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1 Úvod 

Pojem integrace se během posledních desítek let bezesporu dostal do povědomí mnoha 

lidí, aniž by o to mnozí z nich stáli či usilovali. V souvislosti s Evropskou unií se na nás 

prostřednictvím médií každý den valí množství informací bezprostředně souvisejících s tímto 

pojmem. Zejména během posledních let, kdy ve Spojených státech vypukla hypoteční krize, 

která posléze přerostla v celosvětovou finanční krizi následovanou dluhovou krizí eurozóny.  

Právě integrace neboli proces propojování národních ekonomik je jednou z příčin 

současné situace na světových trzích a trzích nejen eurozóny, ale celé Evropské unie. 

Propojenost národních ekonomik způsobila řetězovou reakci a paradoxem se může zdát, 

že podle mnohých odborníků může být právě prohloubení integrace východiskem z dluhové 

krize eurozóny. Názory na řešení současné ekonomické situace členských zemí Evropské unie 

se zkrátka liší, avšak jedno zůstává jisté – integrace je bezesporu klíčovým pojmem  

současného globalizovaného světa. 

Co se týče integrace na evropském kontinentu, Evropská unie představuje nepochybně 

unikátní projekt, neboť nikde jinde na světě neexistuje uskupení zemí, které by dosáhlo tak 

vysokého stupně integrace postaveného na svobodné vůli zúčastněných zemí v míru a bez 

vojenských konfliktů. Avšak Norsko, jakožto jedna z nejbohatších zemí světa, bylo právě 

díky svému postavení mimo Evropskou unii a nepochybně také díky svým rozsáhlým 

nalezištím ropy a zemního plynu zasaženo celosvětovou krizí méně než jiné evropské země. 

Dá se předpokládat, že vzhledem k tomu, že Norové v minulosti v referendu již dvakrát 

odmítli členství v Evropské unii, současná hospodářská situace v Evropě ke změně jejich 

postoje nepřispěje. 

V diplomové práci je ověřována stanovená hypotéza, že pro Norsko je výhodnější stát 

mimo Evropskou unii a raději tak být jejím partnerem než členem. 

Diplomová práce je tematicky rozdělena do tří stěžejních kapitol.  První stěžejní 

kapitola nazvaná „Integrační předpoklady Norska a jeho charakteristika“ je zaměřena 

na integrační předpoklady Norska, jeho historický vývoj a základní charakteristiky, 

ať už geografické, ekonomické, politické či sociální. Ve druhé hlavní části práce s názvem 

„Zapojení Norska do evropské integrační spolupráce“ je nejdříve charakterizováno členství 

země v mezinárodních organizacích a poté účast na evropské integrační spolupráci. Tato 
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kapitola je orientována především na spolupráci Norska s Evropskou unií, neboť ta je pro něj 

nejdůležitějším obchodním partnerem. Ve třetí stěžejní kapitole pojmenované „Současné 

vztahy Norska se zeměmi EU a perspektivy budoucího vývoje“ je objasněn postoj norských 

politických stran k Evropské unii, dále rozebrána spolupráce se dvěma vybranými členskými 

zeměmi Unie a poslední část této kapitoly je věnována analýze pozitivních a negativních 

aspektů vstupu Norska do Evropské unie včetně predikce možných budoucích vztahů 

a zhodnocení postavení Norska v integrující se Evropě.  

Hlavním cílem diplomové práce je zhodnotit současné zapojení Norska do evropské 

integrační spolupráce, definovat bariéry a možná pozitiva případného členství v Evropské unii 

a predikovat možnosti budoucího vývoje. Dílčím cílem, jenž vede k naplnění hlavního cíle, 

je charakteristika ekonomické a politické situace Norska a jeho zapojení do mezinárodních 

organizací. K naplnění cíle diplomové práce je využíváno metod sumarizace, komparace 

a evaluace získaných relevantních dat.  
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2 Integrační předpoklady Norska a jeho charakteristika 

Norsko je bezesporu velmi zajímavou zemí s krásnou přírodou, rozmanitou kulturou 

a pestrou historií. V této části práce jsou přiblíženy základní charakteristiky Norska, jako 

je historický vývoj, územně správní členění, politický systém, základní ekonomické ukazatele 

a závěr kapitoly je zaměřen také na jeho sociální systém. 

2.1 Integrační předpoklady Norska 

Pojem integrace začal být v Evropě častěji používán v 50. letech 20. století, kdy byla 

dovršena poválečná obnova jejího hospodářství. Integrace představuje zejména sbližování, 

spolupráci či určité propojení samostatných prvků, přičemž hlavní důraz je kladen na pojem 

sjednocování, jehož je dosahováno na různých úrovních. Konkrétně mezinárodní 

ekonomickou integraci lze definovat jako „propojování národních trhů v národní hospodářský 

prostor, cestou vytváření těsnějších a intenzivnějších vazeb mezi jednotlivými ekonomikami“ 

[5, s. 11]. V rámci mezinárodní ekonomické integrace existují dvě větve, a to globální 

a regionální. Většina integračních uskupení funguje na úrovni regionální ekonomické 

integrace, neboť přispívá ke zvyšování regionální konkurenceschopnosti na světovém trhu, 

představuje nástroj k rychlejšímu řešení problémů a také zajišťuje efektivnější vzájemnou 

spolupráci zemí [5].  

Proces regionální ekonomické integrace započal v Evropě, kde procházel neustálým 

vývojem směřujícím k jejímu prohlubování i rozšiřování. Dnes je Evropská unie bezesporu 

integračním seskupením s nejvyšším dosaženým stupněm integrace na světě, na základě 

čehož je velice těžké Evropskou unii srovnávat s jinými seskupeními regionální integrace [2]. 

Její vysoký stupeň integrace je zcela jistě ovlivněn dobrými integračními předpoklady, jež 

usnadňovaly proces jejího vzniku a vývoje. Mezi nejdůležitější patří geografické a sociální 

charakteristiky Evropy, ekonomické základy, společné dějiny, tradice či snaha předcházet 

válečným konfliktům, a zajistit tak celkovou stabilitu regionu [13].  

Dle mého názoru jsou integrační předpoklady země založeny z velké části na tom, 

jaký postoj daný stát k integraci zaujímá po celou dobu své existence. Norsko patří 

k severským zemím, které spojuje jejich totožná severská identita vycházející ze společné 

historie a tradic. Postoj skandinávských zemí k integračním seskupením prošel po druhé 

světové válce složitým vývojem. Jakožto tradičně neutrální země z počátku jakékoliv zapojení 

do různých vojenských, ekonomických či bezpečnostních uskupení zásadně odmítaly, protože 
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se obávaly ztráty národní suverenity či omezení nezávislosti  rozhodování. Především Norsko, 

Finsko a Island kladly velký důraz na státní suverenitu a národní zájmy, neboť se jim podařilo 

získat nezávislost a možnost tvořit vlastní stát po mnoha úskalích až ve 20. století. Všeobecný 

tlak ekonomické a bezpečnostní situace je však postupně přiměly svůj negativní postoj 

k evropské integraci změnit [50]. 

Také z geografického hlediska, dle mého názoru, předpoklady skandinávských zemí 

přímo nevybízí k evropské integraci, neboť jejich poloha na okraji Evropy spolu s podobnou 

ekonomickou úrovní zemí spíše vybízí k jejich vzájemné spolupráci. Norsko je typické 

především svou regionální uzavřeností, což mělo již v historii vliv na negativní postoj 

k jakýmkoliv projektům evropské integrace. Stejně jako ostatní skandinávské země se Norsko 

snažilo stát mimo jakákoliv vojenská uskupení, avšak ne vždy se podařilo válečným 

konfliktům uniknout. Po 2. světové válce se tento postoj zčásti změnil, neboť země vstoupila 

do Severoatlantické aliance (NATO), a aktivně se tak zapojila do řešení otázek své 

bezpečnosti. 

Dalším charakteristickým rysem je počet obyvatel země, díky kterému se řadí mezi 

tzv. malé státy, jež nemají větší šanci na prosazení vlastních zájmů mezi velkými zeměmi 

jako je Německo, Francie či Velká Británie. Tato skutečnost samozřejmě nepřispívá 

k pozitivnímu pohledu na zapojení se do Evropské unie. 

Ekonomická úroveň země, jež je dle mého názoru také velmi důležitá pro účast 

na jakémkoliv integračním seskupení, patří mezi nejvyšší v Evropě, neboť HDP země vysoce 

převyšuje průměr Evropské unie. V zemi jsou také velmi dobré podmínky pro kariéru, 

skloubení mateřských a pracovních povinností a v neposlední řadě jsou velkou výhodou 

i zanedbatelné mzdové rozdíly mezi muži a ženami. Domnívám se, že úroveň vyspělosti může 

však v tomto případě představovat spíše překážku, neboť by svým zapojením do integrace 

mohlo Norsko na úkor svého rozvoje zvýšit konkurenceschopnost celého uskupení. 

Problém země představují rozdíly v rozvoji severských a jižních regionů. Severské 

regiony trpí odlivem mladé a kvalifikované pracovní síly do městských oblastí. Země se snaží 

proti tomuto trendu bojovat a usiluje o zvýšení atraktivnosti regionů podporou začínajících 

podnikatelů a mladých zemědělských producentů. Dále se snaží využít potenciál cestovního 

ruchu, který je díky nedotčené přírodě velmi rozšířený [12]. Velkou výhodou Norska jsou 

nepochybně velké zásoby ropy, kterými disponuje. 
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2.2 Historický vývoj Norska 

Historie Norska sahá do dávné minulosti, neboť podle archeologických výzkumů 

se první lidé v nynějším Norsku usídlili po skončení první doby ledové mezi lety 10 000 

a 8 000 před Kristem. Civilizace zde stejně jako v ostatních evropských zemích prošla dobou 

kamennou, bronzovou a železnou, kdy první známky vyšších forem společnosti pochází 

z doby bronzové. První kmeny začaly se zemědělstvím a chovem dobytka přibližně před 

5000 – 6000 lety, a to především podél klimaticky zvýhodněné oblasti fjordu Oslo [92]. 

„V následujících tisíciletích pronikaly na sever stále více germánské kmeny a kolem 

roku 1800 před Kristem přinesly do Norska znalost výroby bronzu. Koncem 10. století nastala 

doba civilizačního rozkvětu národního kmene dnes nazývaného jako Normané nebo 

Vikingové“ [11, s. 82]. V Evropě je za počátek dominantního postavení těchto obchodníků 

a kolonizátorů považováno přepadení a vyrabování kláštera v Lindisfarne v roce 793 

z důvodu vzrůstajícího přelidnění a kmenových rozepří podél fjordů. Vikingové loupili, 

obchodovali a podnikali invaze široko daleko. Na Island připluli kolem roku 870 a v roce 982 

vypluli směrem na západ ke Grónsku. Na přelomu 10. a 11. století se doplavili do Ruska a dál 

se vydali po řekách až k Černému moři a Konstantinopoli. Nebyli to však jen barbaři, ale také 

znamenití mořeplavci, chytří obchodníci, řemeslníci a stavitelé lodí. V tehdejší době žili 

ve velmi demokratické a otevřené společnosti [4]. Celoevropskou nadvládu Vikingů ukončila 

bitva u Stamfordského mostu v Anglii v roce 1066, kde byl norský král Harald Krutovládce 

a jeho muži poraženi. 

Po odeznění období vikinských výprav se Norsko ztratilo z kontextu mezinárodních 

vztahů v Evropě. Pro norské panovníky byly zahraničím především oba sousední 

skandinávské státy, které pro ně mohly představovat jak soupeře, tak partnery pro mírovou 

spolupráci [6]. 

Výrazným mezníkem v dějinách Norska se stal rok 1130, jež je považován za počátek 

vrcholného středověku. V tomto roce probíhalo období růstu populace, začaly vznikat 

a rozvíjet se správní oblasti, ale také vypukla občanská válka. Panovníkovi a církvi připadal 

do vlastnictví okres za okresem a zvyšoval se rozsah moci veřejné správy. Mnoho historiků 

se domnívá, že Norsko lze poprvé označit za jednotnou říši až v průběhu tohoto procesu 

[101]. 



10 

 

V první polovině 13. století během vlády krále Haakona Magnussona se obzor norské 

zahraniční politiky znatelně rozšířil [6]. Hlavním městem Norska se stalo Oslo, kde 

do té doby stálo jen pár domů soustředěných kolem vnitřní části fjordu Oslo. V roce 1319 král 

zemřel, a jelikož neměl syna a jeho dcera se provdala za švédského krále, byly obě země 

na nějakou dobu sjednoceny.  

V roce 1349 do Norska dorazila epidemie černého moru, která zemi velmi oslabila, 

byl zastaven růst populace a došlo ke snížení počtu obyvatel o dvě třetiny. Krátce po této 

ničivé ráně nastoupil na trůn teprve desetiletý syn krále Haakon IV., kterého oženili s dánskou 

princeznou Markétou I. Ta se posléze stala jednou z nejmocnějších osob ve Skandinávii, 

a to především díky tomu, že v roce 1375 byl korunován její jediný potomek, teprve pětiletý 

syn Olaf a norský královský rod byl spojen s dánským. Pět let poté král Haakon IV. zemřel 

a Olaf se stal dědicem trůnu.  

O několik let později nastaly problémy s následnictvím také ve Švédsku, a tak došlo 

roku 1397 ke sjednocení těchto tří království v tzv. Kalamarskou unii. Tato úmluva však 

trvala jen krátce, neboť z ní v roce 1523 Švédsko vystoupilo a vytvořilo novou švédskou 

dynastii. Norsko však v dánských rukou zůstalo a v zemi tak nastala doba temna. Dánský král 

Kristián III. v roce 1536 prohlásil, že Norsko bude navždy vazalem Dánska, čímž se postavení 

země výrazně oslabilo. Mezi lety 1400 až 1800 Norsko nebylo schopno prosadit svou moc, 

úředním jazykem byla dánština a v zemi vládli dánští úředníci. Privilegované postavení 

Dánska v unii vyvolalo ve Švédsku takovou nespokojenost, že v roce 1434 propuklo povstání 

proti dánské nadvládě, jež vyvrcholilo vyhnáním přívrženců unie a dánských posádek 

ze země. „Název Norsko vznikl z výrazu nord-verg, což v překladu znamená „severní cesta“. 

