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1  ÚVOD 
 

Tématem této bakalářské práce je předsednictví České republiky v Evropské unii, 

zhodnocení jeho příprav, průběhu a výsledků. Česká republika vstoupila do Evropské unie  

1. května 2004. Vstupem do Evropské unie Česko získalo různé výhody a práva, ty jsou 

ovšem vyváţeny určitými povinnostmi. Jednou z těchto povinností je právě funkce 

předsednictví Unie po dobu šesti měsíců. Česká republika předsedala Radě Evropské unie  

od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009. 

Česká republika byla po Slovinsku druhou zemí z nově přistupujících, předsedající 

Radě Evropské Unie. Předsednictví bylo pro naši zemi velkou výzvou. Předsednictvím je 

moţné se ještě více zviditelnit mezi 27 členskými státy a zvýšit si tak mezinárodní prestiţ. 

České předsednictví bylo očekáváno s obavami. Mezi nejčastější obavy patřila nezkušenost 

České republiky s agendou EU. Postoj zahraničí k českému předsednictví byl před začátkem 

nedůvěřivý. Postoj se moc nezměnil ani po začátku předsednictví. Cílem předsednictví bylo 

obstát a potvrdit roli schopné a vyspělé země. 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit české předsednictví, jeho přípravu, průběh, 

hodnocení zahraničím a přínos jak pro Evropskou unii, tak i Českou republiku.  

Práce je rozčleněná do tří kapitol. První kapitola je věnována institutu předsednictví 

Rady EU. Budou zde popsány hlavní instituce Evropské unie a to Evropská rada a Rada 

Evropské Unie, Evropská komise a Evropský parlament. Budou zde dále uvedené změny  

se zaměřením na Lisabonskou smlouvu. Závěr první kapitoly věnuji charakteristice 

předsednictví, vymezením pojmu předsednictví a souvisejícím činnostem. 

Druhá kapitola bude charakterizovat přípravu ČR na personální a obsahovou přípravu.  

Závěr druhé kapitoly bude věnován například otázkám konkurenceschopnosti, dopravy, 

ţivotnímu prostředí a vnějším vztahům. 

V poslední části se zaměřím na chronologii předsednictví, jeho rozpočet a bilanci.  

Do bilance zahrnu jeho úspěchy, ale i oblasti, které jsme nedotáhli do konce v tématech 

 Energetika, Ekonomika a Evropská unie ve světě. Další část bude věnována výzkumu 

společnosti Factum Invenio. Závěr práce bude obsahovat i další výzkumy ohledně českého 

předsednictví (včetně výzkumu na Vysoké škole báňské) a celkové hodnocení českého 

předsednictví. 
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2  INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE A PŘEDSEDNICTVÍ EU 

  V institucích Evropské unie se odráţí vyjádření vůle zakladatelů Evropských 

společenství vytvářet „stále pevnější unii lidu Evropy“, jejím výchozím bodem a zároveň 

cílem má být sdílení politické odpovědnosti. [1] 

  Hlavní roli v institucionální struktuře Evropské unie hraje trojúhelník tvořený 

Evropskou komisí, Radou a Evropským parlamentem, doplněný o významnou instituci, 

Soudní dvůr EU. Rozdělení zodpovědností ve věci unijního práva lze zjednodušeně shrnout 

takto: Evropská komise navrhuje, Rada Evropské unie a Evropský parlament schvalují 

a Soudní dvůr EU řeší spory a vykládá platné unijní právo. 

  V roce 1974 byla ustanovena Evropská rada vrcholným politickým orgánem určujícím 

strategii dalšího vývoje Unie. Pravomoci a úkoly institucí EU, stejně jako pravidla a postupy, 

kterými se musí řídit, jsou stanoveny v zakládajících smlouvách. Původní tři smlouvy              

o  Evropském společenství uhlí a oceli, Evropském hospodářském společenství a Euratomu 

byly posléze sloučeny do jedné Smlouvy o založení Evropského společenství (SES).  

V roce 1993 byla v Maastrichtu přijata Smlouva o Evropské unii (SEU), v níţ členské státy 

vyjádřily souhlas s přenesením části některých ze svých pravomocí na orgány Společenství.  

Rozšíření Evropské unie o 12 nových členských států v letech 2004 a 2007 s sebou přineslo 

potřebu zjednodušit a zefektivnit institucionální fungování EU. Dne 13. prosince 2007 byla 

podepsána členskými státy Lisabonská smlouva upravující řadu ustanovení SEU, 

aby rozšířená EU získala odpovídající právní rámec a nástroje pro řešení budoucích výzev 

a naplnila očekávání svých občanů. Analogicky k SEU a SES tvoří Lisabonskou smlouvu  

dva dokumenty a to Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU). 

Lisabonská smlouva vstoupila v platnost 1. prosince 2009. [1] 

 

2.1  EVROPSKÁ RADA  

Evropská rada (ER) je hlavní politický orgán EU, stojící na vrcholu systému Evropské 

unie. Evropská rada byla ustanovena na základě společného prohlášení zástupců členských 

států při setkání v Paříţi roku 1974, toto označení bylo pouţito poprvé. V Dublinu roku  

1975 se konal první summit. Přijetím Jednotného evropského aktu v roce 1987 se stála 

součástí a oficiální status jí byl udělen po uzavření Smlouvy o Evropské unii v Maastrichtu 

v roce 1992. Oficiální status má od roku 1993. 
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Sloţení Evropské rady 

Smlouvou o EU je stanoveno, ţe Evropskou radu tvoří hlavy států nebo předsedové 

vlád členských států společně s jejím předsedou a předsedou Komise. Jejího jednání 

se účastní, ne však jako její člen vysoký představitel. Vyţaduje-li to jednání, mohou členové 

Evropské rady rozhodnout, ţe kaţdému z nich bude nápomocen některý ministr a v případě 

předsedy Komise některý člen Komise. Lisabonská smlouva umoţňuje hlasování v zastoupení 

jiného člena ER, kdyţ stanoví, ţe při hlasování můţe být kaţdý člen Evropské rady zmocněn 

hlasovat nejvýše za jednoho z ostatních členů. Ve Smlouvě o EU je zakotveno, ţe ER zasedá 

dvakrát za půl roku, tj. dvakrát během kaţdého předsednictví. Vyţaduje-li to situace, svolá 

předseda mimořádné zasedání Evropské rady. [11, 3] 

Funkce Evropské rady 

Postavení Evropské Rady je velmi silné a to i přesto, ţe vznikla dodatečně 

a je ukotvena jen v rámci Smlouvy o EU. Evropská rada jako nejvyšší politická reprezentace 

EU je úzce spjatá s mechanismem svolávání mezinárodních konferencí. 

Národní zájmy a hledání společného stanoviska 

Evropská rada je prostorem, kde jsou reprezentovány národní zájmy členských států 

EU. Postavena je na mezivládním principu, ten zaručuje rovnost a suverenitu všech členů. 

Rada můţe vydávat politická rozhodnutí, která se týkají EU. Hlavní úkol spočívá v artikulaci 

národních zájmů a v hledání společného stanoviska všech zúčastněných zemí. Evropská Rada 

určuje všeobecnou linii integračního vývoje. 

Podpora fungování institucí Společenství 

Formování obecných politických moţností a limitů na nejvyšší úrovni brání 

zablokování institucionální soustavy a přispívá k efektivitě jednání v rámci institucionálního 

trojúhelníku EU. Hledání politických dohod na půdě Evropské rady zčásti snímá z Komise 

odpovědnost za stanovení nových integračních cílů a neoslabuje ji v její legislativní roli. 

Působnost Evropské rady 

Evropská rada funguje jako strategický orgán odpovědný za základní politická 

rozhodnutí, řešení závaţných politických problémů a určování směru vývoje evropské 
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integrace. Slouţí jako fórum pro vrcholnou politickou diskuzi v krizových situacích 

a napomáhá vyřešit případné spory a neshody mezi členskými státy. 

Summit obvykle dává podněty k úpravě zakládajících smluv, vyjadřuje se k vnějším 

vztahům Evropské unie a Společné zahraniční a bezpečnostní politice. V prohlášeních 

se hlavy států společně vyjadřují ke konkrétním tématům a problémům. 

Evropská rada neschvaluje právní normy, ale přijímá politická rozhodnutí o prioritách 

budoucího vývoje. Závěry jednání summitu jsou důleţitým návodem pro činnost Evropské 

komise i Rada EU. Po kaţdém zasedání Evropská rada povinně předkládá Evropskému 

parlamentu zprávu o jednání. Kaţdý rok písemnou zprávou informuje o pokroku, kterého 

Unie dosáhla. 

Zasedání Evropské rady 

Evropská rada se do roku 1986 pravidelně scházela dvakrát ročně na oficiálních 

zasedáních. Nový jednací řád, přijatý na summitu v Seville v roce 2002 stanovil periodu 

 čtyř setkání. V případě potřeby se můţe Evropská rada sejít na tzv. mimořádných zasedáních. 

         Setkání Evropské rady se konají v Bruselu. V souladu s Lisabonskou strategií se od roku 

2000 summit, konaný v březnu, věnuje ekonomickým a sociálním otázkám a záleţitostem 

týkajícím se ţivotního prostředí. Vyţaduje-li to situace, svolá předseda Evropské Rady 

mimořádné zasedání Evropské rady. [1] 

        Zasedání se účastní hlavy jednotlivých členských států, respektive premiéři členských 

zemí, kterým předsedá Stálý předseda Evropské Rady. Jako plnoprávný člen je přítomen 

předseda Evropské komise. Jednání se účastní vysoký představitel Unie pro zahraniční věci 

a bezpečnostní politiku.  

Předseda Evropské rady je volen Evropskou velkou radou kvalifikovanou většinou 

na funkční období 2,5 roku s moţností znovuzvolení dvakrát po sobě. Úkolem předsedy 

je řídit politiku Evropské rady a zastupovat Unii v mezinárodních vztazích. Pokud Evropská 

rada rozhoduje hlasováním, tak se její předseda a předseda Komise hlasování nezúčastní. 

V případech, kdy Evropská rada přijímá usnesení jednomyslně, není zdrţení se hlasování 

překáţkou pro přijetí usnesení. 

Změnou je i samotné zřízení nové funkce předsedy Evropské rady. Dosud tuto funkci 

zastával vedoucí představitel státu předsedajícího v Evropské Radě. Lisabonskou smlouvou 

se tato pozice mění na stálou. V čl. 15 odst. 6 SEU jsou vymezeny pravomoci předsedy 
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Evropské rady, který především vede jednání Evropské rady a usiluje o dosaţení dohody mezi 

jejími účastníky. Funkce předsedy Evropské rady má i symbolickou rovinu, neboť se bude 

jednat o osobu, kterou lze připodobňovat k prezidentovi či nejvyššímu představiteli Unie. 

Na setkání Evropské rady se prezentují národní zájmy členských států EU, 

přičemţ hlavním úkolem je hledání konsensu a společného stanoviska všech zúčastněných 

aktérů. Jednání se řídí mezivládním principem, který zaručuje rovnost a suverenitu všech 

členských zemí. Evropská rada obvykle rozhoduje konsensem. V některých případech přijímá 

rozhodnutí jednomyslně nebo kvalifikovanou většinou, podle toho, co stanoví Smlouva.       

Po skončení summitu jsou zpravidla zveřejňovány závěry uplynulého předsednictví. [1, 3, 10] 

Rotace 

Problém, který nastal s fungováním předsednictví v Unii, byl stanovení mechanismu 

jeho rotace. Základní podmínkou je zachování rovného přístupu k předsednictví, bez ohledu 

na velikost či ekonomickou sílu členských zemí.[1] 

Abecední princip 

První abecední rotační princip stanovila Smlouva o Evropském společenství uhlí  

a oceli - ESUO. Systém po rozšíření o Portugalsko a Španělsko byl změněn na letní a zimní 

předsednictví.  

Nový systém rotace 

Abecední systém byl definitivně změněn v roce 1995. Souviselo to s přijetím Finska, 

Švédska a Rakouska do EU. Změna principu rotace byla motivována rozvojem SZBP, byla 

potřeba vytvořit stabilní vnější reprezentaci Společenství. Cílem systému rotace bylo zajistit, 

aby v rámci trojice po sobě jdoucích států byla zastoupena vţdy jedna velká země 

a aby po sobě nenásledovaly neutrální země a ani noví členové EU. [1] 

Rotace po roce 2004 a 2007  

Zásahem do rotačního systému byla jeho úprava pro období po rozšíření EU v roce 

2004 a 2007. Nový seznam zahrnuje systém rotace předsednických zemí po šesti měsících 

od roku 2007 do roku 2020. Jsou zde zohledněná kritéria velikosti a geografické polohy států. 

Ve skupině tří po sobě následujících států se nacházejí státy různé velikosti a vţdy alespoň 

jedna z členských zemí, která přistoupila v letech 2004 a 2007. 
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Předsednictví a Vysoký zmocněnec pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku 

Instituce předsednictví EU byla během vývoje předmětem řady reformních návrhů. 

Nejčastěji se jednalo o úpravy systému rotace. Objevovaly se i iniciativy doporučující 

nahrazení samotného principu předsednictví. Jako alternativy se zvaţovaly návrhy 

na kolektivní předsednictví několika zemí nebo na volbu předsedy Unie, která by byla 

doprovázena prodlouţením období předsednictví s moţností aţ na pět let. Amsterodamská 

smlouva zřídila post Vysokého zmocněnce pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku -

SZBP. Touto úpravou bylo dosaţeno nezbytné kontinuity reprezentace v oblasti SZBP,  

byl to jeden z hlavních cílů reformních návrhů. Byla tak zachována vedoucí pozice 

momentálně předsedajícího státu. Lisabonská smlouva zřizuje funkci předsedy Evropské rady, 

kterého také Evropská rada volí kvalifikovanou většinou na dva a půl roku. Můţe být zvolen 

dvakrát po sobě. Jednou z funkcí předsedy Evropské unie je vnější zastupování Unie 

v záleţitostech SZBP. Je jmenován Evropskou radou velkou kvalifikovanou většinou 

a podléhá souhlasu předsedy Komise. Současně však jako místopředseda Komise podléhá 

schválení Evropským parlamentem. Ten má jako zmocněnec Rady přispívat k vytváření 

SZBP a vykonávat ji, současně je také jedním z místopředsedů Komise. Délka funkčního 

období není smlouvou stanovena, předpokládá se, ţe je tímto obdobím délka mandátu Komise 

a to 5 let. [1, 2, 3, 5,] 

Lisabonská smlouva a Evropská rada  

Evropská rada bude prvně formálně začleněna do unijního institucionálního rámce. 

Stane se jedním z orgánů Unie, její působnost a organizace je upravena Smlouvami.         

Nová úprava ve Smlouvě o EU zakotvuje základní poslání Evropské rady. Evropská rada 

bude dávat Unii podněty pro její rozvoj a vymezovat její obecné politické směry a priority. 

Výslovně stanoví, ţe Evropská rada nevykonává legislativní funkci. 

 Pokud Smlouvy nestanoví jinak, rozhoduje Evropská rada konsensem.   

Kvalifikovanou většinou rozhoduje ER např. o přijetí rozhodnutí, kterým se stanoví seznam 

sloţení Rady. Výjimku tvoří sloţení pro obecné záleţitosti a sloţení pro zahraniční věci.     

Pro hlasování ER kvalifikovanou většinou platí stejná pravidla jako pro hlasování 

kvalifikovanou většinou v Radě. Jednomyslně rozhoduje ER např. o přijetí rozhodnutí podle 

tzv. přechodové klauzule. Prostou většinou ER rozhoduje v procedurálních otázkách 

a o přijetí svého jednacího řádu. Pokud Evropská rada rozhoduje, jinak neţ konsensem, 

její předseda a předseda Komise se jej neúčastní. Generální sekretariát Rady je nápomocen 
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rovněţ ER. 

V souvislosti s institucionalizací Evropské rady bylo třeba připravit a schválit její jednací 

řád. Jednací řád ER byl přijat prostřednictvím písemné procedury rozhodnutím ER. Schválený 

text formalizuje dosavadní praxi jednání ER s výjimkou, ţe povinnosti a pravomoci 

vedoucího představitele předsednické země přebírá stálý předseda. V jednacím řádu závazně 

zakotveno, ţe se stálý předseda bude pravidelně scházet a úzce spolupracovat s rotujícím 

předsednictvím a Komisí.  V nepřítomnosti stálý předseda bude zastupován představitelem 

předsednické země. Akty přijaté Evropskou radou budou předmětem přezkumu Soudním 

dvorem Evropské unie. [2, 5, 12] 

Rada Evropské unie 

Rada Evropské unie (Rada EU či zkráceně jen Rada) nebo dříve Rada ministrů je hlavní 

rozhodovací institucí Evropské Unie. Zřízená byla v padesátých letech zakládajícími 

smlouvami. Reprezentuje národní zájmy členských států a má rozsáhlé zákonodárné 

a výkonné pravomoci. Kaţdá členská země je v Radě zastoupena na ministerské úrovni. 

Vzhledem k širokému rozsahu oblastí, za něţ je Rada zodpovědná, neexistuje v Radě stálé 

členství. Konkrétní sestava je odvozena od tématu setkání. Celkem existuje deset rad různého 

sloţení, před ratifikací Lisabonské smlouvy bylo rad pouze devět. K nejdůleţitějším patří 

zasedání Rady pro zahraniční věci, skládá se z ministrů zahraničí, nebo např. ECOFIN – 

zasedání ministrů hospodářství a financí. [2, 8, 19, 20] 

Struktura a funkce 

Rada EU je primárně definovaná jako rozhodovací orgán, ale rovněţ má sekundárně 

plnit iniciativní funkce. K navrţení legislativních opatření nemá přímé pravomoci, 

o vypracování konkrétního aktu musí poţádat Komisi, ale za určitých okolností můţe 

vystupovat jako mezivládní fórum členských zemí. Na základě toho titulu disponuje 

politickým mandátem, ten ji umoţňuje rozhodovat o dalším integračním posunu Společenství 

a nových mezinárodních závazcích. [19, 20, 26, 31, 63] 

Vztah Rady a Komise 

Součástí jednání Rady je asistence Komise. Zástupce Komise se účastní zasedání 

Rady. Je to nezbytné z několika důvodů. Především je to nutnost harmonizace programu 
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a časové posloupnosti zasedání Rady, k tomu můţe přispět vzhledem k roli iniciátora 

evropské legislativy. Funkce koordinátora agendy mezi integračními sektory je doplněna rolí 

Komise jako tzv. manaţera legislativního procesu. Po předloţení návrhu Radě a podřízeným 

výborům můţe Komise návrh v případě potřeby stáhnout. Uvedená moţnost spolu s jejím 

monopolem na legislativní iniciativu umoţňuje Komisi bránit vzniku situací, které potom 

vedou k zablokování rozhodovacích procesů. V případě, ţe taková situace hrozí, Komise svůj 

návrh stáhne a zabrání tím případnému pouţití veta nebo vzniku politického napětí. 

Spolupráce mezi Komisí a Radou byla a zůstává důleţitou podmínkou efektivního 

plnění vytyčených cílů Společenství. Případný nesouhlas ve spolupráci v některých otázkách 

se zpravidla projevil stagnací integračního rozvoje. Jako příklad bývá povaţována otázka 

budování společného trhu, který zůstával předmětem integračního úsilí po řadu desetiletí. [1, 

19, 20, 31] 

Způsoby a mechanismy jednání 

 

Zasedání Rady 

Zasedání Rady se účastní ministři členských států s doprovodem, předseda Komise  

a generální tajemník Rady.  Zasedání Rady se běţně účastní 120 – 130 osob.  

Sloţení a velikost delegací jednotlivých států není omezená, pouze s výjimkou, kdy je 

vyhlášeno tzv. omezené zasedání. 

Počet zasedání Rady ministrů ve všech podobách roste úměrně s postupným 

přesouváním agendy Společenství na supranacionální úroveň. V roce 1975 se Rada sešla 

57krát, v roce 1994 to bylo 92krát. Zasedání Rady EU nejčastěji svolává předsedající stát, 

ale podnět k setkání můţe dát kterákoliv země či předseda Komise. Běţným místem zasedání 

je Brusel nebo Lucemburk případně předsednická země, protoţe se schůzky domlouvají 

minimálně 7 měsíců dopředu. Mimořádná zasedání nemají ţádná omezení, ani co se místa 

konání týká. Rada ministrů můţe v případě potřeby přizpůsobit místo setkání zasedání jiné 

mezinárodní organizace, jako třeba Severoatlantická aliance - NATO  nebo Všeobecná 

dohoda na clech a obchodu GATT. [1] 
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Příprava a jednání 

Agenda Rady je připravována v předstihu. Jednací řád Rady vyţaduje zaslání 

programu jednání zúčastněným stranám jiţ 14 dní před zahájením. [1, 19, 20] 

Generální sekretariát Rady EU 

Odpovědnost za splnění úkolu nese sekretariát vedený generálním tajemníkem 

a Výbor stálých zástupců. Sekretariát je tvořen asi 2000 zaměstnanci. 

  Sekretariát je rozčleněn na generální ředitelství. Základním úkolem sekretariátu je 

organizace a kontrola přípravy materiálů po technické a jazykové stránce na základě záznamů 

pořizování zápisů z jednání Rady. Důleţitým úkolem sekretariátu je spolupůsobit po boku 

Komise tak, aby byla činnost evropských orgánů koordinovaná a nepřetrţitá.                   

Spolu se sekretariátem se na přípravě agendy a jednání podílejí jednotlivé výbory v čele 

s Výborem stálým zástupců. 

Výbor stálých zástupců (COREPER) 

COREPER je zkratka z francouzského názvu Comité des Représentants Permanents. 

Hlavním úkolem výboru je poskytování asistence členským státům při přípravě evropské 

legislativy v rámci jednání Rady a při udrţování kontaktů s dalšími orgány Společenství. 

