaţeném v Unii.
3
  

Rozhodování se v ER koná několika způsoby. Nejběţnějším způsobem  

je konsensus, dalším je rozhodování na základě kvalifikované většiny, pro kterou platí stejná 

pravidla jako v případě Rady Evropské Unie. Tímto způsobem se např. stanoví sloţení Rady. 

Jednomyslnost se pouţívá při přijímání tzv. přechodové klauzule. Posledním způsobem  

je prostá většina, která se pouţívá v procedurálních otázkách a při schvalování jednacího 

řádu
4
. 

 

Evropská komise  

Evropská komise reprezentuje Evropskou Unii, je povaţována a vnímána jako 

stráţkyně smluv, iniciátorka legislativy a vláda EU.  

Evropská Komise vznikla v 50. letech 20. století podpisem zakládacích smluv.  

Je to výkonný orgán Evropské Unie se sídlem v Bruselu v budově Berlaymont, jeţ hájí zájmy 

celé Unie. 

Evropská Komise se skládá z 27 komisařů (1 komisař z kaţdé členské země). 

Předseda stojící v čele Evropské komise, jímţ je José Manuel Barroso, reprezentuje Unii,  

je volen na 5 let, tato funkce je obnovitelná. Z důvodu sladění funkčních období Komise  

a Evropského Parlamentu došlo ke změně délky trvání funkce ze 4 na 5 let. Předseda Komise 

vykonává různé funkce, mezi něţ se řadí např.: 

 vytváření priorit a programu instituce, 

 jmenování místopředsedů, 

 zastupování Komise při jednání s ostatními institucemi, 

 je členem Evropské Rady.  

                                                 
 3 Dočkal, Kaniok, 2005. 

    Zbíral, 2007. 

 
4
 Vláda České republiky, 2010. 
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Komisař zastupuje členský stát, je jmenován jeden za kaţdý členský stát. Komisař 

musí vykonávat svou funkci nezávisle na těchto zemích v obecném zájmu EU  

a nesmí od nich přijímat pokyny. Během své funkce nesmí vykonávat jinou výdělečnou ani 

volenou činnost. Kaţdý komisař má přidělený resort, za který zodpovídá. Za Českou 

republiku to je Štefan Füle, který má na starosti rozšíření a politiku sousedství (viz tabulka  

č. 1 v příloze).   

Mezi hlavní funkce Komise patří: 

 exkluzivita v prvním pilíři na podávání legislativních návrhů a vytváření 

legislativy, 

 navrhování právních předpisů Parlamentu a Radě, 

 řízení a provádění politiky EU a rozpočtu, 

 vymáhání evropského práva, 

 zastupování Evropské Unie na mezinárodní scéně, 

 vlastní rozhodovací pravomoc, 

 spoluúčast na tvorbě aktů Rady a Evropského Parlamentu, 

 hájení zájmů EU, 

 vykonávání „prostředníka“ mezi členskými státy a EU, 

 iniciování ţalob proti porušení Smluv. 

Mezi pravomoci Komise lze zařadit výkonnou, zákonodárnou a kontrolní 

pravomoc. Výkonná pravomoc je realizována formou individuálních rozhodnutí 

v hospodářské soutěţi a obchodu. Většinu rozhodnutí musí schválit Rada EU, případně 

Evropský Parlament. Také můţe vydávat druhotná nařízení a směrnice k dříve přijatému 

evropskému zákonodárství. Zákonodárná pravomoc spočívá v iniciování návrhů právních 

aktů EU. Tyto normy pak schvaluje Rada EU a Evropský parlament. Komise rozhoduje také 

ve společných politikách a v mezinárodně-obchodních vztazích. Na konci kaţdého roku 

vydává Legislativní a pracovní program Komise, kde určuje cíle pro následující rok. 

Kontrolní pravomoc představuje moţnost podání ţaloby na jakýkoliv členský stát pro 

nedodrţování nebo nezavádění práva EU
5
.  

 

                                                 
5
 Zbíral, 2007. 

  Dočkal, Kaniok, 2005. 
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Rada Evropské unie  

Rada Evropské unie (Rada ministrů nebo jen Rada), je legislativní a výkonný orgán, 

jeţ má právo rozhodovat o otázkách týkajících se integrace.  

Rada EU sídlí v Bruselu a v Lucemburku, některá neformální jednání se konají 

v předsednické zemi Evropské Unie.  

Rada se skládá z 27 zástupců členských států (ministrů), je vedena předsedou,  

její sloţení je variabilní podle projednávané otázky. Předsednictví je vykonáváno na základě 

principu rotace, kdy kaţdý členský stát stojí v čele po dobu šesti měsíců. Skládá se z deseti 

různých formací: 

 Rada pro všeobecné záležitosti (General Affairs Council, GAC), 

 Rada pro zahraniční věci (Foreign Affairs Council, FAC), 

 Rada pro hospodářské a finanční záležitosti (Economic and Financial Affairs 

Council, ECOFIN),          

 Rada pro spravedlnost a vnitro (Justice and Home Affairs Council, JHA), 

 Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdravotnictví a spotřebitelské 

záležitosti (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council, 

EPSCO), 

 Rada pro konkurenceschopnost (Competitivness Council), 

 Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (Transport, Telecominications 

and Energy Council, TTE),  

 Rada pro zemědělství a rybolov (Agriculture and Fisheries Council, AFC), 

 Rada pro životní prostředí (Environment Council), 

 Rada pro školství, mládež a kulturu (Education, Youth and Culture Council, 

EYC)
6
.   

S Radou EU je spojován i Generální sekretariát a Výbor stálých zástupců. Generální 

sekretariát Rady EU sídlí v Bruselu, je to stálý a nezávislý administrativní orgán.  

V čele generálního sekretariátu je generální tajemník, v současnosti to je Pierre Boissieu.  

Je jmenován prostou většinou. Jeho funkce jsou: 

 podporování aktivit předsednictví, 

 informování o pokroku a výsledcích jednání, 

 kontrolování organizace.   

                                                 
6
 http://www.euroskop.cz/98/sekce/zakladni-informace/, 2011. 
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Generální sekretariát se skládá z osmi generálních ředitelství, která poskytují 

intelektuální a praktickou infrastrukturu, připravují průběh zasedání, udrţují archiv, poskytují 

právní sluţby, zajišťují překlady a komunikaci s veřejností i médii. Úkoly generálního 

sekretariátu jsou: 

 zajištění hladkého fungování Rady EU na všech úrovních, 

 poskytování sluţeb členům Rady, předsednictví, generálnímu tajemníkovi  

a Vysokému představiteli pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.  

Výbor stálých zástupců (Comité des Représentants Permanents, COREPER) sídlí 

v Bruselu, vznikl v roce 1965 ve Smlouvě o sloučení exekutiv tří Společenství a poté byl 

zahrnut do Smlouvy o založení Evropského společenství. Skládá se ze zástupců členských 

států, je to přípravný orgán Rady EU, spolu s Radou pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy, 

která je, nyní po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, rozdělena na Radu pro obecné 

záležitosti a Radu pro zahraniční věci. Hlavními úkoly COREPERu jsou:  

 odpovídání za přípravu činností Rady, 

 uskutečňování úkolů přidělených Radou, 

 dosaţení shody v otázkách takovým způsobem, aby mohly být přijaty, 

 zastávání výkonné role, 

 přezkoumávání a řešení otázek, 

 zprostředkování komunikace mezi členskými státy a Unií, 

 spolupracování s předsednictvím.   

COREPER se od roku 1962 člení na dvě části: COREPER I tvoří zástupci velvyslanců, 

řeší především otázky technického a administrativního charakteru.COREPER II je sloţen 

z velvyslanců, projednává většinou otázky týkající se oblasti politiky.  

Mezi hlavní úkoly Rady EU patří: 

 schvalování právních aktů Unie s Evropským Parlamentem podle návrhů 

vypracovaných Evropskou Komisí, 

 rozhodování o rozpočtu spolu s Evropským Parlamentem, 

 koordinování hlavních směrů hospodářských politik jednotlivých členských států, 

 uzavírání mezinárodních smluv mezi EU a dalšími zeměmi nebo mezinárodními  

 organizacemi, 

 řešení rozdílů vzniklých mezi ní a ostatními institucemi, 

 rozvíjení společné zahraniční a bezpečnostní politiky, 
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 koordinování spolupráce vnitrostátních soudů a policejních sloţek v trestních 

věcech
7
.    

 Legislativního procesu se účastní Rada EU spolu s Evropským Parlamentem 

a Evropskou Komisí. Akty jsou přijímány na základě procesu spolurozhodování, lze o nich 

rozhodovat prostou většinou, kvalifikovanou většinou nebo jednomyslností. Jednomyslnost 

se pouţívá v citlivých oblastech jako je zahraniční politika členských států, daně nebo vnitro, 

kaţdá země má jeden hlas. Prostá většina  se pouţívá pro méně závaţné otázky, např. otázky 

týkající se organizace Rady, je zapotřebí většiny hlasů svých členů. Kvalifikovaná většina  

je nejvíce vyuţívaným způsobem hlasování a je dosaţeno po splnění dvou podmínek
8
: 

 souhlas většiny členských států (někdy dvě třetiny), 

 pro přijetí návrhu alespoň 255 hlasů, tj. 73,9 % z celkového počtu, a 62 % 

celkového obyvatelstva Unie.  

Za účelem rozhodování a hlasování v Radě EU má kaţdý členský stát určitý počet 

hlasů. Česká republika má 12 hlasů (viz tabulka č. 2 v příloze)
9
.   

 

Evropský Parlament 

Evropský Parlament posílil svůj význam v roce 1979 po prvních přímých volbách,  

jeţ se konají kaţdých 5 let. Evropský parlament se stal v 90. letech 20. století zákonodárným 

orgánem. Je přímo volen občany, jejichţ zájmy také zastupuje.   

Sídlí v Bruselu, kde se konají jednodenní plenární schůze, v Lucemburku, kde sídlí 

generální sekretariát a předsednictvo a ve Štrasburku, kde se konají plenární zasedání.  

Evropský Parlament se skládá ze 736 poslanců (počítá se s postupným navýšením  

aţ na 751 poslanců z důvodu přijetí přechodných opatření, která zajistí zvýšení počtu 

poslanců z těch členských států, které mají nárok na více křesel). Počet poslanců je stanoven 

ve Smlouvách, o jeho zvýšení se bude muset rozhodnout formou změny Smluv, která ovšem 

podléhá ratifikaci ve všech členských státech. Počet poslanců se odvozuje od počtu obyvatel, 

jsou voleni na 5-leté funkční období.  

 

                                                 
7
 Zbíral, 2007. 

8
 Po zavedení Lisabonské smlouvy je definována nová kvalifikovaná většina na základě dvojí většiny,   

  tedy 55% členů Rady EU a 65% obyvatelstva EU. Tato nová kvalifikovaná většina bude platit  

  od 1. 11. 2014. 
9
 www.euroskop.cz/99/sekce/rozhodovani-v-rade-eu/, 2011. 
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V čele Evropského parlamentu stojí předseda, jeţ je volen na dva a půl roku a můţe 

být zvolen dvakrát po sobě. V současnosti je jím Jerzy Buzek a mezi jeho funkce patří: 

 řízení Parlamentu a jeho orgánů, 

 dodrţování jednacího řádu EP, 

 zastupování Parlamentu v právních záleţitostech a vnějších vztazích, 

 navrhování stanovisek a témat na jednání, 

 podepisování rozpočtu a veškeré legislativy, 

 přijímání rozpočtu, 

 předsedání plenárním zasedáním
10

.     

Mezi hlavní úkoly a pravomoci Parlamentu patří: 

 schvalování evropských právních předpisů spolu s Radou, čímţ zaručuje 

legitimitu práva, 

 vykonávání demokratického dohledu nad ostatními institucemi, především nad 

Komisí, 

 rozpočtová pravomoc, tedy rozhodování o rozpočtu společně s Radou. Tyto 

orgány rozpočet přijímají nebo odmítají, 

 legislativní pravomoc zahrnuje přijímání evropských právních předpisů, 

schvalování, změna nebo zamítnutí některých návrhů evropských právních 

předpisů, 

 kontrolní pravomoc tvoří petiční právo občanů, vyšetřování v případě porušení 

nebo nesprávného uplatnění práva, právo Parlamentu podat ţalobu k Soudnímu 

dvoru, finanční kontrola
11

.  