Podél norského pobřeží totiž od nepaměti vedla námořní obchodní trasa, která spojovala 

známý přístav Oslofjord s dalekým severem“ [9, s. 9]. V průběhu 16. století se pozvolna začal 

rozvíjet norský obchod, obchodní lodní doprava, rybolov, těžba a vývoz dřeva, po němž rostla 

poptávka v západní Evropě. Rozmach obchodu v oblasti rybolovu vedl ke vzniku mnoha 

přístavních měst ležících v blízkosti řek a v některých fjordech, obzvláště na jihu země. 

V oblasti průmyslu začalo zastávat významné místo hornictví, a to především v období vlády 

dánského krále Kristiána IV., který se o norské záležitosti velmi zajímal. Touha 

po nezávislosti Norska se neustále zvyšovala, přičemž v roce 1811 zde dokonce vznikla první 

univerzita [103].  
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Historickým mezníkem se staly napoleonské války, kdy se roku 1807 dánsko-norský 

král Frederik IV. spojil s Napoleonem proti Anglii. Británie poté zablokovala norské přístavy, 

kterými zastavila veškerý vývoz a dovoz, což v některých oblastech závislých na vývozu ryb 

vedlo k těžkým hladomorům a závažné hospodářské krizi [11]. Když propukla válka 

se Švédskem, ocitlo se Norsko v naprosté izolaci. V letech 1808 – 1812 země procházela 

velkou bídou, byl nedostatek úrody, málo ulovených ryb a hlad, který sužoval obyvatelstvo. 

V roce 1813 byl v bitvě u Lipska Napoleon poražen a v lednu roku 1814 bylo kielským 

mírem rozhodnuto, že Norsko bude postoupeno Švédsku. Norové tuto změnu považovali 

za jedinečnou příležitost dosáhnout větší samostatnosti, a proto se na zámečku v Edisvollu 

shromáždilo 112 norských delegátů, aby přijali norskou ústavu. Králem nezávislého 

svobodného Norska byl jmenován Kristián VII. Frederik [72].  

Mezitím švédský korunní princ usiloval o to, aby byl kielský mír dodržen, a proto 

propukla krátká válka. V roce 1814 mírová smlouva z Mossu uznala norskou ústavu a nový 

parlament pod podmínkou, že bude zachována vynucená unie se Švédskem. Díky vlastnímu 

zákonodárství získalo Norsko národní identitu, což společně s hospodářským vzestupem díky 

průmyslové revoluci vedlo k velkému rozkvětu vědy a kultury [72].  

Zahraniční politiku však koordinoval švédský král a švédská vláda. Norsku vadilo 

především neuspokojivé prosazování norských námořních a obchodních  zájmů švédskými 

orgány. Byly to norské přístavy, které měly navázány kontakty s přístavními městy po celém 

světě, proto vyvstala potřeba, aby byla země v zahraničí reprezentována norskými 

vyslanectvími a nikoli švédskými [112]. Norský parlament pak v březnu 1905 logickým 

důsledkem prohlásil zemi za suverénní a Norsko tak získalo po více než 500 letech 

samostatnost. 

Poté, co norská královská rodina vymřela, se stala budoucí podoba norské vlády 

středem zájmu norských občanů. Ti se v referendu vyjádřili, že většina z nich upřednostňuje 

monarchii před republikou. Poté národ vyjádřil přání, aby se hlavou státu stal dánský princ 

Karl. Ten si zvolil jméno Haakon VII. a složil slavnostní přísahu v katedrále Nidarosdomen 

v Trondheimu.  

Po zrušení unie se Švédskem v roce 1905 zažívalo Norsko období hospodářského 

růstu. Hrubý domácí produkt (HDP) vzrostl o 55 %, což představovalo nárůst v průměru 

o 4 % ročně. Rychle se také zvyšoval počet obyvatel a klesal počet nezaměstnaných. To bylo 
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důsledkem druhé fáze průmyslové revoluce, která byla v Norsku provázena využíváním levné 

vodní energie a zahraničních kapitálových investic. Dále byl v zemi vybudován 

elektrometalurgický a elektrochemický průmysl a na trhu se objevila řada nových výrobků. 

V té době byly také založeny velké firmy jako např. Norsk Hydro a vznikla řada nových 

průmyslových center [87]. 

V následujícím období proběhly dvě světové války. V té první si sice Norsko udrželo 

neutralitu, přišlo však o polovinu obchodní flotily a ke konci války se potýkalo s nedostatkem 

potravin. Na druhou stranu válka zemi přinesla velké finanční zisky, které Norům umožnily 

odkoupit významné firmy, jež dosud vlastnili cizinci. V roce 1930 se v Norsku naplno 

projevila velká hospodářská krize a nouze se tak ještě prohloubila. Po vypuknutí 2. světové 

války v září 1939 vyhlásilo Norsko opět neutralitu, přesto však bylo dne 9. dubna 1940 

německými vojsky napadeno. Král okamžitě vyhlásil aktivní odpor, díky kterému se norské 

armádě dařilo dva měsíce čelit nátlaku německých jednotek. Dne 7. června však královská 

rodina a kabinet uprchli do exilu, kde během války působili, a Norsko kapitulovalo. Německá 

vojska se snažila obsadit výchozí bod pro lodní dopravu – přístav Narvik – a tím získat 

přístup k norské obchodní flotile. V roce 1942 se stal ministerským předsedou norský 

kolaborant Vidkun Quisling, ale protože mu chyběla podpora lidu, začal občanský odpor 

rychle sílit. Druhá světová válka skončila Německou kapitulací dne 8. května, kdy byla 

severní část Norska zcela zničena [73]. 

Po 2. světové válce byla hlavní prioritou obnova země, a to se podařilo rychleji, než 

se očekávalo. Již během prvního roku bylo dosaženo takového objemu výroby jako před 

začátkem války a z hlediska politické stability na tom bylo Norsko dokonce ještě lépe než 

před napadením německými vojsky. Začal se také formovat sociální systém podle švédského 

vzoru. V roce 1945 se země stala jedním ze zakládajících členů Organizace spojených národů 

(OSN) a po zániku nordického obranného svazku v roce 1949 se stala také členem NATO.  

Během let následujících po druhé světové válce nebylo Norsko v zahraniční politice 

příliš aktivní. Existovala snaha vyhýbat se možným konfliktům mezi velmocemi a nezakládat 

žádné bloky s jinými zeměmi. „Panovala naděje, že OSN bude pod vedením prvního 

generálního tajemníka Nora Trygveho Liea dostatečnou zárukou bezpečnosti. S růstem napětí 

mezi Východem a Západem se přeorientovala i norská zahraniční politika. Norsko se podílelo 

na Marshallově plánu a v letech 1948 – 1951 z něj získalo pomoc ve výši 2,5 milionu 

norských korun“ [86].  
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V roce 1945 vyhrála volby do Stortingu s jasnou převahou Labouristická strana v čele 

s Einarem Gerhardsenem, jež zůstala u moci s krátkými přestávkami až do roku 1963. 

Mezitím v roce 1957 po smrti Haakona VII. nastoupil na trůn jeho syn Olav V., který byl 

v té době již ženatý se švédskou princeznou Martou. 

Během 60. let 20. století prokázaly vrty v Severním moři rozsáhlé zásoby ropy 

a plynu, proto o tři roky později poprvé vyvstala myšlenka, že by se Norsko mělo oddělit 

od zbytku Evropy. V historicky prvním referendu o připojení k EU v roce 1972 se ukázalo, 

že tento názor sdílí 53,5 % obyvatel, kteří přišli volit [11].  

V roce 1960 se stalo Norsko jednou ze zakládajících zemí Evropského sdružení 

volného obchodu (ESVO), bylo zavedeno nespočet společenských reforem a země se vydala 

na jasnou cestu k sociálnímu státu. Významné datum pro obyvatelstvo představoval rok 1976, 

kdy byl velkou většinou odmítnut návrh na zrušení monarchie. Po vítězství konzervativní 

strany v září 1981 se předsedou vlády stal Kåre Willoch, ale o pět let později jej ve funkci 

vystřídala Gro Harlem Brundtlandová (do roku 1989). Ta se však po krátké vládě Jana Pedera 

Syseho v roce 1990 stala opět premiérkou [112]. Rok poté král Olav V. zemřel a na trůnu jej 

dne 17. 1. 1991 nahradil současný král Harald V. 

V průběhu osmdesátých let 20. století mohla země díky vysokým příjmům 

z úspěšného obchodu s ropou splatit všechny své zahraniční dluhy. Během své funkce 

předsedy vlády Gro Harlem Brundtlandová poukazovala na možné příznivé ekonomické 

důsledky přistoupení k EU, současně si však také uvědomovala, že by prospěly pouze větším 

městům. Norští občané měli také strach z norem Evropské unie a příchodu cizích rybářů 

na jejich území. Také z tohoto důvodu byl v referendu v roce 1994 možný přístup k EU opět 

zamítnut.  

V 90. letech Norsko řešilo otázku podpisu Schengenské smlouvy, která 

by zkomplikovala dřívější regionální spolupráci severských zemí EU s Islandem a Norskem 

(tzv. Severská pasová unie) umožňující volný pohyb osob po celém Skandinávském 

poloostrově a Islandu. Situace se vyřešila zvláštní dohodou o přidružení, která představovala 

první rozšíření schengenského prostoru o nečlenské státy EU. K oficiálnímu přistoupení došlo 

dne 26. března 2001 [50, 44].  

Z historického vývoje země vyplývá, že Norsko v průběhu svého vývoje fungovalo 

více než 500 let pod nadvládou jiných zemí, což se na norských občanech samozřejmě 
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podepsalo a svoji těžce získanou samostatnost z roku 1905 si chtějí nadále hájit. Tíživá 

minulost nese své následky dodnes, což působí negativně na jejich postoj k integračním 

procesům. 

2.3 Základní charakteristika země 

Norsko je odjakživa středem zájmů turistů pro svou okouzlující krajinu 

a neposkvrněnou přírodu. Většina území se rozkládá po celé délce západního pobřeží 

Skandinávského poloostrova, a proto je Norsko zemí extrémních vzdáleností. Zbylá část země 

je roztříštěna na mnoha ostrůvcích v Severním moři, Norském moři, Barentsově moři 

a Severním ledovém oceánu. Mezi tyto ostrovy patří ostrov Jan Mayen, Špicberky, Medvědí 

ostrov, ostrov Petra I., Země královny Maud a Bouvetův ostrov. Pevninské ostrovy 

představují Vesteråly a jižněji ležící Lofoty [110]. „Nejčlenitější pobřeží v Evropě s více než 

75 000 ostrovy lemují fjordy a rozlehlé nížiny přechází do hlubokých údolí. Téměř celé území 

Norska je prostoupeno Skandinávským pohořím, proto je řazeno mezi nejhornatější země 

v Evropě“ [9, s. 9]. Na základě geografické roztříštěnosti země se domnívám, že případné 

členství Norska v EU by mohlo v zemi přispět k vyrovnání rozdílů mezi ostrovy a pevninskou 

částí Norska například v oblasti pracovních příležitostí. 

Oficiální název státu zní Norské království (Kongeriket Norge) a státním zřízením 

se tedy jedná o konstituční monarchii. Tato severská země se rozkládá na ploše 385 199 km² 

a díky již zmiňovanému členitému pobřeží a mnoha ostrůvkům dosahuje délka pobřežní čáry 

zhruba 25 148 km. Své hranice sdílí se třemi státy. Na východě se Švédským královstvím 

o celkové délce 1619 km, nad ním dále s Finskem o délce 727 km a o nejkratší hranici 

dlouhou 196 km se dělí s Ruskem [67, 71]. 

K 1. 1. 2012 žilo na území Norska pouhých 4 985 900 obyvatel, a proto mu náleží 

evropské prvenství v nejnižší hustotě zalidnění, jež dosahuje pouhých 16 obyvatel na km². 

Tato skutečnost jistě nepřispívá k jeho případnému členství v Unii a posiluje jeho postoj 

mimo ni. Například konkrétně v Oslu žilo k 1. 1. 2010 586 860 obyvatel, přičemž na počátku 

roku 2011 to bylo o pouhých 12 370 více. Mírný nárůst počtu obyvatel v jednotlivých 

regionech v letech 2010 – 2011 se nachází v závěru práce v příloze č. 1.  

Obyvatelé Norska jsou velkými vlastenci, což dokazuje Den ústavy (17. května), kdy 

se všechny generace obléknou do lidového kroje a v průvodu vyjdou do ulic. I přes tento 

postoj přijímají uprchlíky a imigranty [4], ačkoliv podíl zde žijících cizinců ve výši 4 % 
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je jedním z nejnižších v Evropě. V roce 2010 byla zaregistrována nejvyšší imigrace v historii 

Norska, a to ve výši 73 850 imigrantů, přičemž ze země se odstěhovalo 31 500 osob (o 5 000 

více než v roce 2009) [126]. Z pohledu národnostního složení tvoří největší část cizinců 

v Norsku Poláci, Švédové, Němci a Dánové. Zvláštní, přesto neméně důležitou menšinu, tvoří 

přibližně 40 000 Sámů, kteří bývají mnohdy nepřesně označováni jako Laponci [67].  

Z pohledu migrace je možným protiintegračním znakem předpoklad, že v případě 

vstupu země do EU by se v rámci migrační a azylové politiky počet imigrantů do země zvýšil, 

a tím by se mohl snížit počet volných pracovních míst pro norské občany. Toto tvrzení je však 

sporné, neboť migrační a azylová politika je z jedné strany zaměřena na potírání nelegálních 

forem migrace a jejich negativních důsledků a na druhou stranu se snaží využít přínosy 

plynoucí z legální migrace. Pozitivním aspektem legální migrace by tak pro Norsko mohlo 

být využití volných pracovních míst imigranty ze třetích zemí v některých pro Nory ne tak 

atraktivních odvětvích a současně by mohla napomoci nepříznivému demografickému vývoji. 

[31] Otázkou však zůstává, zda by migrace neohrozila také volná pracovní místa, která jsou 

pro norské občany atraktivní. Z těchto důvodů lze těžko posoudit, zda by pro Norsko bylo 

členství v Unii z pohledu migrace přínosem či naopak. 

Do otázky migrace v červenci loňského roku výrazně zasáhl teroristický útok 

křesťanského fundamentalisty Anderse Breivika, který během pumového atentátu v Oslu 

a střelby na ostrově Utøya zabil 77 lidí a další stovky zranil [18]. Tímto činem chtěl podle 

svých slov rozpoutat v Norsku revoluci, která vyčistí norskou společnost od jiných kultur, 

především od muslimů. Jelikož je Norsko známé svou otevřeností a liberální politikou, 

nejvyšší možný trest, který norský právní systém umožňuje, je 21 let vězení. Po tomto útoku 

však přibývá názorů, které stojí za zpřísněním právního řádu. Objevují se názory volající po 

trestu smrti, který byl v zemi zrušen v roce 1979. Nutno však podotknout, že tyto radikální 

názory prosazuje menšinová část obyvatel. Většina obyvatel se přiklání k návratu doživotního 

trestu zrušeného v roce 1981, neboť norští občané nepovažují Brevikův čin za teroristický čin, 

ale za národní zradu [132]. 