Soustava výborů 

COREPER je zastřešující a nejvíce patrnou institucí v soustavě výborů, které 

se vyvíjely postupně v závislosti na agendě projednávané v Radě. K soustavě výborů patří 

např. Zvláštní výbor pro zemědělství, Politický výbor pro SZBP, Výbor pro justici a vnitřní 

zkušenosti, Výbor pro zaměstnanost, Výbor pro energetiku, Měnový výbor. K efektivnímu 

jednání Rady má přispívat celá řada pracovních skupin, podle otázek, jimiţ se zabývají. [1] 

Složení a funkce COREPER 

Udrţování stálých členů a ostatních výborů je pro členské státy důleţité. Význam bývá 

srovnáván se zastoupením u mezinárodních organizací. Členové výborů jsou reprezentanty 

zájmy členských států a hájí národní stanoviska. Jejich cílem je obhajoba stanovisek 

členských zemí. Výbory se setkávají jednou týdně. Ve většině případů jsou náplní zasedání 
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konkrétní legislativní předlohy, u nichţ se zajišťuje soulad navrhovaného technického řešení 

s pozicemi jednotlivých států. 

COREPER je včleněn do procesu přijímání legislativy, je moţno jej klasifikovat 

v rámci legislativního procesu jako předstupeň Rady. Jeho základním úkolem je příprava 

zasedání Rady. COREPER se podílí spolu s generálním sekretariátem na permanentním 

hledání konsenzu mezi účastnickými zeměmi navzájem a evropskými institucemi a národními 

vládami. Stanoviska členských států nejsou představována zástupci ve výborech, tuto funkci 

plní právě stále reprezentace členských států. Sloţení a velikost se liší v závislosti na strategii 

jednotlivých zemí a na geografické vzdálenosti členských států od Bruselu.[1] 

Projednávání legislativní předlohy 

Výbory a pracovní skupiny s předlohou připravenou Komisí jsou uspořádány  

dle politické a odborné kompetence. Návrh je nejprve posuzován jednotlivými pracovními 

skupinami, do návrhu se začleňují technické připomínky a otázky podle poţadavků členských 

států. Po zapracování změn postupuje návrh do struktury výborů. Předloha je dle svého 

obsahu zkoumána. Posledním stadiem je projednání v zastřešujícím Výboru stálých zástupců, 

ten usiluje o sladění odlišných stanovisek dříve, neţ dojde k jednání na hlavním zasedání 

Rady ministrů. Tímto způsobem jsou prověřené všechny návrhy předkládané Radě. 

COREPER II 

Výbor stálých zástupců existuje ve dvou podobách. Tzv. COREPER II je sloţen 

z velvyslanců stálých misí a věnuje se politicky a ekonomicky důleţitým poloţkám agendy, 

jako např. zahraniční vztahy, institucionální otázky, problémy rozvoje, rozpočtu a ECOFIN. 

Spolu se sekretariátem Rady připravuje materiály pro zasedání Evropské rady. [1] 

ROZHODOVACÍ PROCEDURY 

Za základní podmínku úspěšného přijetí rozhodnutí v Radě je povaţovaná komunikace 

mezi všemi orgány. Klíčová je komunikace v Radě, Komisi a Evropském parlamentu. 

Základním komunikačním prostředkem jsou písemné informační kanály. Informační kanály 

jiţ byly nedostatečné, a z toho důvodu byl vytvořen nový útvar tzv. trialog. Jde o pravidelné 

setkávání předsedy Rady, Komise a Evropského parlamentu. Hlavním cílem je harmonizace 

postupu všech tří orgánů. 
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Způsoby a přijímání legislativy 

Smlouvy specifikují celou řadu procedur a určují přesně postupy a povinnosti Rady 

také včetně nezbytných kvót a časových limitů, také míru zainteresovanosti poradních orgánů, 

Evropského parlamentu a Komise". [1, str. 244].  

Od 1. listopadu 2014 bude platit pro kvalifikovanou většinu systém dvojí většiny, 

budou mít členské státy, které nesouhlasí s přijetím konkrétního aktu kvalifikovanou většinou, 

avšak společně nedosahují blokační menšiny, moţnost dosáhnout za určitých podmínek 

odloţení hlasování o tomto aktu na přiměřenou dobu, během níţ Rada vyvine úsilí k dosaţení 

širšího konsensu. Tento mechanismus bude upraven prováděcím rozhodnutím Rady.        

Podle navrţeného znění rozhodnutí budou moci oznámit Radě svůj nesouhlas s přijetím aktu 

a dosáhnout tak odloţení hlasování členové Rady, kteří zastupují alespoň 75 % obyvatel 

nebo 75 % počtu členských států nutných k vytvoření blokační menšiny, a to v období mezi  

1. listopadem 2014 a 31. březnem 2017. Stejný mechanismus bude pouţitelný i po 31. březnu 

2017, avšak s tím rozdílem, ţe bude postačovat, aby se proti návrhu vyslovili členové Rady, 

kteří zastupují alespoň 55 % obyvatel nebo 55 % počtu členských států nutných k vytvoření 

blokační menšiny. 

 

Konzultační procedura 

Historicky nejstarší a nejjednodušší konzultační procedura. Rada ministrů rozhoduje 

nezávisle po konzultaci s Evropským parlamentem. Stanovisko Evropského parlamentu není 

pro Radu ministrů nijak závazné. 

Procedura spolupráce 

Rada ministrů v proceduře spolupráce nerozhoduje jiţ nezávisle na Evropském 

parlamentu. Případný nesoulad je mezi Radou a Evropským parlamentem řešen 

tzv. společným postojem Rada můţe obhájit své stanovisko vůči Evropskému parlamentu 

jednomyslným hlasováním. 
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Procedura spolurozhodování 

Nejčastější pouţívanou procedurou je spolurozhodování. Procedura spolurozhodování 

předpokládá sladění stanovisek Rady a Evropského parlamentu v dohodovacím řízení. 

Procedura spolurozhodování je postavena na dvou čteních. Sníţení počtu čtení zrychlilo 

průběh procedury a hlavně umoţnilo Evropskému parlamentu reagovat rychle v případě 

nesouhlasu. Procedura spolurozhodování můţe relativně v krátké době vést k vetu 

Evropského parlamentu, a tímto k ukončení celého procesu, pokud v něm byla jasná 

neslučitelnost stanovisek obou orgánů. 

Hlasování v Radě 

Rada ministrů nerozhoduje v rámci daných postupů jednotným způsobem,  

ale v závislosti na proceduře a to buď kvalifikovanou většinou, prostou většinou  

či jednomyslně. Rada můţe k hlasování přistoupit při nadpolovičním počtu svých členů. 

Ministři se mohou nechat zastoupit při hlasování, a to vedoucím mise nebo ministrem jiného 

státu. 

  Rada má ve smlouvách daná přesná pravidla, dle kterých rozhoduje. Smlouvy definují 

pouţití hlasování většinou, kvalifikovanou většinou, jednomyslnost a hlasování podle 

zvláštních modelů. Příkladem můţe být Smlouva o ES revidovaná Smlouvou z Nice, Rada 

rozhoduje dvoutřetinovou většinou s uplatněním váţených hlasů. Od zaloţení Společenství je 

nárůst poloţek s rozhodováním kvalifikovanou většinou na úkor jednomyslnosti. 

Jednomyslnost zůstává vyhrazena jen důleţitým otázkám ovlivňujícím národní zájmy 

členských států a rozhodnutím ve smyslu ústavních změn. Kvalifikovaná většina je 

v současnosti standardním rozhodovacím mechanismem. [1, 19, 20, 26] 

Jednomyslné hlasování 

Jednomyslnost je důleţitým způsobem hlasování Rady. Hlasování o otázkách 

vyţadujících konsenzus je vyhrazeno pro rozhodování v politicky citlivých oblastech.     

Kaţdá země disponuje jedením hlasem a předloţený návrh můţe kdykoliv vetovat. 

Jednomyslný postup v Radě umoţňuje se zdrţet hlasování. 
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Prostá většina 

Členské státy se snaţí i v těch otázkách, kde to není vyţadováno, o dosaţení konsenzu, 

aby mohly reprezentovat stanovisko. Pokud konsenzus není moţný, přistupuje se k hlasování, 

které vyţadují smlouvy. Rozhodování prostou většinou Rada vyuţívá v situacích, kde není 

stanoveno dosaţení kvalifikované většiny nebo konsenzu. V praxi je většinové hlasování 

pouţíváno u procedurálních otázek.  

Hlasování kvalifikovanou většinou 

Hlasování kvalifikovanou většinou je v současnosti nejčastěji vyuţívaným modelem. 

Hlasy pro tento způsob jsou hlasy členských zemí „váţeny“. Počet hlasů přiděleným 

jednotlivým zemím se upravuje v souvislosti s rozšířením Společenství. Proces váţení hlasů 

a určování vlivu dané země při hlasování je významnou politickou otázkou, protoţe ovlivňuje 

schopnost členských zemí utvářet koalice. Hlasy jsou zemím přidělovány 

na základě mnoha faktorů, nejčastěji v závislosti na počtu obyvatel. 

Podíl kladných hlasů, které jsou nutné pro schválení, se pohybuje  

okolo 73, 9 % z celkového objemu hlasů. Stanovení přesného počtu hlasů nutných  

pro schválení legislativy bylo vţdy těţkou otázkou. 

 Rozšíření EU na 27 zemí umoţňuje rozdělení zemí do kategorií malých a velkých 

států. Schvalování legislativy na návrh Komise, je nezbytné hlasování Rady kvalifikovanou 

většinou, vyţaduje dosaţení 70 % kladných hlasů, hlasování je platné za účasti většiny 

členských států. V případě 27 členských států model předpokládá získání 255 kladných hlasů 

a nejméně 14 hlasujících zemí. 

 

Blokační menšina 

Významnou poloţkou, která vyplývá z rozhodování na základě kvalifikované většiny 

je stanovení blokační menšiny. Jedná se o hodnotu hlasů těch států, které nesouhlasí 

s projednávaným návrhem. Blokační menšina vzniká přirozeným odvozením od počtu hlasů 

nezbytných pro zablokování rozhodnutí. Schopnost koalice zemí zablokovat jednání Rady má 

význam při určování konkrétního prahu kvalifikované většiny při rozšíření. Blokační menšina 
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byla tvořena okolo 30 % hlasů, klesá s rostoucím počtem členských států. Blokační menšina 

můţe být vytvořena nejrůznějším mnoţstvím koalic vytvořených z různých skupin států. [1] 

Velká většina 

"Pokud Rada rozhoduje o otázkách, které nevycházejí z návrhů předloţených Komisí, 

nejsou běţná pravidla pro hlasování kvalifikovanou většinou pro přijetí rozhodnutí 

dostatečná. Rada je nucená hlasovat pod zesílenou podmínkou, označovaná jako tzv. velká 

většina." [1, str. 253]. Podmínkou schválení aktu v Radě je dosaţení stanoveného počtu hlasů 

a získání podpory od určitého počtu států. V současnosti při počtu 27 členských států 

odpovídá velká většina 255 hlasům pocházejícím z minimálně 18 států. Zavedením způsobu 

hlasování velké většiny je výsledkem snahy členských států o dosaţení maximálního 

konsenzu. 

Nová většina v Radě 

V souvislosti s revizí procesu přijímání rozhodnutí byla v rámci Smlouvy z Nice 

navrţena alternativa tzv. hlasování dvojí většiny. Vzhledem k tomu, ţe existují podmínky 

většiny států a většiny hlasů členských zemí v Radě, byl ještě třetí poţadavek 

a to, aby souhlasící skupina států tvořila minimálně 62 % obyvatel EU. Tato skupina má 

posilovat zájmy obyvatel EU na úkor zájmů národních států, je to taková pojistka, která 

občany EU chrání před přijetím nevhodné legislativy. Jedná se ale spíše o ustanovení 

posilující zájmy velkých a lidnatých členských zemí. Tento systém není uplatňovat 

automaticky, ale aţ na základě ţádosti. Je tím zajištěno, ţe princip třetí většiny nebude 

znamenat překáţku v běţném rozhodování a zpomalování rozhodovacího procesu. [1] 

Lisabonská smlouva a Rada Evropské unie 

Úloha Rady se skoro nezměnila. Rada spolu s Evropským parlamentem schvaluje 

legislativní návrhy a rozpočet a má hlavní úlohu při společné zahraniční a bezpečnostní 

politice a koordinaci hospodářské politiky. 

Zásadní změna se týká způsobu hlasování. Pokud Smlouvy nestanoví jinak, rozhoduje 

se kvalifikovanou většinou. Vliv v praxi se promítne v tom, ţe se bude kvalifikovaná většina 

pouţívat v mnoha nových oblastech, příklad přistěhovalectví a kultura. 

Od roku 2014 dojde ke změně hlasování na základě dvojí většiny států. Aby návrhy 
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právních předpisů EU byly schváleny, musí získat většinu hlasů členských zemí,  

coţ je 55 %, které představují nejméně 65 % obyvatel Unie. Tento systém umoţní malé 

skupině členských států vyjádřit nesouhlas s rozhodnutím. Rada bude muset udělat maximum 

pro nalezení řešení, které bude přijatelné pro obě strany. [2, 5, 12] 

 

2.2 EVROPSKÁ KOMISE  

Evropská komise je výkonný a iniciativní orgán. Komise je oprávněna předkládat 

Radě Evropské unie legislativní návrhy. Výjimka je v oblasti hospodářské soutěţe,  

kdy Komise můţe vydat sama právní předpisy. Rada Evropské unie můţe zmocnit Komisi, 

aby vydala předpisy ke schválení. Komise má sledovat dodrţování práva Společenství a můţe 

proti členskému státu, který řádně neplní své povinnosti zahájit příslušné řízení.  

Například v oblasti hospodářské soutěţe můţe dávat pokuty i jednotlivým osobám, firmám  

a organizacím. [2] 

Komise zastupuje Evropskou unii navenek. Udrţuje diplomatické styky a sjednává 

mezinárodní smlouvy.  Sídlo Komise je v Bruselu, kanceláře Komise jsou i v Lucemburku.  

Sloţení Komise je popsáno v následujících podkapitolách. 

 

Předseda Komise 

Prvním krokem při sestavení Komise je volba předsedy. Na základě politické dohody 

se střídají reprezentanti malých a velkých členských států. Kandidát na předsedu musí být 

osobností, která je schopná získat všeobecnou podporu. Volba předsedy Komise je klíčová 

pro pozdější politický vliv Komise, s tím související schopnost ovlivňovat integrační proces. 

Určitou roli můţe hrát odstupující předseda, který je osobností s velkým politickým vlivem 

a můţe členským státům navrhnout vhodného nástupce. Předseda Komise je volen na pětileté 

funkční období. Předseda má pravomoc rozdělovat resorty jednotlivým komisařům a také má 

právo měnit strukturu Komise během funkčního období. Komisaři mají povinnost odstoupit 

z úřadu na ţádost předsedy Komise. Ţádost musí být podpořena souhlasem Komise. Komise 

má pět místopředsedů, ti jsou voleni uvnitř Komise z jejích členů.[1, 11, 17] 

Podle Lisabonské smlouvy se jedním z místopředsedů Komise stává automaticky 

vysoký představitel Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku, jmenuje ho kvalifikovanou 
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většinou se souhlasem předsedy Komise Evropská rada, ta ho můţe stejným způsobem také 

odvolat. Předseda Komise a celá Komise jsou potvrzeni Evropským parlamentem. 

Členové Komise (komisaři) 

Druhým krokem při sestavování Komise je výběr členů, komisařů. Komise se skládá 

z komisařů. Ti jsou z členských států, vlády členských států je do funkce navrhují, nemohou 

přijímat instrukce z kteréhokoliv státu. Komisaři jsou povinni prosazovat zájmy Unie. 

Komisaři jsou jmenovaní Radou Evropské unie a prezidentem Evropské komise a voleni 

Evropským parlamentem.  

Počty komisařů prošly mnoha změnami. Před vstupem deseti členských států měla 

Komise 20 komisařů. Státy - Francie, Itálie, Německo, Španělsko a Spojené království měly 

dva komisaře a 10 členských států mělo jednoho. 1. května 2004 se navýšil počet komisařů 

na 30 – kaţdá z nových členských států měla jednoho komisaře. 18. listopadu 2004 se ujala 

vlády nová Evropská komise a došlo ke sníţení komisařů na 25 – kaţdá země má uţ jednoho 

komisaře. Přistoupením 1. ledna 2007 dvou nových států má Komise 27 komisařů. Bude 

zajištěno, aby všechny členské země byly spravedlivě zastoupené. Rada se bude snaţit,  

aby systém zohlednil demografickou a geografickou situaci členských zemí. [1] 

Vztah komisaře a členské země 

Členové Komise nereprezentují své země, ale hájí zájmy Unie. Nezávislost komisařů 

na členských státech je daná smlouvou. Při plnění svých povinností nesmí poţadovat  

ani přijímat pokyny od ţádné vlády a ani orgánu. Pokud je jakékoliv jednání neslučitelné 

s jejich funkcí, zdrţí se. Kaţdý členský stát se zavazuje respektovat tuto zásadu a neusilovat 

o ovlivňování členů Komise při plnění úkolů. Členové Komise nemohou po dobu výkonu 

funkce vykonávat ţádné jiné placené ani neplacené povolání. Dále se zavazují respektovat 

povinnost čestnosti a uváţlivosti, pokud se jedná o přijímání určitých funkcí nebo výhod 

po skončení funkčního období. Komisaři v případě porušení závazku nezávislosti, mohou být 

odvolání Evropským soudním dvorem. [1, 17] 
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Úřady komisařů  

Předseda Komise po svém jmenování rozděluje členům příslušné resorty 

a kompetence. Předseda k tomu přistupuje s jistým ohledem na přání a potřeby členských 

států. Významné resorty jsou zahraničí, rozpočet, zemědělství, vnitřní trh, vnější vztahy apod. 

Členské státy se prostřednictvím komisařů snaţí ovlivňovat sektory, které se dotýkají jejich 

národních zájmů. 

Administrativní aparát 

 

Generální ředitelství 

Komisaři řídí resorty, jejich problematika je na administrativní a technické úrovni 

ošetřena v tzv. generálních ředitelstvích. Členění generálních ředitelství na jednotlivé oblasti 

je podobné vládním úřadům. Generální ředitelství se člení na tři aţ čtyři ředitelství. 

Ředitelství se člení na divize. Uspořádání jednotlivých ředitelství záleţí na konkrétním 

sektoru. Značně se tedy liší jak z hlediska vnitřní organizace, tak velikosti. V současné době 

máme 36 generálních ředitelství.  Generální ředitelství má asi kolem 400 osob.  K největším 

generálním ředitelstvím patří personální a administrativní a dále pro oblast výzkumu. 

Horizontálně působící úřady 

Součástí členění Komise není jen administrativně-technická struktura tvořená 

generálními ředitelstvími. 

Patří zde celá řada horizontálně působících úřadů, těch, které prostupují jednotlivými 

generálními ředitelstvími. Jedná se například o právní sluţbu zajišťující, aby dokumenty 

a legislativní předlohy Komise byly v souladu se smlouvami a přijatou sekundární 

legislativou. V případě právního sporu je úřad připraven hájit stanovisko Komise  

před Evropským soudním dvorem. K horizontálním orgánům patří také úřad mluvčího, 

statistický úřad a generální sekretariát Komise. [1] 

Generální sekretariát  

Generální sekretariát slouţí pro potřeby komisařů a ke koordinaci kontaktů s dalšími 

institucemi EU. Sekretariát má zajišťovat schůzky komisařů, kabinetů a ředitelů a udrţovat 
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nezbytnou úroveň informovanosti všech příslušných orgánů uvnitř Komise. Jedním z hlavních 

úkolů generálního sekretariátu je sledování všech procedurálních postupů a provádění 

nezbytné konzultace. Struktura je obdobná jako u vnitřního členění generálního ředitelství. 

Jednotlivá ředitelství jsou členěná podle kontaktů, které udrţují s ostatními institucemi. 

Zásadní význam generálního sekretariátu a úřadu tiskového mluvčího a právní sluţby, vedl 

k přímé podřízenosti těchto sluţeb předsedovi Komise. 

 

Tlumočnictví a překladatelská činnost 

Poslední z horizontálně působících sluţeb je tlumočnická a překladatelská činnost.  

Odpovědnost za něj a Generální ředitelství pro tlumočení má po rozšíření v roce  

2007 komisař pro mnohojazyčnost. Ve Společenství je v současné době 23 oficiálních jazyků. 

Společenství v těchto jazycích projednává a následně publikuje všechny právní akty a má také 

povinnost vyplývající ze smluv, zajistit komunikaci v těchto jazycích s evropskou veřejností. 

[17] 

Mnoho jazyčné prostředí s sebou přináší komplikace v komunikaci a časové prodlevy 

při přijímání rozhodnutí. Nejnáročnějším důsledkem multilingvistického prostředí Komise je 

vyhotovování překladů pracovních verzí legislativních textů a následně oficiálních dokumentů 

Společenství ve všech oficiálních jazycích. Problémem je hledání odpovídajících ekvivalentů 

pro klíčové termíny. 

Velikost administrativy 

Administrativní struktura Komise zahrnuje přibliţně 16000 aţ 21000 osob. Rozmezí je 

uváděno z důvodu, ţe se neuvádí, zda jsou či nejsou zahrnutí spolupracovníci a konzultanti 

Komise, ti nejsou v přímém pracovním poměru. Administrativní aparát je často kritizován 

pro svůj byrokratický model jednání a svou velikost. Nárůst úředníků Komise je z důvodu 

rozšiřování počtu členských států. Růst byrokratického aparátu Komise je zvětšení pracovní 

náplně a objemu povinností Komise. [1, 17] 
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Funkce Komise  

 

Role Komise v institucionální struktuře EU 

Klíčový význam Komise v institucionální struktuře EU je dán úkolem hájit zájmy 

Společenství oproti zájmům členských států. Komise má usilovat o realizaci středně 

aţ dlouhodobých cílů, na rozdíl od členských států, které se snaţí prosadit své zájmy 

i v kratším čase s ohledem na volební období. Komise můţe být iniciátorem sekundárního 

práva, o přijetí pak rozhoduje Rada ministrů a Evropský parlament. Komise následně realizuje 

celou řadu dalších činností. 