 

Soudní systém Evropské unie  

Soudní dvůr Evropské Unie byl zaloţen v roce 1952 Smlouvou o založení Evropského 

společenství uhlí a oceli (ESUO), v roce 1957 se stal společným soudem pro všechna tři 

Evropská společenství, má sídlo v Lucemburku.     

Od 1. prosince 2009, kdy nabyla platnosti Lisabonská smlouva, se pouţívá název 

Soudní dvůr Evropské unie, do té doby známý pod označením Evropský soudní dvůr.  

Soudní systém Unie zahrnuje Soudní dvůr EU a všechny soudy v členských zemích, 

dále se skládá z Tribunálu a ze Soudu pro veřejnou službu.   

                                                 
10

 www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=52&language=CS, 2011. 
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Soudní dvůr se skládá z jednoho soudce z kaţdého členského státu (celkem tedy 27) 

a z osmi generálních advokátů (jsou nápomocni soudcům, jsou pověřeni zcela nestranným  

a nezávislým přednesením názoru zvaného „stanovisko“ k věcem, které jsou jim předloţeny) 

volených na 6 let. Kaţdé 3 roky se mění polovina soudců, rovněţ soudci volí ze svého středu 

předsedu soudního dvora na období 3 let. Má supranacionální povahu, tzn., prosazuje 

evropské právo a absolutní nezávislost soudců, hájí zájmy Unie jako celku.  

 Soudní dvůr se zabývá řízením o: 

 předběţné otázce
12

, 

 porušení Smlouvy
13

, 

 prohlášení neplatnosti
14

, 

 nečinnosti
15

.    

Je moţno také podat ţalobu na nečinnost, na náhradu škody, na neplatnost právního 

aktu a na neplnění povinností.  

Mezi hlavní funkce Soudního dvora patří: 

 zajišťování rovnocenného uplatňování právních předpisů ve všech členských 

zemích, 

 poskytování výkladu evropského práva na ţádost vnitrostátních soudů, 

 zajišťování jednání členských států v souladu s poţadavky komunitárního práva, 

 řešení sporů mezi členskými státy, orgány EU, podniky i fyzickými osobami, 

 přezkoumávání legality aktů orgánů EU (v ČR je to Ústavní soud).  

Tribunál (Soud prvního stupně) je tvořen 27 soudci (viz tabulka č. 3 v příloze), 

vznikl rozhodnutím Rady, měl rozhodovat o ţalobách jednotlivců. Schází se buď v plénu,  

ve velkém senátu sloţeném ze 13 soudců u důleţitých případů nebo v menších senátech  

po 3-5 soudcích.   

Soud pro veřejnou službu představuje soudní komoru a je připojen  

ke specializovaným soudům. Skládá se ze 7 soudců jmenovaných Radou na 6 let. Vznikl  

na základě přetíţenosti specializovaných soudů, řeší spory mezi EU a jejími zaměstnanci. 

Mezi oblasti řešení patří spory ohledně odměňování, sluţební postup, přijímání, 

                                                                                                                                                         
11

 www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=CS&id=46, 2011. 
12

 O něj ţádají soudy nebo tribunály v případě, ţe potřebují podloţit rozhodnutí v oblasti týkající  

                    se evropského práva. 
13

 Pokud členský stát nebude plnit své závazky dle práva EU z pohledu Komise. 
14

 Uplatňuje se v případě, ţe je některý z předpisů EU protiprávní. 
15

 Pokud Rada, Komise a Parlament za určitých okolností nepřijmou rozhodnutí a měly tak učinit. 
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disciplinárních opatření apod. nebo spory týkající se systému sociálního zabezpečení (nemoc, 

stáří, invalidita atd.). 

 

2.2 Předsednictví Evropské unie   

Předsednictví představuje druh nástroje pro ovlivňování chodu celé Unie, 

prostřednictvím kterého má kaţdý členský stát moţnost prosadit a realizovat témata a priority, 

které jsou dle jeho názoru důleţité. Avšak tyto priority nemusí být důleţité pro jiné státy, 

které budou přebírat mandát předsednictví později. Předsednictví je spjato s evropskou 

integrací jiţ od jejího počátku. Poprvé bylo předsednictví definováno v Prozatímním jednacím 

řádu Zvláštní rady ministrů, který byl přijat v září 1952. Bylo zavedeno z důvodu zviditelnění 

problematiky evropské integrace v předsedající zemi a ke zvýšení prestiţe předsedající země 

v Unii.    

Předsednictví bylo vykonáváno jako tříměsíční, nyní je jeho délka šest měsíců (pořadí 

výkonu předsednictví viz příloha č. 4). V právních textech je přesně stanoven jen princip 

rotace (střídání členských zemí ve výkonu mandátu). Dne 1. 12. 2009 bylo Lisabonskou 

smlouvou přijato ustanovení, ve kterém došlo poprvé k institucionálnímu zavedení 

předsednictví vykonávaného ve skupině tří členských států po dobu osmnácti měsíců  

(tzv. předsednické trio, tj. minulá, současná a budoucí předsednická země).   

Mezi funkce předsednictví patří: 

 realizování vlastních priorit, 

 určování programu institucí, 

 kontrolování legislativy, 

 reprezentování Evropské Unie, 

 zastupování EU v zahraničněpolitických otázkách
16

.   

 

Předsednictví Evropské Rady   

Předsednictví Evropské Rady lze odvodit od předsednictví Rady EU, konkrétně  

od Výboru stálých zástupců neboli COREPERu, který je pouze přípravným orgánem  

Rady EU, nemá rozhodovací pravomoci a nespadá do institucionální struktury EU.  

 

                                                 
16

 Kaniok, 2009. 

    Dočkal, Kaniok, 2005. 
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Předsednictví Evropské Rady je vedeno předsedou, nově se tato funkce jmenuje Stálý 

předseda ER, jeţ je volen na dva a půl roku kvalifikovanou většinou s moţností dalšího 

znovuzvolení a povede zasedání a jednání ER. Avšak odpovědnost vyplývající z předsedání 

sektorových rad je v rukou předsedajícího členského státu, který dále zodpovídá i za program 

a výsledky předsednictví ve své zemi
17

.   

V současné době i Evropská Rada posílila svůj význam mezi institucemi, došlo  

k ucelení role předsedajícího státu, který má nyní odpovědnost za přípravu summitů, podílí se 

i na zajištění kontinuity, tzn., ţe předseda Rady EU má na starosti předsednictví ER, k čemuţ 

došlo za účelem spolupráce zmíněných dvou institucí. Jednání ER se mnoho let konala 

v předsednické zemi, ale na základě Smlouvy z Nice bylo rozhodnuto, ţe alespoň jeden  

ze summitů se musí konat v Bruselu. Přípravu a finanční zodpovědnost nese předsednický 

stát
18

.   

  

Předsednictví Rady Evropské unie  

Předsednictví Rady Evropské unie představuje pro kaţdý členský stát velmi důleţitý 

úkol, v jehoţ plnění ukazuje své schopnosti spojené s řízením celé Unie, které současně 

předsedá. Státy se v mandátech střídají po půl roce, vţdy v období 1. ledna – 30. červen  

a 1. července – 31. prosince.   

V současnosti lze rozeznávat následující funkce předsednictví: 

   reprezentování Rady EU, 

 řízení práce Rady a administrace, 

 vyjednávání,  

 vytyčení politických priorit. 

Lze doplnit i pátou funkci, kterou je propagování národních zájmů předsedající země, 

jeţ ovšem není příliš zmiňovaná.   

Reprezentování Rady EU představuje zastupování Rady EU ve vnitřních vztazích 

předsednickou zemí a reprezentaci celé EU ve vnějších vztazích. Vnější reprezentace  

se přeměnila do Společné zahraniční a bezpečnostní politiky, do které lze zahrnout 

strukturální aspekty (velikost státu, zkušenosti), vztahy k důleţitým aktérům ovlivňujícím 

zahraniční politiku EU (Komise, Parlament, Vysoký představitel pro zahraniční věci  

                                                 
17

 Vláda České republiky, 2010. 
18

 Kaniok, 2009. 
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a bezpečnostní politiku) a formu přístupu zvolenou daným předsednickým státem. 

Amsterodamská smlouva zavedla tzv. trojku, která má slouţit k udrţení kontinuity 

reprezentační funkce, tvoří ji: 

 stát, který předsedal, 

 současný předsedající stát, 

 stát, který bude předsedat.   

 Řízení práce Rady a administrace představuje nejstarší funkci předsednictví. Podle 

její úspěšnosti dochází k posuzování předsednictví. Spočívá v řízení práce celé Rady 

předsedajícím státem včetně legislativních procesů soustavy výborů a pracovních skupin. 

Dále řídí a připravuje jednání ER, organizuje jednání ve své zemi a připravuje velké mnoţství 

doprovodných akcí. Předsednictví spolupracuje i s Generálním sekretariátem Rady EU, který 

je hlavní informační kanceláří a ovlivňuje rychlost realizovaných kroků.   

Vyjednávání předpokládá sladění postojů všech členských států. Výhodné  

je zaujmout pozici tzv. „honest brokera“ (neboli čestného vyjednavače), která zvyšuje šanci 

na úspěšné zvládnutí této funkce. Kaţdá země má k dispozici různé nástroje, např. určování 

míry formálnosti jednotlivých zasedání, přerušování jednání, individuální rozhovory se 

zástupci členských států, kompromis. Předsednictví přebralo tuto funkci od 60. let 20. století, 

předtím ji vykonávala EK. S narůstajícím počtem členů došlo i k nárůstu vyjednávaných 

oblastí, změně hlasování z jednomyslnosti na kvalifikovanou většinu, k nárůstu projednávané 

agendy.   

Vytyčení politických priorit je nejmladší funkcí. Dříve předsednická země 

prezentovala své priority před EP, nyní tyto priority určují směřování Unie. V dřívějších 

dobách postrádal předsednický program jasně vymezená pravidla a povinnosti, v závěru  

80. let 20. století došlo ke shodě mezi členskými státy na přípravě půlročního programu. 

V současnosti kaţdá země musí vypracovat dva dokumenty. První je osmnáctiměsíční 

program Rady, který je schvalován měsíc před nástupem prvního státu z této trojice. 

Druhým je půlroční program, který kaţdá země prezentuje a realizuje v době svého 

předsednictví.  

Předsednictví je zaloţeno na dvou principech, kterými jsou princip rotační rovnosti 

a princip nestrannosti.  
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Princip rotační rovnosti představuje střídání úřadu, je zakotven v zakládajících 

smlouvách v platnosti aţ do Severního rozšíření v roce 1995, do kdy se státy střídaly podle 

abecedního pořadí. Jako součást páté vlny rozšíření byl přijat nový princip rotace, který 

stanovil předsednictví aţ do roku 2003. Nový systém zahrnoval adaptaci nových členských 

států, střídání menších a větších zemí a také nových a dlouholetých členů EU, prostřídání 

nových neutrálních členů. Současný systém předsednictví byl schválen Radou EU v roce 

2007, zahrnuje pořadí výkonu předsednictví aţ do roku 2020 (viz tabulka č. 4 v příloze).  

Princip nestrannosti zahrnuje nestrannost při identifikování a řešení evropských 

témat, zohledňování poznámek a návrhů dalších členských států, spolupráci při výkonu 

předsednictví s dalšími institucemi EU. Předsednictví má být vykonáváno v zájmu EU  

a ne podle národních priorit. Tento princip není zakotven v ţádné smlouvě
19

.     

Institucionální struktura Evropské unie je rozsáhlá, zahrnuje jak hlavní instituce,  

tak poradní a finanční orgány a jiné specializované subjekty, bez nichţ by EU nemohla 

fungovat. Především hlavní unijní instituce jsou důleţité a nepostradatelné pro výkon 

předsednictví Evropské unie, které představuje pro členské státy určitý nástroj pro 

ovlivňování chodu EU. Zároveň je výkon předsednictví moţností, jak ověřit schopnosti  

a vztahy kaţdého členského státu ve vztahu k EU jako takové a ostatním členským státům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Kaniok, 2009. 
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3 Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie 

 

Předsednictví znamenalo pro Českou republiku velmi důleţitý a náročný úkol, během 

kterého chtěla dokázat, ţe je plnohodnotným členem Evropské unie. Česká republika 

předsedala Radě EU v první polovině roku 2009, tedy v období 1. ledna – 30. června 2009.   