Úředním jazykem země je norština, jež má dvě rovnoprávné verze – bokmål 

a nynorsk. Ačkoliv používání verze nynorsk v posledních letech mírně slábne, jsou 

v ní vydávány i  státní publikace. Většina norských obyvatel se také běžně domluví anglicky 

[67], což můžeme považovat za dobrý předpoklad účasti na evropské integrační spolupráci. 
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Z hlediska náboženského vyznání se 88 % obyvatelstva hlásí k norské státní církvi 

vycházející z evangelicko-luteránského náboženství a přibližně 5,8 % obyvatel vyznává jiné 

náboženství. Kromě Norské státní církve existují další náboženská i nenáboženská 

společenství jako např. Norské sdružení humanistů (63 000 osob), občané vyznávající islám 

(60 000 osob), letniční hnutí (45 000 osob), lidé s vyznáním římskokatolické církve (40 000 

osob či více), svobodné evangelicko-luteránské církve (20 000 osob), metodistické církve 

(13 000) a několika dalších svobodných církví. Pouhých 6,2 % občanů nejsou členy žádné 

církve [82]. 

Oficiální měnou Norska je norská koruna (NOK), jež se dělí na 100 øre. Nejmenší 

užívanou mincí je však 0,5 NOK. V norských bankách jsou akceptované a běžně směnitelné 

všechny cizí měny včetně naší české koruny. Bankovní účty mohou být vedeny kromě 

norských korun také v eurech a dalších měnách. V eurech jsou dokonce uváděny i ceny 

některých norských vnitřních obchodů [67]. K 31. 1. 2012 byl kurs norské koruny k euru 

7,6560 a pro srovnání k témuž datu byl kurs norské koruny k americkému dolaru 5,8106 

[111]. 

Dnešní státní vlajku navrhl roku 1821 tehdejší člen norského parlamentu Fredrik 

Meltzer. Inspirací pro volbu barev byla francouzská revoluční trikolóra, tedy červená, modrá 

a bílá. V roce 1844 byl do levého horního rohu umístěn symbol norsko-švédské unie, kterému 

se říkalo „sleďový salát“, protože jej připomínal. Od roku 1899 je unijní znak na obchodní 

i státní vlajce zrušen a v dnešní době má vlajka červenou barvu s tmavě modrým 

„skandinávským křížem“, jenž je bíle orámován a jeho kratší rameno je na levé straně vlajky 

[121]. Norskou státní hymnou je píseň „Ja, vi elsker dette landet“, v překladu „Ano, milujeme 

tuto zem“, která byla poprvé uveřejněna při příležitosti 50. výročí vzniku norské ústavy dne 

17. května 1864. Autorem textu je Bjørnstjerne Bjørnson a hudbu složil jeho bratranec Rikard 

Nordraak [109]. 

2.4 Územně – správní členění Norska 

Historie územního členění se začala psát již v 17. století, kdy se tehdy vzniklé územní 

celky nazývaly „amt“. Od roku 1918 je země rozdělena do 19 samosprávných celků (krajů), 

zvaných „fylke“ [108]:  
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 Østfold 

 Akershus 

 Oslo 

 Hedmark 

 Oppland 

 Buskerud 

 Vestfold 

 Telemark 

 Aust-Agder 

 Vest-Agder 

 Rogaland 

 Hordaland 

 Sogn og Fjordane 

 Møre og Romsdal 

 Sør-Trøndelag 

 Nord-Trøndelag 

 Nordland 

 Troms 

 Finnmark 

Z výše uvedeného výčtu krajů je patrné, že samostatný kraj tvoří i hlavní město Oslo 

ležící na konci jednoho z nejznámějších fjordů – Oslofjordu. V minulosti bylo samostatným 

krajem i druhé nejlidnatější město Bergen, tento městský kraj byl však v roce 1972 sloučen 

do jednoho kraje Hordaland. Všechny samosprávné celky mají své vlastní zastupitelstvo 

zvané „fylkestinget“, do něhož občané daného kraje volí své zastupitele. Ti jsou voleni přímo 

a volby se od roku 1975 konají každé čtyři roky [108]. Dále existuje v Norsku 454 

samostatných obcí, jejichž úřady pověřil samosprávou stát a jejich pravomoc upravují zákony, 

nikoliv ústava.  

Jak bylo zmíněno v rámci integračních předpokladů země, Norsko je typické svými 

rozdíly v rozvoji mezi severními a jižními regiony. Především poslední čtyři výše zmíněné, 

jež se nachází v severní části země, jsou podporovány skrytou formou subvenční politiky 

pomocí regionálních preferencí či systému úlev organizacím majícím trvalé sídlo v těchto 

regionech nebo zdejším začínajícím podnikatelům [66]. Tuto regionální rozpolcenost považuji 

za problém, který by mohlo členství v Unii pomoci řešit v rámci regionální politiky EU, 

a to například konkrétně v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, 

prostřednictvím kterého by se dostalo finanční pomoci především odlehlým severským 

regionům, ostrovům či velmi řídce osídleným oblastem. 

2.5 Norský vnitropolitický systém 

„Z formálního hlediska je Norsko konstituční monarchií s parlamentním 

demokratickým systémem vlády. Demokratickým proto, že zdrojem politické moci 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/norsko/ekonomika/zahranicni_obchod_zeme.html
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a legitimity jsou podle ústavy občané, kteří se všichni mohou podílet na Stortingu (norském 

národním shromáždění), krajských a obecních radách“ [78]. 

Státní moc je stejně jako v naší zemi rozdělena mezi tři instituce [78]:  

 Storting – zákonodárná moc, 

 vládu – výkonná moc, 

 soudy – soudní moc. 

Někdy bývá považována za čtvrtou moc státu také státní správa, jež byla vytvořena 

se záměrem naplňovat potřeby politických orgánů. V současné době totiž podniká nezávislé 

kroky, kterými může ovlivňovat vytváření strategií. Z geografického hlediska se politická 

moc dělí na státní, krajskou a obecní úroveň. 

Politického života se mohou norští občané účastnit prostřednictvím přímých voleb 

a členství různých v organizacích. Členové takovýchto organizací mohou ovlivňovat úřady 

pomocí formálních a neformálních kontaktů se státní správou. Norská politika se orientuje 

především na průmysl, zemědělství a vzdělávací systém, neboť ministerstva, stálé parlamentní 

výbory a zájmové skupiny jsou mezi sebou v úzkém kontaktu. Muži mají možnost přijít 

k volbám již od roku 1898, ženám bylo volební právo přiděleno až o patnáct let později v roce 

1913. V současné době se k volbám obvykle dostaví zhruba 80 % voličů, přičemž v Norsku 

je plnoletost brána stejně jako u nás od 18 let [78]. 

2.5.1 Král 

V čele norského království stojí od roku 1991 král Harald V., který vždy na základě 

výsledků parlamentních voleb jmenuje předsedu vlády dle doporučení lídrů parlamentních 

politických stran. Jmenovaný předseda posléze sestavuje vládní kabinet. Pro zahájení činnosti 

nové vlády není ústavou požadováno vyslovení důvěry parlamentem. V dnešní době nemá 

král téměř žádnou skutečně politickou moc, jako hlava státu a oficiální zástupce norské 

společnosti však plní důležitou symbolickou funkci [81]. 

V rámci Evropské unie představuje království sedm členských zemí – Belgie, Dánsko, 

Lucembursko, Nizozemsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie. Vzhledem k tomu, že mezi 

ně patří také dvě sousední severské země s podobnou ekonomickou situací a blízkým 

smýšlením svých občanů, dá se předpokládat, že by byla jejich spolupráce v případě členství 

v EU ještě bližší. Tento předpoklad umocňuje také vzájemná spolupráce v rámci tzv. Severské 
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rady založené v roce 1952, kterou tvoří pět severských zemí (Dánsko, Finsko, Island, Švédsko 

a Norsko) a tři autonomní území (Alandy, Faerské ostrovy a Grónsko). 

Následující tabulka znázorňuje celkový zahraniční obchod Norska v posledních šesti 

letech s výše zmiňovanými královstvími. 

Tab. 2.1 Zahraniční obchod Norska s královstvími EU v letech 2006 – 2011 

(mld. NOK) 

Země 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Import Export Import Export Import Export Import Export Import Export Import Export 

Belgie 9,5 19,6 9,7 19,8 9,9 24,0 8,3 17,8 8,6 20,9 9,3 24,5 

Dánsko 28,4 27,5 30,0 25,8 34,2 34,3 29,0 29,1 29,0 25,5 32,3 29,3 

Lucembursko 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 0,8 0,2 

Nizozemí 16,8 80,4 17,4 81,7 20,3 99,7 16,7 82,6 17,4 94,7 21,1 102,9 

Španělsko 9,3 16,9 10,3 18,8 10,1 18,1 9,6 16,5 6,1 14,6 9,9 13,8 

Švédsko 61,7 50,3 68,6 52,0 70,9 59,9 59,2 43,1 65,6 55,3 68,2 58,0 

VB 26,4 209,5 32,3 208,6 29,5 258,2 25,6 164,6 27,5 214,0 28,4 241,8 

Zdroj: [125], vlastní zpracování 

Z tabulky vyplývá, že v rámci norského exportu do vybraných zemí jednoznačně 

dominuje Velká Británie, přičemž drtivou většinu vývozu představují minerální paliva 

a příbuzné materiály. V oblasti dovozu dominuje Švédsko, které do země dováží především 

stroje, dopravní prostředky a různé tržní výrobky. 

Srovnání míry závislosti obchodování na státním zřízení znázorňuje následující 

tabulka zahraničního obchodu Norska se dvěma důležitými členskými zeměmi EU, 

a to Francií a Německem. 

Tab. 2.2 Zahraniční obchod Norska s Německem a Francií v letech 2006 – 2011 

(mld. NOK) 

Země 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Import Export Import Export Import Export Import Export Import Export Import Export 

Francie 16,2 64,6 17,1 63,7 18,1 89,0 15,6 56,0 16,6 50,5 16,5 61,1 

Německo 55,4 96,4 63,5 97,9 66,6 118,5 54,9 88,7 57,5 89,7 61,1 98,7 

Zdroj: [125], vlastní zpracování 

Z porovnání obou tabulek je zřejmé, že zahraniční obchod Norska není nijak výrazně 

ovlivněn skutečností, že je země státním zřízením konstituční monarchie. Důkazem 
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je například export do Francie a Německa, který v loňském roce převyšoval vývoz do Belgie, 

Dánska či Švédska. Na základě těchto skutečností předpokládám, že by se z pohledu státního 

zřízení jednotlivých zemí vstupem do EU nijak zásadně nezměnily cílové destinace 

zahraničního obchodu Norska. 

2.5.2 Storting 

„Od roku 1884, kdy vznikl norský parlamentarismus, představuje Storting nejvyšší 

politický orgán v zemi. Volby do Stortingu se konají každé čtyři roky a mandáty se rozdělují 

na základě poměrného volebního systému. Vláda je sestavována jménem krále z poslanců 

Stortingu“ [100]. 

Od voleb dne 14. 9. 2009 se jedná o jednokomorový parlament, jenž se skládá ze 169 

volených zástupců (poslanců) některé ze stran a v jeho čele stojí šestičlenné předsednictvo. 

Hlavním úkolem Stortingu je schvalování státního rozpočtu, přijímání nových zákonů 

navržených vládou a v neposlední řadě také dohlížení nad činností vlády. Členové Stortingu 

jsou voleni v každém kraji na základě poměrného zastoupení, tedy v závislosti na počtu 

obyvatel daného kraje. 

2.5.3 Vláda 

Výkonná moc je v rukou vlády tvořené ze členů Stortingu. V jejím čele stojí předseda 

vlády a hlavním úkolem tohoto orgánu je předkládání návrhů zákonů a rozpočtu před 

Storting. Mezi další úkoly patří zavádění vládních rozhodnutí do praxe prostřednictvím 

ministerstev. Tato rozhodnutí však nejdříve musí být předložena králi, který je spolu se státní 

radou schvaluje.  

Norská vláda v čele s předsedou má na rozdíl od ostatních západních zemí méně 

pravomocí. Kromě předsedy zastávají vysoké vládní funkce ministr zahraničních věcí 

a ministr financí. V posledních letech se zákonodárná iniciativa stále více přesouvá 

ze Stortingu na vládu a na jednotlivá ministerstva, neboť Norsko je charakteristické svou 

ministerskou vládou, v jejímž čele stojí, jak již název napovídá, vedoucí politický představitel 

– ministr. 
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Struktura ministerstev je hierarchicky seřazena [105]:  

 generální tajemník – nejvyšší správní představitel, 

 generální ředitel – na úrovni jednotlivých odborů, 

 první zástupce generálního ředitele na úrovni odboru nebo sekce, 

 druhý zástupce generálního ředitele na úrovni sekce, 

 vedoucí oddělení na úrovni oddělení, 

 státní úředníci – různé kategorie poradců, výkonných úředníků a administrativního 

personálu. 

Dne 14. 9. 2009 proběhly v Norsku poslední parlamentní volby. Dle jejich výsledků 

jsou nejsilnějšími parlamentními stranami Norska Norská dělnická strana (Det norske 

Arbeiderparti), Pokroková strana (Fremskrittspartiet), Konzervativní strana (Høyre), 

Socialistická levicová strana (Sosialistik Venstreparti), Strana středu (Senterpartiet), 

Křesťanská lidová strana (Kristelig Folkeparti) a Liberální strana (Venstre). Konkrétní 

výsledky voleb jsou znázorněny na následujícím grafu. 

Graf 2.1 Výsledky parlamentních voleb z roku 2009 

 

Zdroj: [123], vlastní zpracování 

Při povolebních jednáních byla vytvořena většinová koaliční vláda složená z Dělnické 

strany, Socialistické levicové strany a Strany středu, jež získala ve Stortingu těsnou 

nadpoloviční většinu křesel. Postoje jednotlivých norských politických stran k EU jsou blíže 

rozebrány v kapitole 4.2. 



22 

 

2.5.4 Soudní moc 

Soudní moc jakožto třetí pilíř státní moci představuje její relativně nezávislou složku. 