Vymezení funkcí 

K důleţitým úkolům patří např. zastupování Společenství při mezinárodních 

jednáních, při výkonu spolupracuje s Evropskou radou, předsedajícím státem Unie 

a s Vysokým představitelem ZVBP. Komise dále plní roli prostředníka mezi Společenstvím 

a členskými státy, které se snaţí dosáhnout splnění potřeb a zájmů. Komise má za úkol 

sledovat dodrţování evropského práva a plnění vyplývajících povinnosti členskými státy 

a v případě porušení iniciovat proces u Evropského soudního dvora. Komise je pověřena 

řadou výkonných pravomocí a buď přímo na základě textů, či rozhodnutím Rady. [1, 17] 

 

Úkoly Evropské komise  

 

Mezi hlavní úkoly Komise patří legislativní iniciativa, hlasování komisařů, procedury 

schvalování, zastupování Unie na mezinárodní scéně a další. 

 

Legislativní iniciativa 

Legislativní návrhy jsou hlavní náplní práce Komise, ty jsou následně přijímány 

v Radě a v Evropském parlamentu. Agenda je rozdělena do resortů komisařů, ti jsou 

odpovědní za přípravu legislativy. 

První návrh předlohy je vypracován zpravodaji v příslušném generálním ředitelství.   

Je to důleţitá funkce z důvodu prvního nárazníkového pásma se zájmovými skupinami.        

Za funkci zpravodajů zodpovídají dva úřednicí. Sluţebně starší zodpovídá za politické 
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aspekty a druhý za technickou stránku návrhu. Pokud se problém dotýká více náleţitosti,  

je ustanoven koordinátor. 

Hlasování komisařů 

Komise rozhoduje na kolektivním principu. Kaţdý Komisař disponuje jedním hlasem 

a je jedno, jaký má svěřený resort. Předseda Komise má také jeden hlas, případný politický 

vliv je závislý na jeho postavení a osobní autoritě. Po schválení předlohy většinou komisařů 

při hlasování, coţ znamená, ţe za rozhodnutí je odpovědná Komise jako celek a ne jen někteří 

členové.  Komise se snaţí o dosaţení konsenzuálního postoje, ke kaţdému legislativnímu 

návrhu. 

Procedury schvalování 

Procedura schvalování navrţené legislativy je zdlouhavou záleţitostí. Kolegium 

komisařů vyvinulo různé vnitřní mechanismy rozhodování vyuţívané podle závaţnosti 

projednávaného návrhu. [1] 

Zastupování na mezinárodní scéně 

Evropská komise je mluvčí Evropské unie na mezinárodní scéně. Členské státy hovoří 

jedním hlasem na mezinárodních fórech, jako příklad bych uvedla Světovou obchodní 

organizaci. 

Komise odpovídá za vyjednávání mezinárodních dohod. Jako příklad bych uvedla 

dohodu z Cotonou, ta stanovila podmínky důleţitého obchodního partnerství a také pomoc 

rozvojovým zemím v Africe, Tichomoří a Karibské oblasti a státy střední a východní Evropy 

a také bývalého Sovětského svazu. Do současnosti bylo uzavřeno přes 100 smluv, země mají 

významnou technickou pomoc prostřednictvím programů Pomoc Polsku a Maďarsku při 

obnově jejich ekonomik - PHARE a Pomocný program EU - TACIS. [1] 

Lisabonská smlouva a Komise 

 

Nová Komise byla jmenována k 1. listopadu 2009, aby se předešlo redukci počtu 

členů nové EK, na základě Lisabonské smlouvě LS by k tomu muselo dojít, byla současná 

Evropská komise - EK ponechána dočasně a na omezenou dobu ve funkci. Nová EK se ujala 

úřadu 1. února 2010. 
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 Nově ustavená Komise bude mít dle LS po dobu svého funkčního období do 31. října 

2014 bude mít tolik členů, kolik bude mít EU členských států. Od 1. listopadu 2014 měl být 

dle LS počet členů EK redukován na číslo odpovídající dvěma třetinám členských států.      

To znamená, ţe při počtu 27 členských států by Komisi tvořilo 18 komisařů včetně předsedy 

a místopředsedů. Součástí balíku záruk byla politická dohoda, ţe vstoupí-li LS v platnost, 

bude v souladu s nezbytnými právními postupy přijato rozhodnutí v tom smyslu, ţe kaţdý 

členský stát bude mít v Komisi nadále svého státního příslušníka. Uvedená dohoda bude 

realizována pravděpodobně pouţitím ustanovení, podle kterého Evropská rada můţe 

rozhodnout jednomyslně o změně tohoto počtu, případně prostřednictvím změny Smluv. 

Procedura sestavování Komise podle LS doznává oproti stávající úpravě významných 

změn. Kandidáta na předsedu Komise navrhuje Evropská rada tzv. velkou kvalifikovanou 

většinou s přihlédnutím k výsledku voleb do Evropského parlamentu. Předsedu Komise volí 

Evropský parlament většinou hlasů všech svých členů. Ostatní členové Komise jsou navrţeni 

na základě dohody Rady a předsedy Komise. Členové Komise podléhají schválení 

Evropským parlamentem. Členové Komise mají být vybíráni podle celkové způsobilosti 

a evropanství z osob, které poskytují veškeré záruky nezávislosti. [2, 5, 11, 12] 

 

2.3  EVROPSKÝ PARLAMENT  

 

Evropský parlament je přímo volený orgán Evropské unie. Zastupuje zájmy občanů 

Evropské unie. Jeho počátky sahají do padesátých let. Od roku 1979 jsou členové voleni 

v přímých volbách. Poslanci jsou voleni kaţdých pět let voliči ve všech 27 členských státech 

a kaţdý občan EU registrovaný jako volič je oprávněn volit. Parlament vyjadřuje 

demokratickou vůli občanů EU. Parlament se skládá z poslanců Evropského parlamentu. 

 

Poslanecký mandát 

Charakter mandátu poslance Evropského parlamentu je z politického hlediska 

povaţován za volný a nekumulativní s funkcemi v rámci Společenství. Neslučitelnost 

evropského mandátu není stanovena směrem k národním parlamentním tělesům 

a zastupitelským sborům v niţších politických rovinách. 
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Poslanci a zájmové skupiny  

Kaţdý poslanec Evropského parlamentu je v průběhu výkonu mandátu součástí sítě 

informací a kontaktů. Poslanci udrţují vztahy se členy Komise, s administrativním aparátem 

a experty, dále se stálým zastoupením svého členského státu, se členy Parlamentu 

a s reprezentanty poradních orgánů EU. K činnosti členů Evropského parlamentu patří styk 

se zájmovými skupinami. 

Poslanci se neformálně sdruţují dle svých zájmů napříč politickým spektrem, 

bez ohledu na národnost.  Poslanec sám realizuje okolo 109 kontaktů se zájmovými 

skupinami za rok. Konkrétní mnoţství kontaktů ovlivňuje jejich účast v příslušném výboru 

a národnost. [1, 11, 18, 24] 

Politické frakce 

Evropský parlament je vnitřně členěn do výborů a řízen předsednictvem. 

V Evropském parlamentu, kromě odborných výborů působí od zaloţení ESUO politické 

frakce, jejichţ význam je pro rozhodování v Parlamentu klíčový. Stalých výborů je 

22 v Evropském parlamentu. K vytvoření politické frakce je nutný minimální počet 

19 poslanců z nejméně 5 členských států. Není dovoleno být členem více neţ jedné politické 

frakce.  

Význam politických frakcí 

Politické skupiny se obecně vyznačují vysokou mírou vnitřní spolupráce a vzájemné 

komunikace. Jejich vnitřní organizace a hierarchie v rámci Evropského parlamentu se dost 

liší. 

 Význam politických struktur stále roste a jejich vliv se projevuje hlavně 

v legislativním procesu.  Zakládání politických frakcí má význam pro poslance Evropského 

parlamentu nejen z hlediska pravomocí a prosaditelnosti vlastních politických představ, 

i z finančního důvodu. Politické frakce mají zvláštní nároky na kanceláře, servis a disponují 

vlastními rozpočty. Mezi politické frakce je rozdělena jedna šestina finančních prostředků 

Evropského parlamentu. [1, 18, 24] 
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Vnitřní struktura frakcí 

Poslanci ze svého středu volí vedení frakce sloţené z předsedy, místopředsedy, 

pokladníka a dalších členů. Hlavním úkolem předsednictva frakce je zastupovat politickou 

skupinu navenek, reprezentovat na Konferenci předsedů a řídit vnitřní chod. Uvnitř skupiny 

mohou být tvořeny tematické pracovní skupiny. Jejich členové zajišťují kontakt s výbory 

Evropského parlamentu v průběhu legislativního procesu.[1] 

Politické frakce 

 

 Evropská lidová strana (EPP) 
 

 Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů (S & D)  
 

 Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) 
 

 Zelení - Evropská svobodná aliance (Greens–EFA) 

 

 Evropští konzervativci a reformisté (ECR)  

 

 Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice 

(GUE-NGL) 
 

 Evropa svobody a demokracie (EFD) 

 

 

 

Předsednictvo Parlamentu  

Chod Evropského parlamentu je z organizačního hlediska zajišťován v souladu 

s ustanoveními jednacího řádu výbory a předsednictvem. Předseda je volen poslanci na dobu 

2,5 roku. Předseda reprezentuje sněmovnu a jménem Parlamentu podepisuje schválený 

rozpočet a legislativní akty. Po boku předsedy působí 14 místopředsedů, ti dohromady tvoří 

předsednictvo a kvestoři, ti nemají hlasovací právo, jen poradní hlas. 
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Funkce a pravomoci Evropského parlamentu 

"Evropský parlament má za úkol provádět kontrolu, účastnit se legislativního procesu, 

podílet se na rozpočtovém řízení, přijímat mezinárodní závazky Společenství, sledovat 

porušování základních hodnot a volit hlavní představitele EU". [1, str. 345] 

 

Funkce můţeme obecně rozdělit do 4 základních skupin. 

1. Kontrolní funkce. Evropský parlament disponuje kontrolní pravomocí vůči Komisi, 

které můţe vyslovit nedůvěru. Zahrnujeme zde projednávání výročních zpráv 

a programů nejrůznějších orgánů. 

2. Rozpočtová funkce.  V rozpočtové oblasti má Evropský parlament právo navrhovat 

změny a také odmítnout rozpočet jako celek. 

3. Funkce zvyšování pravomocí Evropského parlamentu se nejvíce týká účasti instituce 

v legislativním procesu. O významnější podíl v legislativním procesu usiluje Evropský 

parlament uţ od vzniku. Lisabonská smlouva rozhodujícím způsobem navýšila 

pravomoci EP právě v oblasti legislativy. 

4. Evropský parlament dále plní celou řadu postupů, jimiţ plní další úkoly. 

K nejvýznamnějším patří tzv. souhlasný postup, ten je uplatňován při schvalování 

zásadních dokumentů Společenství v oblasti vnějších vztahů. Dalším příkladem, 

kde Evropský parlament po boku Rady hlasuje o porušení základních hodnot EU, 

můţe dojít aţ k přijetí sankcí. 

 

 

Kontrolní pravomoci 

Kontrola Komise 

Kontrola Komise patří k základním úkolům Evropského parlamentu od vzniku 

Společenství v roce 1952. 

Procedura vyslovení nedůvěry Komisi, by měla vést k odstoupení. K podání ţádosti 

na vyslovení nedůvěry je nutná minimálně jedna desetina ze zvolených poslanců. Komise je 

odvolaná v tom případě, ţe návrh je přijat 2/3 odevzdaných hlasů přítomných poslanců, 



 

26 

 

ale 2/3 musejí být většinou z celkového počtu poslanců. V praxi to znamená, ţe pro návrh 

musí být minimálně 393 poslanců a musí hlasovat alespoň 524 poslanců z celkových 785.  

 Vyuţití tohoto kontrolního nástroje ze strany Parlamentu vede k pečlivému 

formulování pracovního programu Komise a také to vede k větší spolupráci Komise 

a Evropského parlamentu. [1, 11, 17, 22] 

Kontrola Rady 

Evropský parlament disponuje širokým spektrem kontrolních nástrojů vůči Komisi,  

ale má malé kontrolní nástroje uplatnitelné vůči Radě. Ochota Rady zodpovídat otázky 

Parlamentu vychází z politického závazku uvedeného ve Slavnostní prohlášení o Evropské 

unii ze Stuttgartu z roku 1983.  

Rozpočtové pravomoci 

Rozpočtová pravomoc je jedna ze základní činnosti Parlamentu. V rozpočtové 

pravomoci se prolíná pravomoc Komise a hlavně Rady. Parlament můţe ovlivňovat výdaje 

rozpočtu. Vytváří se 7letá finanční perspektiva a kaţdý rok se vytváří finanční rámec 

a nejdůleţitější roli zde hraje Evropská rada. Parlament musí potvrdit konečné znění. Poslední 

rámec byl schválen v roce 2005 a je platný pro období 2007 – 2013. Výdaje jsou omezené 

na 860 miliardy euro. 

Proces přijímání rozpočtu 

V současné době je průběh přijímání rozpočtu stanoven ve článku 272 Smlouvy o ES 

revidované Smlouvou z  Nice. V první fázi předloţí Komise návrh rozpočtu Radě EU, ta jej 

po odhlasování kvalifikovanou většinou postoupí Evropskému parlamentu, kde je 

projednáván v rozpočtovém výboru. Na projednávání má Parlament 45 dní. V této fázi můţe 

rozpočet přijmout bez změn a návrhů a celá procedura končí. Parlament ale ve většině případů 

během tohoto období se snaţí navrhnout změny v povinné části a předlohu opatřit doplňky 

v nepovinné části. Rada změny posoudí a o jejich přijetí či zamítnutí rozhodne kvalifikovanou 

většinou. V druhé fázi následuje sbliţování vzájemných stanovisek Rady a Parlamentu 

v bodech, které nejsou v souladu. Samozřejmě Rada můţe se změnami souhlasit a na návrhy 

Evropského parlamentu nereagovat. Návrh je přijat se změnami Evropského parlamentu. 

Dalším krokem je návrat předlohy zpátky do Parlamentu. "Evropský parlament můţe 
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do 15 dnů doplnit nebo zamítnout změny svých doplňků, které učinila Rada, a to většinou 

poslanců a současně třípětinovou většinou odevzdaných hlasů. Uplatní tím svou pravomoc 

prosazovat změny v nezávazné části rozpočtu proti vůli Rady". [1, str. 350] 

Lisabonská smlouva a Parlament 

Počet členů Evropského parlamentu (EP)měl podle LS činit 751(750 poslanců 

a předseda EP). Evropská rada z podnětu EP rozdělí mandáty EP jednomyslným rozhodnutím. 

Minimální počet na jeden členský stát je 6 poslanců a maximální počet je 96 poslanců. Česká 

republika má 22 mandátů. Pro volební období 2009-2014 byl počet poslanců stanoven na 736. 

Při vstupu v platnost Lisabonské smlouvy byly dodatečně přijatá přechodná opatření,  

která zajistí do konce parlamentního období 2009–2014 zvýšení počtu poslanců EP z těch 

členských států, které by podle LS měly nárok na více křesel. Návrh vyjmenoval dvanáct 

členských států a jejich přidělení dodatečných poslanců a způsob, jak členské státy navýšení 

počtu svých poslanců realizují. Počet členů EP zvýšil na 754. [2, 5, 11, 12] 

 

2.4  PŘEDSEDNICTVÍ EVROPSKÉ UNIE 

 

Pod pojmem předsednictví EU se rozumí předsedání členské země v Radě Evropské 

unie. Předsednictví se střídá po šesti měsících. V kaţdém roce se o něj dělí dvě země.  

Jedna země v první části roku (tj. leden - červen) a druhá země v druhé části (tj. červenec - 

prosinec). Předsednictví je jedním z nejdůleţitějších nástrojů pro prosazování zájmů 

jednotlivých členských zemí EU a pro ovlivňování činnosti a chodu celé Evropské unie.  

Země se pravidelně v předsedání střídají, aby měly moţnost usměrňovat vývoj unie podle 

vlastních představ. Předsednictví dává příleţitost ke zviditelnění problematiky evropské 

integrace v předsedající zemi. A ke zvýšení prestiţe předsedající země v Unii.  

 

Priority předsednictví 

Kaţdá předsedající země na začátku svého funkčního období předloţí  

Radě EU a Evropskému parlamentu program hlavních cílů, tzv. priorit, kterých hodlá 

dosáhnout. Cíle obvykle vycházejí z aktuálních situací a problémů, kterým EU v daném 

období čelí či které jsou z hlediska země pro ni prioritní. [16, 28, 29, 51] 
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Úkoly předsedající země 

Členská země má za úkol svolávat a řídit všechna zasedání Rady EU, usilovat 

o vytváření všeobecně přijatelných kompromisů. Rovněţ zastupuje Radu EU při kontaktech 

s ostatními institucemi EU, zejména pak s Evropským parlamentem a Evropskou komisí.      

A v neposlední řadě jednat jménem EU s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi. 

Funkce předsednictví  

Předsednictví EU je spolu s Evropskou komisí nejvíce viditelnou reprezentací EU. 

V minulosti předsedající stát sestavoval priority programu a určoval místo zasedání. 

V současné době je volba místa zasedání omezena. Předsednictví umoţňuje jednotlivým 

zemím realizovat vlastní priority a ovlivňovat program organizace. 

Předsedající země neovlivňuje pouze činnost na úrovni Evropské rady, 

ale v půlročním období ovládá celou rozvětvenou strukturu Rady EU a jí podřízených výborů.  

Předsedající země určuje a řídí agendu orgánu ve všech formách a předsedá jim.  Kontroluje 

proces schvalování legislativy.[1, 10, 16] 

Program předsednictví  

Rozdělení funkcí je velmi sloţité a kaţdý autor se dívá na rozdělení jinak. Kupříkladu 

Philippa Sherringtonová povaţuje za nejdůleţitější administrativní funkci a reprezentaci 

předsedajícího země. Prosadit programové priority v EU přirozeně kolísá a nejen v závislosti 

na diplomatických kapacitách zemí. Předsednictví jsou ovlivňována událostmi 

v mezinárodních vztazích i vnitřními přelomy ve vývoji EU. [1] 
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3 PŘÍPRAVA ČR NA PŘEDSEDNICTVÍ A JEHO PRŮBĚH 

Předsednictvím EU se obecně rozumí předsedání jedné členské země v Radě EU. 

Předsednictví není pouhá běţná administrativní funkce, ale je jedním z nejdůleţitějších 

nástrojů pro prosazování zájmů jednotlivých členských zemí EU a pro ovlivňování činnosti 

a chodu celé Evropské unie. 

Předsednictví v Radě EU je nejtěţším úkolem a povinností pro kaţdý členský stát EU.    

Je to výzva pro předsedající zemi, jak se této role chopí a jaké po sobě zanechá stopy. Cílem 

jak toho dosáhnout je včasná a komplexní příprava. [10, 53] 

 

3.1 TRIO PŘEDSEDNICTVÍ 

 Od roku 2008 platí zásada skupinového předsednictví tří zemí, které trvá  

jedena půl roku. Pro zajištění kontinuity politik EU při půlroční rotaci probíhá předsednictví 

dle modelu úzké spolupráce členských zemí v rámci předsednického týmu. Všechny tři země 

se v půlročních intervalech vystřídají v zastávání předsednické funkce. Míra spolupráce 

a sdílení úkolů záleţí na jejich vzájemné dohodě. Tým tří států vypracovává program, jsou 

v něm obsaţeny společné priority, kroky pro zajištění kontinuity prací, způsob představení 

předsednictví v třetích zemích apod. 

Česká republika předsedala Radě EU od 1. ledna 2009. ČR společně s Francií 

a Švédskem tvořila tzv. 18 měsíční předsednictví. Společný 18 měsíční program spolu 

s šestiměsíčním programem předkládají země od roku 2007. Program Tria Francie, Česká 

republika a Švédsko byl formálně přijat Radou pro všeobecné záleţitosti a vnější vztahy 

na zasedání v Lucemburku v roce 2008. Po drobných úpravách byl program zveřejněn  

na stránkách francouzského předsednictví. [10, 53, 66] 

Francie předsedala Radě EU v druhé polovině roku 2008, následovala Česká republika 

a trio uzavřelo Švédsko od července do roku 2009 

Prvními členy Tria v roce 2007 byly Německo, Portugalsko a Slovinsko. Součástí 

druhého Tria byla Česká republika spolu s Francií a Švédskem. Osmnáctiměsíční program 

Tria je výsledek asi rok trvající přípravy prací, tyto tři státní správy mají mezi sebou ţivé 

kontakty na všech úrovních. Program jako takový je dokumentem Rady. Má přinést jasný 

přehled o tom, co se bude v Radě během předsednictví uskutečňovat. [10, 66] 
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Přípravu českého předsednictví od roku 2007 koordinoval Útvar místopředsedy vlády 

pro evropské záleţitosti při Úřadu vlády, který vedl vicepremiér Alexandr Vondra.  

Přípravu předsednictví po stránce organizační, logistické a finanční spadala do kompetence 

PhDr. Jany Heidrichové, náměstkyně Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU a obsahová 

příprava předsednictví včetně přípravy priorit spadala do působnosti Ing. Marka Mory, 

náměstka Sekce pro evropské záleţitosti pod místopředsedou vlády pro evropskou záleţitost 

(viz. příloha č. 1, obrázek 1). Kaţdý resort byl zodpovědný za přípravu svých specifických 

priorit. Příslušní ministři se podíleli na přípravě detailní agendy a vedli jednání s příslušnými 

zainteresovanými komisaři EU a s ostatními členskými státy. [10, 51, 53, 57] 

 České předsednictví se krylo s koncem funkčního období Evropského parlamentu 

a Evropské komise. [29] 

Motto předsednictví 

Česká republika jako své motto pro předsednictví zvolila název „Evropa bez bariér“ 

a to díky stále přetrvávajícím překáţkám evropského integračního procesu. ČR vyjádřila vůli 

k odstranění zbývajících překáţek mezi členskými státy Evropské unie. Zejména v oblasti 

vnitřního trhu a komplikovaných právních předpisů EU i členských států. Tyto překáţky plně 

nedovolují vyuţít potenciálu jednotlivých států a ani Evropské unie jako celku.  