 

3.1 Trio předsednictví   

Předsednictví představuje druh nástroje pro ovlivňování chodu celé Unie, v jehoţ 

výkonu se jednotlivé členské státy střídají na základě principu rotace. Z důvodu zajištění  

co největší kontinuity evropské politiky dochází mezi členskými státy ke spolupráci v rámci 

tzv. tria předsednictví, které je vykonáváno od roku 2007, jelikoţ jej Lisabonská smlouva 

zavádí do primárního práva. Trio představuje tři po sobě jdoucí předsednické země (minulá, 

současná a budoucí předsednická země), jeţ vytvoří osmnáctiměsíční program, podle kterého 

bude směřován vývoj Unie, ale který není souhrnem priorit třech zemí. Jde především  

o agendy, jeţ se Radě nepodaří vyřešit v období jednoho předsednictví a přecházejí na další 

členský stát
20

. Všechna tři předsednictví spolupracují nejen mezi sebou, ale i s ostatními 

institucemi Evropské Unie, zejména s Evropskou Komisí a Evropským Parlamentem.   

Členy prvního tria byly Německo, Portugalsko a Slovinsko. Česká republika vytvářela 

tento program společně s Francií (předsedala ve druhé polovině roku 2008) a se Švédskem 

(předsedalo ve druhé polovině roku 2009), jeţ byly společně součástí druhého tria. Jednotlivá 

předsednická tria jsou pro větší přehlednost uvedena v tabulce č. 3.1
21

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 http://www.eu2009.cz/cz/czech-presidency/pesidency-trio/trio-predsednictvi-775/, 2009. 
21

 Úřad vlády ČR, 2009. 
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Tabulka č. 3.1.: Přehled výkonu předsednictví v rámci tria 

 

 

 

 

Zdroj:http://www.eu2009.cz/cz/czech-

presidency/presidency-trio/trio-predsednictvi-496/, 2011; 

vlastní úprava 

Jak lze vyčíst z tabulky č. 3.1., v současné době předsedá Evropské Unii Maďarsko, 

po něm, tedy ve druhé polovině roku 2011, bude předsedat Polsko.  

Společný program francouzského, českého a švédského předsednictví byl rozdělen 

do dvou částí. První část se zabývala strategickým rámcem programu, ve kterém lze najít 

především dlouhodobější cíle vztahující se na všechna tři předsednictví. Tato část programu 

má být v souladu s jednacím řádem Rady, proto byla konzultována s budoucím španělským, 

belgickým a maďarským předsednictvím. Druhá část obsahovala program činností  

a předpokládala vyřešení otázek během osmnáctiměsíčního předsednictví.  

Předsednictví se zaměřovalo také na schopnost Unie v dlouhodobém horizontu 

účinněji předvídat a řešit výzvy, kterým čelila, dále věnovala pozornost zprávě nezávislých 

reflexních skupin, které byly zřízeny ER v prosinci roku 2007. Tato zpráva byla předloţena 

na zasedání ER v červnu roku 2010, řešila klíčové problémy a tendence, které bude nutno 

překonat a stanovit způsoby moţného řešení.  

Mezi oblasti řešené triem Francie – Česká republika – Švédsko patřily: 

 usměrňování globalizace, 

 zlepšení růstu a konkurenceschopnosti,
22

 

 snadnější vytváření většího počtu pracovních příleţitostí a pracovních míst,
23

 

 zdokonalení vnitřního trhu, 

 zastavení změny klimatu,
24

 

                                                 
22

 Předsednictví se zaměřilo na odstranění zbývajících překáţek v rámci čtyř svobod, na malé a střední  

    podniky, zlepšení finanční stability. Dále na ochranu spotřebitelů, lepší přístup k právním předpisům, 

    spolupráci ve vědě a technologii vzhledem k výzkumu a inovacím. 
23

 Předsednictví chtělo obnovit Lisabonskou strategii, ponechat závazek ke strukturální reformě,  

    udrţitelnému rozvoji, sociální soudrţnosti a soustředit se na hlavní úkoly desetiletí 2010-2020. 

T

Trio 

 

Země 

 

Období 

1

1. 

Německo  

Portugalsko 

Slovinsko 

 1. polovina 2007  

 2. polovina 2007 

 1. polovina 2008 

2

2. 

Francie  

Česká republika 

Švédsko 

2. polovina 2008  

1. polovina 2009 

2. polovina 2009 

3

3. 

Španělsko  

Belgie 

Maďarsko 

1. polovina 2010  

2. polovina 2010 

1. polovina 2011 
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 řešení energetické problematiky,
25

 

 řešení ţivotního prostředí, 

 řešení udrţitelného zemědělství,
26

 

 posílení bezpečnosti Evropy pro občany.
27

 

 řešení výzev i příleţitostí vznikajících z migrace,
28

 

 posílení evropské bezpečnostní a obranné politiky,  

 regionální spolupráce se sousedními zeměmi,
29

 

 dosaţení pokroku v procesu rozšiřování,
30

 

 prosazování celosvětové úlohy a silnějších nástrojů Evropy.
31

        

 

3.2 Příprava České republiky na předsednictví v Radě Evropské Unie   

Česká republika se ujala předsednictví v Radě EU dne 1. ledna 2009, byla teprve 

druhým státem střední a východní Evropy, který EU předsedal z nově přistoupených zemí. 

Lze předpokládat, ţe předsednictví je jedním z nejdůležitějších a nejnáročnějších úkolů 

vyplývajících ze členství v EU. Česká republika, stejně jako ostatní státy, měla na tento úkol 

šest měsíců (182 dní), a samozřejmě i ona měla snahu jej co nejlépe zvládnout
32

.  

Před ní bylo předsednictví v rukou Francie, která nevěřila, ţe by mohla Česká 

republika v čele s premiérem Mirkem Topolánkem předsednictví zvládnout kvůli politické 

nestabilitě. Tato skutečnost vedla koncem října roku 2008 k úvahám, ţe by se jako nejlepší 

                                                                                                                                                         
24

 Cílem bylo dosáhnout v Kodani v roce 2009 uzavření dohody o změně klimatu v období po roce  

    2012, jeţ měla být v souladu s hodnotou 2° C určenou na úrovni Unie.  
25

 Tento cíl měl být zohledněn ve druhém akčním plánu Unie v oblasti energetické politiky v Evropě  

    v období 2010-2012. Důleţitým tématem byla energetická bezpečnost, která představovala 

    diverzifikaci zdrojů energie, bezpečnost dodávek i rozvoj evropských energetických infrastruktur. 
26

 V této oblasti byla klíčová zemědělská politika, bylo potřeba rozhodnout o jejím stavu a přemýšlet  

    nad jejím vyuţitím ve velmi důleţitých výzvách. 
27

 Předsednictví se soustředilo na provedení Haagského plánu a o neustálý vývoj prostoru zajišťujícího  

    svobodu, bezpečnost a právo. 
28

 Plán obsahoval zavedení společného evropského azylového systému do roku 2010. Mezi prioritami  

    byly např. boj proti organizované trestné činnosti a terorismu, posílení práv podezřelých osob, 

    posílení schopnosti EU reagovat na katastrofy. 
29

 Měla se posílit se spolupráce se zeměmi na východní a jiţní hranici. Mělo dojít i k posílení evropské  

    politiky sousedství zaměřenou na Barcelonský proces: Unie pro Středomoří a na východní  

    partnerství. 
30

 Předsednictví se snaţilo o ponechání tempa rozšiřování EU z důvodu jeho vlivu na celkovou stabilitu  

    a prosperitu Evropy. 
31

 Poslední oblastí stanovenou předsednictvím bylo zesílení vlivu EU ve světě jako globálního aktéra,  

    které se mělo řídit pokyny z evropské bezpečnostní strategie, spolupracovat s OSN, NATO a dalšími  

    mezinárodními organizacemi. Zaměřilo se na předcházení a řešení konfliktů, budování míru, boj 

    proti terorismu a šíření zbraní hromadného ničení, řešení krizí. Důleţitými byla i lidská práva, 

    demokracie a zásady právního státu.  
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jevilo, kdyby předsednictví místo ČR vykonávala opět Francie nebo kdyby si ČR vyměnila 

mandát se Švédskem. Nutno podotknout, ţe ČR doprovázelo nízké očekávání, které bylo 

tvořeno externími a vnitropolitickými faktory.   

Na ČR lze nahlíţet z vnějšího a vnitřního pohledu. Z vnějšího pohledu byla  

(a neustále je) povaţována za euroskeptickou a problematickou zemi, protoţe v té době ještě 

neratifikovala Lisabonskou smlouvu a není členem eurozóny.  

Z vnitřního pohledu jsou důleţité tři body: 

 od roku 1996 vládu tvořily slabé politické sestavy, coţ nahrávalo skutečnosti,  

ţe vláda bude cílem opozičních útoků i během předsednictví místo domluvy 

na příměří, 

 postoj k evropské integraci, její váha a význam není dobrý. Také prezident 

Václav Klaus je vnímán jako oponent evropské integrace a euroskeptik,  

 pozice outsidera, která můţe být i výhodou, protoţe kaţdý úspěšně vyřešený 

problém by posílil postavení ČR
33

.   

Obecně je přijímán fakt, ţe malé státy vykonávají předsednictví lépe neţ velké státy. 

Navíc se lépe dohodnou s ostatními institucemi EU, pouţívají konsensuální přístup, 

naslouchají ostatním, snaţí se o kompromis. S rostoucí frekvencí přítomnosti malých 

a středně velkých zemí v předsednické funkci se u velkých zemí stále častěji objevuje před 

výkonem předsednictví skepse aţ despekt
34

.  

 

Příprava na předsednictví  

Přípravy na výkon předsednictví začaly přibliţně v roce 2006 a jiţ od počátku jej 

provázely nejasnosti. Problémem byl neuspokojivý výsledek voleb v roce 2006, který 

neumoţnil hladký vznik nové vlády, coţ se odrazilo i v přípravách na předsednictví. Další 

komplikaci představovaly personální změny po volbách, kdy pracovní skupiny zástupců  

ze strany ČSSD nahradili zástupci z nově sestavené vlády ze strany ODS. Došlo i ke změně 

na postu velvyslance při EU, Jana Kohouta nahradila Milena Vicenová
35

.    

 

                                                                                                                                                         
32

 Marek, Baun, 2010. 
33

 Brunclík, 2009. 
34

 Tamtéţ. 
35

 Marek, Baun, 2010. 
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Během roku 2007 a 2008 se měl sestavovat také program českého předsednictví, 

k samotným přípravám došlo pouhých osmnáct měsíců před začátkem předsednictví z důvodu 

jiţ zmíněných neuspokojivých událostí. Navíc do června 2007 vláda nedokázala zformulovat 

své priority v jednotlivých politických oblastech, ani připravit společný postup s EK. 

Toto zpoţdění si vyţádalo kritiku ze strany Komise, coţ bylo nepříjemné zvláště u nového 

členského státu, který EU předsedal vůbec poprvé. K dokončení programu došlo koncem roku  

2008, v lednu 2009 se uskutečnilo oficiální představení programu předsedou vlády Mirkem 

Topolánkem přímo v EP
38

.  

Důkladná příprava si ţádala nejen vhodnou volbu priorit, ale zajištění organizační 

stránky, za kterou zodpovídal koordinační útvar, konkrétně Sekce pro předsednictví  

ČR v Radě EU. Jejím vedoucím byla náměstkyně PhDr. Jana Hendrichová, která zajišťovala 

hladký průběh po logisticko-organizační stránce. Za celou sekci zodpovídal náměstek  

Ing. Marek Mora, který se staral o obsahovou, koordinační, analytickou přípravu českých 

zástupců na jednání v EU. Útvar vznikl v únoru 2007, byl součástí Úřadu vlády ČR a byl jím 

pověřen místopředseda vlády pro evropské záleţitosti RNDr. Alexandr Vondra.   

Vlastní příprava předsednictví probíhala na dvou úrovních: 

 na vnitrostátní úrovni, 

 na unijní úrovni.
36

  

Pro samotnou realizaci předsednictví bylo velmi důleţité zajistit personální, logistické 

a bezpečnostní opatření, dále kvalitní komunikaci a koordinaci v období před i po jeho 

výkonu
37

.    

 

Rozpočet předsednictví  

Důleţitou součástí jsou také personální opatření a rozpočet, který byl schválen 

následovně. Do konce června 2007 mělo dojít ke schválení personálního a finančního 

opatření, rozpočet pro roky 2007-2009 byl stanoven ve výši 1,9 mld. CZK, coţ řadí české 

předsednictví mezi méně nákladná, jak je znázorněno v tabulce č. 3.2. Pro rok 2007 bylo 

vyhrazeno 200 mil. CZK, v roce 2008 činila alokace 700 mil. CZK a pro rok 2009 částka 

1 mld. CZK.  