Úlohou norských soudů je uvádět do praxe zákony přijaté Stortingem a provádět dohled nad 

legislativními a výkonnými pravomocemi, aby byly v souladu s již dříve schválenými zákony. 

Norsko je složeno z 6 územních jurisdikcí a 15 soudních okresů. Norský soudní systém 

se skládá z [99]:  

 Nejvyššího soudu, 

 Prozatímní odvolací komise Nejvyššího soudu, 

 odvolacích soudů, 

 okresních soudů, 

 smírčích soudů, 

 speciálních soudů. 

Všechny výše uvedené stupně soudů mají oprávnění zkoumat platnost zákonů, ale 

v závěru musí být vždy takovéto případy projednány Nejvyšším soudem. V případě, že soudní 

moc zjistí, že zákon schválený Stortingem je v rozporu s ústavou, má právo zrušit jeho 

platnost. Toto právo není v ústavě nijak upraveno, proto je sporné. Bylo však již několikrát 

uplatněno v letech 1884 – 1918, když bylo Nejvyšším soudem odmítnuto několik radikálních 

reforem vycházejících ze schválených zákonů. Od té doby však soudní moc tohoto práva 

téměř nevyužívá [99]. 

V rámci soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech byla dne 30. října 2007 

podepsána mezi Norskem, Švýcarskem, Islandem a členskými státy EU Úmluva 

o příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí, jejímž cílem je dosáhnout stejné 

úrovně pohybu soudních rozhodnutí mezi zeměmi EU a třemi výše zmiňovanými zeměmi. 

Tato Luganská úmluva nahradila stejnojmennou úmluvu ze dne 16. září 1988 a stejně jako její 

předchůdkyně nezahrnuje daňové, celní a správní věci, věci týkající se způsobilosti fyzických 

osob k právům a právním úkonům a další. I přestože soudní spolupráce v rámci Luganské 

úmluvy bezesporu přispívá ke sladění norských právních předpisů a předpisů EU, nedá 

se přirovnat k náročnosti převzetí celého acquis Unie [36]. 
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2.6 Ekonomická charakteristika Norska 

Norské království je vysoce rozvinutá průmyslová země s otevřenou ekonomikou 

zaměřenou na export. Na světovém žebříčku je jednou z nejbohatších zemí a první příčky 

obsazuje také v oblasti životní úrovně, celkového zdraví obyvatel, délky života a úrovně 

bydlení. Obrovské hmotné bohatství Norska plyne z velkých zásob přírodních zdrojů 

a ze spolupráce s industrializovanou západní Evropou. Tato spolupráce vytvořila základ 

norského průmyslu, z nějž je nyní budována moderní ekonomika. Ekonomický růst Norska 

podporují rovněž vysoké investice do výrobních zařízení, znalosti v oblasti průmyslu i veřejné 

správy a zdokonalené rozšířené vzdělávání [74]. 

Minulé století bylo pro Norsko obdobím souvislého dynamického ekonomického 

růstu. Již od 70. let 20. století je pro norské hospodářství stěžejním odvětvím podmořská 

těžba ropy. Využitelná půda však představuje pouze 21 % země, kdy 18 % je tvořeno 

hospodářskými lesy a 3 % zemědělsky využitelnou půdou [74]. 

Více o norské ekonomice vypovídají hodnoty základních makroekonomických údajů 

zobrazené v níže uvedené tabulce.  

Tab. 2.3 Základní makroekonomické ukazatele Norska 

Ukazatel / Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

HDP na obyvatele v tis. NOK 379,6 420,9 463,3 482,7 533,3 498,7 510,5 

HDP na obyvatele v PPS 165 177 185 182 192 176 181 

Meziroční změny objemu HDP v % 4,0 2,6 2,5 2,7 1,8 -1,7 0,7 

Roční míra inflace v % 0,6 1,5 2,5 0,7 3,4 2,3 2,3 

Míra nezaměstnanosti v % 4,3 4,5 3,4 2,5   2,5  3,1 3,5 

Úrokové sazby v % 1,8 1,9 2,7 4,3 5,3 1,75 2,0 

Vládní schodek / přebytek (% HDP) 11,1 15,1 18,5 17,5 19,1 10,5 10,6 

Zdroj: [46], vlastní zpracování   

Z tabulky je patrné, že následkem světové finanční krize zaznamenala norská 

ekonomika v roce 2009 pokles, současně však tabulka poukazuje na jisté oživení již v roce 

2010, a to především díky dlouhodobě zdravé ekonomice země. Předpoklad, že v norské 

ekonomice nedošlo k zásadním propadům, dokazují níže uvedené grafy znázorňující vývoj 

některých makroekonomických indikátorů ve vybraných zemích evropského kontinentu. 
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Graf 2.2 Vývoj meziroční změny HDP ve vybraných evropských zemích v letech 

1990 – 2010 (%) 

 

Zdroj: [48], vlastní zpracování 

Z grafu, jenž ukazuje meziroční změny HDP u vybraných zemí je patrné, že červená 

křivka znázorňující vývoj norského HDP v období první poloviny devadesátých let 

dosahovala nejvyššího růstu hned po sousedním Dánsku. Na přelomu nového tisíciletí se růst 

norského HDP pohyboval zhruba v průměru hodnot vybraných zemí. Na grafu je viditelný 

také citelný propad ekonomik všech vybraných zemí způsobený světovou finanční krizí, 

přičemž norská ekonomika byla zasažena nejméně, a to s poklesem HDP -1,7 %. 

Následující graf pro doplnění vývoje HDP země porovnává rozdíl vývoje HDP 

na pevninské části Norska a v celé zemi, kdy modrá křivka představuje procentní změnu HDP 

pevninské části a červená křivka znázorňuje vývoj HDP v % na celém území Norska. 
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Graf 2.3 Vývoj HDP na pevninské části Norska a v celé zemi v letech 2000 – 2008 (%) 

 

Zdroj: [122] 

Z grafu je možné vyčíst, že během první poloviny roku 2002 růst HDP na pevninské 

části překročil jeho vývoj na celém území Norska, a ačkoliv norská ekonomika jako celek 

dosáhla svého vrcholu v roce 2004 na úrovni růstu těsně pod 4 %, pevninská část země jej 

dosáhla o tři roky později na úrovni více než 5,5 %. 

Graf 2.4 Vývoj roční míry inflace ve vybraných evropských zemích v letech 1997 – 2010 

(%) 

 

Zdroj: [47], vlastní zpracování 
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Inflace norské ekonomiky se dlouhodobě pohybuje pod hranicí 3 % až na jednu 

výjimku, kdy v roce 2008 dosáhla hodnoty 3,4 %, což je zřejmé z výše uvedeného grafu. 

Na rozdíl od ostatních vybraných ekonomik se během let 2009 a 2010 udržovala na stabilní 

úrovni 2,3 % (spolu se Švédskem, jehož inflace stagnovala na úrovni 1,9 %). 

Graf 2.5 Vývoj míry nezaměstnanosti ve vybraných evropských zemích v letech 

1990 – 2010 (%) 

 

Zdroj: [49], vlastní zpracování 

Poslední graf znázorňuje nezaměstnanost norských občanů, která je dlouhodobě 

nejnižší v Evropě, s výjimkou počátku 90. let, kdy ji předčila nízká nezaměstnanost 

ve Švédsku na úrovni 1,7 %. Podrobnější graf týkající se nezaměstnanosti z období let 

2004 – 2011 se nachází v podkapitole věnující se norskému pracovnímu trhu.  

Z výše uvedených tří grafů vyplývá, že norská ekonomika je velice silná 

a v dlouhodobém horizontu jedna z nejstabilnějších v Evropě. Ekonomická situace země tak 

nemůže být považována za možný důvod pro vstup do EU, jako tomu bylo u většiny zemí 

začleněných v posledním desetiletí. 

Zahraniční obchod 

Rozvinutost norské ekonomiky je spojena s její otevřeností, v rámci které je zaměřená 

především na export. Otevřenost norské ekonomiky má bezesporu pozitivní vliv na postavení 
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Norska v Evropě, neboť vzájemný obchod s členskými zeměmi EU přináší oběma stranám 

nemalé zisky. Následující tabulka uvádí bilanci zahraničního obchodu Norska za posledních 

pět let. 

Tab. 2.4 Obchodní bilance zahraničního obchodu Norska v letech 2006 – 2011 

 (mld. NOK) 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 01-09/2011 

Vývoz celkem 783 795,4 957,8 755,3 778,7 651,5 

z toho - ropa a zemní plyn 473,6 451,5 588,2 440,1 454,9 382,2 

          - ropné plošiny 7,4 9 10,9 10,1 9,8 7,2 

ropa samostatně 309,3 309,7 359,4 246,64 282,5 245,2 

zemní plyn (včetně 

kondenzátů) 
164,4 141,8 228,8 193,5 172,4 137 

Dovoz celkem 411,7 468,3 497,3 427,9 447,2 362,1 

z toho - lodě a ropné plošiny 6,6 8,1 13 7,9 9,1 6,9 

Saldo obchodní bilance 371,3 327,1 460,5 327,4 341,5 289,4 

 - bez ropy a zemního plynu -102,3 -124,4 -127,7 -112,7 -113,4 -92,7 

Zdroj: [66], vlastní zpracování 

Z dat uvedených v tabulce vyplývá, že v rámci oživení ekonomiky v roce 2010 

zahraniční obchod země oproti předchozímu roku vzrostl, přičemž převýšil úroveň roku 2007, 

avšak nepodařilo se přesáhnout rekordní rok 2008, v němž bylo dosaženo nejlepšího výsledku 

v rámci zahraničního obchodu v posledním desetiletí (saldo obchodní bilance 460,5 mld. 

NOK). Dále je z tabulky zřejmé, že export ze země je téměř dvojnásobný oproti importu. 

Největší podíl na zahraničním obchodu mají bezpochyby ropa a zemní plyn, které tvoří více 

než polovinu exportu. Tato skutečnost je pro větší přehlednost znázorněna v následujícím 

grafu, kde modrá křivka představuje celkovou obchodní bilanci norského zahraničního 

obchodu a zelená křivka znázorňuje obchodní bilanci bez tří stěžejních komodit. 
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Graf 2.6 Obchodní bilance zboží celková a bez tří stěžejních komodit (mld. NOK) 

 

Zdroj: [127] 

Z grafu jasně vyplývá, že saldo obchodní bilance by bylo bez těchto tří komodit 

záporné, což dokazují také údaje v předchozí tabulce. 

Co se týče vzájemného obchodu Norska s Evropskou unií, je pro zemi velmi důležitý, 

což dokládají údaje v následující tabulce. 

Tab. 2.5 Teritoriální struktura vývozu a dovozu (mld. NOK) 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 01-09/2011 

Export   

Skandinávské země 93,2 90,8 109,3 81,4 93,2 79,6 

EU 642,8 642,5 774,3 606,3 639,8 528,6 

ESVO 4,5 7,1 9,2 6,8 6,4 8,2 

Severní Amerika 74 77,3 69,1 56,6 57 54,4 

Asie 40,4 44,9 52,6 61,5 59,6 43,1 

Import   

Skandinávské země 104,5 117,5 121,1 102,3 108,1 84,8 

EU 282,4 322,2 332,7 383,7 295,7 235 

ESVO 5,4 6 6,8 6,2 6,1 5,3 

Severní Amerika 35,1 45,1 50,5 36,8 43 38,8 

Asie 57,8 61,2 70,4 69,5 85,1 67,8 

Zdroj: [66], vlastní zpracování 
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Z tabulky jasně vyplývá, že Evropská unie je pro Norsko jednoznačně největším 

obchodním partnerem, neboť do ní z Norska plynou více než dvě třetiny celého jeho vývozu 

a více než polovina dovozu putuje naopak z EU do země.  V rámci importů do země jsou 

uplatňována určitá protekcionistická opatření, a to především na zemědělské produkty 

(ať už se jedná o živá zvířata, živočišné či rostlinné výrobky). Tato opatření se projevují 

uvalením dovozních cel na úrovni vysokých cel Evropské unie. V případě alkoholických 

výrobků je celní zatížení obzvláště vysoké, přičemž na etiketách musí být označení 

maximálního obsahu alkoholu v daném produktu. Mezi ochranářská opatření se řadí také 

přímé státní subvence, a to zejména do stěžejních odvětví norské ekonomiky jako 

je zemědělství, rybolov, těžba ropy či zemního plynu a odvětví služeb, které souvisí 

s pobřežní lodní dopravou [66]. 

2.6.1 Norské hospodářství 

Obecně je norské hospodářství označováno za smíšené, tedy jako kapitalistická tržní 

ekonomika, kterou výrazně ovlivňuje stát. Rozšíření velké části průmyslu bylo v zemi stejně 

jako v celé západní Evropě z většiny řízeno soukromým sektorem a právem na soukromé 

vlastnictví. I přesto zůstaly některé průmyslové podniky ve vlastnictví nebo řízení státu, díky 

čemuž je možné Norsko označit za kombinaci tržní a centrálně plánované ekonomiky [98]. 

Úkolem státu je poskytovat dotace, licence, vybírat daně a cla nebo regulovat oblasti, 

jimiž jsou například pracovní prostředí nebo účetní postupy. V průběhu 90. let minulého 

století se státní vlastnictví průmyslových podniků začalo více orientovat na čistě finanční 

investice. Ačkoliv je průmyslový sektor převážně v soukromém vlastnictví, většinovým 

vlastníkem některých největších norských firem, je stát. Naopak zemědělství a rybolov 

je kromě přibližně 10 % území hospodářsky využitelných lesů v soukromém vlastnictví [98].  

V oblasti bankovního sektoru existují pro potřeby zemědělství, rybolovu, těžkého 

průmyslu, regionálního rozvoje, místních samospráv, vzdělávání a bydlení státní banky. 

Ve většinovém vlastnictví státu jsou i vodní díla a elektrárny, přičemž železnice a poštovní 

služby jsou dokonce v jeho monopolním vlastnictví. Všechny zmíněné instituce však mají 

možnost svobodnějšího rozhodování, a tím jsou stále více porovnávány s tržním prostředím. 

V posledních letech je účast státu na norském průmyslu stejně jako v celém 

industrializovaném světě postupně omezována na provádění deregulace a privatizace [98]. 

Následující tabulka zobrazuje vývoj stavu státního rozpočtu v posledních 5 letech. 
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Tab. 2.6 Vývoj stavu státního rozpočtu v letech 2006 – 2010 (mld. NOK) 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Příjmy 1268,5 1328,7 1498,3 1348,0 1412,7 

Výdaje 870,9 931,5 1017,9 1098,4 1146,1 

Saldo 397,6 397,2 480,4 249,6 265,6 

Zdroj: [61], vlastní zpracování 

Z tabulky vyplývá, že saldo státního rozpočtu je ve všech uvedených letech kladné. 