Motto vyjadřuje otevřenost Evropy navenek, vůči celému světu. 

V návaznosti na motto „Evropa bez bariér“ bylo ustanoveno pět prioritních oblastí: 

 Evropa konkurenceschopná a otevřená – důraz na prohlubování 

konkurenceschopnosti, prosazování čtyř svobod a liberální obchodní politiky. 

 Energetika udrţitelná a bezpečná – vytvoření společné strategie pro oblast energetiky. 

 Rozpočet pro budoucnost Evropy - revize rozpočtu a reforma Společné zemědělské 

politiky. 

 Evropa jako globální partner- rozvíjení a posilování transatlantických vztahů, vztahů 

se západním Balkánem a východní Evropou. 

 Evropa bezpečná a svobodná – další rozvoj prostoru svobody, bezpečí a práva. 

 

Národní prioritní oblasti zpracovávají jednotlivá ministerstva. Jednotlivá ministerstva 

vytvářejí a zpracovávají své resortní priority. Tyto priority byly detailní a specifické 

v návaznosti na souvislou činnost jednotlivých formací Rad EU a jejich pracovních orgánů. 
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Programový okruh klade důraz na konkurenceschopnost, čtyři svobody a liberální obchodní 

politiku. [54, 62] 

Motto „Evropa bez bariér“ má i polický a historický význam. Rok 2009 byl rokem 

významných událostí. Oslavovalo se dvacáté výročí pádu „ţelezné opony“ a páté výročí 

historicky největšího rozšíření Evropské unie. 

Důleţitým podkladem pro výkon předsednictví v Radě EU byl kalendář samotných 

akcí, které se měly uskutečnit. Kalendář předsednictví byl na centrální úrovni vytvářen podle 

stanovených priorit tak, aby konání jednotlivých zasedání umoţnilo dostatečné projednávání 

návrhů na všech úrovních. Na úrovních pracovních skupin Rady EU, zasedání ředitelů 

pro jednotlivé oblasti, Výbor stálých zástupců – COREPER a konkrétní formace Rady EU. 

Všechna tato pravidelná a povinná zasedání probíhala nejen v Bruselu, ale i v dalších 

městech, kde sídlí instituce EU. Byla také organizovaná řada neformálních jednání, 

výjezdních zasedání, odborných seminářů, konferencí a setkání, které se uskutečnily na území 

České republiky a to buď v Praze či jiných městech. 

 

3.2. PŘÍPRAVA NA PŘEDSEDNICTVÍ 

Na výkon předsednictví bylo potřeba připravit celou státní správu předsedající země. 

Byla potřeba koordinovat velký počet setkání a konferencí. Příprava a výkon českého 

předsednictví jsou zabezpečeny po stránce finanční, personální, logistické, bezpečnostní, 

komunikační a koordinační. Byli školení úředníci státní správy i diplomaté. Bylo proškoleno 

přes 1000 úředníků. Stálé zastoupení v Bruselu bylo během předsednictví spojovacím 

článkem mezi českou administrativou a unijními orgány. 146 diplomatů a další řídili během 

předsednictví 150 pracovních skupin a více neţ dva tisíce jednání. Ve spolupráci s úřadem 

místopředsedy vlády Alexandra Vondry, ministrem zahraničích věcí a ostatními resorty 

připravilo stálé zastoupení 34 formálních rad ministrů a dvě Evropské rady nejvyšších 

představitelů členských států. [3, 10, 53, 57, 62] 

Čeští diplomaté taktéţ formálně předsedali výborům stálých představitelů EU, 

které připravují všechna jednání ministrů v radách – tzv. COREPER II. řešil politické, 

finanční a zahraniční témata a COREPER I. řešil hospodářské a sociální otázky.                   

Za agendu a řízení těchto výborů byla zodpovědná česká velvyslankyně při EU Milena 

Vicenová a její zástupkyně Jana Reinišová. Třetím klíčovým výborem byl Politický 

a bezpečnostní výbor, kterému předsedal Ivo Šrámek.  
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Organizační příprava 

Pod organizačními přípravami je třeba chápat vzdělávání státních úředníků, 

logistickou a bezpečnostní stránku příprav, předávání informací a prezentaci předsednictví. 

Komplexně bylo vyškoleno přes 1000 úředníků. Česká administrativa posílila 

o 365 úřednických míst. Značné byly náklady na posílení Stálého zastoupení při EU 

v Bruselu, které z počtu 120 osob narostlo na 200 zaměstnanců. 

Organizačně bylo nutno komplexně zajistit 15 akcí vysoké úrovně (na úrovni ministrů 

a vyšší) včetně doprovodného programu a více neţ 200 akcí niţší úrovně na území České 

republiky. Stovky akcí předsednictví se konaly v zahraničí především v Bruselu, Štrasburku 

a Lucemburku. Předsednictví bylo doprovázeno jednotným vizuálním stylem a vyuţity byly 

nejrůznější prostředky jeho propagace a medializace. Zejména prostřednictvím webové 

stránky předsednictví a vytvořením propagačních předmětů, tiskovin a tak podobně - atp. [56] 

Obsahová příprava 

Kaţdá předsedající země na začátku svého funkčního období předloţí Radě EU 

a Evropskému parlamentu program hlavních cílů, které hodlá v průběhu svého předsednictví 

dosáhnout. Cíle vycházejí z aktuální situace a problémů, které v daném období čelí nebo které 

jsou z hlediska země pro ni prioritní. 

Příprava priorit není záleţitostí pouze politiků. Do příprav jsou zapojení zástupci 

podnikatelského sektoru spolu se zástupci akademické sféry a neziskové sféry. Jde zejména 

o moţné zapojení do práce meziresortních expertních skupin k dalšímu rozpracování hlavních 

politických priorit. Konzultován je také Pracovní tým pro EU Rady hospodářské a sociální 

dohody a Parlament ČR. 

Hlavní priority českého předsednictví pak lze shrnout do sloganu „3E“ – ekonomika 

energetika a Evropa a svět (3 E je zkratkou Europe in the Word). [56] 

Ekonomika 

Obnova řádného fungování finančních systémů a důvěry ekonomických subjektů 

si vyţádala rychlá opatření. Realizace kroků k posílení transparentnosti a stability finančních 

trhů bylo naléhavým úkolem období roku 2009. Prvořadým úkolem českého předsednictví 

bylo zabránit prohlubování krize a znovuoţivení hospodářského růstu unijních ekonomik. 
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Společný rámec pro koordinované úsilí Evropské unie a členských států představoval 

„Evropský plán hospodářské obnovy”
1
 přijatý Evropskou radou v prosinci 2008.  

Řešení navrţená v tomto plánu byla účinná, cílená a časově omezená, odráţela specifické 

podmínky členských států a respektovaly principy „Paktu stability a růstu”
2
 a pravidla 

hospodářské soutěţe. 

Evropská unie hrála významnou roli v mezinárodních jednáních o reformě finančního 

systému, aby v budoucnu nedošlo k opakování finanční krize.  

České předsednictví kladlo důraz na rozvoj lidského kapitálu podporou vzdělávání, 

výzkumu a vývoje a uvolňováním rezerv vnitřního trhu. Jednalo se o odstranění bariér, 

které bránily plnému vyuţití všech svobod, hlavně svobody pohybu pracovníků a sluţeb. 

Konkurenceschopnost a hospodářský rozvoj Evropské unie brzdí řada vnitřních regulativních 

a administrativních překáţek. Pozornost byla třeba věnovat odstranění bariér v oblasti 

transevropských dopravních sítí. 

Evropská unie se musela zasazovat o odbourávání vnějších bariér. Nemůţe se smířit 

s pozastavením procesu liberalizace světového obchodu a s přetrvávajícími překáţkami 

pro přístup na jiné trhy. Nemůţe se smířit s nekalou konkurencí nebo s nedostatečnou 

ochranou duševního a průmyslového vlastnictví. 

Ekonomickou ambicí bylo pro české předsednictví zvyšování evropské 

konkurenceschopnosti, posilování důvěry spotřebitelů, ale i malých a středních podniků 

v trţní hospodářství, efektivní a rozumné řešení finanční krize, pokračování v liberálních 

reformách rozpočtu a politik EU, zejména Společné zemědělské politiky a v neposlední řadě 

zvyšování zaměstnanosti. [13, 62] 

Energetika 

Ústředními tématy českého předsednictví byl soubor otázek spojených s energetikou 

a aktivním zapojením do mezinárodních vyjednávání k ochraně klimatu pro rok 2012.               

V návaznosti na závazky Evropské rady z března 2007 obsaţeném ve schváleném klimaticko-

energetickém balíčku, předsednictví připravilo cestu k dosaţení mezinárodního konsensu, 

                                                           
1
  Evropský plán hospodářské obnovy - Evropský parlament jej přijal 11. března 2009.  Plán obnovy počítá s 

finanční injekcí ve výši kolem 200 miliard eur na podporu evropské ekonomiky.  
2
 Pakt stability a růstu (1997)- je dohoda mezi členy eurozóny ohledně koordinace jejich rozpočtových politik 

tak, aby případnými vysokými schodky státních rozpočtů nebo vysokými veřejnými dluhy neohroţovaly 

stabilitu eura a nezvyšovaly inflaci v eurozóně. Dohoda se z části vztahuje i na země Evropské unie, které 

nepřijaly euro jako. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Euroz%C3%B3na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Euro
http://cs.wikipedia.org/wiki/Inflace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Euro
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jak čelit klimatické změně. Kaţdé řešení klimatického problému vyplývalo z určitých 

ekonomických a politických nákladů, ale také příleţitosti. 

Energetická bezpečnost je základní předpoklad fungování unijních ekonomik.      

Roste závislost EU na dovozech zdrojů energie z okolního světa. Cílem EU bylo dosáhnout 

větší teritoriální diverzifikace dodavatelů, pestřejší palety vyuţívaných zdrojů, posílení 

obnovitelných zdrojů a vytvoření jednotného trhu energií v rámci EU. Je třeba směřovat  

ke sniţování energetické náročnosti ekonomiky a sníţení dopadů energetiky na ţivotní 

prostředí nejen na evropské, ale i celosvětové úrovni. 

České předsednictví při přípravě řešení postupovalo po liniích naznačených během 

francouzského předsednictví. Postupovalo se na základě analýz a návrhů Komise a vycházelo 

se hlavně z jejího „Strategického energetického přehledu”
3
. Jednalo se o úspory energie, 

účelné substituce dováţených a fosilních paliv a podpory investic do vývoje nových 

efektivních technologií. Důleţité bylo také dobudování jednotného vnitřního trhu s elektřinou, 

plynem a jeho technických a organizačních předpokladů. Bude se jednat o dostavbu 

chybějících segmentů ve stávající přenosové a dopravní infrastruktuře uvnitř EU. Důleţitá je 

také linie stabilizace vztahů se stávajícími hlavními zahraničními dodavateli energetických 

zdrojů a vybudování vztahů s dodavateli novými. 

Energetika je v očích České republiky hledáním rovnováhy mezi nároky ţivotního 

prostředí a udrţením evropské konkurenceschopnosti a bezpečnosti. Za klíčovou prioritu 

se pokládá debata o diverzifikaci zdrojů. Do budoucna je bezpečná energetika potřebná. [10, 

34, 62] 

Evropská unie ve světě 

Evropská unie je významný globální hráč, díky váze ve světové ekonomice, 

stabilizačnímu úsilí v oblastech mezinárodních konfliktů a objemu poskytované mezinárodní 

rozvojové pomoci a humanitární pomoci. Zásadním zdrojem stabilizační úlohy EU je její 

prosperita, hospodářská síla a hodnotový systém. Musí si uchovat schopnost se rozšiřovat, 

nabízet dalším zemím prosperitu vstupu a vzájemně výhodnou spolupráci. 

                                                           
3
 Strategický energetický přehled EU (2008)- Hlavní součástí je Akční plán EU pro energetickou bezpečnost a 

solidaritu. Navrhuje opatření pro pět základních oblastí: 

- Rozvoj infrastruktury a diverzifikace dodávek energie 

- Vnější vztahy s ohledem na energetické zdroje 

- Zásoby ropy a zemního plynu a mechanismus krizového řízení 

- Energetická efektivita 

- Nejlepší vyuţití domácích energetických zdrojů EU 
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Z hlediska mezinárodněpolitického postavení EU má dlouhodobý význam 

transatlantická vazba. Zásadní pro zájmy EU bude jednání s představiteli nové administrativy 

USA a následný rozvoj transatlantického dialogu v oblastech bezpečnosti, hospodářství, 

energetiky a ochrany klimatu. 

K jednání o nové dohodě o partnerství s Ruskem musí EU přistoupit s jednotnou 

pozicí. Zvyšující se význam spolupráce s regionem východní Evropy, převáţně s Ukrajinou 

a se státy v oblasti Kavkazu, urychlil přípravu tzv. „Východního partnerství”
4
. 

Předsednictví věnuje východní dimenzi Evropské politiky sousedství zvláštní pozornost. 

V první polovině roku 2009 pokračovaly přístupová jednání s Tureckem. Chorvatsko 

zaţádalo v době předsednictví o členství v EU. Ze strategického hlediska je nezbytné, 

aby i ostatní balkánské země splnily podmínky Stabilizačního a asociačního procesu a mohly 

se tak ucházet o členství v EU. České předsednictví pokračovalo v rozvoji jiţní dimenze 

Evropské politiky sousedství a zlepšování vztahů s partnerskými zeměmi, který koncept 

zahrnuje. Vysokým zájmem předsednictví byl blízkovýchodní mírový proces. Uskutečnila 

se řada jednání se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi. 

Předsednictví dále pokračovalo v důrazu EU na rozvojovou spolupráci, na podporu 

lidských práv, budování právního státu a demokracie a na řešení konfliktů ve světě. Evropská 

unie bude nucena pokračovat v boji proti novým hrozbám, a to zejména proti šíření jaderných 

zbraní, jejich nosičů a proti mezinárodnímu terorismu. Hlavním předpokladem 

akceschopnosti EU v mezinárodní politice je ukotvení vlastní bezpečnosti v partnerství 

s NATO a budování obranných schopností. Povaha současných hrozeb přesahuje do oblasti 

vnitřní bezpečnosti. Budování prostoru svobody, bezpečnosti a práva je společným zájmem 

EU, dotýká se všech občanů. Předsednictví usilovalo o pokrok v schengenské spolupráci, 

ve společné azylové a migrační politice, v policejní a celní spolupráci a ve spolupráci 

členských států v civilních a trestních věcech. [10, 34, 62] 

České předsednictví navázalo na švédské předsednictví z první poloviny roku 2001. 

Švédsko řešilo podobné problémy, před kterými stála Česká republika. V roce 2009 šlo          

o smlouvu z Nice, o přípravy na zavedení jednotné měny a o otázku, jak si se svým prvním  

předsednictvím poradí nová země Unie, která stojí mimo eurozónu.  

 

                                                           
4
 Východní partnerství - Cílem je těsnější spolupráce Unie se šesti státy východní Evropy a Kavkazu 

(Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdţán). Projekt partnerství byl přijat na 

návrh polského ministra zahraničí podporovaného Švédskem v Bruselu dne 26. května 2008.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%AD_Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kavkaz
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Blorusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moldavsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gruzie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%81zerb%C3%A1jd%C5%BE%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A9dsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brusel
http://cs.wikipedia.org/wiki/2008
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3.3  VŠEOBECNÉ ZÁLEŢITOSTI 

Institucionální uspořádání 

Otázkou roku 2009 byl osud Lisabonské smlouvy, podmíněné ratifikací všech 

členských států. České předsednictví fungovalo na stávajícím smluvním základě.                

Dle Smlouvy z Nice zvolili občané v červnu 2009 nový Evropský parlament. Předsednictví 

se zaměřilo na hledání konkrétních řešení, která by zohledňovala obavy irského lidu 

vyjádřeného v referendu, v souladu se zájmy členských států. Bylo také potřeba hledat 

příslušná právní řešení nezbytná pro fungování unijních institucí v přechodném období. 

Rozšiřování EU 

Ţádoucí bylo posilovat evropskou perspektivu států regionu v rámci „Soluňské 

agendy”
5
. Významným motivačním impulzem pro ostatní země, bylo přijetí Chorvatska 

jako kandidátské země. Předsednictví mělo zájem o zkvalitnění vztahů EU s jugoslávskou 

republikou Makedonií a podpořilo přípravy na moţné udělení kandidátského statusu dalším 

zemím. Odpovědnost za stabilitu a bezpečnost v Kosovu se přihlásila EU, bude primárně 

naplňovat za pomoci civilní mise Evropské bezpečnostní a obranné politiky a dalších nástrojů 

Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. České předsednictví usilovalo o postupnou 

normalizaci vztahů mezi Kosovem a Srbskem, včetně oboustranné účasti v aktivitách 

regionální spolupráce. Výchozí předpoklad stabilizace a mírového vývoje regionu západního 

Balkánu je směřování Srbska do Evropské unie. České předsednictví věnovalo zvláštní 

pozornost Bosně a Hercegovině a posilování role EU v této zemi. Za českého předsednictví 

rovněţ pokračovalo jednání s Tureckem. [34, 62] 

Revize rozpočtu EU 

Aktivity českého předsednictví v oblasti rozpočtu EU závisely na zveřejnění Bílé 

knihy k revizi rozpočtu ze strany Komise. Revizi rozpočtu ovlivnila finanční krize a výsledek 

ratifikace Lisabonské smlouvy. Výsledky diskuzí a revizi rozpočtu byly shrnuty do Zprávy 

o pokroku. Předsednictví ji předloţilo na zasedání Rady pro všeobecné záleţitosti a vnější 

vztahy. [14]. Rozpočet českého předsednictví (viz subkapitola č. 4.2). 

                                                           
5
  Soluňské agendy (2003) - Partnerství mezi EU a zeměmi západního Balkánu jsou v zájmu všech partnerů. 

Znamenají cestu k míru, stabilitě, svobodě, bezpečnosti, spravedlnosti, prosperitě a kvalitě ţivota, a to jak pro 

EU, tak pro země západního Balkánu. 
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3.4 HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ ZÁLEŢITOSTI 

Hospodářské a finanční záleţitosti 

Krize na finančních trzích se promítla do tempa jak evropského, tak světového 

hospodářského růstu. V návaznosti na francouzské předsednictví při zvládání aktuálních 

finančních a ekonomických rizik. Tak české předsednictví čekala následující  

témata: ozdravění finančních trhů; vypořádání se s poklesem hospodářského růstu; příprava 

EU na mezinárodní diskuze o globální finanční architektuře. Ekonomická krize se odrazila na 

stavu veřejných financí, ty mohly negativně ovlivňovat opatření na sanaci bankovního sektoru 

a na podporu ekonomiky. Na počátku roku 2009 se uskutečnilo pravidelné hodnocení 

stabilizačních a konvergenčních programů a národních programů reforem. [62] 

Ozdravění finančních trhů a rozvoj 

České předsednictví navázalo na minulé aktivity EU. Prioritními agendami byly 

v této oblasti revize směrnice o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových 

institucí a směrnice regulující pojišťovnictví, nařízení o činnosti ratingových agentur 

a směrnice o institucích elektronických peněz. Předsednictví usilovalo o revizi nařízení 

o platbách v eurech a o včasnou a řádnou implementaci cestovních map Rady 

pro hospodářské a finanční záleţitosti přijatých v reakci na krizi na vzniklou na finančních 

trzích. 

Předsednictví pokračovalo v diskuzi k posílení stability a rozvoje jednotného 

evropského finančního trhu a to cestou harmonizace regulace finančního trhu a dohledu. 

K zefektivnění komunikace a koordinace přijímaných opatření v rámci EU předsednictví 

povaţuje existenci silné a nezávislé nadnárodní instituce pro dohled nad finančním trhem. 

Předsednictví dbalo na to, aby nebyly porušovány základní principy svobodného trhu. 

Zdůrazňovalo se respektování principu aquis v oblasti hospodářské soutěţe, státní pomoci. 

Makroekonomické a strukturální politiky 

Hospodářské zpomalení v EU představovalo významnou zkoušku pro společnou 

měnu, „Pakt stability a růstu” a „Lisabonskou strategii”. V prosinci 2008 přijala Evropská 

rada „Evropský plán hospodářské obnovy” s cílem zmírnit hospodářské zpomalení  
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a urychlit provedení několika strukturálních reforem. Předsednictví usilovalo o promítnutí 

„Evropského plánu hospodářské obnovy” do pravidelných procesů. [62] 

Podpořilo nastavení optimálního mixu krátkodobých a střednědobých 

makroekonomických a strukturních politik. Umoţnilo to, co nejméně nákladné přizpůsobení 

šokům a posílení růstového potenciálu v budoucnu. Předsednictví apelovalo na dodrţování 

zásad revidovaného „Paktu stability a růstu”. Zasazovalo se o střednědobé rozpočtové 

strategie a cíle, které vyplývaly z nároků demografických změn a sílící globalizace.               

V dlouhodobém horizontu bylo nejlepším nástrojem posilování konkurenceschopnosti 

EU.[62] 

Mezinárodní spolupráce 

Finanční krize a hrozba světové hospodářské recese zvýšily potřebu mezinárodní 

spolupráce. EU a její členské státy byly v tomto směru významným partnerem. Mezinárodní 

spolupráce v oblasti stabilizační, regulatorní, dozorové či měnové zabránila rozšiřování 

finanční a hospodářské nestability v rámci světa a odvrátit hrozbu návratu k protekcionismu. 

[16, 34, 61] 

Udržitelnost a kvalita veřejných financí 

Demografické změny patří k dlouhodobým výzvám a zasahuje i do dalších oblastí 

a politik EU. Vzrůstají tlaky na kvalitu veřejných financí a celkovou udrţitelnost sociálních, 

vzdělávacích a zdravotních systémů. Předsednictví usilovalo o ucelený pohled na tuto 

problematiku, který vyjde z nové analýzy rozpočtových výdajů na stárnutí obyvatel.  