                                                 
36

 Realizována prostřednictvím spolupráce, přeměny informací a zkušeností s minulými 

    předsednickými zeměmi a s Generálním sekretariátem Rady EU.  
37

 Úřad vlády ČR, 2009. 
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Nelze opomenout ani jednotlivá ministerstva, která měla k dispozici další 1,4 mld. 

CZK. Tuto částku by ministerstva pouţila na jiný záměr týkající se agendy EU,  

pokud by nebylo vykonáváno předsednictví
38

.  

Částka vyhrazena pro výkon předsednictví byla pouţita na následující účely: 

 vyuţití sponzoringu, 

 zajištění vozového parku, 

 opatření paliv, 

 vyuţití spedičních sluţeb, 

 pouţití kancelářské techniky, 

 občerstvení pro delegáty.   

Tabulka č. 3.2.: Rozpočet předsednictví 

 

Zdroj:http://www.eu2009.cz/cz/czech-presidency/presidency-

budget/rozpocet-predsednictvi-496/, 2011; vlastní úprava 

Náklady na předsednictví jsou vţdy hrazeny předsedající zemí, část nákladů  

je financována z prostředků institucí EU (tlumočení při neformálních ministerských jednáních 

Rady nebo cestovní náklady na účely zasedání pracovních skupin), část je hrazena  

i jednotlivými regiony (doprovodné kulturní akce, specifické dárkové předměty symbolizující 

konkrétní region)
39

.   

 

Organizace předsednictví   

Kaţdá předsednická země si sama zvolí organizační mechanismus, podle kterého bude 

vykonávat předsednictví. Mechanismy nejsou pevně dány. Česká republika si zvolila pro 

koordinaci evropských záleţitostí „semicentralizovaný“ model, pro přípravu priorit vyuţila 

centralizovanější řídicí styl, tedy došlo ke kombinaci organizačních a obsahových prvků 

předsednictví
40

.   

                                                 
38

 Nepatřilo mezi dodatečné náklady pro státní rozpočet. 
39

 Sekce pro předsednictví Úřadu vlády ČR, 2009. 
40

 Marek, Baun, 2010. 

Rok 
Částka (v mil. 

CZK) 

2007 200 

2008 700 

2009 1000 

Celkem 1900 
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S organizací souvisí i příprava agendy a priorit, za kterou zodpovídá Výbor pro 

Evropskou Unii v rámci Úřadu vlády České republiky, který spolupracoval s Ministerstvem 

zahraničních věcí a Stálým zastoupením České republiky při Evropské Unii. V oblasti 

organizačních příprav zodpovídali za logistiku, rozpočet a komunikaci místopředseda vlády 

pro evropské záleţitosti a vládní Sekce pro předsednictví České republiky v Radě EU.   

Výbor pro Evropskou Unii reprezentoval hlavní orgán vlády zodpovědný za formulaci 

českých stanovisek v EU. Skládal se ze dvou úrovní: 

 vládní – definuje české zájmy, v čele stojí český premiér, 

 pracovní – prosazuje zájmy v Radě EU a v COREPERu, v čele stojí 

místopředseda vlády pro evropské záleţitosti
41

.   

Technickou podporu pro předsednické akce zajišťovala Centrální organizační skupina, 

koordinací se zabýval Odbor logistiky a organizací Sekce pro předsednictví EU. Centrální 

organizační skupina se skládala ze zástupců vlády a krajů, z reprezentantů České národní 

banky, Stálého zastoupení České republiky při EU a z poskytovatelů sluţeb (oblast logistiky, 

konferenčních sluţeb, tlumočnických sluţeb apod.). Všechny informační činnosti spojené 

s předsednictvím řídil Odbor pro informování o evropských záleţitostech v rámci Úřadu 

vlády, který v úzké spolupráci s místopředsedou vlády pro evropské záleţitosti nesl primární 

zodpovědnost za komunikaci při přípravách a výkonu předsednictví. V rámci této strategie 

vznikl v červenci 2007 Kulatý stůl pro komunikaci, jehoţ úkolem bylo sloučit osoby 

odpovědné za komunikaci při přípravách a výkonu předsednictví
42

.  

 

3.3 Priority předsednictví České republiky v Radě EU  

Priority jsou nedílnou součástí programu předsednictví, který je nutno představit   

a ani Česká republika, stejně jako ostatní země, nebyla výjimkou. České předsednictví neslo 

název „Evropa bez bariér“, coţ znamená „bez vnitřních, ekonomických, kulturních  

a hodnotových bariér“ pro občany, podnikatele a ekonomické subjekty.  

 

 

 

                                                 
41

 Marek, Baun, 2010. 
42

 Marek, Baun, 2010. 
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Motto mělo nejen politický, ale i historický význam. Rok 2009 v sobě zahrnoval 

významná výročí, tj. dvacáté výročí pádu „ţelezné opony“ a páté výročí historicky největšího 

rozšíření EU. Motto bylo zakomponováno do loga, jehoţ součástí je i motto EU „Jednota 

v rozmanitosti“
43

.   

Kromě motta a loga byly vypracovány také priority, tedy témata a cíle, kterým chtěla 

ČR v předsednické funkci věnovat pozornost.  

Hlavní priority byla označována jako tři „E“
44

: 

 Ekonomika, 

 Energetika, 

 Evropa ve světě.  

Ekonomika představovala klíčovou prioritu, zaměřovala se na vytvoření 

konkurenceschopnější a otevřené Evropy prostřednictvím zdokonalení vnitřního trhu 

a s ním spojených čtyř základních svobod (volný pohyb zboţí, sluţeb, osob a kapitálu), také 

na liberalizaci obchodu (včetně nové strategie EU - „Globální Evropa: konkurenceschopnost 

ve světě“, a navíc mělo dojít k implementaci závěrů Světové obchodní organizace z Dohá, 

podle kterých by měla EU zpřístupnit své trhy pro rozvojové země). Pozornost byla 

soustředěna na inovace jako jeden z důleţitých faktorů vedoucí k růstu evropské 

konkurenceschopnosti
45

.   

Dalším důleţitým úkolem bylo posílení transparentnosti a stability finančních 

trhů. Vzhledem ke skutečnosti, ţe finanční krize zasáhla ekonomiku, prvním úkolem 

předsednictví bylo zabránění prohlubování krize a znovuoţivení hospodářského růstu 

ekonomik v celé EU. K těmto událostem se vázal dokument Evropský plán hospodářské 

obnovy přijatý Evropskou Radou v prosinci 2008. Tento plán obsahuje řešení účinná, cílená 

a časově omezená, odráţející specifické podmínky členských států a respektující principy 

Paktu stability a růstu a pravidla hospodářské soutěţe.  

Jelikoţ se ČR ujala předsednictví v době celosvětové hospodářské krize, byl proto její 

program zaměřen i na obnovu ekonomického růstu, na souvislý příspěvek EU k celosvětovým 

snahám o reformu finančního systému, zejména na dubnovém summitu G20 konaném 

v Londýně. ČR přislíbila snahu v boji proti protekcionistickým tendencím nejen na území EU, 

                                                 
43

 http://www.eu2009.cz/cz/czech-presidency/presidency-motto/motto-predsednictvi-481/, 2009. 

    Pracovní program českého předsednictví. 
 

44
 Tři „E“ neznamenala, ţe se ČR zabývala jen těmito oblastmi. Byl kladen důraz i na aktuální témata, 

      která bylo nutno v průběhu předsednictví řešit.  
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ale i celého světa, které by mohly být chápány jako odpověď na hospodářskou krizi. Dále se 

předsednictví ČR zaměřilo na: 

 zvyšování evropské konkurenceschopnosti, 

 posílení důvěry spotřebitelů, malých a středních podniků, 

 řešení finanční krize, 

 pokračování v reformách týkajících se rozpočtu a politik EU, 

 zvyšování zaměstnanosti,  

 podporu vzdělávání, 

 odstraňování bariér v oblasti transevropských dopravních sítí, 

 realizaci programu Galileo.   

České předsednictví se snažilo, aby EU dodržela cestu otevřenosti, která jí 

v minulosti pomohla k hospodářské a sociální prosperitě
46

.   

Energetika se zaměřila na rozvoj společné energetické strategie, kterou by měla 

tvořit energetická bezpečnost a fungující vnitřní trh s elektřinou a plynem. Zvýrazňovala 

navíc ochranu ţivotního prostředí, zahrnující vývoj cestovní mapy o změně klimatu chystané 

na schůzi OSN o změně klimatu v prosinci 2009 v Kodani. Byl také schválen  

klimaticko-energetický balíček, jehoţ cílem bylo dosáhnout mezinárodního konsensu 

týkajícího se klimatických změn. Cílem bylo dosáhnout globálně přijatelného ujednání  

o nastavení závazků sniţujících vypouštění skleníkových plynů do ovzduší po roce 2012,  

tedy dosaţení shody s USA, Indií a Čínou
47

.   

 Energetika zahrnovala tři významné oblasti: 

 dokončení dokumentu s názvem Druhý strategický energetický přehled,
48

 

 ponechání minimálních zásob ropy a zemního plynu z 90 na 120 dní, 

 přezkoumání transevropských energetických sítí.               

Nedílnou součástí byl i Strategický energetický přehled, který obsahoval doporučené 

kroky. Těmi byli úspory energie, nahrazení dováţených a fosilních paliv, podpora investic  

do vývoje nových efektivních technologií, dále šlo o dostavění jednotného vnitřního trhu 

s elektřinou a plynem včetně jeho technických a organizačních předpokladů. Je nutno dostavět 

                                                                                                                                                         
45

 Marek, Baun, 2010. 
46

 Marek, Baun, 2010. 

    EU2009.CZ. 
47

 Marek, Baun, 2010. 

    Úřad vlády ČR, 2009. 
48

 Zahrnuje prozkoumání střednědobé poptávky a nabídky energie v EU, coţ vytváří základ  

    pro vytipování vhodných projektů infrastruktury. 
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chybějící části ve stávající přenosové a dopravní infrastruktuře uvnitř EU a koordinaci 

operátorů přenosových soustav. Významným faktem bylo i vyjasnění úlohy Ruska 

a vytvoření pevných vztahů s novými dodavateli.   

Další důleţitou oblastí byl smysl společné energetické politiky pro EU, především  

se zřetelem na zastavení dodávek ruských zdrojů energie ze strany Moskvy a na nestabilitu 

zemí disponujících zásobami ropy a zemního plynu. České předsednictví se snaţilo  

o zdokonalení vztahů se zahraničními dodavateli energie a o rozlišování energetických zdrojů 

a dodavatelů. Pozornost byla věnována i pokroku v plánech na výstavbu „Jiţního koridoru“, 

který by zajišťoval převoz ropy a zemního plynu z kaspického regionu do Evropy a zároveň 

vynechal ruské území
49

. 

ČR se v prioritě Evropa ve světě snaţila o vyzdviţení zahraničněpolitických 

a regionálních zájmů včetně transatlantických vztahů, západního Balkánu (subvence 

Stabilizačního a asociačního procesu a přístupových rozhovorů a jednání s Chorvatskem 

a Tureckem), zaměření na země východní Evropy (podpora evropské politiky sousedství 

s Ukrajinou, Moldavskem, Gruzií, Ázerbájdţánem a Arménií) přispělo k přípravě 

Východního partnerství, a dále se snaţila o zlepšení vztahů s Izraelem.   

Oblastí zájmu českého předsednictví se stala i Evropská politika sousedství. 

Zahrnovala přístupová jednání s Tureckem, jakoţto strategickým partnerem v první polovině 

roku 2009. Také Chorvatsko by se chtělo stát členem EU co nejdříve, proto se předsednictví 

snaţilo o jeho uskutečnění. Na druhou stranu tyto státy musí splnit podmínky Stabilizačního 

a asociačního procesu, aby mohly usilovat o členství v EU. České předsednictví pokračovalo 

v rozvoji jiţní dimenze Evropské politiky sousedství a také ve zlepšení vztahů s partnerskými 

zeměmi. Dalšími řešenými oblastmi byli blízkovýchodní mírový proces, jednání se třetími 

zeměmi a mezinárodními organizacemi
50

.   

 České předsednictví se zaměřilo ve svém programu na následující skutečnosti: 

 zdokonalení projektu Východního partnerství,
51

 

 vypracování jednotnější evropské politiky vůči Moskvě,
52

 

 volba nového amerického prezidenta,
53
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 Marek, Baun, 2010. EU2009.CZ 
50

 Marek, Baun, 2010. 