2.6.2 Hospodářská politika 

Obecným cílem hospodářské politiky je stabilizace a snižování nezaměstnanosti 

a inflace, stimulace růstu ovlivňování struktury průmyslu a distribuce příjmů. Nejmenší daně 

odvádějí regiony s nerozvinutým průmyslem, na jejichž pomoc byly založeny úvěrové 

instituce podporující regionální průmysl, zemědělství, rybolov a podobná odvětví. Cílem 

těchto institucí je podpořit inovace, udržet tradiční místní průmysl a zabránit tak jeho 

postupnému vymizení. Mimo tyto finanční a úvěrové programy vláda zavedla také příjmovou 

strategii, jež zahrnuje dotace pro zemědělce a rybáře, opatření ovlivňující skutečnou výši 

mezd a jiné nástroje. Rozdělování příjmů je realizováno především prostřednictvím regulace 

a sazeb daně z příjmu, státního pojištění a sociálních dávek.  

Jelikož existuje značný rozdíl v rozvinutosti severních a jižních regionů, pokouší 

se norská vláda překonat geografickou odlehlost severních regionů pomocí vysokých investic 

do telekomunikačních technologií, rozvoje sítě mobilních telefonů a přenosu dat pomocí 

internetu [12]. Dále byla zavedena státní podpora výzkumu a daňové úlevy pro výdaje 

na výzkum a vývoj s cílem podpořit vznik nových průmyslových odvětví [79]. V této oblasti 

by bylo členství v EU pro zemi přínosné, neboť by mohlo napomoci k urychlení snižování 

existujících rozdílů. Následující graf znázorňuje podíl jednotlivých odvětví národního 

hospodářství na celkovém HDP v mld. NOK. 

http://www.noramb.cz/About_Norway/business/economy/policy/
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Graf 2.7 Podíl jednotlivých odvětví národního hospodářství na celkovém HDP v roce 

2010 (mld. NOK) 

 

Zdroj: [60], vlastní zpracování 

Z grafu je patrné, že největší podíl HDP zaujímá oblast služeb bez vlády následovaná 

těžbou ropy a plynu. Naopak nejmenší podíl, jak je dnes ve vyspělých zemích běžné, zaujímá 

terciární sektor. Celkový objem HDP za rok 2010 činil 2 496,2 mld. NOK (po odečtení 

subvencí a statistických chyb ve výši 55,5 mld. NOK). Kompletní vyčíslení podílu 

jednotlivých sektorů národního hospodářství na celkovém HDP země v letech 2005 – 2010 

se nachází v závěru práce v příloze č. 2. 

2.6.3 Pracovní trh 

V období mezi světovými válkami bylo Norsko spolu s celým zbytkem Evropy 

zasaženo enormní nezaměstnaností. V roce 1993, kdy dosáhla svého vrcholu, byla bez práce 

celá třetina odborových členů. V poválečném období bylo hlavní prioritou politických stran 

dosáhnout v zemi vysoké zaměstnanosti. V 70. letech se díky těžbě ropy v Severním moři 

a aktivní politice zaměstnanosti povedlo ve srovnání s jinými průmyslovými zeměmi 

významně snížit nezaměstnanost. Přesto se následkem globalizace hospodářství od počátku 

80. let minulého století Norsko silněji propojilo se světovými hospodářskými trendy a míra 

nezaměstnanosti tak reflektuje změny na mezinárodní úrovni [91]. 

Jedním z nejvýznamnějších nástrojů norské politiky zaměstnanosti je síť státních 

úřadů práce na okresní a obecní úrovni. Vládou byla rovněž zavedena rozsáhlá opatření 

na podporu zaměstnanosti, jako např. programy školení a vytváření nových pracovních míst, 
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příspěvky na mzdu firmám, jež přijmou nové zaměstnance nebo speciální opatření zaměřená 

na osoby, které jsou nějakým způsobem omezeny v uplatnitelnosti na trhu práce. 

Podstatná část norských pracovníků pracuje na částečný úvazek a téměř polovina žen 

a desetina všech mužů pracuje méně než 36 hodin týdně. Počet zaměstnaných žen v minulosti 

neustále rostl, svého vrcholu dosáhl v 80. letech, a dodnes zůstává vysoký [91]. Co se týká 

míry nezaměstnanosti v Norsku, činila na konci roku 2011 3,3 % [130]. Následující graf 

znázorňuje vývoj nezaměstnanosti ve vybraných státech světa od července 2004 do července 

roku 2011.  

Obr. 2.1 Nezaměstnanost ve vybraných státech světa v letech 2004 – 2011 (%) 

 

Zdroj: [129] 

Jak vyplývá z výše uvedeného grafu, nezaměstnanost norských občanů se dlouhodobě 

udržuje pod úrovní Evropské unie, přičemž nejnižší hodnoty dosáhla v první polovině roku 

2008.  

2.7 Norský sociální systém  

„V Norsku je všeobecná sociální ochrana zajištěna především prostřednictvím systému 

národního pojištění, systému rodinných přídavků a systému peněžitých dávek ve prospěch 

rodin s malými dětmi“ [39]. 

V posledních deseti letech byla země na základě indexu lidského rozvoje 

vypracovaného Rozvojovým programem OSN (UNDP) několikrát vyhodnocena jako nejlepší 

země pro život. Stejně tak dle zprávy Světového ekonomického fóra je tato severská země 
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jednou z nejlepších v otázkách rovnoprávnosti mužů a žen. Míra novorozenecké úmrtnosti 

je zde extrémně nízká a zdraví norského obyvatelstva je obecně na velmi dobré úrovni, neboť 

průměrná očekávaná délka života při narození je dnes nejvyšší v historii (81 let). Gramotnost 

dosahuje téměř 100 % a většina dospělé populace má ukončené středoškolské vzdělání. 

Úroveň relativní chudoby je oproti jiným zemím OECD nízká a extrémní chudoba se v zemi 

nevyskytuje vůbec [89]. 

Norsko je všeobecně známé svou sociální orientací, proto zde byly zavedeny 

všeobecné zdravotní služby financované z daní a státního pojištění. Státní pojištění poskytuje 

mnoho sociálních výhod a bez výjimky se vztahuje na všechny občany a osoby 

s dlouhodobým pobytem v zemi. Bohatství země je spojeno s objevením nových ložisek ropy 

a zemního plynu v Severním moři, a s tím samozřejmě souvisí také mnohonásobné zvýšení 

soukromé spotřeby v posledních desetiletích. Díky modernizaci a urbanizaci je tradiční 

struktura osídlení nahrazena rostoucí mobilitou, kdy se lidé častěji stěhují a střídají 

zaměstnání [89]. 

Norský systém sociálního zabezpečení je realizován prostřednictvím rozsáhlé sítě 

sociálních služeb, jež jsou pro občany k dispozici buď zcela zdarma, nebo jen za nepatrnou, 

někdy i pouze symbolickou, cenu. Jelikož jsou všechny tyto veřejné služby pro stát finančně 

velmi náročné, je výše zdanění v Norsku současně jedna z nejvyšších v EU [53]. 

2.7.1 Program státního pojištění 

Norský program státního pojištění je v souladu se zákonem ze dne 28. února 1997 

a je dostupný všem norským občanům a lidem zde pracujícím. Členové tohoto programu jsou 

oprávněni pobírat důchody, různé podpory z důvodů pracovních i nepracovních úrazů 

a nemocí, těhotenství, mateřství nebo také z důvodů pohřbu rodinných příslušníků. Program 

státního pojištění je společně s pojištěním na výplatu rodičovských přídavků a finančních 

příspěvků pro rodiče malých dětí nejdůležitějším systémem všeobecného pojištění Norska. 

Před vznikem prvních veřejných sociálních služeb v 18. století se o chudé, nemohoucí 

a staré spoluobčany starala rodina, popřípadě církev. Rozvoj státního pojištění a sociálních 

služeb souvisí s procesem industrializace, protože průmysl je spojený s příchodem nových 

rizik, větší mobilitou, a tím také s oslabením rodinných vazeb. Na druhou stranu však položil 

ekonomické základy pro sociální reformu, neboť v roce 1895 bylo v Norsku zřízeno úrazové 

pojištění pro tovární dělníky, které se postupně rozšířilo i na jiné profese. V roce 1936 
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následoval vznik starobních důchodů a nemocenských dávek, o tři roky později začaly být 

propláceny dávky v nezaměstnanosti a v roce 1960 byly následovány vyplácením invalidních 

důchodů. Poslední skupinou se v roce 1964 staly příspěvky pro vdovy a svobodné matky 

a rokem 1967 byly všechny sociální dávky sloučeny do programu státního pojištění [94]. 

Zdroje státního pojištění tvoří pojistné odváděné zaměstnanci, zaměstnavateli, 

osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ), důchodci a v neposlední řadě také příspěvky 

vládních dotací [94]. Sazbu pojistného a státních dotací stanovuje Storting. Částky pojistného 

jsou pro zaměstnance a pro osoby samostatně výdělečně činné počítány na základě hrubých 

pracovních příjmů. V roce 2007 tvořila sazba pojistného pro zaměstnance 7,8 % 

ze zdanitelného příjmu a pro OSVČ 10,7 % ze zdanitelného příjmu. Pro všechny další osobní 

příjmy činila sazba pojistného 3 %. Pojistné, jež odvádí zaměstnavatel, se vypočítává jako 

určité procento z vyplácených platů a v roce 2007 obecně představovalo 14,1 %. Nižší sazby 

jsou však uplatňovány pro zaměstnance žijící v určitých částech země nebo pracující 

ve specifických odvětvích. Sazba pojistného, kterou odvádí zaměstnavatel, je dále snížena, 

jestliže zaměstnanec dosáhne věku 62 let [39]. 

Platby ze státního pojištění byly již na konci roku 1999 hlavním zdrojem příjmů pro 

více než 1 milion osob, z nichž zhruba 900 000 byli starobní důchodci. V témže roce 

představovaly celkové výdaje na státní pojištění přibližně 13,6 % HDP a více než 34 % 

státního rozpočtu. Výši plateb ze státního pojištění stanovuje počet důchodových bodů, které 

daný jednotlivec získal [94]. 

2.7.2 Příspěvky na rodičovské dovolené a otcovská dovolená 

Celý systém rodičovských příspěvků je sestaven tak, aby umožnil rodičům 

skloubit rodinný a pracovní život. Díky tomuto systému je země na prvním místě nejen 

v porodnosti, ale také v podílu pracujících žen. Rodiče mají nárok celkem na 46 týdnů 

rodičovské dovolené, při níž pobírají 100 % platu nebo 56 týdnů s příjmem do výše 80 % 

jejich platu. Norské ženy nepracující mimo domov dostanou při narození dítěte jednorázový 

příspěvek, jenž v roce 2009 činil 35 263 norských korun. Tento systém zavedlo Norsko jako 

první země na světě [95]. 

Další z výhod norských rodičů je nárok na placenou dovolenou během prvního roku 

života dítěte. V současnosti je celých deset týdnů rodičovské dovolené rezervováno pro otce 

z důvodu snahy zapojit větší počet mužů do péče o dítě. V případě, že otec dané možnosti 

http://www.noramb.cz/About_Norway/policy/Socialni-blahobyt/insurance/
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nevyužije, nárok na tyto týdny mu zaniká. Ačkoliv otcové v Norsku měli nárok podílet 

se na rodičovské dovolené s matkami již v roce 1977, počátkem 90. let této možnosti využila 

jen necelá 3 % všech otců.  

Dnes jsou ve srovnání s rokem 1993 výsledky ohromující, neboť kvóty pro otce 

využilo v roce 2008 až 90 % otců. Stále více otců si dokonce bere delší dobu, než je daná 

kvóta. V roce 2000 si otcovskou dovolenou prodloužilo 11 % otců a v roce 2008 jejich počet 

stoupl až na 16,5 %. Otcovská dovolená dává mužům možnost vybudovat si k dětem silnější 

vztah již od jejich narození. Vesměs celá politická scéna se shoduje, že díky kvótám pro otce 

se rodičovské dovolené zúčastňuje stále více mužů, a také proto byly tyto kvóty v roce 2009 

prodlouženy z 6 týdnů na 10. Jedno z dalších prvenství náleží Norsku ve vydání bílé knihy 

o rolích muže a rovnoprávnosti pohlaví, jež byla vydána v roce 2009 [95]. 

2.7.3 Mateřské školy 

Mateřské školy jsou důležitým místem pro integraci dětí z rozdílných jazykových, 

kulturních a etnických skupin a také pro vyrovnávání společenských rozdílů. Norsku 

se s největší pravděpodobností v nejbližší době podaří dosáhnout úplného pokrytí mateřskými 

školami. Z pohledů rodičů malých dětí, jež se chtějí zapojit do pracovního života, je toto 

pokrytí nezbytné a vysvětluje, proč je norská porodnost jedna z nejvyšších v Evropě. Díky 

vysokému pokrytí mateřskými školami mají rodiče jistotu, že je o jejich děti během 

pracovního dne dobře postaráno a děti mají navíc mnoho příležitostí rozvíjet se a být aktivní. 

V roce 2003 navštěvovalo školky 69 % všech dětí ve věku od 1 do 5 let, o pět let 

později už to bylo 87 %. Tento nárůst je z velké míry důsledkem snižování poplatků za obecní 

a soukromé školky z let 2003 – 2009 o 20 – 28 %. K enormnímu nárůstu došlo především 

u dětí mladších 3 let a dětí mluvících některou z řečí národnostních menšin. Další opatření pro 

zvýšení docházky provedly norské úřady v roce 2009, od kdy mají všechny děti ve věku 1 – 5 

let zákonné právo na místo v mateřské školce. Aby byl k dispozici dostatečný počet míst, 

dosáhla v roce 2008 výstavba mateřských školek rekordního počtu [104]. 

V současnosti je předmětem veřejné diskuse to, zda nebude mít rychlé tempo 

budování mateřských škol negativní dopad na jejich kvalitu. Počet zaměstnanců sice vzrostl 

úměrně počtu dětí, certifikát z oblasti výchovy a péče o děti v raném věku má však pouze 

každý třetí zaměstnanec. Proto je pozornost norských politiků nyní zaměřena více na zajištění 

dostatečně vysoké kvality mateřských škol než na další zvyšování jejich počtu. V roce 2009 
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byla představena bílá kniha o kvalitě v mateřských školách, jejímž cílem bylo se této 

problematice věnovat. Všichni rodiče však své děti do školky posílat nechtějí. Těm norské 

úřady poskytují jako náhradu měsíční finanční příspěvky v hotovosti. Smyslem tohoto 

opatření je podporovat spravedlivější rozdělování státních financí všem rodinám bez ohledu 

na to, zda si vyberou mateřskou školku nebo finanční příspěvky [104]. 