Boj proti daňovým únikům a modernizace daňových pravidel 

Daňové úniky sniţují rozpočtové příjmy jednotlivých členských zemí a v nepříznivé 

hospodářské situaci omezují schopnost reagovat na aktuální výzvy. Předsednictví si jako svou 

klíčovou prioritu v oblasti daní zvolilo boj proti rostoucímu počtu daňových úniků a vyhýbání 

se daňovým povinnostem. Zaměřilo se na zlepšení správy daně a zkvalitnění administrativní 

spolupráce mezi členskými státy. Předsednictví se pokusilo nalézt dohodu o sníţení sazeb 

DPH. Dále se snaţilo dokončit projednávání novely směr o zdanění tabákových výrobků. 

Předsednictví vyvinulo úsilí k dosaţení pokroku v jednání o revizi směrnice o zdaňování 

úroků z úspor. A také o modernizaci pravidel pro uplatňování daně z přidané hodnoty - DPH 



 

39 

 

u finančních pojišťovacích sluţeb. [62] 

 

 

3.5  KONKURENCESCHOPNOST 

 

Lisabonský proces 

České předsednictví neslo odpovědnost za přípravu jarní Evropské rady,  

která se zabývala vyhodnocením pokroku v implementaci strukturálních reforem. Jarní 

Evropská rada projednávala naplňování Evropského plánu hospodářské obnovy. Předsednictví 

v této oblasti podporovalo debatu o nových prioritách ve stávající ekonomické situaci  

a usilovalo o nalezení shody v dlouhodobých opatřeních, která vytvoří podmínky pro oţivení 

hospodářského růstu EU. České předsednictví navázalo na diskusi o podobě Lisabonské 

strategie po roce 2010. Lisabonská strategie byla hlavní náplní dubnového setkání Národních 

lisabonských koordinátorů v Praze. 

Závěry Evropské rady zdůraznily nutnost respektovat dlouhodobé cíle Strategie 

při provádění krátkodobých opatření. Deklarovány byly prioritní oblasti, kde by měl byt 

učiněn pokrok. Jednalo se o zvýšení a zefektivněni investic do výzkumu a vývoje, vzdělávaní 

a inovaci. Budoucnost Lisabonské strategie po roce 2010, zkvalitnění její realizace, zapojení 

všech aktérů a diskuze o provázanosti krátkodobých opatřeni a dlouhodobých priorit Strategie 

patřily mezi hlavní témata dubnového setkání Národních lisabonských koordinátorů v Praze. 

Národní lisabonští koordinátoři potvrdili, ţe současný ekonomicky vývoj je hlavní výzvou pro 

realizaci opatření, které napomohou přeměnit Evropu na inovativní ekonomiku 

s vysoce kvalifikovanou pracovní silou. [14, 62, 69] 

Vnitřní trh 

Vyuţití vnitřního trhu je klíčovým nástrojem pro oţivení ekonomického růstu. 

Předsednictví podpořilo veškeré iniciativy, které přispěly k uplatnění všech svobod vnitřního 

trhu a k odbourání administrativních překáţek a nadbytečné regulace.  

Primární důraz kladlo předsednictví na odstranění omezení volného pohybu 

pracovních sil. K dalším nevyuţitým zdrojům hospodářského růstu EU patří příhraniční 
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obchodování a poskytování sluţeb. Předsednictví zdůrazňovalo potřebu včasné, správné 

a souvislé transpozice směrnice o sluţbách a identifikovat přetrvávající bariéry volného 

pohybu sluţeb. Přispěla k tomu celoevropská Konference o budoucnosti sluţeb na vnitřním 

trhu. Konference se uskutečnila v Praze v únoru 2009. České předsednictví podpořilo rozvoj 

administrativní spolupráce mezi orgány členských států. Nástrojem k odstranění překáţek 

na vnitřním trhu měla být revize spotřebitelské legislativy. Přijetím nového legislativního 

rámce pro volný pohyb zboţí předsednictví aktivně podporovalo revizi směrnic upravující 

technické poţadavky na výrobky. Bylo to v rámci procesu technické harmonizace s cílem 

zjednodušit právní prostředí, posílit odpovědnost výrobce a prvky trţní kontroly.  

Předsednictví uzavřelo konečné legislativní práce na návrzích směrnice o zjednodušení 

transferů obranných produktů a směrnice o zadávání zakázek v oblasti obrany. 

Hospodářská soutěž 

Předsednictví podporovalo proces vyjednávání a uzavření mezinárodních dohod 

o spolupráci při šetření protisoutěţních praktik mezi EU a významnými hospodářskými 

partnery. Podporovány byly legislativní iniciativy zaměřené na poskytnutí účinných 

a přiměřených nástrojů pro výkon práva v civilním soudním řízení osobám. Těm osobám, 

které utrpěly a byly poškozeny porušením pravidel hospodářské soutěţe. 

Vývoj, výzkum a inovace 

Předsednictví se zabývalo způsoby posílení růstu znalostí a konkurenceschopnosti 

Evropy v dlouhodobém období. Prosazovalo rozvoj Evropského výzkumného prostoru - ERA, 

hlavně se zaměřilo na infrastruktury výzkumu a odstraňování bariér mobility výzkumných 

pracovníků. Spolupráce menších členských států při rozvoji infrastruktur výzkumu, budování 

a udrţitelnosti byly tématem konference „Posílení ERA prostřednictvím infrastruktur 

výzkumu”. České předsednictví zde navázalo na aktivity francouzského předsednictví  

a hlavní pozornost věnovalo kariérám a mobilitě výzkumných pracovníků. Podpořilo všechny 

iniciativy vedoucí vytvoření evropského pracovního trhu v oblasti lidských zdrojů  

ve výzkumu a vývoji. Zabývalo se hodnocením investic do výzkumu a jejich metodikou. 

Předsednictví pokračovalo v „Lublaňském procesu”
6
 a v rámci Rady ministrů  

                                                           
6
 Lublaňský proces (2008)-má vytvořit dlouhodobou vizi rozvoje a Evropského výzkumného prostoru. Zlepšit 

jeho řízení, zejména posílením a zefektivněním spolupráce mezi členskými státy EU, Evropskou komisí a 

evropskými institucemi.  
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pro konkurenceschopnost otázky realizace „Vize 2020”
7
. [14, 62]   

České předsednictví se zabývalo ochranou práv duševního vlastnictví a spolupráce 

podniků s vysokými školami a výzkumnými institucemi. V rámci podpory inovací 

a konkurenceschopnosti předsednictví monitorovalo a prosazovalo rychlý pokrok v realizaci 

Rámcového programu konkurenceschopnost a inovace 2007-2013. Předsednictví oficiálně 

zahájilo Evropský rok tvořivosti a inovací a zdůrazňovalo důleţitost inovací pro podporu 

konkurenceschopnosti EU. 

Politika malých a středních podniků 

Malé a střední podniky jsou základem ekonomického potenciálu EU a vytváří mnoho 

pracovních míst. Předsednictví se soustředilo na realizaci opatření vyplývající z Evropského 

aktu pro malé podniky. Kladlo důraz na uplatňování principu v oblasti sniţování 

administrativní zátěţe podnikání a lepšího přístupu malých a středních podniků k programu 

Společenství. Předsednictví se zabývalo revizí směrnice o opoţděných platbách, aby malé 

a střední podniky dostávaly za obchodní transakce zaplaceno včas. [34, 62] 

Energetika 

 

Energetická politika 

České předsednictví pokračovalo v rozvoji energetické politiky EU. Podporovalo 

opatření, která vedla k lepšímu fungování vnitřního trhu s energiemi, efektivnímu vyuţívání 

energetických zdrojů, úsporám energie a rozšíření počtu dodávek z externích zdrojů. 

Předsednictví kladlo důraz na nákladovou efektivitu v dlouhodobém pohledu a udrţitelnost 

zvolených politik, se zohledněním situace kaţdé členské země EU. Priority předsednictví byly 

zaloţeny na naplňování Akčního plánu na období 2007-2009, „Energetická politika 

pro Evropu”
8
. Předsednictví navázalo na projednávání 2. strategického přehledu v Radě 

pro dopravu, telekomunikace, energetiku.[10, 62] 

Výsledky diskusí následně promítla do závěrů jarní Evropské rady 2009. Formulovaly 

                                                           
7
 Vize 2020 - Vize naplnění Evropského výzkumného prostoru (ERA), obezřetně situovaná do vzdáleného 

časového horizontu, má rozšířit lublaňský proces, navázat na zelenou knihu Evropský výzkumný prostor: nové 

perspektivy a obnovit Lisabonskou strategii.  
8
  Energetická politika pro Evropu  - EPE (2007) - Základ EPE stojí na třech pilířích: boj proti změně klimatu, 

omezování vnější zranitelnosti EU, pokud jde o dovozy uhlovodíků, a podpora růstu a pracovních míst. Hlavní 

cílem je sníţení emisí skleníkových plynů  v rámci EU i ve třetích zemích.  
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se konkrétní podněty pro následný vývoj a zahájení přípravy druhého Akčního plánu 

po energetiku pro období 2010-2012. Předsednictví se zaměřilo na dokončení společného 

energetického trhu. A to posílením koordinace v oblasti zahraničních vztahů, ve vztahu 

k producentům ropy a zemního plynu a na rozvoj moderních energetických technologií. 

 

Vnitřní trh s elektřinou a plynem 

Vytvoření stabilního, účinného a propojeného trhu s elektřinou a plynem je nezbytnou 

podmínkou k zajištění bezpečných, udrţitelných a konkurenceschopných dodávek energie. 

Jedním z hlavních úkolů předsednictví bylo ukončení projednávání tzv. 3. liberalizačního 

balíčku. V návaznosti na roční zprávu Komise, Strategický energetický přehled a Zelenou 

knihu o transevropských energetických sítích, předsednictví věnovalo pozornost problematice 

investic a otázek dotvoření přenosové a přepravní kapacity v rámci členských států. 

K problematice vnitřního trhu s elektřinou a zvyšování energetické bezpečnosti pořádalo 

předsednictví na konci ledna roku 2009 v Ostravě konferenci s tématem Zajištění energetické 

bezpečnosti členských států EU v rámci společného trhu s elektřinou. 

Integrovaný a plně liberalizovaný vnitřní trh je nutným předpokladem budoucí 

společné energetické politiky a nástrojem zvyšovaní energetické bezpečnosti v Evropě. 

Předsednictví se podařilo sjednat dohodu o třetím liberalizačním balíčku. Ten obsahuje 

dvě směrnice a tři nařízení v oblasti elektřiny a plynu. České předsednictví vyjednalo moţnost 

tří rozdílných variant vlastnického oddělení přepravy od ostatních činností energetických 

společností v oblasti elektřiny i plynárenství. Součástí balíčku je zřízení Agentury 

pro spolupráci energetických regulátorů (ACER). Bylo dosaţeno kompromisu v otázce 

rozdělení pravomoci mezi ACER a národními regulačními orgány. Dohoda přispěje k větší 

míře integrace, liberalizace a regionální spolupráce na energetickém trhu. [69] 

Energetická účinnost a nízkouhlíkové zdroje energie 

Zvyšování energetické účinnosti a hospodárnosti je jedním z klíčových prostředků 

k posílení energetické bezpečnosti. Předsednictví pokračovalo v projednávání opatření 

na spotřebitelské straně (označování domácích spotřebičů).  

Předsednictví podpořilo debatu o všech dostupných zdrojích energie a jejich vyuţití 

v souladu se závazky EU v oblasti ochrany klimatu. Zaměřilo se na podporu nových 



 

43 

 

technologií, energetické úspory, otázku příleţitosti a rizik, které s sebou přináší vyuţívání 

jaderné energie a také příleţitosti a rizika biopaliv. 

Předsednictví se podílelo na diskusi o podpoře vyuţívání technologie uhlí 

a demonstračních projektů pro systém zachycování a ukládání emisí uhlíku. V prvním pololetí 

roku 2009 probíhala diskuse o naplnění Evropského strategického plánu pro energetické 

technologie (SET-Plan). Předsednictví podpořilo převedení SET-Planu do praktické roviny, 

dále posílení výzkumu a vývoje a rozvoje nové spolupráce. [54, 62,] 

 

3.6  DOPRAVA  

Fungování vnitřního trhu v dopravě 

Vyuţití ekonomického potenciálu EU je nemyslitelné bez funkčního vnitřního trhu 

v dopravě. Předsednictví podpořilo opatření, která povedou k rovným podmínkám  

na dopravním trhu EU a k výběru nejlepšího druhu dopravy. Předsednictví se zaměřilo 

na zpoplatnění dálnic. Velmi se věnovalo projednávání návrhu novely směrnice o zpoplatnění 

těţkých nákladních vozidel s dosaţením shody mezi členskými státy v Radě. 

V letecké dopravě byla potřeba překonat roztříštěnost při uskutečnění programu 

Jednotné evropské nebe. Předsednictví usilovalo o dokončení projednávání návrhu revize 

právního rámce programu. České předsednictví se věnovalo projednávání novely nařízení 

k Evropské agentuře pro bezpečnost civilního letectví. Cílem bylo zahrnout vybraná letiště 

a systémy řízení letového provozu a letové navigační sluţby do působnosti nařízení. 

Vnitřní trh nebude plně fungovat bez dobudování transevropské dopravní sítě. 

Předsednictví povaţovalo za ţádoucí, aby Komise byla informována o názorech členských 

států EU na další směřování. K diskusi vyuţilo připravovanou Zelenou knihu o budoucnosti 

politiky TEN-T. 

Předsednictví zahájilo projednávání návrhů nařízení, týkajících se práv cestujících 

v autobusové a vodní dopravě. [34, 62] 
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Odstraňování administrativních překážek pro podnikání v dopravě   

Podnikání v mezinárodní silniční dopravě je stále vázáno určitými bariérami. 

Předsednictví usilovalo o dosaţení dohody mezi Radou a EP k tzv. „silničnímu balíčku”
9
. 

Kladný dopad na sniţování administrativních překáţek pro podnikání v silniční dopravě mělo 

přijetí návrhu novely směrnice o pracovní době řidičů. Předsednictví usilovalo o dosaţení 

shody mezi členskými státy.  

 

Konkurenceschopnost dopravního systému EU 

Předsednictví si bylo vědomo velkého významu a ekonomického potenciálu programu 

Galileo. Zasadilo se o pokračování jeho realizace. Zaměřilo se na projednávání novely 

nařízení Rady o zřízení řídících struktur pro evropské druţicové navigační systémy. 

Předsednictví se rovněţ soustředilo na posilování konkurenceschopnosti ţelezniční dopravy. 

Jako důleţitý nástroj k posilování konkurenceschopnosti evropských leteckých dopravců 

předsednictví povaţovalo prohlubování vztahů se třetími zeměmi. Předsednictví usilovalo 

o uzavření letecké dohody mezi EU a Kanadou v první polovině roku 2009. Cílem bylo 

podpořit rozvoj vazeb EU se státy Severní Ameriky. [62] 

Na červnovém zasedání české předsednictví dosáhlo politické dohody k návrhu 

nařízení o evropské ţelezniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu. Cílem návrhu 

bylo zlepšit sluţby poskytované provozovatelům nákladní ţelezniční dopravy a zvýšit 

konkurenceschopnost tohoto druhu dopravy. Byla schválena novela nařízení o společných 

pravidlech pro přidělování letištních časů, reagující na celosvětovou hospodářskou krizi a její 

negativní dopady na konkurenceschopnost evropských leteckých dopravců. Cílem bylo 

zaručit leteckým dopravcům v letní sezoně 2010 stejné letištní časy, které jim byly přiděleny 

na letní sezonu 2009. Šlo o opatření dočasného charakteru, které umoţnilo leteckým 

dopravcům provozovat aktivity v souladu s aktuální poptávkou. [69] 

 

 

                                                           
9
 Silniční balíček - Cílem nových nařízení byla aktualizace, konsolidace a větší srozumitelnost současné právní 

úpravy v daných oblastech v silniční dopravy v rámci EU. Nová nařízení vstoupila v platnost  4. 12. 2009, 

účinná byla 24 měsíců od vstupu v platnost, krom několika ustanovení (například o kabotáţi), která se pouţívají 

od roku 2010. 
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Bezpečnost silničního provozu (BESIP) 

Velká úmrtnost osob na evropských silnicích vyţaduje zvýšení úsilí o posílení 

bezpečnosti silničního provozu. Za předsednictví byly zahájeny diskuse o směřování politiky 

EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Vyústěním bylo přijetí Evropského akčního 

plánu pro bezpečnost silničního provozu na období 2011-2020. [47, 62] 

Telekomunikace 

 

Informační společnost 

Spolu s ideou Evropy bez bariér se předsednictví zaměřilo na překonání bariér 

prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Pokračovalo v práci začlenění 

do informační společnosti a přístupnosti informačních a komunikačních technologií 

pro zdravotně postiţené občany a seniory. Podpořilo aktivity směřující k jednomu z cílů 

Akčního plánu i2010, moţnosti vyuţívat sluţeb elektrické veřejné správy pro občany do roku 

2010. Předsednictví podpořilo program „Bezpečnější internet plus”
10

 a zvýšení povědomí 

občanů o nelegálním a neţádoucím obsahu internetu. 

Revize směrnice o GSM a nařízení o regulaci roamingu 

Předsednictví usilovalo o schválení návrhu novely z roku 2008 – směrnice o GSM. 

Směrnice by umoţnila efektivnější zavedení nových sluţeb. V roce 2009 pokračovalo 

v projednávání návrhu Komise na revizi nařízení o regulaci cen roamingu. [62] 

 

3.7  ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Ochrana klimatu 

Předsednictví si uvědomovalo potřebu dostat závazkům v ochraně klimatu  

a o zachování pozice EU jako světového lídra, i přes otřesy na finančních trzích. Při řešení 

                                                           
10

 Bezpečnější internet plus (2009 – 2013) – Cílem je podporovat bezpečnějšího vyuţívání internetu a nových 

on-line technologií, zejména ve vztahu k dětem 
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závazků z Kjóta EU dbala na ekonomickou udrţitelnost jednotlivých kroků, nákladovou 

efektivitu a z dlouhodobého hlediska na ekonomické a sociální dopady. 

Předsednictví vedlo přípravná jednání k dosaţení celosvětové dohody o nastavení 

závazků sniţování emisí skleníkových plynů po roce 2012. V souladu se závazkem  

EU k udrţení maximálního růstu průměrné globální teploty do 2 °C do roku 2050. 

Předsednictví jednalo o nastavení závazků po ukončení kontrolního období Kjótského 

protokolu po roce 2012. Šlo o jednání s USA a významnými producenty skleníkových plynů 

(např. Ruskem, Brazílií, Čínou a Indií) a o jejich zapojení do mezinárodního systému ochrany 

klimatu. Předsednictví navázalo na jednání po konferencích smluvních stran Rámcové úmluvy 

OSN (UNFCCC) a o změně klimatu na Bali a v Poznani. Připravovalo společnou pozici  

EU pro jednání na mezinárodních fórech a hlavně pro konferenci v Kodani v prosinci 2009. 

Podporovalo zavádění adaptačních opatření, které berou na zřetel další aspekty,  

jako např. ochrana biologické rozmanitosti a půdy. [54] 

 

Ochrana lidského zdraví a životní prostředí 

Předsednictví se zaměřilo na následující agendu: na projednávání návrhu směrnice  

o průmyslových emisích; dokončení revize návrhu nařízení o látkách poškozujících ozonovou 

díru. Předsednictví prodiskutovalo problematiku nakládání s bioodpady. Předsednictví 

koordinovalo významné mezinárodní zasedání a aktivity v oblasti ochrany ţivotního prostředí 

a zdraví. 

Ochrana biologické rozmanitosti 

České předsednictví se výrazně snaţilo pokročit v projednávání návrhu nařízení 

o zákazu obchodování s výrobky z tuleňů. K ochraně biodiverzity předsednictví přispělo 

Konferencí o přírodních a přírodně blízkých oblastech, kterou spolu s Komisí uspřádala 

v Praze. Prostřednictvím konference byl odstartován projekt "Wilderness" zaměřený 

na podporu diskuse o ochraně primárních, přírodních a přírodě blízkých oblastí. Předsednictví 

se věnovalo projednávání návrhu směrnice o ochraně půdy. [62, 54] 
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3.8 VNĚJŠÍ VZTAHY  

 

Východní partnerství 

Prioritou předsednictví bylo posilování spolupráce mezi EU a státy východní Evropy  

a jiţního Kavkazu. Klíčovými tématy byly: prohlubování energetického, ekonomického, 

obchodního a environmentálního partnerství, respektování základních práv a svobod, podpora 

demokratizačních procesů a politická a bezpečnostní spolupráce. Základním rysem byl 

diferencovaný a individuální přístup k zemím. 

V rovině bilaterálních vztahů patřilo mezi hlavní prioritu jednání s Ukrajinou o hlubší 

dohodě o vzájemných vztazích a zahájení jednání o dohodě s Moldavskem. Intenzivně  

se předsednictví věnovalo Gruzii, Ázerbájdţánu a Arménii a pracovalo na uzavření nových 

posílených dohod, prohloubení vztahů a spolupráce v rámci Evropské politiky sousedství 

a Východního partnerství. Předsednictví sledovalo vývoj situace na jiţním Kavkaze a pokrok 

při realizaci uzavřených dohod k zajištění bezpečnosti a stability regionu. Zvýšenou pozornost 

věnovalo procesu urovnání gruzínského konfliktu se zachováním principu suverenity  

a teritoriální celistvost Gruzie. Předsednictví podpořilo rozvoj vztahů EU-Bělorusko. 

 

Vztahy EU - Rusko  

Předsednictví pokračovalo v jednáních o nové dohodě o partnerství a spolupráci 

s Ruskem. České předsednictví se zasadilo o spolupráci expertů napříč EU. Výsledkem bylo 

vnímání společných východisek politiky k Rusku a souvislý přístup EU k němu.  