    Úřad vlády ČR, 2009. 
51

 Navrhlo jej Polsko a Švédsko v květnu 2008. 
52

 Důraz kladen na rozvrat ve vztazích EU-Rusko, zapříčiněný konfliktem v Gruzii v srpnu 2008. 
53

 Měla vést k vylepšení transatlantických vztahů. 



27 

 

 spojenectví s USA v oblastech hospodářství, ochrany klimatu, energetiky  

a spolupráce se třetími zeměmi, s čímţ souvisí i dubnová návštěvy prezidenta 

Baracka Obamy v Praze.   

 Předsednictví se dále zaměřilo na: 

 rozvojová spolupráce, 

 podpora lidských práv, 

 zvýšení významu právního státu a demokracie, 

 řešení konfliktů ve světě.   

 

Průběh českého předsednictví   

Tyto priority vystihovaly připravenost ČR v roli předsednického státu, v jehoţ rukou 

leţela veškerá odpovědnost týkající se celého průběhu předsednictví. ČR byla připravena tuto 

roli zvládnout a vyvrátit tak představy podceňovaného státu. Ve spolupráci s ostatními státy  

a především s institucemi EU byla přichystána čelit aktuálním výzvám, situacím, hrozbám  

ve prospěch EU a všech jejích občanů
54

.   

Mezi výzvy lze uvést výsledek voleb, kdy vláda Mirka Topolánka získala 

v Parlamentu velmi těsnou většinu a na počátku předsednictví závisela na podpoře několika 

nezávislých poslanců. Od doby svého působení přeţila jiţ čtyři hlasování o nedůvěře. 

Poslední, které se uskutečnilo v říjnu 2008, bylo vyvoláno po prohře ODS v senátních 

volbách, ve kterých vláda ztratila v Senátu většinu, coţ jí moc nepomohlo. Navíc v prosinci 

2008 se pokusil primátor Prahy Pavel Bém sesadit Mirka Topolánka z funkce předsedy ODS. 

Dalším nepříliš pozitivním faktem, který nevedl k uklidnění situace ve vládě, byly výhruţky 

členů Strany zelených, ţe opustí vládu. S blíţícím se předsednictvím se snaţil premiér 

Topolánek o dohodu s předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem, coţ se nezdařilo
55

.   

Politické problémy související s předsednictvím vzbudily pozornost a rozruch 

i v zahraničí. Byly natolik závaţné, dokonce se nechal v říjnu 2008 německý europoslanec 

slyšet, ţe by si Česká republika měla rozmyslet, zda si nevymění mandát se Švédskem, které 

přebíralo předsednictví po naší zemi a umoţnit jim tak postavit se do čela EU jiţ na počátku 
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roku 2009. Nakonec byl tento návrh zamítnut, i kdyţ byl zaloţen na reálných obavách, které 

provázely Českou republiku a ubíraly jí na věrohodnosti
56

.  

Vzhledem k výše zmíněným problémům, malé velikosti země a relativní nezkušenosti 

(předsednictví vykonával nový členský stát) bylo toto předsednictví provázeno nejen nízkým 

očekáváním, ale i určitými obavami, zda vůbec je Česká republika připravena předsednictví 

zvládnout. Navíc v tomto období světem vládla hospodářská krize, byla zastavena 

institucionální reforma EU, blíţily se volby do EP a chystalo se jmenování EK. Všechny tyto 

skutečnosti vedly francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho k úvahám a návrhům,  

kdy zpochybnil schopnost ČR zvládnout tento důleţitý úkol a pro něj nejpřijatelnější se jevilo 

pokračovat ve francouzském předsednictví.    

První problém nastal, kdyţ ČR musela řešit situaci v Gaze, a zejména  

rusko-ukrajinský spor o plyn, který byl navíc podkopán Sarkozyho samotnými 

diplomatickými iniciativami. ČR se nenechala zahanbit a projevila se jako věrohodný 

zprostředkovatel, dokázala přesvědčit i ostatní členské státy (Slovensko a Bulharsko),  

aby se pokusily o dohodu s Ruskem a neporušily tak jednotný postoj EU.   

S blíţící se polovinou předsednictví ČR stále více upevňovala svou pozici 

a dokazovala, ţe tento úkol zvládne. Zrealizovala i důleţité summity EU – první summit ER 

se konal 1. března 2009, jeho cílem bylo projednání právě probíhající hospodářské krize. 

Druhý summit se konal 19. - 20. března 2009, byl to pravidelný jarní summit ER. Na začátku 

dubna 2009 se uskutečnil další summit EU-USA, kterého se účastnil také prezident USA 

Barack Obama, a který následoval po zasedání G-20 v Londýně a po summitu NATO  

ve Francii.   

Jako nejvýraznější ohroţení předsednictví lze označit den 24. března 2009, kdy ČSSD 

spolu se čtyřmi koaličními poslanci, kteří se připojili k opozici, společnými silami vyslovili 

nedůvěru vládě Mirka Topolánka, kterou tímto svrhli. Tento krok byl naprosto překvapivý, 

navíc „zemi naprosto znemoţnil a podlomil schopnost české vlády efektivně vést 

předsednictví v jeho posledních měsících“. Po tomto svrţení poměrně dlouhou dobu (více neţ 

měsíc) byla situace ve vládě nejasná, parlamentní strany nebyly schopny se dohodnout 

na vzniku nové vlády. Nakonec byla stanovena přechodná vláda, která měla vést zemi 

do konce předsednictví.
57

  

                                                 
56

 Tamtéţ. 
57

 Marek, Baun, 2010. 



29 

 

Vzhledem k problémům, které provázely Českou republiku od počátku příprav 

programu na předsednictví, se jí podařilo v poměrně krátké době vytvořit ucelené priority 

označené jako „tři E“. Česká republika byla připravena tomuto úkolu dostát a splnit stanovené 

priority. Navíc byla součástí teprve druhého tria, coţ bylo motivací pro realizaci 

předsednictví. Nepočítala však, ţe bude muset řešit i neočekávané problémy, a to jak 

na vnitřní, tak vnější scéně. 
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4 Hodnocení výsledků českého předsednictví  

 

Hodnocení výsledků českého předsednictví se neobejde bez uvedení důleţitých 

událostí, jeţ se odehrály v průběhu jeho samotné realizace, a následného zhodnocení a shrnutí 

silných a slabých stránek. 

 

4.1 Realizace českého předsednictví  

Česká republika po zveřejnění svých priorit zahájila výkon předsednictví 1. ledna 

2009 a skončila jej 30. června 2009. Během těchto šesti měsíců se událo mnoho významných 

událostí, z nichţ ty nejdůleţitější jsou rozepsány v následující části chronologicky dle 

jednotlivých měsíců českého předsednictví v Radě EU. 

 

Leden 2009  

Jak jiţ bylo zmíněno dříve, české předsednictví začalo 1. ledna 2009. Mezi 

nejdůleţitější situace ledna lze zahrnout situaci na Blízkém východě, plynové dodávky, 

Entropu a Guantánamo.  

Na přelomu roku 2008 a 2009 skončilo na Blízkém východě příměří mezi Izraelem  

a Hamásem, navíc čtvrtý den před ukončením francouzského předsednictví a následným 

převzetím českého předsednictví odstartovala plánovaná operace, jejímţ cílem bylo zastavit 

odpalování raket Hamásem na jiţní Izrael. České předsednictví se v případě řešení této situace 

dopustilo jisté nepříjemnosti, kdyţ tiskový mluvčí předsedy vlády J. F. Potužník označil celý 

útok   za „defenzivní, nikoli ofenzivní politiku“, coţ by znamenalo zásadní změnu 

v dosavadní politice EU.   

Společně, avšak nezávisle s českými zástupci ministrem zahraničí Karlem 

Schwarzenbergem a předsedou vlády Mirkem Topolánkem, se na Blízký východ vydal 

i francouzský prezident Nicolas Sarkozy. Zástupci se setkali s představiteli Egypta, Izraele, 

Palestinské národní správy a Jordánska, navzdory optimistickým očekáváním se nedohodli. 

Bez ohledu na návštěvu unijních zástupců se rozhodl Izrael a Hamás vyhlásit příměří, 

ve dnech 17. - 18. ledna 2009, o tři dny později se Izrael z Gazy stáhl.  
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Dle názoru premiéra Topolánka bylo vidět, ţe Evropská Unie v celé situaci působí 

jako „velký plátce, nikoli vlivný hráč“
58

.   

Souběţně s konfliktem v Gaze bylo potřeba řešit i druhý problém, konkrétně 

zastavení dodávek ruského plynu. Spor se začal nenápadně projevovat jiţ v listopadu 2008, 

kdy byla ukrajinská společnost Naftogaz nařčena z více neţ dvoumiliardového dluhu.  

Krize se začala naplno projevovat 21. prosince 2008, mluvčí Gazpromu k tomu řekl: „Pokud 

skutečně nebudou uhrazeny ruské pohledávky, od 1. ledna nejsme vázáni žádnými smlouvami 

na dodávky na Ukrajinu
59

“. Slova se skutečně naplnila a dvanáct zemí bylo ohroţeno 

odstávkou dodávek zemního plynu. Konflikt začal řešit premiér Topolánek, hned 2. ledna 

2009 dorazila do Prahy ukrajinská delegace v čele s ministrem pro energetiku Prodanem. 

Řešení byla z ruské i ukrajinské strany provázena dezinformacemi a vzájemným 

obviňováním. Nakonec se český premiér dohodl s ruským premiérem na monitorovací misi, 

jejímţ cílem bylo zajistit obnovení dodávek plynu do Evropy. Následně dohodu podepsala  

i Ukrajina, která v dohodě označila i deklaraci, na jejímţ základě nebyly obnoveny dodávky  

a Rusko ji označilo za neplatnou. Situaci měl vyřešit svolaný summit, coţ se nepodařilo.  

Dne 19. ledna 2009 bylo nalezeno řešení, zástupci Gazpromu a Naftogazu podepsali novou 

desetiletou dohodu, která určovala Kyjevu novou sazbu 360 dolarů (z původních 179,5)  

za tisíc metrů krychlových, coţ bylo stále o 20 % levnější neţ pro státy EU.   

Tento spor vyvolal také diskusi o plynovodu Nabucco, jehoţ zastáncem je i Česká 

republika. Premiér Turecka, Recep Tayyip Erdogan, nejdříve pohrozil, ţe pokud dojde 

k zastavení přístupových jednání, můţe se stát, ţe Turecko přehodnotí svůj přístup k projektu. 

Nakonec si to rozmyslel a řekl, ţe „Turecko by nikdy nezneužilo plynovodu jako politickou 

zbraň“
 60

. Spor se nakonec podařilo vyřešit a české předsednictví si tak mohlo připsat první 

úspěch.   

Entropa představuje umělecké dílo, konkrétně plastiku, jiţ vytvořil výtvarník David 

Černý, a která se původně měla stát součástí oficiální výzdoby v budově Rady Evropské Unie, 

nakonec se však proměnila ve větší problém a to hned z několika důvodů: 

 mělo se na ní podílet 27 umělců ze všech států Evropské Unie, nikoliv jen David 

Černý se svým kolektivem,  

 zastínila hlavní priority předsednictví, byla označována jako čtvrté „E“.  
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Hlavním smyslem Entropy bylo znázornění evropských stereotypů, nejvíce šokovalo 

znázornění Bulharska a Slovenska
61

. Česká republika byla zobrazena jako displej s výroky 

prezidenta Václava Klause. Názory na ni byly různé, ať jiţ v pozitivním nebo negativním 

slova smyslu.   

Dalším lednovým problémem byla věznice v Guantánamu, konkrétně nařízení jejího 

uzavření. Věznice byla zřízena v roce 2002 ještě za vlády prezidenta George Bushe jako 

součást nástrojů pro boj proti terorismu. V souvislosti s jejím uzavřením zůstala nevyřešená 

otázka, co s vězni, kteří nedostali trest a vrátit se nemohli, jelikoţ by jim hrozila perzekuce. 

Prezident Obama ovšem sliboval, ţe věznice bude do jednoho roku uzavřena. Nakonec se tak 

nestane, situace naznačuje, ţe provoz věznice bude pokračovat i po roce 2013. Vláda totiţ 

neví, jak naloţit s podezřelými z terorismu. Kongres vládě překazil moţnost přepravit je 

všechny na americké území, navíc američtí spojenci akceptovali jen malou část podezřelých, 

které jiţ americká strana nepovaţovala za bezpečnostní hrozbu. V současné době pobývá na 

Guantánamu ještě 170 zadrţovaných
62

. Předseda Evropské Komise J. M. Barroso sdílel 

názor, ţe by členské státy EU měly pomoci USA. Tato pomoc měla být ovšem jejich 

rozhodnutím. České předsednictví se i k tomuto problému vyjádřilo, premiér Topolánek stejně 

jako Německo, poţadoval společnou pozici EU v této záleţitosti a přijetí vězňů mělo záviset 

na podmínkách dohody.
63

   

 

Únor 2009  

V pořadí druhý měsíc v čele EU přinesl další problémy a úkoly, které bylo nutno řešit. 