Systém fungování mateřských škol spolu s příspěvky na rodičovskou a otcovskou 

dovolenou je v Evropě jednoznačně jedním z nejlepších a především dobře fungujících. 

Některé vyspělé evropské země by tak tato skutečnost mohla motivovat ke změně přístupu 

ke své sociální politice. 

2.7.4 Veřejné zdravotnictví 

Vytváření dnešního sociálního státu doprovázel během 20. století významný rozmach 

norského systému veřejného zdravotnictví a s ním souvisejících služeb. V dnešní době jsou 

veřejné zdravotní služby přístupné všem sociálním skupinám občanů a sektor veřejného 

zdravotnictví zaměstnává zhruba 220 000 zaměstnanců, čímž tvoří významnou součást norské 

společnosti [102]. 

Historie veřejných nemocnic se začala psát již v 18. století a na konci 19. století 

je následovaly první specializované nemocnice a psychiatrické kliniky. Počátkem minulého 

století se naskytly nové možnosti léčby s využíváním prvních rentgenových přístrojů 

a anestetik. Po druhé světové válce začal být rozvoj veřejných zdravotních služeb ovlivněn 

používáním antibiotik a dalších typů léků a započalo zdokonalování lékařských technologií. 

Celý systém veřejného zdravotnictví řídí ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí, 

jež také navrhuje státní zdravotnickou politiku a dohlíží na její vykonávání. Samotnou 

odpovědnost za poskytování zdravotnických služeb mají obce a kraje. Obce mají za úkol 

poskytovat primární zdravotní péči, jako jsou fungující polikliniky, a kraje zajišťují 

specializované lékařské služby formou nemocnic. Současní praktičtí lékaři tvoří páteř 

norských veřejných zdravotních služeb a často dávají podněty k celostátním a místním 

zdravotnickým reformám. V Norsku však neexistují jen veřejná zdravotnická zařízení, 

v posledních desetiletích vzniklo i mnoho soukromých nemocnic poskytujících zdravotní 

služby [102]. 
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Stejně jako jiné země sužují i norské zdravotnictví problémy. Mezi dva největší patří 

dlouhé čekací doby v nemocnicích a stárnoucí populace. Protože počet obyvatel 

v důchodovém věku v posledních čtyřiceti letech rapidně roste, zvyšuje se také poptávka 

po pečovatelských, léčebných a rehabilitačních službách.  

2.7.5 Vládní penzijní fond 

Vzhledem k nebývalému ekonomickému vývoji přijal v 90. letech Storting zákon 

o zřízení Státního ropného fondu, jenž je nazýván Fondem budoucnosti. Úkolem tohoto fondu 

je zajištění zisku ze zásob ropy a plynu v době, kdy už budou tyto zásoby vyčerpány. Fond 

budoucnosti je financován z přebytků státního rozpočtu (z ropných zdrojů) a také z úroků 

investovaného kapitálu fondu z předchozích let. První převod kapitálu do fondu byl 

uskutečněn v roce 1996, od roku 2002 představuje největší penzijní fond v Evropě a od roku 

2011 je největším světovým fondem [61]. 

V roce 2004 začala fungovat také Poradní rada ropného fondu, jež je profesionálním 

poradcem Ministerstva financí ohledně dlouhodobých investičních strategií ropného fondu. 

O dva roky později byl založen Vládní penzijní fond, který má za úkol přispívat k úhradě 

výdajů na penze a je složen ze dvou částí [61]:  

 Vládního penzijního fondu – Global, jenž navazuje na fungování Ropného fondu 

a jehož příjmy tvoří celkové vládní příjmy z aktivit týkajících se ropy a také úroky 

z investic fondu. 

 Vládního penzijního fondu Norsko, jenž byl dříve znám jako National Insurance 

Scheme Fund. 

Vládní penzijní fond je pod vedením norského Ministerstva financí, faktická správa 

je ovšem v rukou Norské banky, která veškeré prostředky fondu investuje do zahraničí. Dříve 

byly upřednostňovány investice s garantovanou návratností a nízkým rizikem, od roku 2007 

je investiční strategie zaměřená více na výnosnější, ale rizikovější portfolio. Za efektivnost 

investic zodpovídá norská banka, která má rovněž právo samostatně rozhodovat. Současně 

však nesmí přesáhnout limity dané Ministerstvem financí [61]. 

Ačkoliv v Norsku existuje pro fungování Vládního penzijního fondu veřejně 

sledovaná společná diskuze politiků a expertů, celosvětová finanční krize jej přesto neminula. 

Již během roku 2008 byly patrné vysoké ztráty z investování do akcií na mezinárodních 

trzích, kdy dosáhly výše 634 mld. NOK. Fakticky však došlo naopak k nárůstu fondu, 
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a to především díky neustále rostoucí ceně ropy (o 384 mld. NOK) a slábnoucí norské koruně 

(o 506 mld. NOK). I přes výše uvedenou enormní ztrátu tedy celková hodnota fondu vzrostla 

o 256 mld. NOK na celkových 2 275 mld. Na konci téhož roku dosáhly prostředky alokované 

do Vládního penzijního fondu výše 2 363 mld. NOK a v roce 2009 představovala tržní 

hodnota fondu výše 2 640 mld. NOK. Od té doby fond dále posiluje (v roce 2010 dosáhl zisku 

264 mld. NOK) a na konci září 2011 dosahovaly jeho prostředky výše 3 010 mld. NOK. Dnes 

představuje Norský vládní fond s celkovým podílem téměř 2 % největšího vlastníka všech 

evropských akcií [61]. 

Norský sociální systém spadá do tzv. Skandinávského modelu, jenž je ke svým 

občanům velmi štědrý a pro mnoho sociálních politiků evropských zemí představuje velkou 

inspiraci. Skandinávský model, jak už jeho název napovídá, se pojí se zeměmi 

Skandinávského poloostrova spolu s Dánskem a Islandem. Vyznačuje se především vysokou 

zodpovědností státu zaměřenou na prevenci vzniku sociálních problémů a vysokou míru 

solidarity mezi členy společnosti. Do systému přispívají všichni občané země, a naopak každý 

občan se tak stává klientem systému.  

Kromě Skandinávského modelu existují další dva, a to Beveridgův model využívaný 

především v anglosaských státech (typickým příkladem je Velká Británie) a Německý model 

typický pro vyspělé země střední a západní Evropy (Německo, Rakousko, Francie, Belgie 

a další). Beveridgův model představuje pravý opak sociální politiky skandinávských zemí, 

neboť stát se stará o své občany až v nejzazším případě, kdy jej není schopna zaopatřit ani 

rodina. Takovému člověku stát poskytuje dávky pouze ve výši, která mu umožňuje přežít bez 

možnosti udržet si určitou životní úroveň. Dalším typickým rysem tohoto modelu 

je rozdělení chudoby na zaviněnou a nezaviněnou, kdy lidé kteří se dostanou na hranici 

chudoby svou vlastní vinou, nemají na příspěvky nárok.  

Německý model představuje střední cestu mezi dvěma výše zmiňovanými, neboť 

dávky, které občan dostává, odpovídají tomu, jak dříve přispíval do veřejných rozpočtů. 

Sociální dávky tak nedostávají jen občané, kteří jsou na pokraji chudoby, ale také ti, kteří celý 

život do systému přispívali. Dále tento model nerozlišuje chudobu na zaviněnou 

a nezaviněnou a zaměřuje se na prevenci jejího vzniku.  

Pokud bychom měli tyto tři modely porovnat, Skandinávský model přináší svým 

občanům jednoznačně největší výhody. Konkrétně v Norsku jsou uplatňovány například 
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v rámci programu státního pojištění, systému placení rodičovských dovolených či systému 

fungování mateřských škol. Být státem blahobytu si země může dovolit především 

díky příjmům z prodeje ropy, nad kterou by vstupem do EU částečně ztratila kontrolu. Norsku 

tak ekonomicky prospívá stát mimo Evropskou unii, ropu do ní pouze vyvážet, a zachovat 

si tak svůj „ropný blahobyt“. 

Pojem integrace se v posledních desetiletích šíří napříč celým světem, neboť 

k integraci nedochází jen mezi vyspělými zeměmi, ale také například v chudých afrických 

či jihoasijských zemích. Norsko se řadí mezi nejvyspělejší země světa, a to především díky 

rozsáhlým nalezištím ropy a zemního plynu, které zemi umožňují vysoký standard sociálních 

služeb. Nezaměstnanost norských občanů se dlouhodobě pohybuje pod průměrem EU 

a politická situace v zemi je dlouhodobě stabilní. Vzhledem ke své tíživé minulosti se Norsko 

staví poměrně vlažně k hlubším formám integrace a je spíše nakloněno spolupráci, v rámci 

které nedochází k omezení pravomocí a národní suverenity. 



40 

 

3 Zapojení Norska do evropské integrační spolupráce 

Následující část práce je zaměřena na postavení Norska v Evropě a jeho postoj 

k evropské integrační spolupráci. Norsko se v rámci své zahraničně-politické orientace 

zaměřuje nejen na spolupráci s integračními seskupeními, ale je i členem mnoha 

mezinárodních světových organizací. Účastní se ekonomické integrace v rámci Světové 

obchodní organizace (WTO) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), 

mimo to je členem například OSN, NATO, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 

(OBSE) či Rady Evropy. V rámci regionální ekonomické integrace se Norsko účastní 

Evropského sdružení volného obchodu a spolupracuje s Evropskou unií prostřednictvím 

Evropského hospodářského prostoru. 

3.1 Členství Norska v mezinárodních organizacích 

Norsko a WTO 

Světová obchodní organizace byla založena podepsáním Dohody o zřízení Světové 

obchodní organizace v marockém Marrakeši dne 15. dubna 1994. Dohoda vešla v platnost dne 

1. ledna 1995 a její vznik představoval docílení dlouholetého úsilí o doplnění a transformaci 

Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) v mezinárodní organizaci. Hlavním cílem 

WTO je zvýšení životní úrovně, dosažení plné zaměstnanosti a stále rostoucí úroveň reálného 

důchodu v členských zemích [59]. Pravidla Světové obchodní organizace představují pro 

členské země ochranu před diskriminací, protekcionismem nejsilnějších aktérů mezinárodního 

obchodu a v neposlední řadě usnadňují globální růst a rozvoj [106]. 

V současnosti má WTO 153 členů, přičemž v prosinci loňského roku došlo 

na ministerské konferenci k oficiálnímu schválení přijetí Ruska, které usilovalo o vstup celých 

18 let. Podařilo se mu to až po dohodě s Gruzií, která stáhla své veto a přestala mu ve vstupu 

bránit. Po ukončení ruského ratifikačního procesu v polovině letošního roku se tak WTO 

rozroste na 154 členů. Kompletní seznam členských zemí s datem jejich přistoupení 

se nachází v závěru práce, v příloze č. 3. 

Hospodářský růst a rozvoj Norska samozřejmě záleží na vhodných rámcových 

podmínkách obchodu s jinými státy. Také proto země stála u založení GATT v roce 1947 

(následně WTO) a již od počátku se aktivně účastnila vytváření pravidel mezinárodního 
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obchodu. Na norské průmyslové výrobky a na vývoz ryb je na mnoha trzích stále ještě 

uvaleno vysoké clo, země se však snaží docílit jeho snížení.  

Pro norské hospodářství je velmi důležitý snazší přístup na trhy v oblasti služeb, 

a to především u přepravních, námořních, telekomunikačních a energetických. V roce 2004 

vyvezlo ze země služby v hodnotě téměř 176 mld. NOK, což představovalo přibližně 24 % 

celkových příjmů z exportu. Norsko se zaměřuje zejména na služby, které výrazně podporují 

ekonomické činnosti, současně však odmítá kladení striktních požadavků při vyjednávání 

s rozvojovými zeměmi. Jelikož jsou více než tři čtvrtiny členských zemí WTO rozvojové 

země a zahraniční obchod je nezbytný ke zvyšování jejich příjmů a hospodářskému růstu, 

má Norsko velký zájem přispívat k větší globální prosperitě a svými činnostmi klade důraz 

na zabezpečení základních potřeb nejméně rozvinutých zemí [106]. 

Vážným problémem je pro Norsko využívání ochranářských opatření 

a antidumpingových cel ztěžujících přístup na jiné trhy. Jelikož tato opatření uplatňují vůči 

norským produktům z rybích farem Spojené státy i Evropská unie, snaží se země v rámci 

WTO ztížit přijímání těchto opatření pro ochranářské účely. Na druhé straně chce Norsko 

udržet fungující státní zemědělský sektor, bezpečnost potravin a existující kulturní krajinu. 

To samozřejmě vyžaduje vysoké náklady, proto země udržuje jistou úroveň ochrany 

za pomoci cel a dotování zemědělství [106]. 

Norsko a OECD 

Dne 14. prosince 1960 podepsalo Norsko spolu s dalšími 19 zeměmi Smlouvu 

o založení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, jež vešla v platnost dne 30. září 

1961. Země tak přislíbila přispívat k dosažení jejích základních cílů, mezi které patří [55]: 

 „zvyšování životní úrovně členských států za předpokladu udržení finanční 

stability, a tím rozvoj světové ekonomiky, 

 zdravý hospodářský růst členských i nečlenských zemí, 

 rozvoj světového obchodu na mnohostranné, nediskriminační bázi v souladu 

s mezinárodními závazky.“ 

V čele OECD stojí Rada, v rámci které zastupuje svou zemi vždy jeden velvyslanec. 

Jako člen Rady schválí norský velvyslanec spolu se svými zahraničními kolegy pracovní 

program popsaný ve výroční zprávě a stanoví objem ročního rozpočtu, přičemž příspěvky 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/udrzitelny_rozvoj_12146.html?vd=1
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jednotlivých zemí jsou posuzovány v závislosti na relativní velikosti ekonomik jednotlivých 

zemí. Stejně jako všechny členské země, udržuje norská vláda tzv. Stálou delegaci OECD 

složenou z velvyslance a diplomatů. Členové norské delegace sledují práci jednotlivých 

výborů OECD, aktivity Rozvojového centra, Mezinárodního dopravního fóra, Mezinárodní 

agentury pro energii a Agentury pro jadernou energii, jichž je země členem. Delegace 

jednotlivých zemí tak hrají důležitou roli při komunikaci mezi sekretariátem OECD 

a vnitrostátními orgány. Reprezentují pozice svých vlád v rámci mnohostranných jednání 

a snaží se přispět k šíření doporučení OECD ve svých zemích [114]. 