Klíčem ke vztahu EU-Rusko je zachování jednoty EU, schopnost mluvit jedním hlasem. 

Důleţitým tématem ve vztahu k Rusku a zemím zahrnutých do Východního partnerství je 

zajištění stabilního a předvídatelného zásobování EU energetickými surovinami a energetická 

bezpečnost. [62] 

Transatlantické vztahy 

České předsednictví usilovalo o další rozvoj transatlantické spolupráce. Předsednictví 

usilovalo o vzájemnou spolupráci a práci ve prospěch odstraňování přetrvávajících bariér. 

Zaměřilo se na posílení spolupráce EU a USA ve třetích zemích. České předsednictví  
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si stanovilo následující priority v rámci transatlantického dialogu: mírový proces na Blízkém 

východě, Afghánistán/Pákistán  a vztahy s Ruskem. Ve vztahu ke Kanadě si předsednictví 

kladlo důraz na posílení hospodářských vztahů. V rámci SZBP předsednictví podporovalo 

spolupráci mezi EU a NATO. Hlavně v oblasti budování a rozvoje vojenských schopností, 

vzájemné doplňování a nasazení do mezinárodních operací. Předsednictví se zasadilo,  

aby spolupráce obou organizací byla zaloţena na vzájemně se doplňující spolupráci  

při rozvoji vojenských i nevojenských schopností. 

Ostatní regiony 

EU má významné vztahy se státy Asie a Pacifiku, Latinské Ameriky a Afriky. Během 

předsednictví se uskutečnilo mnoho jednání s těmito zeměmi. Pro zájmy EU byly významné 

jednání s nejvyššími představiteli Japonska a Korejské republiky. Uskutečnilo se ministerské 

zasedání EU-skupina Rio
11

 v Praze a ministerská zasedání EU a Sdružení států (národů) 

jihovýchodní Asie- ASEAN a Asijsko-evropské setkání ASEM. [62] 

 

 

3.9 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA 
 

Obchodní politika 

EU se nachází v globálním světě plném vztahů a je silným hráčem na poli obchodní 

politiky. Vnitřní cíle jsou od zaměstnanosti aţ po bezpečnost, navázány na příleţitosti 

evropských ekonomických aktérů uplatnit se za hranicemi EU. České předsednictví aktivně 

přispívalo k otevírání dalších trhů výrobkům, sluţbám a investicím z EU, prostřednictvím 

posilování Lisabonské strategie”
12

. Volný obchod byl jedním z nástrojů řešení krize.  

Bilaterální obchodní vztahy 

České předsednictví podporovalo a rozvíjelo všechna jednání o dohodách o volném 

obchodu, posílení obchodních vztahů EU se třetími zeměmi, hledání nových obchodních 

                                                           
11

  Skupina Rio - jedná se o mezinárodní organizaci, vnímána jako alternativa jako Organizace amerických států, 

sdruţuje země Latinské Ameriky a karibské oblasti 
12

  Lisabonská strategie -  byla přijata Evropskou radou v březnu 2000 v Lisabonu s cílem vytvořit z Evropské 

unie do roku 2010 „nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomiku světa zaloţenou na znalostech, 

schopnou udrţitelného hospodářského růstu, vytváření více kvalitních pracovních příleţitostí a zachovávající 

sociální soudrţnost“. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_rada
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C5%99ezen_2000&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lisabon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
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příleţitostí pro podnikatelské subjekty z EU a odbourávání překáţek na trzích třetích zemí. 

Pozornost věnovalo diskusi o směru společné obchodní politiky ve vztahu k rozvinutým 

zemím, hlavně transatlantickému ekonomickému dialogu se Spojenými státy americkými -

 USA a posílení obchodních vztahů s Kanadou.  

Odbourávání obchodních překážek 

Otevřenost, nediskriminace a liberalizace obchodních vztahů byly hlavními prioritami 

prosazovanými předsednictvím v rámci obchodní „strategie Globální Evropa”
13

.  Vůči 

třetím zemím české předsednictví usilovalo o realizaci „Strategie přístupu  

na trh”
14

. Významná byla podpora partnerství orgánů Komise, ekonomické diplomacie 

členských států a podnikatelské sféry v procesu efektivního monitorování a účinného 

odstraňování překáţek obchodu. Významnou součástí vytvoření rovných konkurenčních 

podmínek jsou práva duševního vlastnictví. Předsednictví podporovalo posun v jednáních, 

která mají za cíl prosazování větší ochrany a vymahatelnosti. České předsednictví povaţovalo 

za důleţité jednání o „Vícestranné dohodě proti padělatelství”
15

. [62] 

Při naplňovaní obchodní strategie „Globální Evropa“ se předsednictví 

zaměřilo  na otázku transparentnosti procedur. Bylo během českého předsednictví dosaţeno 

konsensu členských států, který vyústil v návrh Komise na implementaci mnoha změn 

dosavadní praxe, vedoucích ke zlepšení transparentnosti šetřeni na ochranu obchodu.  

České předsednictví pokračovalo v prosazování implementace revidované „Strategie 

přístupu na trh„, která má usnadnit evropským podnikatelům přistup na trhy třetích zemi. 

Zvláštní pozornost věnovaná skupině rychle se rozvíjejících trhů tzv. BRIC (Brazílie, Rusko, 

Indie a Čina). Předsednictví podporovalo snahy vedoucí ke zlepšení ochrany a vymáhání práv 

k duševnímu vlastnictví, které by přispěly k vytvoření rovných konkurenčních podmínek. [69] 

                                                           
13

 Strategie Globální Evropa (2010) – Zaměřuje se na liberalizaci podmínek mezinárodního obchodu. Základním 

východiskem je nutnost dokončení jednotného vnitřního trhu EU a zlepšení přístupu na trh pro evropské zboţí 

mířící na zahraniční trhy, tak i přístupu zahraničního zboţí na trh EU. 
14

 Strategie přístupu na trh (2010) -  Zaměřuje na jediný způsob pomoci evropským exportérům, který nevede k 

protekcionismu – odstraňování překáţek obchodu na třetích trzích. 
15

 Vícestranná dohoda proti padělatelství (2011)-  Dohoda by měla být také základem pro kooperaci národních 

orgánů určených k vymáhání práv duševního vlastnictví a sdílení informací mezi nimi. S ohledem na stávající 

praxi, kdy jsou majitelé práv duševního vlastnictví nuceni svá práva hájit v kaţdé zemi zvlášť, by zlepšení 

mezinárodní spolupráce bylo výrazným pokrokem. A to zejména pro malé a střední podniky, pro které jsou 

stávající finanční náklady na ochranu práv duševního vlastnictví na zahraničních trzích velmi nákladné. 
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4 DOPADY ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ 

 

4.1 CHRONOLOGIE PŘEDSEDNICTVÍ 

Během českého předsednictví Rady EU se konala řada oficiálních akcí v České 

republice, Bruselu i na mnoha dalších místech. Půlroční předsednictví ovlivnily také nečekané 

události, které prověřily schopnost České republiky vést evropskou politiku. 

Následující přehled sleduje české předsednictví v první polovině roku 2009. Měsíc 

po měsíci zachycuje důleţité především summity a vrcholné schůzky. [30] 

Leden 2009                 

Summit evropských ministrů práce a sociálních věcí      

Summit evropských ministrů práce a sociálních věcí se konal v Luhačovicích. 

Summitu se zúčastnilo dvacet sedm ministrů zemí EU, členové doprovodu, novináři, policisté. 

Ministři diskutovali o pohybu pracovních sil v rámci EU. Na programu třídenní akce nebylo 

jen jednání ministrů. Zlínský kraj společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Úřadem 

vlády ČR připravil doprovodný program. Zlínský kraj zahraničním hostům představil region, 

lidové tradice a v neposlední řadě také významné památky. [30, 38] 

Český ples v Bruselu 

Český ples se konal v Bruselu v prostorách bruselského muzea Autoworld. Pozváno 

bylo šest set unijních politiků, diplomatů a byznysmenů. Český ples uvedl premiér Mirek 

Topolánek. Česko rovněţ reprezentoval vicepremiér pro evropské záleţitosti Alexandr 

Vondra a ministr po lidská práva a národnostní menšiny Michael Kocáb a Milena Vicenová 

jako stálá představitelka České republiky při Evropské unii. Plesu se zúčastnil i předseda 

Evropské komise José Manuel Barroso a americký velvyslanec při NATO Kurt Volcker. [21] 

 

 

http://european-commission.takeit.cz/27-clenskych-zemi-evropske-unie-6741924?373455&rtype=V&rmain=7813482&ritem=6741924&rclanek=778176&rslovo=427967&showdirect=1
http://mesto-kromeriz.takeit.cz/muzeum-kromerizska-renesancni-budova-s-klenbami-a-portalem-1679682-1679682?150439&rtype=V&rmain=7790521&ritem=1679682&rclanek=778176&rslovo=421713&showdirect=1
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Entropa 

V lednu byla odhalena plastika Davida Černého Entropa, umístěná uvnitř bruselské 

budovy Rady Evropské unie (viz. příloha č. 2, obrázek č. 1). Entropa měla reprezentovat naše 

půlroční předsednictví a také ztvárňovat „stereotypy“ kaţdé země Evropské unie. Původní 

plán byl, ţe kaţdý stát bude ztvárněn umělcem z dané země.  Nakonec vyšlo najevo, ţe celé 

dílo bylo vytvořeno samotným Davidem Černým a jeho spolupracovníky. Černý se omluvil, 

ale i tak to způsobilo rozčarování.  

Největší rozruch, ohledně vyobrazení zemí, vyvolalo ztvárnění Německa propojeného 

dálnicemi, které podle některých připomínaly hákový kříţ. Dánsko sestavené z lega, 

v němţ bylo prý moţné spatřit karikaturu proroka Mohameda. Slovensko zobrazené  

jako uherský salám, svázané maďarskou trikolórou. Bulharsko ztvárněné jako turecký záchod,  

si po pár dnech uveřejnění, vyţádalo zakrytí. Česká republika byla ztvárněna jako displej,  

ve zlatém rámu, ve kterém se zobrazovaly kontroverzní výroky prezidenta Václava Klause. 

Jedním z hlavních úkolů Entropy bylo upoutat pozornost, coţ se také povedlo. Dílo utkvělo  

v paměti nejednomu návštěvníkovi budovy Rady EU. Entropa je druh umění a umění by mělo 

vyvolávat nějaké pocity a emoce. [27, 36, 37] 

Únor 2009      

Řešení hospodářské krize           

Důleţitým úkolem českého předsednictví bylo koordinovat Evropskou unii v otázce 

boje proti hospodářské krizi.  Významnou roli hrál v tomto ohledu protekcionismus, 

a to po výroku francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho. Ten prohlásil, ţe je 

neomluvitelné, aby se postavila továrna určitého výrobce v České republice a aby se auta 

prodávala ve Francii. Prezident dodal, ţe chce ukončit výrobu francouzských aut značky 

Peugeot v ČR, pokud to bude moţné. Francouzský prezident se vyjádřil pouze o České 

republice a nezmínil se o ţádném dalším státě, kde probíhá výroba francouzských aut. [40, 

44] 

Projev českého prezidenta Václava Klause 

Na plenárním zasedání Evropského parlamentu, v Bruselu 19. února, vystoupil 

prezident Václav Klaus. Českého prezidenta přivítal v plénu EP předseda Parlamentu Hans-

http://european-commission.takeit.cz/zakladni-informace-o-evropske-unii-6741922?373455&rtype=V&rmain=7813483&ritem=6741922&rclanek=10296054&rslovo=484314&showdirect=1
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Gert Pöttering. Předseda Parlamentu se kladně vyjádřil k českému předsednictví. Klausův 

projev znamenal ostrou kritiku evropského centralismu, byrokratismu a „socialismu”. 

Vyvolalo to bouřlivé emoce a někteří europoslanci začali opouštět svá místa.  I přes kritiku 

stále hlubší integrace EU sklidil Václav Klaus od zbylých europoslanců bouřlivý potlesk. 

Vlnu emocí vyvolalo také prezidentovo prohlášení, ţe je mylné interpretovat nynější 

hospodářskou krizi jako důsledek selhání trhu. Podle Klause je původcem krize "politická 

regulace trhu", která můţe vést k dalšímu ekonomickému zaostávání a vyzval k liberalizaci  

a deregulaci. Nezpochybnil existenci EU jako takové a zdůraznil zodpovědný přístup českého 

předsednictví Rady EU. [30, 55] 

Březen 2009     

Neformální summit EU v Bruselu            

Českým předsednictvím byl na 1. března 2009 svolán do Prahy mimořádný summit 

EU, kde byly hlavním tématem tehdejší ekonomické problémy. Dle Mirka Topolánka bylo 

nutné nejdříve očistit banky od „toxických aktiv.”
16

 Předsednictví chtělo, aby šéfové států  

a vlád členských zemí na summitu k hospodářské krizi řekli jasné ne protekcionismu.       

Byla to očividná reakce na výrok Nicolase Sarkozyho.   Dle Topolánkových slov můţe 

protekcionismus a porušování pravidel soutěţe způsobit větší ekonomické a politické škody 

neţ vůbec samotná krize. Má-li být udrţena a posílena důvěra v jednotný trh, musí všechny 

státy respektovat pravidla. Summitu se účastnili i vrcholní představitelé Evropské komise 

a Evropského parlamentu. [30, 58] 

Pád české vlády 

Ke konci března 2009 přišla česká vláda, a to poměrem hlasů 101 ku 96, o důvěru.  

Nebylo zcela jasné, kdo se stane novým premiérem. Předseda opoziční strany ČSSD přislíbil, 

ţe nechá vládu dokončit předsednictví, ale ovšem v demisi. To se nestalo a české 

předsednictví pokračovalo pod vedením tzv. úřednické vlády v čele s premiérem Janem 

Fischerem od května 2009. V reakci na pád vlády začaly některé členské státy zpochybňovat 

schopnost České republiky dál vést EU. Mirek Topolánek po pádu vlády ve Štrasburku 

prohlásil, ţe vládní krize v Praze neohrozí chod českého předsednictví v Evropské unii. [30, 

                                                           
16

 Toxická aktiva - aktiva se vyznačují tím, ţe mají značně niţší hodnoty, neţ za jaké je finanční instituce 

pořizovaly 
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33]  

Duben 2009                      

Summit G20 

V dubnu se konala řada setkání mezinárodních organizací. V Londýně  

se konal summit G20 zabývající se finanční krizí a jejími dopady. Největší ekonomiky světa 

daly na boj s ekonomickou krizí bilion dolarů.  Představitelé se shodli na reformě globálního 

finančního systému, na dohledu nad finančními trhy a o postupu proti daňovým rájům.        

Na výsledky summitu reagovaly světové akciové trhy prudkým růstem. Země G20 zvýšily 

kapitál Mezinárodního měnového fondu o 500 miliard dolarů. Tisk hodnotil výsledky 

summitu G20 velmi kladně. [39] 

Schůze Severoatlantické aliance ve Štrasburku 

 Následovala schůze Severoatlantické aliance ve Štrasburku, kde se projednávala 

vojenská a bezpečnostní spolupráce. Zasedání se účastnily delegace osmadvaceti členských 

zemí Severoatlantické aliance. Hlavními body programu byly otázky týkající se zahraničních 

operací, hlavně otázka Afghánistánu a Kosova. Dále pak problematika transformace 

Severoatlantické aliance, vztahů Aliance s Ruskem a zahájení procesu přípravy nové 

strategické koncepce. Představitelé osmadvacítky se zabývali projektem protiraketové obrany 

v České republice a Polsku. Jednání se účastnil český premiér Mirek Topolánek, ministryně 

obrany Vlasta Parkanová a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. [45, 69] 

Francie 20. 3. 2009 oficiálně poţádala Severoatlantickou alianci o návrat  

do vojenského velení NATO a to do všech sloţek. Prezident Nicolas Sarkozy předal 

generálnímu tajemníkovi aliance Jaapu de Hoop Schefferovi ţádost v dopise. Francie 

vystoupila z NATO v roce 1966.  

Návštěva amerického prezidenta Baracka Obamy 

Pro Českou republiku byla významná  návštěva amerického prezidenta Baracka 

Obamy v Praze. Barack Obama přiletěl na ruzyňské letiště 2. 4. 2009. Následoval 

neformální summit EU-USA, kde se sešli zástupci všech 27 členských zemí. Spolu 

s administrativou amerického prezidenta diskutovali o energetice, hospodářské situaci  

a bezpečnostní politice. [30] 
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Květen 2009                

Summit Jižní koridor    

Václav Klaus řídil 4. 5. 2009 summity s Japonskem a Čínou. Ve stejných dnech  

se konal se summit Jiţní koridor dne 8. 5. 2009. Ten řešil otázku nových energetických 

moţností pro Evropu.  Jednání se účastnili zástupci předsednictví a Evropské komise,  

dále pak představitelé Ázerbájdţánu, Egypta, Gruzie, Kazachstánu, Turecka, Turkmenistánu 

a Uzbekistánu. Summitu se zúčastnili pozorovatelé ze Spojených států, Ruské federace, 

Ukrajiny, Světové banky, Evropské investiční banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj. 

[22, 60] 

Během summitu podepsali předseda Evropské rady Mirek Topolánek, předseda 

Evropské komise José Manuel Barroso, prezident Ázerbájdţánu - Ilham Alijev, prezident 

Gruzie Michail Saakašvili, prezident Turecka - Abdulah Gül a egyptský ministr energetiky 

Sameh Fahmy deklaraci, která se stala základem pro intenzivnější spolupráci mezi regiony  

a mezi jednotlivými státy. Podpisového aktu se zúčastnili i zástupci Kazachstánu, 

Turkmenistánu a Uzbekistánu, kteří se vyjádřili k projektu Jiţního koridoru a souhlasili  

se zařazením svých zemí do deklarace. [30, 60, 69] 

Jednání s Kanadou o dopad krize na zaměstnanost v zemích EU 

České předsednictví jednalo s Kanadou a v rámci tria (ČR, Švédsko, Španělsko) 

o zaměstnanosti. Vrcholné schůzky byly věnovány dopadům krize na zaměstnanost v zemích 

EU. Schůzek se účastnili zástupci České republiky, Švédska a Španělska, představitelé 

Evropské komise a zástupci evropských sociálních partnerů a Kanada. 

 České předsednictví očekávalo, ţe summit vyhodnotí vliv vyuţívaných 

ekonomických nástrojů a sociální sítě na udrţení zaměstnanosti v zemích EU. Předseda 

Evropské rady Mirek Topolánek vyjádřil názor, ţe „jedním z nástrojů na zmírnění dopadů 

krize na zaměstnanost by mělo být posilování principů pracovní mobility a volného pohybu 

sluţeb, nikoli nadbytečné zadluţování zemí“. [60, 68] 

Evropská komise, Evropská rada i sociální partneři z řad zaměstnavatelů 

a zaměstnanců se shodli na posílení investic do vědy a výzkumu s důrazem na zvyšování 
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zaměstnanosti a podpořit rekvalifikačních programy pro usnadnění návratu a zapojení 

se nezaměstnaných do pracovního procesu. 

Zlepšení podnikatelského prostředí, např. méně administrativní zátěţe, by mělo 

pomoci především malým a středním podnikům, ty představují zhruba tři čtvrtiny evropské 

zaměstnanosti. [62] 

Červen 2009                   

V Bruselu se konala schůzka Evropské rady, kterou vedl nový český premiér  

Jan Fischer. Hlavními body jednání byla ratifikace Lisabonské smlouvy a volby  

do Evropského parlamentu. [30] 

Lisabonská smlouva 

V České republice z Bruselu byla sledována ratifikace Lisabonské smlouvy (LS). 

Zastánci smlouvy si od ní slibovali jednodušší fungování Evropské unie. Kritici smlouvy 

upozorňovali, ţe státy přijdou o velkou část své suverenity. Například ČR uţ nebude mít 

automaticky nárok na eurokomisaře. V některých oblastech, jako je energetická  

nebo přistěhovalecká politika, se nebude rozhodovat jednomyslně, ale kvalifikovanou 

většinou. Poslanecká sněmovna schválila Lisabonskou smlouvu 18. ledna. Senátem ratifikace 

prošla začátkem května a zbýval jiţ jen podpis prezidenta Václava Klause. Ten v době 

schválení LS Poslaneckou sněmovnou prohlásil, ţe nebude poslední, kdo ji podepíše.   

V květnu svůj postoj doplnil o stanovisko, ţe počká aţ na to, jak dopadne opakované 

referendum v Irsku.  

Celý proces schvalování LS doprovázely stíţnosti k Ústavnímu soudu. Nejdřív to byla 

stíţnost prezidenta a následně stíţnost některých senátorů. Obě stíţnosti byly Ústavním 

soudem zamítnuty. Druhé zamítnutí bylo prezidentem tvrdě kritizováno. Nakonec prezident 

Lisabonskou smlouvu podepsal. Po jeho podpisu mohla Lisabonská smlouva vstoupit 

v platnost. [42, 43] 

Volby do Evropského parlamentu 2009 

Ve všech členských státech EU se ve dnech 4. aţ 7. června konaly volby 

do Evropského parlamentu. V České republice volby probíhaly ve dnech 5. a 6. června.  

Po ukončení voleb a zveřejnění jejich výsledků se k nim kromě jiných států vyjádřila Francie. 
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Francouzský premiér François Fillon pronesl výroky, které byly nepřímou kritikou českého 

předsednictví.  Česko vinil z podílu na nízké účasti Evropanů ve volbách do Evropského 

parlamentu. Účast byla nejniţší v historii a to pouhých 43 % a v České republice to bylo 

pouze 28 %. Pro srovnání v roce 1979 se voleb účastnilo 62 % voličů, v roce 2004 to bylo  

45%. Nebylo to poprvé, co se Francie pustila do České republiky jako předsedající země EU. 

Francouzský prezident Sarkozy několikrát naznačil, ţe by bylo lepší, kdyby Francie měla svůj 

mandát delší. 