Patřilo mezi ně řešení problémů pokračující finanční krize, vztahy EU-USA, Lisabonská 

smlouva. 

 O tom, ţe krize pokračuje, a to nejen v automobilovém průmyslu, dokládal i záměr 

Francie, kdyţ se rozhodla poskytnout 6,5 miliardy euro svým největším automobilkám. Také 

premiér Topolánek se vyjádřil slovy: „Krize je i krizí důvěry, v první řadě je potřeba pracovat  

na schopnosti politiků dohodnout se na koordinovaném postupu
64

“. Předsednictví se věnovalo 

i otázce šrotovného a vybídlo ke koordinaci podpory v automobilovém průmyslu. Šrotovné 

nebylo přijato. 
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Oblast EU-USA představovala především změnu v prezidentské funkci, do čela USA 

byl nově zvolen Barack Obama. Jeho prvním úkolem bylo nařízení o uzavření věznice 

v Guantánamu, jak jiţ bylo zmíněno, kterou provázela kritika i z důvodu porušování lidských 

práv. Prezident se měl vyjádřit, zda USA přijme vězně bez trestu. Později se ukázalo,  

ţe i Evropa by měla akceptovat některé bývalé vězně do své oblasti, coţ se jí nelíbilo. Navíc 

uzavření věznice neznamená, ţe by se USA vzdaly základny jako takové. Následující oblastí 

týkající se vztahu EU-USA bylo řešení změn klimatu. Jelikoţ je strana demokratů většinou 

optimističtější neţ strana republikánů, tak EU doufala, ţe USA svolí ke sniţování emisí CO2, 

a ţe se podaří zapojit USA do globálního systému obchodu s povolenkami mezi bohatými 

státy.  

Lisabonská smlouva představovala pro některé členské státy obtíţný a dlouhotrvající 

proces zejména s následnou ratifikací, ČR nevyjímaje. Nakonec se i ČR podařilo Lisabonskou 

smlouvu úspěšně ratifikovat, dne 18. února dalo souhlas s její ratifikací 125 poslanců (tedy  

o 5 víc neţ je nutná většina), které ovšem předcházelo zpoţdění vyvolané následujícími 

skutečnostmi: 

 přezkum smlouvy před Ústavním soudem na návrh Senátu, 

 zdrţenlivý postoj ODS, 

 snahy o propojení hlasování s jinými legislativními návrhy.   

K úspěšnému dokončení ratifikace bylo nutné získat souhlas třípětinové většiny 

přítomných senátorů a podpis prezidenta, který se jiţ dříve nechal slyšet, ţe Smlouvu 

podepíše aţ po jejím schválení v irském a následně v polském referendu. Nutno podotknout, 

ţe podpis prezidenta nelze nahradit, ani ho k podpisu přimět. Senát i Parlament vyslovili 

souhlas s ratifikací Smlouvy, ovšem prezident ihned Smlouvu neratifikoval, 

aby zprostředkoval jiţ zmíněný návrh Ústavnímu soudu za účelem přezkoumání Lisabonské 

smlouvy. Ústavní soud ověřil, ţe Lisabonská smlouva je v souladu s českým ústavním 

pořádkem. Následně prezident Václav Klaus Smlouvu ratifikoval a dne 1. prosince 2009 

vstoupila v platnost
65

.   

Energetika byla jednou z hlavních priorit předsednictví, navíc po plynové krizi 

v lednu dostala nový význam. Konkrétně Bulharsko a Slovensko přemýšlely o uvedení  

do provozu svých odstavených reaktorů v Kozloduji a Jaslovských Bohunicích. Státy tímto 

reagovaly na zastavení dodávek zemního plynu. Itálie také zareagovala na vzniklou situaci 
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a ke konci února podepsala dohodu o jaderné spolupráci s Francií. Polsko se rozhodlo schválit 

energeticko-klimatický balíček a chtělo urovnat rusko-ukrajinský spor, v důsledku toho 

plánovalo do roku 2025 dokončit výstavbu alespoň dvou jaderných elektráren. Atom bude 

s největší pravděpodobností předmětem diskusí v Německu, které původně plánovalo uzavřít 

reaktory do roku 2020. Litva váţně zvaţovala obnovení provozu elektrárny Ignalina. Na tyto 

změny reagovala i EU. Na začátku února dal EP návrh EK, aby vytvořila tzv. „cestovní 

mapu“, znázorňující moţné investice do jaderné energetiky. Premiér Topolánek vynakládal 

v této oblasti značné úsilí a snaţil se získat podporu veřejnosti, aby se rozvoj energetiky mohl 

stát nepsanou další společnou prioritou tria Francie – Česká republika – Švédsko
66

.   

 

Březen 2009  

Březen přinesl také spoustu událostí, které bylo nutno řešit, např. pád české vlády, 

Východní partnerství, rozšiřování EU či projekt Nabucco.   

V souvislosti s rozšiřováním EU uspořádalo české předsednictví dne 2. března 2009 

v Praze summit nazvaný „Rozšíření EU – 5 let poté“, jelikoţ právě uběhlo pět let od 

historicky největšího rozšíření EU, kdy se stalo členy deset států ze střední a východní 

Evropy. Všichni aktéři se shodli, ţe členství v EU bylo přínosné jak pro staré, tak pro nové 

státy. Projednávaným tématem bylo i rozšíření o nové členské státy, ovšem zde se názory 

současných členů EU rozcházely. Například německá kancléřka Angela Merkelová se netajila 

tím, ţe EU by se měla nejdříve „konsolidovat“ neţ přijme nové členské státy. Za výjimku 

povaţuje Chorvatsko, které mělo podle ní dokončit přístupová jednání do konce roku 2009, 

jak se ovšem nestalo. Mezi dalšími diskutovanými novými státy byly i země Západního 

Balkánu, pro jejichţ začlenění se vyslovila ČR i Švédsko, jiné státy si zachovávaly větší 

opatrnost a uváţlivost. Estonský ministr zahraničí upozornil na problémy s ratifikací 

Lisabonské smlouvy, která v některých zemích byla chápána jako předpoklad pro další 

rozšíření.  

Projekt Východního partnerství se zaměřoval na oblast východní politiky, kde se ČR 

podařilo získat formální souhlas a spolu s ním také šest milionů eur. Celá situace byla 

projednávána na summitu v Praze v květnu 2009. Cílem tohoto projektu bylo propůjčit šesti 

postsovětským zemím (Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdţán) 

náhradu k ruskému vlivu, který je zde jiţ dlouhou dobu velmi silný. S tím souvisí i běloruská 

ekonomika, která je z velké části závislá na dovozu ropy z Ruska, navíc mu dluţí 15 miliard 
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dolarů. Podobný osud postihl Ukrajinu i další státy. Velmi diskutovaná byla účast Turecka 

ve východním partnerství, nespokojené bylo i Moldavsko a to z důvodu vyspělosti 

ekonomické integrace
67

.   

Nejzásadnější zlom v průběhu českého předsednictví přinesl pád vlády, kdyţ dne  

24. března 2009 vyslovila ČSSD nedůvěru vládě Mirka Topolánka. Tento pád nikdo nečekal, 

celá Evropa se najednou ocitla v šoku. Po vysokém očekávání a slibném zvládnutí 

předsednictví přišel tvrdý pád a ČR si v čele EU utrhla ostudu. Premiér Topolánek navíc 

všechny ujišťoval, ţe předsednictví nebude ohroţeno a ještě zkritizoval ČSSD za to,  

ţe jí nevadilo svrhnout vládu během předsednictví. Stalo se tak v období, kdy se vládě začalo 

dostávat pozitivního hodnocení nejen v ČR, ale i v zahraničí. Navíc po takovémto šoku bylo 

nutno nejen ustavit novou vládu, ale také zvolit nového premiéra. Těmto dvěma nečekaným 

skutečnostem musela vláda věnovat pozornost a předsednictví začínalo být pomalu ohroţeno 

ve svém výkonu. 

Jak jiţ bylo zmíněno, hledání řešení na přetrvávající hospodářskou a finanční krizi 

pokračovala i v březnu. Při této příleţitosti se konaly dva summity. První se uskutečnil na 

začátku března, jeho hlavním cílem bylo sjednocení vzájemných postojů a doladění detailů 

před londýnským summitem G 20. Na summitu došlo ke schválení pomoci potřebným, 

ale zároveň byl zavrhnut balíček pro celý region. ČR se přitom doţadovala toho, aby celý 

region nebyl srovnáván s ostatními ekonomikami. Tyto země, označovány jako 

postkomunistické, mají hodně podobných rysů, ale nejsou totoţné. Druhý summit  

se uskutečnil ve dnech 19. – 20. března 2009, mezi projednávané oblasti lze zařadit 

koordinovaný postup, jednotný trh, energetickou bezpečnost a kodaňskou klimatickou 

konferenci. Pro budoucnost celé EU a také ČR byla důleţitá pozice Německa, které nechtělo 

příliš utrácet. Na tomto summitu došlo k naplnění některých přání Německa, podařilo se mu 

uplatnit návrhy, které nebyly zrealizovány během předsednictví Německa v roce 2007
68

.    
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Duben 2009  

V dubnu odstartovala druhá polovina českého předsednictví, do popředí se dostávalo 

na domácí scéně formování nové vlády, v zahraničí to byl summit G 20 v Londýně  

a summit EU – USA, také se uskutečnila konference OSN.   

Začátek dubna byl ve znamení konání londýnského summitu skupiny G 20, 

zúčastnilo se jej devatenáct významných světových ekonomik a EU, kterou reprezentovala 

ČR, zástupci Evropské Komise a Evropské centrální banky. Summit se uskutečnil pod heslem 

„stabilita – růst – práce“. Cílem bylo zhodnocení situace globální ekonomiky a nalezení 

krátkodobých (podpora nových pracovních míst) a dlouhodobých řešení krize (posílení vlivu 

mezinárodních finančních institucí). Očekávání na tento summit byla různá, některými byl 

povaţován za nejvýznamnější summit posledních let, jiní byli nedůvěřiví vůči přístupu 

k řešení hospodářské krize ve světě. České předsednictví a ČR samotnou reprezentoval 

premiér Mirek Topolánek a ministr financí Miroslav Kalousek. Za úspěch bylo moţno 

povaţovat varování před protekcionismem, které se dostalo do závěrečného komuniké.  

V pořadí druhým summitem realizovaným v dubnu (pouze o tři dny později neţ 

londýnský summit) pod vedením českého předsednictví se stal summit EU-USA pokládaný 

za jednu z hlavních událostí předsednictví a za příleţitost, jak znovu formulovat 

transatlantické partnerství. Summitu se zúčastnil také prezident USA Barack Obama, jeţ jej 

zahájil projevem týkajícím se jaderného odzbrojení. V průběhu jednání se řešily problémy 

zahrnující hospodářskou krizi, situaci v Afghánistánu, ţivotní prostředí nebo stav věznice 

v Guantánamu, byla načata i otázka transatlantických vztahů, coţ EU a USA nakonec zavrhly. 

Prezident Obama se vyjádřil ještě k podpoře vstupu Turecka do EU, s čímţ nesouhlasily 

Francie a Německo, naopak ČR je známa svou podporou Turecka. České předsednictví bylo 

kladně hodnoceno především za hladký průběh po organizační stránce, navíc ČR vnímala 

USA jako hlavního partnera Evropy ve světě.   

Domácím problémem, který vyţadoval řešení, bylo hledání nové vlády, s čímţ 

souvisela otázka, co bude dále s předsednictvím a jak bude ČR vnímána ve světě. Nakonec 

bylo dosaţeno konsensu nad jménem nového premiéra, kterým se stal předseda Českého 

statistického úřadu Jan Fisher. Úkolem premiéra Fishera bylo především zvolení nové 

úřednické vlády, ztlumení dopadů hospodářské krize, dovedení země k předčasným 

parlamentním volbám. Posty ministrů si rozdělili zástupci ODS, ČSSD a strany Zelených.  