Z členství v OECD plyne Norsku mnoho výhod. Například prostřednictvím průzkumů 

ve své zemi a srovnatelných statistických a ekonomických údajů mu OECD poskytuje 

nástroje, pomocí kterých může analyzovat a monitorovat svou hospodářskou, sociální 

a environmentální politiku. Dále může země využívat odborné znalosti OECD včetně 

vzájemného hodnocení s jinými členskými státy a má přístup ke všem výzkumům a analýzám 

provedených sekretariátem. Vedle svých ekonomických a zpravodajských funkcí funguje 

OECD především jako fórum, v rámci kterého mohou země diskutovat, sdílet své národní 

zkušenosti, a určit tak nejlepší postupy řešení běžných problémů. OECD také spolupracuje 

s více než 70 nečlenskými ekonomikami, díky čemuž členské země těží z dialogů 

a konzultací se všemi důležitými hráči světové scény v souvislosti s nárůstem vzájemné 

závislosti, která vyžaduje spolupráci na celosvětové úrovni [114]. 

Norsko a OSN 

Norsko patří mezi členské země OSN již od jejího založení v roce 1945  

a vždy se zapojovalo do mezinárodního dění především prostřednictvím této organizace.  

Hlavním posláním OSN je udržovat mezinárodní mír a bezpečnost, zaměřuje se na rozvíjení 

přátelských vztahů mezi jednotlivými státy a v neposlední řadě také spolupracuje při řešení 

ekonomických, sociálních, humanitárních a kulturních mezinárodních otázek [117]. „Pro 

Norsko jsou prioritou snahy učinit OSN silnější a efektivnější organizací, která bude pilířem 

mezinárodního právního řádu a celosvětovým bezpečnostním systémem. Tyto snahy nabyly 

na významu zejména v uplynulých 15 letech“ [85]. 

Norsko spolu s ostatními skandinávskými státy zahájilo v průběhu 90. let minulého 

století severský projekt reformy OSN, jenž byl zaměřen především na zvýšení efektivity OSN 

v ekonomické a sociální oblasti. Výsledkem tohoto projektu bylo několik návrhů, které byly 
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později začleněny do balíku reforem. Norsko reformy OSN plně podporuje a často zdůrazňuje 

nerovnosti mezi množstvím požadavků, které jsou na OSN kladeny a nedostatečným 

množstvím vyčleněných finančních a lidských zdrojů. Současně upozorňuje na skutečnost, 

 že provádění reforem vyžaduje lepší koordinaci mezi různými specializovanými agenturami 

OSN nebo mezi OSN a Mezinárodním měnovým fondem (MMF), Světovou bankou 

či bankami pro regionální rozvoj [85]. 

 „Tradičními prioritami norské politiky jsou boj proti změnám klimatu, humanitární 

a rozvojová pomoc, prevence konfliktů a multilaterální diplomacie“ [66]. Pro zemi jsou velmi 

důležitými nástroji pro podporu ekonomického a sociálního rozvoje nejchudších zemí světa 

specializované agentury a programy OSN. Jedním z nich je například Program OSN 

na ochranu životního prostředí, v němž hraje Norsko hlavní roli a jehož aktivity mají za cíl 

posílit globální opatření v oblasti životního prostředí. V roce 2000 bylo vůdčími zeměmi 

přijato tzv. Prohlášení milénia, jež zahrnuje Rozvojové cíle milénia. Tyto cíle jsou mimo jiné 

jádrem norského Akčního plánu boje s chudobou a představují hlavní zásadu norské 

rozvojové spolupráce [85]. V roce 2009 země přispěla částkou 25,7 mld. NOK na rozvojovou 

pomoc, v roce 2010 to bylo již 26,2 mld. NOK a v loňském přesáhla výše příspěvku 27 mld. 

NOK. Výše finančních příspěvků se tak pohybuje v rozmezí 1,03 – 1,14 % HDP, čímž jako 

jedna z mála zemí na světě dodržuje miléniové cíle s výší objemu rozvojové a humanitární 

pomoci nad 1 % HDP [60]. 

Země také usiluje o zvýšení schopnosti OSN předcházet konfliktům a uskutečňovat 

krizové scénáře. Norsko je stěžejní zemí OSN v oblasti utváření míru a v roce 2006, kdy 

vznikla Mírotvorná komise OSN, bylo jednou z prvních zemí, jež byly vyzvány k její 

účasti. Norsko se stejně jako ostatní severské země snaží, aby byly při plánování a realizaci 

mírových akcí zohledněny potřeby žen a aby měly možnost účastnit se veškerých mírových 

operací. Dále norská zahraniční a rozvojová politika klade velký důraz na demokratický vývoj 

a úctu k lidským právům, a to například v podobě ochrany civilistů během vojenských 

konfliktů či ochrany práv žen a dětí [85]. 

Co se týče norského příspěvku do rozpočtu OSN, země je jedním z největších 

přispěvatelů například do programu UNDP, jenž koordinuje činnosti programů a fondů OSN 

v rámci jednotlivých zemí a se kterým země úzce spolupracuje. Norsko má rovněž zastoupení 

ve správních radách fondů a programů OSN [85]. 

http://www.noramb.cz/About_Norway/ivotni-prostedi/organizations/un/
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Norsko a NATO 

Severoatlantická aliance byla založena podpisem Washingtonské smlouvy dne 

4. dubna 1949. U založení tohoto mezinárodního vojenského paktu stálo i Norsko, které spolu 

s dalšími jedenácti zeměmi vytvořilo společný bezpečnostní systém založený 

na partnerství [57]. Hlavním cílem NATO je chránit svobodu a bezpečnost všech svých členů 

pomocí vojenských i politických prostředků, přičemž ochrana by neměla být v rozporu 

s Chartou OSN [58]. NATO mělo vždy schopnost transformovat se a přizpůsobit a tato 

vlastnost je bezesporu základní podmínku pro jeho vůdčí roli ve světě. 

Přestože je všeobecně známo, že se svou vojenskou silou je vůdčím členem aliance 

USA, evropské členské státy upozornily, že je třeba, aby Spojené státy braly v úvahu 

stanoviska svých spojenců a hledaly řešení přijatelná pro všechny členské země. Ty tak musí 

klást důraz na témata, jež je spojují, především základní hodnoty, na kterých je NATO 

založeno. 

V květnu 2002 byla založena Rada NATO – Rusko, která má mimo jiné pozitivní vliv 

na vztahy mezi Norskem a Ruskem. Norsko je také velmi aktivní ve spolupráci se sousedním 

Finskem a Švédskem, a to především v oblasti týkající se jednotlivých partnerství. Zde 

je největším problémem dosažení dohody o partnerských programech a jejich uvedení 

v činnost tak, aby neochabl zájem o spolupráci jak ze strany spojenců, tak ze strany 

jednotlivých partnerů.  

Jedním z norských cílů v rámci NATO je přispět k tomu, aby si Evropská unie 

vybudovala silný potenciál krizového řízení. Za tímto účelem poskytlo Norsko své jednotky 

a pomohlo tak vytvořit společné evropské síly. Země má rovněž zájem účastnit se plánování 

a přípravy krizových operací Evropské unie a zapojit se také do jejich realizace, čímž 

by zajistila prosazení norských zájmů ve vztahu k EU. 

V průběhu vytváření evropské ústavy vyslovily některé státy přání vytvořit evropskou 

bezpečnostní a obrannou unii. Protože však Norsko není členem Evropské unie, je pro něj 

zásadní, aby NATO zůstalo stěžejním orgánem jednání v otázkách bezpečnosti a obrany mezi 

spojenci. Aby Norsko zajistilo dosažení vlastních zájmů ve vztahu k EU, usiluje o největší 

možnou efektivitu aliance a aktivně se podílí na rozhodovacích procesech a operacích EU 

[83]. 
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NATO průběžně posuzuje schopnost obrany jednotlivých členských zemí, přičemž 

Norsko je v tomto ohledu hodnoceno velmi dobře. Jeho restrukturalizace probíhá správným 

směrem a významně tak přispívá k obranyschopnosti aliance [68]. 

Norsko a OBSE 

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě byla založena v Helsinkách 

tzv. Helsinským závěrečným aktem dne 1. srpna 1975 pod názvem Konference o bezpečnosti 

a spolupráci v Evropě. Během svého fungování byla značně rozšířena a nyní mezi její členské 

země spadá 56 zemí z Evropy, Severní Ameriky a Střední Asie. Mezi hlavní cíle OBSE patří 

zajištění či obnova míru a stability ve válečných oblastech, rozvíjení úzké spolupráce mezi 

značně rozdílnými státy a podpora demokratické společnosti. V souvislosti se změnami 

počátkem 90. let 20. století se spolu s OSN, EU a NATO podílí na obnově Balkánu, východní 

Evropy a Společenství nezávislých států (SNS), které jsou rovněž jejím členem [90]. 

Členství Norska v OBSE je spojeno se snahou propojit Východ a Západ a napomáhat 

rozvoji demokracie a bezpečnosti ve všech členských zemích této organizace. Problematika 

bezpečnosti je řešena v rámci tří dimenzí – politicko-vojenské, ekologicko-ekonomické 

a lidsko-právní. Působení Norska v této organizaci bylo nejsilnější během jeho předsednictví 

v roce 1999, neboť země kladla velký důraz na problematickou situaci v Kosovu a kromě 

aktivit ve všech třech zmiňovaných dimenzích se zasazovalo o jejich vzájemnou bližší 

spolupráci [90]. 

Již mnoho let si v rámci OBSE udržuje Norsko významné politické postavení a bude 

tak činit i v budoucnu, neboť mu členství v této organizaci poskytuje jedinečnou možnost 

projednávat klíčové otázky týkající se bezpečnosti a stability v rámci tak velkého území jako 

je Evropa, Střední Asie a Severní Amerika. V této souvislosti jsou tak Evropská unie, USA 

a Rusko pro sebe rovnocennými partnery, neboť široké členství zajišťuje všem, kteří se snaží 

o dosažení stanovených cílů, poskytnutí pomoci. Norské království se snaží maximálně 

přispívat k této významné spolupráci, a to politicky i podporou realizace konkrétních projektů 

[90]. 

Norsko a Rada Evropy 

Rada Evropy je pro Norsko velmi důležitá v oblasti vytváření stability, předcházení 

konfliktům a vytváření demokracie v rámci Evropy. Norské království bylo v roce 1949 
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jednou z jejích 10 zakládajících zemí a od té doby se počet členských států rozrostl na 47. 

Hlavním posláním Rady Evropy je podporovat v členských státech demokracii, dodržování 

lidských práv a v neposlední řadě také právní stát. Vedle těchto zásadních oblastí 

spolupracuje Rada například v otázkách zahraniční politiky, kultury, vzdělávání, zdraví, 

ochrany životního prostředí či v oblasti spolupráce obcí a regionů. 

Nynější generální tajemník Rady Thorbjørn Jagland je norské národnosti a před svým 

zvolením v roce 2009 působil ve své zemi jako předseda Stortingu. Rovněž roky 1989 a 2004 

byly ve znamení norských předsednictví, během nichž měla země možnost do jisté míry 

ovlivnit agendu Rady [96]. 

Norská strategie High North  

Ačkoliv strategie High North nepředstavuje členství v žádné mezinárodní organizaci, 

považuji za vhodné blíže objasnit její fungování, neboť má významný vliv na norskou 

mezinárodní spolupráci. 

Strategie High North je bezpochyby jedním z nejdůležitějších strategických témat 

Norska. „Obecným cílem vlády je zajistit v oblasti udržitelný růst a rozvoj prostřednictvím 

rozsáhlejší mezinárodní spolupráce na poli využívání přírodních zdrojů, nakládání s životním 

prostředím a výzkumu“ [84]. 

Důvodem této vládní strategie je rychle rostoucí zájem o Arktidu a oblasti, které 

s Norskem sousedí na severu. Stále se zmenšující rozloha Severního ledového oceánu poutá 

pozornost vědců, kteří se zabývají změnou klimatu. Arktida je s tajícím ledem přístupnější, 

a jelikož se pod severními moři (zejména v ruských oblastech) nachází velké množství zásob 

ropy a plynu, představují tyto změny pro řízení strategie nové příležitosti. 

Vláda strategii High North vypracovala a posléze v prosinci roku 2006 prezentovala 

se záměrem stanovit aktivity Norska v této oblasti. Strategie uvádí 22 akčních bodů 

zahrnujících řadu témat a již v  březnu 2009 byla většina z nich realizována nebo alespoň 

zahájena. Tyto tzv. Nové stavební kameny na severu jsou základem pro dynamickou politiku 

a jejich časový rámec činí 10 – 15 let [70]. 
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Pro strategii High North je stěžejních 7 politických priorit [84]: 

 „vykonávat moc důvěryhodným, důsledným a předvídatelným způsobem, 

 rozvíjet znalosti, 

 hospodařit s životním prostředím a přírodními zdroji, 

 rozvíjet ropné aktivity, 

 zajistit živobytí původních obyvatel, 

 rozvíjet mezilidskou spolupráci, 

 posilovat spolupráci s Ruskem.“  

Co se týče specifických bodů dokumentu, provádí Norsko tyto aktivity [84]: 

 „rozvoj znalostí o klimatu a životním prostředí v oblasti High North, 

 zlepšení monitorovacích systémů, systémů reakce v nouzových situacích 

a námořní bezpečnosti v severních mořích, 

 podpora udržitelného rozvoje ropných zdrojů v moři a obnovitelných mořských 

zdrojů, 

 podpora rozvoje obchodu na pobřeží, 

 další rozvoj infrastruktury na severu, 

 další důsledné uplatňování suverenity a posílení přeshraniční spolupráce na severu, 

 zajištění kultury a živobytí původních obyvatel.“  

Během její existence byla rovněž spuštěna řada konkrétních projektů, přičemž velmi 

důležitý je projekt týkající se spolupráce Norska a Ruska v oblasti rusko-norského ropného 

a plynárenského průmyslu v nejsevernější oblasti. Projekt je zaměřený na hodnocení rozdílů 

mezi technologiemi, jež jsou k dispozici v současnosti a technologiemi, jež jsou potřebné pro 

těžbu ropy a zemního plynu v Barentsově moři šetrným způsobem k životnímu prostředí. Jeho 

celkový rozpočet je 16 mil. NOK na tříleté období. Dne 26. 1. 2012 norské Ministerstvo 

zahraničních věcí oznámilo poskytnutí 6 mil. NOK na tento projekt [69]. 