Výsledky voleb do Evropského parlamentu skončily vítězstvím středopravicového 

uskupení EPP-ED (Evropská strana lidová- Evropští demokraté) před druhou Stranou 

evropských socialistů (PES). Třetí největší stranou zůstává Aliance evropských liberálů 

a demokratů (ALDE), ta získala 83 poslaneckých křesel. Čtvrtými byli Zelení s 50 křesly, pátá 

Unie pro Evropu národů (UEN) s 25 mandáty. Krajně levicová Konfederativní frakce 

spojených evropských levých/Evropská levice (GUE-NGL) získává 36 mandátů. [7, 41] 

 

4.2 ROZPOČET PŘEDSEDNICTVÍ 

Plánovaný rozpočet na přípravu předsednictví a jeho realizaci byl 1,9 miliard korun. 

Prostředky byly hrazeny z prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa v ČR. Rozpočet 

byl plánován na roky 2007 aţ 2009. Očekávané výdaje českého předsednictví 

představovaly 73 milionů eur. Částka je srovnatelná s výdaji zemí Slovinska, Finska či 

Rakouska, tyto země na organizaci předsednictví spotřebovaly částky od 65 do 85 milionů 

eur. Výdaje Francie byly více neţ dvojnásobné. Z kapitoly Všeobecné pokladní správy se 

hradily nájmy konferenčních prostor nebo nájmy v regionech pro zasedání Rady EU na úrovni 

ministrů. Finance byly určeny na zajištění chodu webové stránky, propagaci předsednictví, 

tlumočení, konferenční vybavení, zajištění občerstvení, na pořízení dárkových předmětů pro 

zahraniční delegáty a na kulturní akce předsednictví v Praze a v Bruselu. Část byla určena na 

pokrytí zvýšených výdajů na zastupitelských úřadech nebo personálním posílení úřadů v ČR  

a v zahraničí.  

V letech 2007 a 2008 byly prostředky věnovány na vzdělávání pracovníků 

prostřednictvím Institutu státní správy na Ministerstvu vnitra.  Některá ministerstva si aktivity 

předsednictví hradily přímo samy. Ministerstva si sama hradila např. náklady na jazykovou 

a odbornou vzdělanost pracovníků. Resorty si dále financovaly tlumočení, pohoštění 
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na pracovních zasedáních, zahraniční sluţební cesty nebo ubytování významných hostů  

a mnoho dalších.  Obvyklé to je a bylo i v dalších zemích EU. Další finanční prostředky byly 

ze zdrojů Generálního sekretariátu Rady EU a od Evropské komise.  

Pro průběh a realizaci Předsednictví České republiky v Radě EU bylo během tříletého 

období 2007 - 2009 vyčerpáno celkem 3 430 490 tis. Kč (viz. tabulka č. 4.1)  Největší objem 

prostředků a to celkem 2 129 863 tis. Kč bylo vyčerpáno při výkonu českého předsednictví  

v roce 2009. Během přípravy v roce 2008 bylo vyčerpáno celkem 1 013 804 tis. Kč a v roce 

2007 bylo vyčerpáno 286 823 tis. Kč. [10, 48, 49, 51, 65] 

Tabulka č. 4. 1: Průběh a realizace Předsednictví České republiky v Radě EU během let 

2007 - 2009 

Průběh a realizace Předsednictví České republiky v Radě EU během let 2007-2009 

výkon předsednictví v roce 2009                                      2 129 863 tisíc Kč  

příprava na předsednictví v roce 2008                                      1 013 804 tisíc Kč   

příprava na předsednictví v roce 2007                                          286 823 tisíc Kč 

celkem za tříleté období                                       3 430 490 tisíc Kč 

      Zdroj: Ministerstvo financí, 2009, Vlastní zpracování 

 

Ve vyčerpaných prostředcích byly zahrnuty jak výdaje centrální koordinace 

předsednictví, tak i výdaje všech centrálních úřadů státní správy. Jednalo se o výdaje  

na organizační zajištění akcí Rady EU všech úrovní v České republice, výdaje 

na bezpečnostní zajištění, výdaje na dočasné personální posílení státní správy, na rozšíření 

působnosti Stálého zastoupení v Bruselu v souvislosti s předsednictvím, na zasedání Evropské 

rady konána v Bruselu, zvýšené výdaje centrálních úřadů na cestovné, výdaje na kulturní 

a další doprovodné akce předsednictví. Součástí předsednické role bylo nejen řízení zasedání 

v orgánech Rady EU v České republice a v Bruselu, ale i zastupování Rady EU 

u mezinárodních organizací a v Evropském parlamentu, s čímţ byly také spojeny finanční 

nároky. [48, 49, 65 ] 

V České republice se uskutečnilo celkem 336 zasedání. Z toho 4 zasedání na nejvyšší 

úrovni, 14 neformálních Rad ministrů v Praze a v ostatních regionech a 318 ostatních 

zasedání. V ČR a i v dalších zemích po celém světě se konalo více neţ sto kulturních akcí.  

V souvislosti se zajištěním předsednictví bylo vládou schváleno dočasné navýšení 

státní správy o 366 funkčních míst, skutečně bylo obsazeno 359. Pro rok 2007 vláda schválila 

navýšení o 125 funkčních míst, pro rok 2008 pak o dalších 241 míst. Pro rok 2009 ţádné 
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navyšování schváleno nebylo. Schválené stavy se během druhé poloviny roku 2009 postupně 

sniţovaly. Všechna funkční místa vytvořená v souvislosti s předsednictvím byla nejpozději  

ke konci roku 2009 zrušena. [49] 

 

4.3  BILANCE ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ 

První pololetí roku 2009 se zapíše do historie EU jako období, kdy v čele EU stanula 

Česká republika. Nejednalo se o „bezproblémové předsednictví“ a to z pohledu laické  

i odborné veřejnosti. Členské státy EU se potýkaly s důsledky váţné hospodářské krize, 

situace na mezinárodní politické scéně byla neklidná a nestabilní. Česká i evropská média  

se shodla na tom, ţe podmínky pro úspěšné naplnění vytyčených cílů českého předsednictví  

v Radě EU byly značně ztíţené. České předsednictví si jako své priority vytýčilo Ekonomiku, 

Energetiku a Evropskou unii ve světě s důrazem na transatlantické vztahy, východní Evropu 

a Západní Balkán. [69] 

 

4.4 ZHODNOCENÍ PRIORIT ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ  

V průběhu českého předsednictví se potvrdilo, ţe stanové priority byly aktuální. 

Jednalo se o oblasti, ve kterých bude i do budoucna nutné vyvíjet společné úsilí, aby EU 

v dobách nestability obstála a byla pro své občany přínosem. Ve všech prioritních oblastech 

se českému předsednictví podařilo dosáhnout řady hmatatelných výsledků. 

Energetika 

K nejdiskutovanějším úspěchům předsednictví patřily aktivity v oblasti energetiky. 

Konflikt hlavních aktérů - Ruska a Ukrajiny - ohledně tranzitu plynu se rozhořel souběţně 

s krizí v Gaze. Vyţadoval rychlé diplomatické úsilí vzhledem ke stoprocentní závislosti 

některých členských zemí EU na dodávkách plynu. Zcela závislé je Slovenskou a Bulharsko.  

Evropská Unie reprezentovaná českým předsednictvím pomohla svým aktivním 

přístupem a diplomatickým nasazením zprostředkovat dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou 

ohledně obnovy dodávek plynu do Evropy. Posunem se stal ukrajinský příslib umoţnit 

monitoring toku zemního plynu po svém území. Otázkou zůstalo, jakou prevencí zabránit 

recidivám. Ve snaze omezit negativní dopady v případě opakování krizové situace  
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se předsednictví v souladu se svým programem zaměřilo na kroky posilující ve středně 

a dlouhodobém období energetickou bezpečnost EU. Evropská rada v reakci na plynovou 

krizi schválila vynaloţení 4 miliard eur na projekty v této oblasti. Evropská unie se dohodla 

na investici v řádu 200 miliónů eur pro projekt výstavby plynovodu Nabucco. Tímto 

plynovodem by mohla strategická surovina po roce 2015 proudit do Evropy z oblasti 

Kaspického moře, zejména Turkmenistánu, Ázerbájdţánu a někdy v budoucnu i z Iráku. 

Projekt plynovodu Nabucco se stal prvním krokem vybudování nové „hedvábné stezky“, 

která by se stala obousměrnou dopravní tepnou pro výměnu zboţí, investic, vědomostí 

i lidí. [6, 69] 

Ekonomika 

České předsednictví v hospodářské oblasti reagovalo na aktuální problémy a hrozby, 

které nastaly v souvislosti s celosvětovou finanční krizí a hospodářskou recesí. České 

předsednictví prosadilo balíček opatření na podporu ekonomiky ve výši 5 miliard eur. Balíček 

byl určen na projekty v oblasti energetiky, širokopásmového internetu a opatření související 

s funkčností společné zemědělské politiky. Na řešení globální ekonomické krize měla význam 

dohoda o příspěvku členských států EU k navýšení zdrojů Mezinárodního měnového fondu 

formou půjčky do výše 75 miliard eur. Členské státy na červnové Evropské radě potvrdily 

připravenost převzít spravedlivé rozdělení zátěţe, podíl na financování potřeb Mezinárodního 

měnového fondu- MMF, pokud by nastaly. Dohodnuto bylo zdvojnásobení limitu nástroje EU 

na pomoc platebním bilancím členských států mimo eurozónu a to z 25 miliard eur  

na 50 miliard eur. [6, 69] 

Evropská unie ve světě 

Začátek předsednictví byl poznamenán ozbrojeným konfliktem v pásmu Gazy.  

Vyhrocení blízkovýchodního konfliktu bylo načasováno na období předávání moci mezi 

starou a novou administrativou v USA. Bylo to v závěru roku 2008, kdy ještě probíhalo 

francouzské předsednictví. Mezinárodní diplomacie pracuje s jistým zpoţděním. Došlo 

k bezprostřednímu zahájení jednání delegace EU s cílem zprostředkovat co nejrychlejší 

uzavření příměří. K 18. 1. 2009. došlo k zastavení bojů a k nastolení příměří mezi Izraelem 

a palestinským hnutím Hamás. Cenou bylo více neţ 1300 obětí, převáţně civilních a velké 

materiální škody ve výši půl miliardy amerických dolarů - USD. Vynaloţené úsilí přispělo 

k uvolnění koridorů humanitárních a svolání konference na podporu palestinské ekonomiky 
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v březnu v Šarm – aš – Šajchu. Krize roku 2009 se promítla do červnových jednání Evropské 

unie s Jordánskem v Bruselu. 

K úspěchům českého předsednictví patřilo zahájení projektu „Východního partnerství“ 

na květnovém summitu v Praze. Evropská unie otevřela intenzivnější spolupráci s Ukrajinou, 

Běloruskem, Moldavskem, Gruzií, Arménií a Ázerbájdţánem.  

Nejdůleţitější zahraniční vztahy má EU s USA. Jedná se o přirozeného partnera 

a strategického spojence. Byly navázaný kontakty s prezidentem Obamou, jeho 

administrativou a započatá diskuze o intenzivní spolupráci, která umoţnila čelit společně 

globálním výzvám. Klíčovou události bylo první setkání prezidenta Baracka Obamy se všemi 

lídry EU na neformálním summitu v Praze. Toto setkání poloţilo základ pro další 

prohlubování spolupráce. Hlavními tématy byly otázky ekonomiky a hospodářské krize, 

energetiky, klimatických změn a bezpečnostní otázky související v Afghánistánu, Pákistánu 

a Íránu. České předsednictví pokračovalo ve spolupráci s Kanadou. Završena byla oficiálním 

zahájením komplexní dohody o ekonomickém partnerství v květnu v Praze na summitu  

EU-Kanada. [6, 69] 

České předsednictví uspořádalo mnoho úspěšných vrcholných schůzek se třetími státy: 

 Summit EU – Japonsko (4. 5. 2009). 

 Summit EU – Kanada (6. 5. 2009). 

 Summit EU – Čína (20. 5. 2009). 

 Summit EU – Rusko  (25. 5. 2009). 

 Summit EU - Korejská republika (23. 5. 2009). 

 Summit EU – Pákistán (17. 6. 2009). 

 Ministerské zasedání EU – „Skupina Rio” a celá řada dalších akcí. (13. 5. 2009). 

 

4.5 VÝSLEDKY VÝZKUMU FACTUM INVENIO 

Společnost Factum Invenio provedla výzkum ve dnech 27. března do 1. dubna 2009 

výzkum vnímání českého předsednictví EU. Zúčastnilo se ho přes 1000 lidí starších patnácti 

let. Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) se na předsednictví dotazovalo 

respondentů počátkem března, před pádem kabinetu. Sněmovna vyslovila nedůvěru vládě  

24. března.  Průzkum uváděl, ţe tři pětiny Čechů soudí, ţe ČR jako předsednická země EU 

obstojí. Opačný názor mělo 18 % obyvatel. [6] 
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Vnímání českého předsednictví EU  

Většina českých občanů hodnotila vystupování ČR v roli předsednické země EU 

pozitivně.  54 % lidí se domnívá, ţe si naše země vedla dobře, podle třetiny (36 %) jsme  

si vedli špatně.  

České předsednictví po pádu vlády 

43 % dotazovaných občanů si myslí, ţe obraz českého předsednictví EU se po pádu 

vlády zhoršil. 36 % dotázaných se domnívalo, ţe vnímání českého předsednictví 

to nezměnilo. 

Mezi dotazovanými, kteří soudí, ţe odvolání kabinetu předsednictví poškodí, převaţují 

dle výzkumu voliči ODS a vysokoškolsky vzdělaní lidé. Druhou skupinu tvoří převáţně voliči 

ČSSD.  8 % českých občanů si myslí, ţe odvolání vlády obraz předsednictví zlepší,  

13 % nevědělo nebo neodpovědělo. 

Hodnocení českého předsednictví 

Většina, a to 64 % občanů, se přiklání k názoru, ţe Česká republika zvládla tuto roli 

dobře. Naopak 24 % dotázaných se domnívá, ţe Česká republika zvládá roli špatně  

a 13% nevědělo, případně neodpovědělo. Nejspokojenější s prací České republiky v čele 

Evropské unie jsou mladí lidé, voliči Občanské demokratické strany - ODS a lidé 

s vysokoškolským vzděláním, uvádí agentura. Záporně hodnotí české předsednictví starší lidé 

a voliči Komunistické strany Čech a Moravy - KSČM. [6] 

V hodnocení působení Topolánkovy a Fischerovy vlády během předsednictví EU 

se odráţejí voličské preference. Počínání Topolánkovy vlády hodnotí lépe lidé s vyššími 

příjmy, obyvatelé Prahy a příznivci ODS, Fischerovu vládu naopak lidé vyššího věku, 

s niţšími příjmy a voliči České Strany Sociálně Demokratické - ČSSD a KSČM. [6] 

 

4.6 VÝSLEDKY VÝZKUMU NA VYSOKÉ ŠKOLE BÁŇSKÉ – TECHNICKÉ 

UNIVERZITĚ
17

 

Výzkum byl tvořen respondenty Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity studující ve 3. ročnících obory:  Eurospráva, Ekonomická ţurnalistika, 

                                                           
17

 Výzkum prováděl pan doc. Ing. Vojtěch Spačil  a studentka Bc. Klára Tomaňová. 
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Marketing a obchod, Ekonomika podniku a Management. Respondenti byli osloveni 

prostřednictvím náhodného výběru. Jednalo se o 400 respondentů, kteří tvořili výběrový 

soubor. Dotazníkové šetření probíhalo od 24. 11. 2008 do 1. 1. 2009. Ochota vyplnit dotazník 

byla nízká, vrátilo se pouze 103 vyplněných dotazníků. 

V následujících podkapitolách jsou uvedeny výsledky analýzy výzkumu. 

Povědomí o předsednictví ČR v EU  

O tom, ţe Česká republika bude předsedat Evropské unii, věděli téměř všichni 

dotázaní (94 %), coţ je názorně zobrazeno (viz .příloha č. 3, obrázek č. 1). 

Doba konání předsednictví 

Výzkum zkoumal, zda respondenti vědí, jak dlouho bude Česká republika předsedat 

Evropské unii (viz. příloha č. 3, obrázek č. 2).  Na tuto otázku správně odpovědělo  

64 % respondentů. 18 % respondentů uvedlo období přibliţně a 12% neznalo odpověď. 

Zdroj povědomí o předsednictví 

Informace o tom, ţe Česká republika bude předsedat EU, se respondenti nejčastěji 

dozvěděli z televize (46 %), internetu (25 %) a v rámci studia na fakultě (21 %), 

(viz příloha 3 obrázek č. 3). Nulový zdroj představoval rozhlas a minimálně členové rodiny  

(1 %) a známí (1 %). Z výzkumu vyplývá, ţe struktura zdrojů nezávisí na studovaném oboru, 

s výjimkou Eurosprávy, zde byly informace předány v rámci studia a představovaly  

40 %. Televizi uvedlo pouze 4 % dotázaných studentů oboru Eurospráva. [6] 

Zdroj povědomí o předsednictví z hlediska členění na osobní a neosobní zdroje 

Pokud rozčleníme informační zdroje na osobní (televize, internet, tisk) a neosobní 

(škola, známí a rodina). Respondenti si tvořili povědomí převáţně z neosobních zdrojů  

(viz. příloha č. 3, obrázek č. 4). 

Motto předsednictví – Evropa bez bariér 

70 % dotázaných uvedlo, ţe zná motto předsednictví České republiky. Ve skutečnosti správné 

znění motta uvedlo pouhých 37 % (viz. příloha č. 3. obrázek č. 5). 33 % respondentů 

odpovědělo, ţe motto nezná. 
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Obsah kampaně  

Obsah kampaně respondenti nejčastěji spojovali se snahou informovat o předsednictví 

České republiky v Evropské unii (23 %), (viz. příloha č. 3, obrázek č. 6). Respondenti 

se domnívali, ţe se můţe jednat o snahu poukázat na silné stránky ČR (11 %) či snahu 

vzbudit u občanů o toto téma zájem (10 %). 13 % respondentů uvedlo, ţe pravý obsah 

kampaně neznají. [6] 

Skuteční účinkující v kampani  

Nejčastějšími představiteli, účinkujícími v kampani byl Jaromír Jágr, Tereza Maxová  

a Petr Čech (viz příloha č. 3, obrázek č. 7). Studenti často jména zaměnili se jmény jiných 

osobností – Dominik Hašek, Roman Šebrle, Karel Šíp, Jan Kraus, Tomáš Rosický, Simona 

Krainová a Martina Sáblíková. 5 % dotázaných pak neznalo účinkující vůbec. [67] 

Navštívené internetové stránky 

Nejvíce internetových stránek navštívil obor Eurospráva (viz. příloha č. 3, obrázek 

č. 8). Mezi nejnavštěvovanější stránky věnované českému předsednictví patřily 

www.euroskop.cz (59 %) a dále oficiální stránky www.eu2009.cz (25 %). Respondenti 

zmiňovali internetové stránky www.eu.vlada.cz, www.evropa.cz, www.evropska-unie.cz‚ 

a www.business.cz. Internetové stránky věnované České republice v Bruselu nenavštívil 

ţádný respondent. Shodné výsledky platí pro obor Eurospráva, Ekonomická ţurnalistika 

a Management (viz obr. č. 8). Studenti oboru Marketing a obchod navštěvují stránky 

www.euroskop.cz a www.eu.vlada.cz, oficiální stránka je aţ na třetím místě. U studentů 

oboru Ekonomika podniku jsou nejnavštěvovanější oficiální stránky předsednictví (60 %). 

 

4.7 ZÁVĚR HODNOCENÍ VÝZKUMU 

Výsledky výzkumu ukazují, ţe 94 % respondentů mělo povědomí o tom, ţe Česká 

republika bude předsedat Evropské unii. Kdy bylo české předsednictví zahájeno a jak dlouho 

potrvá, vědělo pouze 69 % dotázaných. Reklamní spoty vidělo kolem 75 % respondentů. 

Obsahem kampaně byla snaha informovat o českém předsednictví, vzbudit u občanů 

zájem o toto téma. Ke zvýšení účinnosti komunikační kampaně bylo vybráno sedm osobností. 

Jejich jména by měla být známá v ČR, ale i v zahraničí. Respondenti však správně uváděli 

http://www.evropska-unie.cz/
http://www.euroskop.cz/
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pouze jména Jaromíra Jágra, Terezy Maxové a Petra Čecha. Znalost dalších osobností byla 

mezi studenty velmi nízká.  V ČR chybělo intenzivnější mediální představení těchto 

osobností.  

Respondenti se nejčastěji dozvídali o českém předsednictví EU prostřednictvím 

neosobních informačních zdrojů. Z osobních zdrojů převaţovala informace získaná 

prostřednictvím přednášek. Pouze 46 % navštívilo internetové stránky věnované tématice 

českého předsednictví. Mezi těmi, kteří internetové stránky navštívili, převaţovala internetová 

adresa www.euroskop.cz. Oficiální stránka předsednictví se umístila aţ na druhém místě.  

Povědomí o logu nebylo nijak vysoké, dosahovalo pouhých 61 %. Logo bylo během 

předsednictví často prezentováno. Jedním z důvodů nízkého povědomí můţe být skutečnost, 

ţe marketingový výzkum probíhal měsíc po jeho zveřejnění, a tudíţ respondenti neměli 

moţnost se s ním pořádně seznámit. Jednotlivé atributy – jako idea, pouţité barvy 

nebo grafická úprava – byly přijaty poměrně pozitivně. 

Motto českého předsednictví „Evropa bez bariér“ znalo pouhých 37 % dotázaných. 

Převládala neznalost nebo ho respondenti zaměňovali za slogan komunikační kampaně, 

který se objevoval ve spojení s předsednictvím České republiky častěji. 

Komunikační kampaň splnila své cíle jen částečně. Jejímu úspěšnému prosazení 

chyběla větší kreativita a mediální nasazení. Vzhledem k tomu, ţe její účinnost byla testována 

pouze mezi vysokoškolskými studenty, nelze výsledky přenášet na celou českou populaci.    