O vedení předsednictví se postaral odstupující kabinet. Fisher se ujal funkce předsedy Rady 
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EU aţ v květnu, tedy po ustanovení nové vlády a po klíčových summitech týkajících se 

Východního partnerství a Jiţního koridoru.   

Ve dnech 20. – 24. dubna 2009 proběhla Revizní konference OSN, jejímţ cílem bylo 

zhodnotit osmiletý vývoj od závěrečného prohlášení Světové konference proti rasismu, rasové 

diskriminaci, xenofobii a nesnášenlivosti v jihoafrickém Durbanu. V letech 2001 a 2009 se 

opakoval podobný vývoj, opět došlo k neshodám mezi státy. Některé státy se konference 

vůbec nezúčastnily z důvodu zneuţití fóra ze strany některých protiizraelsky naladěných 

zemí. ČR se v roli předsednické země zúčastnila a na konferenci vyslala své zástupce. Ovšem 

v průběhu konference se dopustil iránský prezident Ahmadínežád nedůstojného vystoupení,  

se kterým zástupci ČR nesouhlasili a na konferenci se jiţ nevrátili. Tento postoj byl následně 

kritizován eurokomisařem pro rozvoj a humanitární spolupráci za neschopnost stmelit Unii 

k jednotnému postupu
69

.   

 

Květen 2009   

Pátý měsíc předsednictví přinesl pokračování Východního partnerství, následovala 

ratifikace Lisabonské smlouvy, převzetí kabinetu na domácí scéně a řešení otázky 

klimatu.   

V květnu se uskutečnilo hned několik summitů. Byly plánovány summity s výraznými 

světovými aktéry jako Rusko, Čína, Japonsko. Pro české předsednictví byl nejdůleţitější 

summit o Východním partnerství. Partnerství představovalo dohodu mezi EU s šesti 

postsovětskými státy (Arménie, Ázerbájdţán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina) 

s cílem zabezpečit východním zemím silnější ekonomickou a politickou spolupráci s EU. 

Projekt byl zaloţen na základě polsko-švédské iniciativy v rámci Evropské politiky 

sousedství, byl přednesen EK v prosinci 2008 a formálně odsouhlasen právě na tomto 

květnovém summitu. Dohoda zavazuje strany ke společným zájmům a závazkům, především 

o podporu demokratického právního státu, lidská práva, trţní ekonomiku a energetickou 

bezpečnost. Premiér Topolánek vyslovil ve svém projevu plnou podporu Východnímu 

partnerství, vyzdvihl výhodu hospodářské a politické stability států na hranicích EU  

a moţnost volného obchodu mezi státy. Naopak důrazně odmítl, ţe by tato skutečnost 

znamenala vytvoření „východního bloku“ (v souvislosti s 20. výročím pádu Ţelezné opony) 

nebo budování evropské sféry vlivu. Premiér také vysvětloval, ţe východní partnerství 
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nesměřuje proti ţádnému státu, uţ vůbec ne proti Rusku, které si od něj mimo jiné slibuje 

větší nezávislost na ruských energetických zdrojích. Výhodou jsou i kladné vztahy mezi 

Ázerbájdţánem a Gruzií z důvodu velkého bohatství ropy a zemního plynu pro potenciální 

stavbu plynovodu Nabucco. Nutno podotknout, ţe Východní partnerství nevede přímo ke 

členství v EU, znamená především oboustranně výhodnou spolupráci
70

.   

Druhým summitem realizovaným v květnu byl summit Jižní koridor, na kterém byla 

podepsána dohoda mezi EU, Tureckem, Gruzií, Ázerbájdţánem a Egyptem s cílem zajistit 

rychlejší výstavbu plynovodu Nabucco. Dalším bodem programu bylo docílení dohody mezi 

Radou EU, EP a EK v otázce třetího energetického legislativního balíčku, jeţ navrhla EK  

a jehoţ cílem byla liberalizace vnitřního trhu s plynem a elektřinou a také úsilí o větší 

solidaritu mezi členskými státy v případě problémů s dodávkami energie. ČR se podařilo také 

obstarat dodatečné finanční zdroje pro energetické projekty týkající se zdokonalení vzájemné 

propojenosti plynovodů v členských zemích
71

.   

Na domácí scéně musela ČR řešit otázku Lisabonské smlouvy (LS), protoţe byla 

jednou z posledních zemí, která ji ještě neratifikovala, jejíţ podstatou je změna 

institucionálního rámce EU. Navíc byla (a neustále je) ČR vnímána jako země s méně 

optimistickým názorem na evropskou integraci. Spolu s ČR smlouvu neratifikovaly ještě 

Německo, Polsko, Finsko a Irsko, na druhé straně byla rychlá ratifikace jednou z hlavních 

priorit předsednictví. Na počátku vyslovení souhlasu pro LS byla situace nejasná, Poslanecká 

sněmovna byla pro, Senát s vyslovením souhlasu váhal. Premiér Topolánek na vládu apeloval, 

později se ukázalo, ţe obavy byly zbytečné, jelikoţ potřebná většina odsouhlasila přijetí LS, 

coţ přispělo k vylepšení jeho pověsti před odchodem z vlády. Předseda EK Barroso byl 

nadšený z výsledku odsouhlasení LS a doufal v rychlé a bezproblémové dokončení ratifikace, 

které se vázalo na podpis prezidenta republiky, jehoţ povinností je LS podepsat.  

Nakonec se tak stalo v listopadu 2009 a LS mohla dne 1. 12. 2009 vstoupit v platnost.  

Po jiţ zmíněném pádu vlády představujícím pro české předsednictví zlomový okamţik 

se stala předmětem diskuse skutečnost, zda zvládne vláda pod vedením nového premiéra Jana 

Fishera dokončit úspěšně předsednictví či nikoliv. Takové převzetí kabinetů není ze strany 

EU kladně hodnoceno, ba naopak. Na druhou stranu předseda EK Barroso vyzdvihl práci 

pana Topolánka v průběhu předsednictví a zároveň doufal, ţe se nové vládě podaří navázat na 
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předchozí úspěchy a předsednictví dovede do zdárného konce. Sám premiér Fisher potvrdil, 

ţe toto dokončení je jedním z hlavních cílů nové vlády.  

Předsednictví řešilo i otázky týkající se změny klimatu projednávané na konferenci 

v Kodani, kde se očekávalo dosaţení shody na pokračovateli Kjótského protokolu za účelem 

omezení emisí skleníkových plynů. Projednávala se i hlavní priorita českého předsednictví 

v oblasti ţivotního prostředí, ochrana klimatu, která je jednou ze sloţek energetické strategie. 

EU se umisťuje na předních pozicích v boji proti klimatu a v redukci vypouštění skleníkových 

plynů do atmosféry. Ovšem problém klimatu je natolik rozsáhlý, ţe je zapotřebí získat 

všechny důleţité znečišťovatele na jednu stranu, aby byla tato konference úspěšná. Jednalo se 

také s Japonskem o úsporných technologiích, které mají zajistit ustálení koncentrací CO2 

v atmosféře. Strany nevnímaly ekonomickou krizi jako překáţku pro naplňování 

dlouhodobých cílů. Kodaňská dohoda měla zajistit sníţení emisí, které by bylo právně 

vymahatelné, mělo dojít i ke sníţení emisí v námořní a letecké dopravě, stejně jako zabránění 

v odlesňování planety. Lze podotknout, ţe české předsednictví se zhostilo úkolu velice 

odpovědně, zaujalo aktivní přístup k řešení změn klimatu. Podařilo se také najít cestu ke 

společnému postoji a všeobecnému nahlíţení na změny klimatu jako na jednu z hlavních 

priorit
72

.  

 

Červen 2009   

Poslední měsíc českého předsednictví se nesl ve znamení jen několika málo událostí. 

Jednalo se o ústupky Irům v případě Lisabonské smlouvy, volby do Evropského 

Parlamentu a oblast rozšiřování.  

Ústupky Irům představovaly soubor jednání o včlenění záruk pro Irsko, jehoţ úkolem 

bylo uspořádat na podzim druhé referendum a doufat tak v následnou ratifikaci LS.  

ČR se snaţila najít vysvětlení, které by odpovídalo mezinárodněprávním poţadavkům, 

vyhovělo irským nárokům a zároveň ukončilo ratifikaci LS. Jednalo se o následující oblasti: 

 počet komisařů
73

,  

 vojenská neutralita Irska
74

, 

 rodinná politika
75

,  

 daňové otázky
76

, 
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 ochrana práv pracovníků
77

.   

Bylo zapotřebí přijmout rozhodnutí, které doloţí, ţe LS je v souladu s ustanovením 

irské ústavy týkající se práva na ţivot. Lze tedy konstatovat, ţe doprovodné 

mezinárodněprávní akty, jeţ přijala ER na summitu, nepřinášejí výrazné změny. České 

předsednictví se v této oblasti zaslouţilo o vyjednání důleţitého textu pro Irsko a podařilo se 

zamezit v procesu ratifikace LS jejímu opětovnému odmítnutí.   

V červnu se také konaly volby do EP, s nimi souvisela i volba nového předsedy EK.  

Od výsledku voleb se odvíjí jmenování předsedy EK, ER má za úkol podle práva vyslovit 

jmenovanému předsedovi podporu. Jiţ před konáním voleb někteří představitelé (německá 

kancléřka Angela Merkelová, francouzský prezident Nicolas Sarkozy, italský premiér Silvio 

Berlusconi nebo polský předseda vlády Donald Tusk) vyjádřili podporu dosavadnímu 

předsedovi José Manuelu Barrosovi. Uvedení představitelé jsou členy Evropské lidové strany 

(EPP), ve které působí i Barroso. Strana EPP nakonec volby vyhrála a mohla se uskutečnit 

Barrosova designace. Také premiér Fisher souhlasil s opětovným zvolením J. M. Barrosa 

předsedou EK. Jednomyslná podpora a rychlý názorový soulad vedl k Barrosově jmenování, 

ten však formálně jmenován nebyl. Důvodem bylo rozhodnutí a podpora nadpoloviční většiny 

poslanců EP. J. M. Barroso nakonec předloţil pracovní program Komise, kterou povede 

dalších pět let.   

Posledním červnovým tématem řešeným v rámci českého předsednictví bylo 

rozšiřování EU. Tento cíl byl jiţ dříve zmíněn jako jedna z priorit, kterým se chtělo české 

předsednictví věnovat. ČR jiţ dlouho usiluje v procesu rozšiřování o přistoupení Západního 

Balkánu, Turecka, Ukrajiny či Moldavska. Mezi další státy usilující o přistoupení do EU lze 

zařadit Chorvatsko, které se setkalo s neochotou Slovinska zaručit Záhřebu podporu před 

vyřešením vzájemného územního sporu – reliktu bývalé Jugoslávie, coţ znamenalo překáţku 

pro vstup, jednání byla pozastavena od prosince 2008. ČR tento problém přenechala komisaři 

pro rozšíření Olimu Rehnovi, ten byl v řešení také neúspěšný. Slovinsko trvalo na vyjádření 

EK, Chorvatsko se chtělo obrátit na Mezinárodní soudní dvůr v Haagu. Rehn se pokusil podat 

poslední návrh, který vedl k ustanovení speciální arbitráţní komise (zahrnovala by stejný 

počet soudců z Chorvatska a Slovinska, třetina by byla stanovena EK), návrh však nebyl 

přijat.  
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ČR se v této oblasti zachovala poněkud pasivněji, neţ se předpokládalo, jelikoţ 

avizovala rozšíření jako jednu z priorit předsednictví a řešení ponechala spíše na EK. 

Nakonec tuto problematiku převzalo Švédsko, které se ujalo předsednictví ve druhé polovině 

roku 2009
78

.   

 

4.2 Silné a slabé stránky českého předsednictví     

Z organizačního hlediska lze podotknout, ţe české předsednictví bylo realizováno 

velmi dobře, a to i přes omezené institucionální zdroje, výtky za pozdní poskytnutí 

dokumentů k jednání a za tzv. nedostatečné plánování dopředu. Hlavní představitelé 

evropských institucí uvedli kladné hodnocení za výkon celého šestiměsíčního 

předsednictví, k čemuţ patří administrativní a technické aspekty.    

ČR v průběhu předsednictví vyuţila spolupráce s EK a EP, taktéţ i s členskými státy. 

Navzdory skutečnosti, ţe EP končilo funkční období a chystaly se nové volby, podařilo se ČR 

zajistit přijetí padesáti legislativních aktů (např. třetí energetický balíček, legislativa pro 

leteckou a silniční dopravu, ekologické značení, kapitálová přiměřenost pojišťovacích ústavů 

apod.). ČR se zaslouţila o realizaci několika významných summitů: 

 praţský summit - s americkým prezidentem Obamou, 

 summit EU- Čína, 

 londýnský summit G-20,  

 zasedání tzv. trojky na politické nebo ministerské úrovni, 

 summit o Východním partnerství.  