Je potřeba zmínit, ţe se jedná o komunikaci politického tématu, které mezi studenty není tak 

vyhledáváno jako v případě komerčních sdělení. [6] 

 

4.8 VÝZKUM OBYVATEL ČR
18

 

Metodika 

Koncem roku 2008, před začátkem českého předsednictví, bylo uskutečněno 

dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo celkem 376 osob ve věku 18 – 30 let. Dotazníky 

byly rozesílány e-mailem. Dotazník obsahoval otázky, které lze rozčlenit do 2 skupin: 

identifikace, znalosti. Všechny otázky byly koncipovány jako výběr z více moţných 

odpovědí.  Dotazníkové šetření je shrnuto do závěru.  

                                                           
18

 Výzkum prováděla Ing. Lucie Winklerová v roce 2010, jako součást své diplomové práce. 
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Úvodní část dotazníku byla zaměřená na identifikaci respondenta. Obsahovala otázky, 

které měly rozlišit pohlaví, velikostní kategorii obce podle počtu obyvatel, nejvyšší dosaţené 

vzdělání a zájem o politiku. [6] 

Identifikace  

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 137 muţů a 239 ţen. Nejméně účastníků 

bylo z velikostní kategorie obce od 50 000 do 100 000 obyvatel. Nejvíce účastníků z kategorií 

1 000 aţ 10 000 obyvatel a 10 000 aţ 50 000 obyvatel, z kaţdého intervalu pocházelo více neţ 

sto respondentů. Pro vyhodnocení dotazníků byly vytvořeny pouze 2 skupiny,  

a to středoškolské a vysokoškolské vzdělaní. Středoškolská skupina byla v šetření zastoupena 

téměř 55 %. Vysokoškolská skupina byla zastoupena 45 %. 

 Další část identifikace byla politicky zaměřená. Více jak ¾ dotazovaných politiku 

sleduje, ale spíše například před volbami a v případě nějaké významné události (pád vlády).               

Nejvíce politiku sledují vysokoškolsky vzdělaní muţi (téměř 90 %) a nejméně středoškolsky 

vzdělané ţeny (téměř 73 %). Co se týká účasti na volbách, 82 % dotazovaných k volbám 

chodí. Nejvyšší účast mají opět vysokoškolsky vzdělaní muţi, nejniţší však tentokrát muţi 

se středním vzděláním. [6] 

Zkoumáno bylo, jak jsou respondenti informováni o českém předsednictví  

(viz příloha č. 4, graf č. 1). Účastníci byli rozděleni do několika skupin podle pohlaví, 

vzdělání a odlišeni byli ti účastníci, kteří denně sledují politické dění. Těch bylo z celkového 

počtu celkem 110, coţ je asi 30 %. 

Je patrné, ţe o českém předsednictví účastníci věděli, především, kteří sledují denně 

politické dění (viz. příloha č. 4, graf č. 2). Je mírně zaráţející, ţe se u této skupiny objevuje 

jedno procento účastníků, kteří nevěděli, ţe bude ČR předsedat Evropské unii. Toto procento 

tvořila jedna vysokoškolsky vzdělaná ţena. Ti účastníci, kteří zvolili odpověď nevím, 

nezajímá mě to, uţ dále ve vyplňování dotazníku nepokračovali. Jednalo se o 14 respondentů, 

coţ jsou 4 % z celkového počtu zúčastněných. Šlo hlavně o středoškolsky vzdělané muţe  

a ţeny. V dotazování pokračovalo 362 respondentů. [6] 

Na následující otázku, týkající se délky předsednictví, se respondenti rozdělili  

na 2 moţnosti, a to 6 měsíců nebo 12 měsíců, znázorňující (viz. Příloha č. 4. graf č. 3).  

Byli i jedinci, kteří se domnívali, ţe předsednictví trvá 3 měsíce, avšak šlo o zanedbatelný 

vzorek a moţnost 9 měsíců nezvolil nikdo. Moţnost 12 měsíců volili ti, kteří v předchozí 
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otázce odpověděli, ţe netušili, ţe bude Česká republika předsedat uţ od ledna. Více 

informované byly ţeny středoškolsky vzdělané, oproti vysokoškolsky vzdělaným. Nejvíce 

správných odpovědí (83,64 %) měli ti, kteří sledují denně politické dění.  

Závěr výzkumu 

Z dotazníkového šetření provedeného před začátkem českého předsednictví vyplynuly 

očekávané, ale i překvapující informace. Například se dá velmi lehce odhadnout, ţe denně 

sledují politické dění více muţi neţ ţeny a o politiku se vůbec nezajímají spíše ti s niţším 

dosaţeným vzděláním. I tendence v účasti u jednotlivých typů voleb je velmi podobná 

celorepublikové tendenci. U znalostí respondentů se uţ občas objevovaly zajímavé a méně 

očekávané výsledky. Na jedné straně je sice jasné, ţe ti, kteří denně sledují politické dění, 

jsou lépe informováni, avšak na straně druhé se i u této skupiny dotazovaných vyskytovaly 

v ne zcela zanedbatelné míře chybné odpovědi. Příkladem mohou být jak 4 % spadající 

do této skupiny, která netušila, ţe v lednu začíná české předsednictví, tak dokonce 

16 % myslících si, ţe předsednictví potrvá 12 měsíců. [6] 

4.9  HODNOCENÍ ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ Z POHLEDU VEŘEJNOSTI A MÉDIÍ  

Většina českých občanů hodnotila vystupování České republiky v roli předsednické 

země EU pozitivně. Obraz ČR ve světě se po pádu vlády výrazně zhoršil. Podle průzkumu 

občanů se více neţ polovina obyvatel domnívá, ţe si ČR vedla dobře a dle třetiny občanů 

si česká diplomacie nevedla nejlépe. Polovina obyvatel se domnívá, ţe české předsednictví 

EU prospělo vnímání ČR ve světě. Dvě pětiny občanů si myslí, ţe byl obraz ČR ve světě 

poškozen. Lepší vnímání českého předsednictví vychází od lidí s vyššími příjmy a vyšším 

vzděláním. Z hlediska stranických preferencí jsou to převáţně voliči ODS. Negativní 

hodnocení zaznívalo z řad příznivců KSČM. [6] 

Působení České republiky v čele EU z pohledu českých médií 

 Česká média se věnovala předsednictví ČR v Evropské unii. Nejčastěji se v mediích 

a tisku vyzdvihovalo nasazení týmu Mirka Topolánka při řešení plynové krize, jeho boj proti 

protekcionismu v ekonomice a výsledky červnového summitu, předsedal mu Jan Fischer. 

Novináři ocenili návštěvu amerického prezidenta Baracka Obamy v Praze. Pád Topolánkovy 

vlády podle českých médií rozhodl o nepříznivém vnímání předsednictví v očích okolního 

světa. Kritizována byla kontroverzní plastika Entropa, heslo „Evropě to osladíme” 
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a také prezident Václav Klaus. V ţebříčku témat dominoval vztah domácí politiky  

k evropskému předsednictví, také červnový summit, s nímţ souvisela témata ratifikace 

Lisabonské smlouvy, záruky pro Irsko a sloţení nové Evropské komise. Miloslav Vlček 

pozornost medií získal díky cestě na Blízký východ a zejména schůzce se zástupci hnutí 

Hamás.  

Nejčastěji se o předsednictví zajímaly Lidové noviny. Ty se soustředily na analýzu 

poškozeného obrazu ČR jak doma tak v zahraničí. Další deníky se zabývaly nejčastěji 

negativním a neúspěšným pohledem na vedoucí roli ČR v EU. [6] 

Postoj českého předsednictví k ekonomické krizi 

O zapojení českého předsednictví do řešení světové ekonomické krize informovala 

média v neutrálním duchu (71 %), (viz. příloha č. 5. graf č. 1). Kaţdý desátý příspěvek 

o postoji evropského předsednictví ČR k ekonomické krizi vyzníval negativně.  

Pět negativných příspěvků z Hospodářských novin - HN bylo uveřejněno na stránkách titulu. 

Dva komentáře zpochybňovaly schopnost české vlády řešit nastalou krizi.  

Napsal to pro HN předseda ČSSD Jiří Paroubek. Politolog Lukáš Macek a novinář Tomáš 

Němeček vyzvali ve svých článcích české předsednictví, aby ohledně ekonomické krize 

„začalo něco dělat.“  

Výrazná většina pozitivně laděných příspěvků (tj. 8 z 10) vyzdvihla český boj proti 

ochranářství v ekonomice. Odmítání protekcionismu hodnotily kladně Lidové noviny.  

Ty zdůraznily, jak ministr financí Miroslav Kalousek v Bruselu „znovu burcoval proti 

protekcionismu, který se mohl objevit v souvislosti s krizí“. Český nesouhlas 

s protekcionismem podpořil i redaktor Respektu Jan Macháček. [27] 

Projev Václava Klause v Parlamentu 

Třetina příspěvků týkající se vystoupení Václava Klause v Bruselu byly negativní  

(viz. příloha č. 5, graf č. 2). Nejkritičtější byly k projevu deníky Právo„  

a MF DNES. Právo se kauze věnovalo ve čtyřech komentářích, z toho tři byly negativní  

a jeden nejednoznačný. Autor nejednoznačného komentáře byl Alexandr Mitrofanov,  

ten s obsahem projevu nesouhlasil, ale pozastavil se i nad reakcí předsedy EP Pötteringa.  

Mitrofanov zdůraznil, ţe Klaus pronesl svůj projev „kultivovaným způsobem, 

za který se stydět nemusíme“. [27] 
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Pochvalně se o projevu Václava Klause zmínilo šest příspěvků. Nejvýraznější byly 

komentáře od Daniela Kaisera a od prezidentova mluvčího Radima Ochvata. [27] 

Právo uveřejnilo devět negativních názorových článků. Výjimky představovali 

právník a bývalý poslanec Zdeněk Koudelka, ten odmítal důraz českého předsednictví 

na výstavbu plynovodu Nabucco, a sociolog Jan Keller kriticky nahlíţel na vystoupení 

Václava Klause. [27] 

Hodnocení českého předsednictví zahraničními médii 

Česká republika převzala předsednickou štafetu po ambiciózní Francii v čele 

s prezidentem Nicolasem Sarkozym. Z Francie často plynula kritika České republiky, ať uţ se 

jednalo o „slabou českou diplomacii“, v případě konfliktu v Gaze, do něhoţ se francouzský 

prezident vloţil nezávisle na českém předsednictví, nebo kvůli české angaţovanosti při řešení 

dopadů hospodářské krize, která francouzští představitelé vnímali jako málo aktivní. 

Francouzská diplomacie se ozývala při kaţdém pochybení českého předsednictví. 

Francouzská média neušetřila ani českého prezidenta Václava Klause kvůli jeho odmítnutí 

vyvěsit na Hradě evropskou vlajku. Francouzská kritika se výrazně opírala do výroku 

premiérova mluvčího pro evropské záleţitosti Františka Potuţníka, ţe izraelská vojenská 

intervence v pásmu Gazy byla spíše obranná neţ útočná a rozpačité hodnocení zaslouţil i pád 

české vlády uprostřed předsednictví. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy po skončení 

červnového summitu EU velmi chválil premiéra Jana Fischera. [6] 

Dle britských médií je poučením z českého předsednictví to, ţe by domácí politika 

neměla ovlivňovat řízení evropských záleţitostí. To má pak negativní aţ fatální důsledky. 

Britský tisk se v lednu kriticky opíral do umělecké plastiky Entropa, v únoru kritizoval projev 

Václava Klause. Britská media vyzdvihla úspěchy českého předsednictví, kdy přiznává, ţe při 

řešení krize bylo zdůrazňováno udrţení integrity jednotného evropského trhu, byla zajištěna 

dohoda o financování ropovodu Nabucco a podařilo se dosáhnout dohody o sníţení  

DPH na vybrané sluţby. [6] 

Němečtí novináři svou pozornost zaměřili na vnitropolitické problémy v průběhu 

předsednictví. Naopak německá kancléřka Angela Merkelová zdůraznila, ţe české 

předsednictví nebylo jedno z nejsnadnějších, ocenila práci premiéra Jana Fischera a jeho 

kabinetu a všech úředníků, kteří zajišťovali hladký průběh předsednictví. [6, 61] 
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Slovensko, Maďarsko a Polsko české vládě důvěřovaly. Ale následně polská media 

označila české předsednictví v Evropské unii za neúspěšné. Pozitivní výsledky českých 

diplomatů zastínily vnitropolitické problémy. Slovenská média komentovala předsednictví 

spíše negativně.  České republice se během předsednictví EU podařilo z velkých plánů 

nakonec uskutečnit jen nepatrnou část. Největší výzvou pro ČR byla ekonomická krize.  

Té bylo věnováno několik summitů. Česká republika zaútočila na protekcionistické ambice 

francouzského prezidenta. Slovenský tisk ocenil, ţe se pod českým vedením Evropská unie 

těmto snahám postavila. Slovensko se z českého předsednictví poučilo v tom, ţe během 

půlročního vládnutí EU není vhodná doba pro vládní krize či pád vlády a je dobré, 

kdyţ nejvyšší ústavní představitelé jednají jednotně, bez ohledu na svou politickou 

příslušnost. 

První měsíce vyvracely řadu předsudků vůči české politické reprezentaci, 

které se objevovaly v evropských médiích, které poukazovaly na nedostatek evropských 

zkušeností, nestabilitu, zkorumpovanost a euroskepticismus českých politiků. Tento pohled 

se změnil pádem české vlády v polovině českého předsednictví. Výrazně to poškodilo českou 

reputaci v Evropě. Odpovědnost za neúspěch předsednictví nese celá česká politická 

reprezentace. [6, 61] 

V zahraničních mediích bylo předsednictví kritizováno. Nejvíce české předsednictví 

kritizovala Francie. A to kvůli pádu české vlády, projevu Václava Klause v Bruselu nebo dílu 

Entropa. A především díky ostrým výrokům Mirka Topolánka. Německá kancelářka Angela 

Merkelová poděkovala premiérovi Janu Fischerovi za dobře odvedenou práci. České 

předsednictví skvěle odvedli diplomaté a úřednicí, ale to totéţ se nedá říct o českých 

politicích. 
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5 ZÁVĚR 

 

Předsednictví bylo pro Českou republiku mimořádnou výzvou. Naše země měla 

moţnost ukázat potenciál a projevit se jako důvěryhodný partner na mezinárodním poli. 

Předsednictví představovalo pro Česko šanci zviditelnění a dokázaní vést Evropskou unii. 

Během šesti měsíců jsme řídili chod organizace, která zahrnuje 27 členských států  

a půl miliardy Evropanů. 

Institut předsednictví Rady EU funguje od zaloţení Evropského společenství uhlí  

a oceli. Za tu dobu prošel několika změnami. Původně předsednictví trvalo tři měsíce a pořadí 

států bylo podle abecedy. Smlouva o EHS vykonávání předsednictví prodlouţila  

na šest měsíců a abecední rotace byla vystřídána současným systémem  

v roce 1995. Předsednictví primárně zasahuje do funkcí Rady EU a Evropské rady. 

První polovina roku 2009 se zapsala do historie EU jako období náročných zkoušek. 

Vyplývalo to ze sloţité hospodářské a politické situace. Členské státy v této době čelily 

celosvětové krizi a situace na Blízkém východě na začátku roku 2009 nebyla příznivá.  

Tudíţ byly podmínky pro výkon předsednictví ztíţené. 

České předsednictví se vyjadřovalo k plánovaným, ale i nečekaným situacím. 

Předsednictví bylo zodpovědné za provádění akcí a organizovalo setkání EU s představiteli 

třetích zemí. Konala se řada schůzek, zasedání, setkání a summitů (viz. subkapitola č. 4. 3). 

Česká republika dosáhla řady úspěchů. Především se nám podařilo vyřešit  

tzv. plynovou krizi a částečně pomoci vyřešit situaci humanitární pomoci v Gaze.  

Česká republika se ukázala jako dobrý krizový manaţer při řešení problémů, odmítla 

ochranářské tendence v ekonomice a zasadila se o opatření na podporu hospodářství. 

Za našeho předsednictví byly prohloubeny vazby Evropské sousedské politiky  

a dobrých výsledků jsme dosáhli při jednáních na mezinárodní úrovni. Předsednictví muselo 

řešit situaci po odmítnutí Lisabonské smlouvy v Irsku. Lisabonská smlouva byla nakonec 

přijatá ve všech členských zemích a vstoupila v platnost 1. 12. 2009. 

 

Tyto úspěchy zastínila reprezentace navenek, ať jiţ se jednalo o kontroverzní Entropu, 

(ta pobouřila některé země) a hlavně pád české vlády v polovině předsednictví.  
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Vyslovení nedůvěry vládě se stalo nejdiskutovanější události celého předsednictví.  

Byla ustanovena nová, tzv. úřednická vláda v čele s Janem Fischerem. Nakonec úřednická 

vláda dokázala předsednictví dovést do konce a sklidila i řadu pozitivních ohlasů.  

Během českého předsednictví se konaly volby do Evropského parlamentu, ty ale vykázaly 

nejmenší účast za celou dobu konání (viz. subkapitola č. 4.3) 

Ve své práci jsem vyuţila 2 výzkumy. První výzkum byl od společnosti  

Factum Invenio, který probíhal v první polovině roku 2009 a byl zaměřený na vnímání 

českého předsednictví (viz. subkapitola č. 4.7). Druhý výzkum probíhal na Vysoké škole 

báňské, od 24. 11. 2008 do 1. 1. 2009 a zkoumal, zda respondenti vědí, ţe bude ČR předsedat 

EU, po jakou dobu, odkud čerpali informace, co bylo obsahem a tak dále  

(viz. subkapitola č. 4.8) Z výzkumů vyplývá, ţe 54 % občanů se domnívá, ţe si naše země 

vedla dobře, naopak 36 % občanů si myslí, ţe jsme si vedli špatně (viz. subkapitola č. 4.7).   

Nejspokojenější s prací ČR v EU jsou mladí lidé a příznivci ODS a naopak nespokojení jsou 

starší lidé a voliči KSČM. Povědomí o předsednictví ČR  v EU mělo 94 % respondentů 

(viz. subkapitola č. 4.8), jak dlouho bude ČR předsedat jiţ tolik respondentů nevědělo, pouze 

69 %, 19 % uvedlo období přibliţně a 12 % neznalo odpověď vůbec (viz. subkapitola č. 4. 9). 

Ohledně českých medií se nejvíce se psalo o českém předsednictví v Hospodářských 

novinách viz. subkapitola č. 4.11). Ze zahraničí nás nejvíce kritizovala Francie  

a to ať jiţ kvůli dílu Entropa, tak kvůli projevu Václava Klause v EP nebo díky pádu české 

vlády. 

Po pracovní stránce a stránce úřednické bylo předsednictví velmi dobře připraveno  

a zcela zvládlo svou úlohu. Ovšem toto nelze říci o naších politicích. 

Z českého předsednictví by si mohlo vzít ponaučení např. Maďarsko nebo Polsko, 

které bude předsedat Radě Evropské unie v roce 2011 a to v druhé polovině. Během 

předsednictví je důleţité mít zajištěnou stabilitu vnitřní politiky. Dá se říci, ţe v některých 

oblastech by mohlo být české předsednictví bráno za vzor a to pokud se jedná o diplomatické 

zajištění a práci českých úředníků. Ale naši politici tuto funkci bohuţel nezvládli. 
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Seznam zkratek 

 

ACER    Agentury pro spolupráci energetických regulátorů 

ALDE     Aliance liberálů a demokratů pro Evropu 

ASEAN    Sdruţení států (národů) jihovýchodní Asie 

ASEM    Asijsko-evropské setkání 

atp.    a tak podobně   

BESIP    Bezpečnost silničního provozu 

BRIC     Hospodářské uskupení (Brazílie, Rusko, Indie, Čína) 

COREPER    Výbor stálých zástupců 

CVVM    Centrum pro výzkum veřejného mínění 

ČR     Česká republika 

ČSSD     Česká Strana Sociálně Demokratická 

DPH     daň z přidané hodnoty  

ECOFIN    Rada ministrů hospodářství a financí 

ECR     Evropští konzervativci a reformisté 

EFD     Evropa svobody a demokracie  

EK     Evropská komise 

EP     Evropský parlament 

EPP     Evropská lidová strana 

EPP-ED    Evropská strana lidová - Evropští demokraté 

ER     Evropská rada 

ERA     Evropský výzkumný prostor 

ES     Evropské společenství 

ESUO     Evropské společenství uhlí a oceli 

EU    European union 

Evropská unie 

GATT     General Agreement on Tariffs and Trade  

Všeobecná dohoda na clech a obchodu  

Greens – EFA   Zelení - Evropská svobodná aliance 

GSM     Global System for Mobile Communications 
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    Globální Systém pro mobilní komunikace 

GUE-NGL    Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice 

G20     Skupina největších ekonomik světa 

HN    Hospodářské noviny 

Ing.      Inţenýr 

KSČM    Komunistická strana Čech a Morava  

LS     Lisabonská smlouva 

NATO    North Atlantic Treaty Organization 

Severoatlantická aliance  

ODS     Občanská demokratická strana 

OSN     Organizace spojených národů 

PES     Strana evropských socialistů 

PHARE  Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies 

Pomoc Polsku a Maďarsku při obnově jejich ekonomik 

S & D     Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů  

SES     Smlouvy Evropského společenství 

SEU     Smlouva o Evropské unii 

SFEU     Smlouva o fungování Evropské unie 

SET-Plan    Evropský strategický plán pro energetické technologie 

SZBP     Společná zahraniční a bezpečnostní politika 

TACIS    pomocný program EU 

TEN-T    Transevropská dopravní síť 

UEN     Unie pro Evropu národů 

UNFCCC     United Nations Framework Convention on Climate Chang e 

    Rámcová úmluva OSN o změně klimatu  

USA     United States of America 

Spojené státy americké 

USD     americký dolar 

3E     Europe in the Word 

    Ekonomika, Energetika, Evropská unie ve světě 
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