O tom, ţe v průběhu českého předsednictví bylo zrealizováno velké mnoţství 

nejrůznějších jednání a summitů, není pochyb. Za celých šest měsíců bylo řízeno 

3000 zasedání na různých úrovních, včetně stovek formálních zasedání Rady EU a pracovních 

skupin v Bruselu. Nejen v Praze, ale i v jiných městech se uskutečnilo cca 200 jednání 

a konferencí. Mezi nejdůleţitější akce lze zmínit 15 neformálních zasedání Rady EU 

na ministerské úrovni, na kaţdém zasedání se podílelo přibliţně 300 delegátů a 400 reportérů. 

Na všechna jednání navazovaly kulturní, sociální a vzdělávací akce. Během předsednictví se 

neodehrávaly jen plánované akce, ale bylo třeba umět reagovat na neplánované problémy 
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nebo krize (např. rusko – ukrajinský spor o plyn, situace na Blízkém východě, ekonomická 

krize apod.)
79

.   

Na základě dosažených výsledků lze označit české předsednictví za úspěšné,  

coţ doloţil i premiér Fisher svými slovy: „Uspěli jsme v naplnění našich priorit, i když jsme 

během celých šesti měsíců neustále a s plným nasazením řešili neočekávané problémy“
 80

. 

České předsednictví bylo také kladně hodnoceno partnery z dalších zemí EU za připravenost  

a flexibilitu, podařilo se mu dosáhnout svého základního cíle a také zamezilo 

protekcionistickým tendencím, s čímţ nesouhlasila Francie. Předsednictví navíc 

upřednostňovalo řešení bez zvyšování pravomocí evropské úrovně, coţ se stalo předmětem 

kritiky některých politiků, kteří preferovali hlubší evropskou integraci.   

Lze se setkat i s negativními názory na české předsednictví, například, ţe tato 

zkušenost ČR příliš nepomohla. Jako nejvýraznější negativní názor lze uvést jiţ zmíněný pád 

vlády na konci března, který zastínil dosavadní úspěchy premiéra Mirka Topolánka,  

kdy se o zbytek předsednictví postarala prozatímní úřednická vláda. Pád vlády se stal 

předmětem kritiky nejen uvnitř, ale i vně země a poskytl náhled na ČR a především 

na politiky, kteří vytvářeli dojem jako by si plně neuvědomovali závazky plynoucí 

z předsednictví. V minulosti jiţ padla vláda během předsednictví, ale tato skutečnost se 

odehrála poprvé v období světové hospodářské krize
81

.   

Dalším důleţitým úkolem českého předsednictví bylo zaslouţit se o podporu 

budoucího stabilního institucionálního rámce pro rozšiřující se Unii. EU by se měla zaslouţit 

o demokratické fungování a zároveň zastávat na mezinárodní scéně takové postavení, které 

vystihuje její politickou a ekonomickou výkonnost. V této oblasti se předsednictví zaslouţilo 

o významný posun vpřed v procesu dokončení ratifikace Lisabonské smlouvy, tak aby nic 

nebránilo jejímu vstupu v platnost v prosinci roku 2009. S tím je spojeno odsouhlasení 

tzv. irských záruk, které vedly k opakování referenda v Irsku a následné úspěšné ratifikaci 

Lisabonské smlouvy. Také se uskutečnilo jmenování Komise pro následující funkční období 

2010 – 2014. Předsedou Komise pro jiţ zmíněné funkční období se stal opět J.M.Barroso.  
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Konkrétních výsledků se podařilo dosáhnout také ve všech třech prioritách. Jednalo se 

o spolupráci se členskými státy evropskými institucemi, především s EP.  Dále lze zmínit 

zvládnuté krizové situace v oblasti zahraniční politiky a energetiky na začátku roku 2009, 

opatření na podporu evropského hospodářství, jednání o ochraně klimatu nebo schůze 

s klíčovými partnery EU konanými ve světě
82

. 
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5 Závěr   

V bakalářské práci je popsána problematika českého předsednictví v Radě Evropské 

unie. Tato práce obsahuje tři tematické kapitoly.   

V první kapitole jsou uvedeny charakteristiky institucionální struktury, konkrétně 

jednotlivých hlavních institucí Evropské unie, tedy Evropské Rady, Evropské Komise, Rady 

Evropské unie, Evropského Parlamentu a Soudního systému EU. Institucionální struktura 

Evropské unie je velmi rozsáhlá. V další části první kapitola navazuje na předsednictví, uvádí, 

co znamená, jaké jsou jeho funkce a principy. Zmiňuje, ţe předsednictví lze chápat jako druh 

nástroje pro ovlivňování chodu Evropské unie a současně je to také moţnost, jak prověřit 

schopnosti a dovednosti daného členského státu.   

Druhá kapitola se věnuje přípravě České republiky na předsednictví v Radě EU. V této 

souvislosti je popsáno předsednické trio, kde je zmíněno, ţe Česká republika byla členem 

teprve druhého tria společně s Francií a Švédskem. Dále je rozepsána samotná příprava na 

předsednictví včetně organizace, která byla pro Českou republiku velmi náročná, neboť byla 

provázena od počátku nepříjemnými událostmi. K této skutečnosti patří, mimo jiné, příprava 

priorit a programu, na které měla Česká republika méně času neţ původně plánovala. 

Nakonec vznikl osmnáctiměsíční program i priority pod označením „tři E“, tedy Ekonomika, 

Energetika a Evropa ve světě.    

Ve třetí, a zároveň poslední kapitole je uvedena konkrétní realizace českého 

předsednictví. Jsou zde uvedeny nejdůleţitější události uplynulých šesti měsíců, také jsou 

zmíněny silné a slabé stránky předsednictví a je zhodnocen výkon předsednictví.   

Předsednictví České republiky v rámci Rady Evropské unie byl náročný úkol, během 

něhoţ bylo realizováno mnoho významných událostí, zasedání, jednání. Česká republika 

musela být schopna reagovat i na neočekávané situace a také je vyřešit. Po předsednictví 

převaţovalo mnoho pozitivních názorů, ovšem vyskytly se i ty negativní.   

V rámci bakalářské práce byl popsán a vysvětlen celý systém předsednictví,  

a to jak z teoretické stránky, tak konkrétně v souvislosti s Českou republikou a jejími 

přípravami, prioritami a realizací této významné funkce. Součástí bakalářské práce jsou také 

nastíněny důleţité okolnosti provázející české předsednictví a zhodnoceny celkové výsledky,  

jichţ Česká republika dosáhla. 
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Přílohy  

Tabulka č. 1: Přehled komisařů v EK 

Jméno komisaře Resort 

José Manuel Barroso předseda 

Catherine Ashton 
vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní   

politiku 

Viviane Reding spravedlnost, základní práva a občanství 

Joaquín Almunia hospodářská soutěţ 

Siim Kallas doprava 

Neelie Kroes digitální agenda 

Antonio Tajani průmysl a podnikání 

Maroš Šefčovič interinstitucionální vztahy a administrativa 

Janez Potočnik ţivotní prostředí 

Olli Rehn hospodářské a měnové záleţitosti 

Andris Piebalgs rozvoj 

Michel Barnier vnitřní trh a sluţby 

Androulla Vassiliou vzdělávání, kultura, mnohojazyčnost a mládeţ 

Algirdas Šemeta daně a celní unie, audit a boj proti podvodům 

Karel De Gucht obchod 

John Dalli zdraví a spotřebitelská politika 

Máire Geoghegan-Quinn výzkum, inovace a věda 

Janusz Lewandowski finanční plánování a rozpočet 

Maria Damanaki námořní záleţitosti a rybolov 

Kristalina Georgieva mezinárodní spolupráce, humanitární pomoc a řešení krizí 

Günther Oettinger energetika 

Johannes Hahn regionální politika 

Connie Hedegaard opatření v oblasti změny klimatu 

Štefan Füle rozšíření a politika sousedství 

László Andor zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění 

Cecilia Malmström vnitřní věci 

Dacian Ciolos zemědělství a rozvoj venkova 

Zdroj: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_cs.htm, 2011; vlastní úprava 

 



 

 

 

Tabulka č. 2: Počet hlasů v Radě EU 

Členský stát Hlasy Členský stát Hlasy Členský stát Hlasy 

 

Německo 

 

29 

Česká 

republika 

 

12 

 

Litva 

 

7 

Francie 29 Řecko 12 Slovensko 7 

Itálie 29 Maďarsko 12 Finsko 7 

Velká 

Británie 
29 

 

Portugalsko 

 

12 

 

Kypr 

 

4 

Španělsko 27 Rakousko 10 Estonsko 4 

Polsko 27 Švédsko 10 Lotyšsko 4 

 

Rumunsko 

 

14 

 

Bulharsko 

 

10 

 

Lucembursko 

 

4 

Nizozemsko 13 Dánsko 7 Slovinsko 4 

Belgie 12 Irsko 7 Malta 3 

Zdroj: http://www.euroskop.cz/99/sekce/rozhodovani-v-rade-eu/, 2011; vlastní úprava 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabulka č. 3: Přehled soudců působících v rámci Soudního dvora EU 

Jméno soudce Členský stát Jméno soudce Členský stát 

Vassilious Skouris Řecko Paolo Mengozzi, advokát Itálie 

Antonio Tizzano Itálie Pernilla Lindh Švédsko 

José Narciso da Cunha 

Rodrigues 
Portugalsko Yves Bot, advokát Francie 

Allan Rosas Finsko Ján Mazák, advokát Slovensko 

Rosaria Silva de Lapuerta Španělsko 
Jean – Claude 

Bonichot 
Francie 

Koen Lenaerts Belgie 
Thomas von 

Danwitz 
Německo 

Juliane Kokott, advokátka Německo Vericy Trstenjak, advokátka Slovinsko 

Konrad Herman Theodor 

Schieman 
Velká Británie 

Alexander 

Arabadţev 
Bulharsko 

Endre Juhász Maďarsko Camelia Toader Rumunsko 

George Arestis Řecko 
Jean – Jacques 

Kasel 
Francie 

Anthony Borg Barthet 

U.O.M. 
Malta Marek Safjan Polsko 

Marko Ilešič Slovinsko Daniel Šváby Slovensko 

Jiří Malenovský Česká republika Maria Berger Rakousko 

Uno Lohmus Estonsko Niilo Jääskinen, advokát Finsko 

Egils Levits Lotyšsko 
Pedro Cruz 

Villalón, advokát 
Španělsko 

Aindrias Ó Caoimh Irsko 
Alexandra (Sacha) 

Prechal 
Nizozemí 

Lars Bay Larsen Dánsko Egidijus Jarašiunas Litva 

Eleanor Sharpston, advokátka Velká Británie 
Alfredo Calot 

Escobar, vedoucí kanceláře 
Španělsko 

Zdroj: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7026/, 2011; vlastní úprava 

 



 

 

Tabulka č. 4: Pořadí výkonu předsednictví 

Období Země Období Země 

01/2008 – 06/2008 Slovinsko 07/2014 – 12/2014 Itálie 

07/2008 – 12/2008 Francie 01/2015 – 06/2015 Lotyšsko 

01/2009 – 06/2009 Česká republika 07/2015 – 12/2015 Lucembursko 

07/2009 – 12/2009 Švédsko 01/2016 – 06/2016 Nizozemsko 

01/2010 – 06/2010 Španělsko 06/2016 – 12/2016 Slovensko 

07/2010 – 12/2010 Belgie 01/2017 – 06/2017 Malta 

01/2011 – 06/2011 Maďarsko 06/2017 – 12/2017 Velká Británie 

07/2011 – 12/2011 Polsko 01/2018 – 06/2018 Estonsko 

01/2012 – 06/2012 Dánsko 07/2018 – 12/2018 Bulharsko 

07/2012 – 12/2012 Kypr 01/2019 – 06/2019 Rakousko 

01/2013 – 06/2013 Irsko 07/2019 – 12/2019 Rumunsko 

07/2013 – 12/2013 Litva 01/2020 – 06/2020 Finsko 

01/2014 – 06/2014 Řecko 07/2020 – 12/2020  

Zdroj:http://www.euroskop.cz/8729/sekce/kalendar-predsednickych-zemi-rady-eu/, 2011; vlastní úprava 

 

 

 

 

 

 

 

 