Strategie High North vytváří základ pro hospodářský vývoj Norska a situace 

na mezinárodní scéně potvrzuje, že pro něj bude i v následujících letech důležitá [84].  

3.2 Schengenský prostor 

Na základě účasti na Schengenské dohodě mohou příslušníci členských zemí v rámci 

schengenského prostoru cestovat volně bez nutnosti mít u sebe cestovní doklady. Stejně tak 

http://www.noramb.cz/About_Norway/ivotni-prostedi/Arkticke-oblasti/Norska-strategie-High-North-/
http://www.noramb.cz/About_Norway/ivotni-prostedi/Arkticke-oblasti/Norska-strategie-High-North-/
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se mohou pohybovat i cizí státní příslušníci, kteří dostali povolení k pobytu v jednom 

z členských států, či jim bylo uděleno vízum do schengenského prostoru. Dnes 

má schengenský prostor 26 členských zemí včetně Norska, neúčastní se jej například Irsko, 

Velká Británie, Rusko či Turecko [113]. 

Norsko se nepřímo účastnilo rozvoje schengenských dohod již od 19. prosince 1996, 

kdy podepsaly Schengenskou prováděcí úmluvu Dánsko a Finsko. Jelikož tyto dvě země 

spolu se Švédskem, Islandem a Norskem tvořily od roku 1958 tzv. Severskou pasovou unii, 

v rámci které neexistovaly kontroly na vnitřních hranicích, vyvstala potřeba vyřešit důsledky 

vyplývající z jejich zapojení do schengenské spolupráce. Tato situace byla formálně vyřešena 

zvláštní dohodou o přidružení Islandu a Norska, jež představovala první rozšíření 

schengenského prostoru o nečlenské země EU. Po ověření potřebných podmínek tak došlo 

dne 25. 3. 2001 ke zrušení kontrol na hranicích se všemi pěti severskými státy [44]. 

Členské země spolupracují v policejní a justiční oblasti, v oblasti víz, ochrany 

osobních údajů a především mají společné vnější hranice vůči zemím, které nejsou 

v schengenském prostoru. Například v případě přechodu norsko-ruských hranic cestující 

podléhají pasové kontrole jak při vstupu, tak při výstupu z obou zemí. Kromě pasové kontroly 

jsou cestující ze třetích zemí podrobeni důkladné kontrole zahrnující mimo jiné vyhledávání 

v Schengenském informačním systému (SIS), v němž jsou uvedeny osoby, kterým by nemělo 

být vízum uděleno například v důsledku spáchání trestného činu. Vzhledem k tomu, 

že Norsko vydává víza platná v celém schengenském prostoru, musí norské úřady přes tento 

informační systém kontrolovat všechny osoby žádající o vízum do Norska, zda nejsou 

nežádoucí v jiných zemích. Ve zvláštních případech je možné udělit vízum, které je platné 

pouze pro Norsko [113]. 

Z důvodu platnosti stejných víz v rámci schengenského prostoru stačí občanům třetích 

zemí jedno vízum i v případě, že chtějí navštívit více zemí schengenského prostoru. Proto 

jsou vyvíjeny snahy, aby byla vízová politika co nejjednotnější. Norská vízová politika 

se však před vstupem do Schengenu výrazně nelišila od ostatních zemí schengenského 

prostoru, a proto pozdější členství nepřineslo žádné výrazné změny v norské politice [113]. 

Mezinárodní spolupráce je obecně pro Norsko velmi významná a zajisté má pozitivní 

vliv také na jeho postavení v integrující se Evropě. Jelikož si země v 50. letech, kdy se začalo 
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formovat Evropské hospodářské společenství, chtěla ponechat svoji národní suverenitu, 

rozhodla se stát u vzniku ESVO, jehož cílem bylo vytvořit pouze pásmo volného obchodu. 

3.3 Norsko a ESVO 

Jak bylo uvedeno již v první části práce, Norsko se stalo jednou ze zakládajících zemí 

Evropského sdružení volného obchodu, které bylo založeno jako reakce na existenci 

Evropského hospodářského společenství (EHS). EHS vzniklo jako ambicióznější plán tzv. 

federalistů vedený Francií za podpory Německa. Ten preferoval vytvoření politické unie 

založené na vyšších formách integrace. Naproti tomu vznikl méně ambiciózní projekt tzv. 

funkcionalistů vedený Velkou Británií a podporovaný skandinávskými zeměmi 

a Švýcarskem. Tento projekt se zaměřoval výlučně na ekonomické pojetí integrace a jeho 

hlavním cílem byl vznik zóny volného obchodu. Na základě zóny volného obchodu měly být 

odstraněny tarify a kvantitativní omezení v rámci vzájemných obchodů mezi členskými 

zeměmi a měl být kladen důraz na rozvoj a liberalizaci světového obchodu. Projekt nijak 

neomezoval práva členských států na politickou nezávislost a na uplatňování autonomní 

obchodní politiky vůči třetím zemím.  Tento přístup vyústil v založení Evropského sdružení 

volného obchodu [3]. 

ESVO bylo založeno sedmi zeměmi – Dánskem, Norskem, Portugalskem, 

Rakouskem, Švédskem, Švýcarskem a Velkou Británií – které nedůvěřovaly v možnost 

fungování vyšších forem integrace mezi tak rozdílnými evropskými národy. Sdružení bylo 

založeno tzv. Konvencí o založení ESVO, jež byla podepsána ve Stockholmu dne 4. ledna  

a vešla v platnost dne 3. května 1960 [3]. Konvence bývá často dle místa svého podpisu 

nazývána Stockholmská konvence a své členy zavázala k odstranění vzájemných obchodních 

celních tarifů společně s programem EHS, čímž byl celý proces urychlen [1]. V následujících 

letech se ESVO rozšířilo o tři nové země – Island (1970), Finsko (1985) a Lichtenštejnsko 

(1991). 

Tato forma spolupráce vyhovovala především Velké Británii, neboť si mohla díky 

neexistenci společné celní politiky vůči třetím zemím udržovat zvýhodněná cla v rámci 

Britského společenství [1]. Mimo to Velká Británie udržovala zvláštní vztahy se Spojenými 

státy americkými. Na severské země doléhala tíha minulosti, kdy byly okupovány a těžce 

bojovaly za svou nezávislost. To bylo hlavním důvodem, proč nechtěly o svou suverenitu 

přijít a jejich postoj k převodu národních práv na nadnárodní byl negativní. Tento pohled na 
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Evropská společenství do jisté míry ovlivnila i silná vazba na Velkou Británii, neboť ta byla 

v průběhu 50. a 60. let jejich největším obchodním partnerem [8]. Stejně jako severské země 

se i Rakousko a Švýcarsko obávaly o svou samostatnost a neutrální postavení. Navzdory 

jejich pohledu na těsnější integraci si všechny tyto země uvědomovaly potřebu liberalizace 

obchodu a nezbytnost spolupracovat se zahraničními státy. 

ESVO je Stockholmskou konvencí definováno jako mezinárodní organizace 

a vymezuje její čtyři cíle [3, s. 96-97]: 

 „podporovat rozvoj ekonomické aktivity, plnou zaměstnanost, zvyšování 

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

 zabezpečit, aby se obchod mezi členskými státy odehrával ve spravedlivém 

konkurenčním prostředí, 

 zabránit vzniku výrazných nerovností mezi jednotlivými členskými státy, pokud 

jde o zásoby základních surovin, 

 přispět k harmonickému rozvoji mezinárodního obchodu a k progresivnímu 

odstraňování obchodních bariér.“  

ESVO se již od počátku své existence potýkalo s určitými problémy, a to nejen 

z důvodu formy své integrace. Z geografického hlediska tvořilo uskupení nekompaktní celek, 

což mělo vliv na poměrně nízký vzájemný obchod. Země se lišily také z hlediska ekonomické 

úrovně a velikosti dané ekonomiky. Zatímco Švýcarsko a Švédsko se pyšnily nejvyšším HDP 

na obyvatele v Evropě, Portugalsko na druhé straně dosahovalo sotva 1/5 průměru ESVO jako 

celku. Z těchto důvodů začaly některé členské země postupem času ESVO pokládat 

za přechodné období a členství v něm pro ně ztrácelo význam. Nenaplnění jejich očekávání 

přimělo většinu členských zemí podat si přihlášku do Evropských společenství (ES) a ESVO 

opustit. Dnes má ESVO pouze čtyři členské státy, a to Island, Lichtenštejnsko, Švýcarsko 

a Norsko. 

Jelikož členství v ESVO nenaplnilo veškerá očekávání Velké Británie, rozhodla se již 

v roce 1961 podat žádost o vstup do ES [7]. Stejně tak učinilo i Dánsko a o rok později 

Norsko, které se k členství v EHS stavělo zdrženlivě, ale považovalo jej za možnost 

překonání velké závislosti na trhu EHS (po Vstupu Dánska a Velké Británie). Švédsko, 

Rakousko a Švýcarsko si podaly pouze žádost o přidružení k ES. Francie se však postavila 

proti vstupu Velké Británie, čímž byla ukončena veškerá vyjednávání nejen s Británií, ale také 
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s Dánskem a Norskem, jež koordinovaly své postupy s britskými. Během následujících let 

proběhly opětovné pokusy o vstup do ES, přičemž byly Francií opět vetovány. Posléze však 

obě seskupení došla k závěru, že je potřeba vzájemné obchodní vztahy posilovat. V roce 1971 

pocházel import ESVO ze 41 % z Evropských společenství, po jejich rozšíření v roce 1973 

to bylo již 57 %. Co se týče vývozu ESVO, směřoval do ES v roce 1971 z 30 % a v roce 1973 

ze 48 % [3]. 

Bližší spolupráce a samotná jednání o vstupu byla zahájena v prosinci 1971 a jejich 

výsledkem se staly bilaterální dohody o volném obchodu průmyslovými výrobky. Úkolem 

těchto dohod bylo postupné odbourávání tarifních i netarifních překážek na průmyslové 

výrobky a k 1. 7. 1977 vytvořit zónu volného obchodu. Do těchto dohod nespadaly 

zemědělské výrobky, pro něž byla zavedena zvláštní úprava podmínek. Aby byly rozdílné 

ceny zemědělských surovin sjednoceny, byla odstraněna tzv. pevná část cel a zbývající část 

byla nadále vybírána. Norsko však bylo jednou ze zemí, které si u některých zemědělských 

komodit vyjednaly výjimku, a clo tak mohly nadále uplatňovat.  

Jednání o vstupu  Norska do ES byla zahájena v červnu 1971, neprobíhala však bez 

problémů. Hlavní překážkou bylo norské zemědělství a rybolov, které jsou v zájmu větší 

ochrany než ve Společenství. O rok později se oběma stranám podařilo najít kompromisní 

řešení a v lednu 1972 tak mohlo Norsko podepsat Dohodu o přistoupení. Hlavní problém však 

nastal při veřejných referendech, která se konala v letech 1972 a 1994, v nichž se norské 

obyvatelstvo vyjádřilo proti vstupu. Podrobněji jsou výsledky referend rozebrány v kapitole 

3.4. 

Vzájemný obchod v rámci ESVO 

Ke vzájemné obchodní výměně mezi Norskem a dalšími členy ESVO dochází 

prostřednictvím dohod o volném obchodu a dohod o vzájemné spolupráci, které usnadňují 

vzájemný obchod. Aby byly tyto smlouvy stále relevantní, jsou pravidelně revidovány 

na základě vývoje například v technických oblastech, v oblastech týkajících se autorských 

práv, služeb či investic [66]. Celkový objem zahraničního obchodu Norska vůči partnerským 

zemím ESVO v posledních 6 letech uvádí následující tabulka.  
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Tab. 3.1 Vzájemný obchod Norska s členskými zeměmi ESVO (mil. NOK) 

Země 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Import Export Import Export Import Export Import Export Import Export Import Export 

Island 808 2 305 1 039 1 758 1 322 3 273 1 417 2 427 1 262 1 573 1 439 3 613 

Lichtenštejnsko 90 5 77 6 76 9 58 4 64 1 56 2 

Švýcarsko 4 489 2 152 4 943 5 313 5 421 5 927 4 763 4 439 4 787 4 865 5 862 7 267 

ESVO 5 387 4 461 6 060 7 077 6 818 9 209 6 239 6 870 6 113 6 438 7 356 10 882 

Zdroj: [124], vlastní zpracování 

Z dat uvedených v tabulce vyplývá, že největším obchodním partnerem Norska 

je v rámci ESVO Švýcarsko, u kterého můžeme vidět, že import i export dosahují téměř 

ve všech letech více než dvojnásobných hodnot následujícího Islandu. Naopak 

Lichtenštejnsko dosahuje jak v importu, tak v exportu trvale nejnižších hodnot. Švýcarsko tak 

tvoří drtivou většinu zahraničního obchodu Norska v rámci ESVO, což dokazují data 

ve spodní části tabulky znázorňující celkový objem zahraničního obchodu Norska v rámci 

ESVO. 

Co se týče komoditní struktury zahraničního obchodu Norska v rámci ESVO, 

do Švýcarska země vyváží nejvíce minerální paliva, maziva a příbuzné materiály. Naopak 

ze Švýcarska do země plynou především stroje, dopravní prostředky a chemikálie. Na Island 

země exportuje minerální paliva, stroje a dopravní prostředky a naopak dováží zejména 

potraviny, živá zvířata, rostlinné a živočišné tuky a vosky. Zanedbatelný podíl vzájemného 

obchodu s Lichtenštejnskem (zejména exportu) je z většiny tvořen dovozem jídla, živých 

zvířat a chemikálií. 

Rozpočet ESVO 

Evropské sdružení volného obchodu má také stanovený vlastní rozpočet, jehož výše 

v roce 2010 dosahovala téměř 160 mil. NOK (přepočet měny švýcarského franku na norskou 

korunu ke dni 10. 4. 2012). Tato finanční částka byla mezi jednotlivé aktivity rozdělena 

následovně: 
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Tab. 3.2 Výdajové oblasti rozpočtu ESVO v roce 2010 (%, tis. NOK) 

Výdajová oblast Podíl (%) Finanční částka (tis. NOK) 

Obchodní vztahy 18,15 28 620,0 

Správa Dohody o EHP 38,48 60 669,5 

Spolupráce v oblasti statistiky EU/ESVO 3,54 5 579,0 

Služby generálního tajemníka 8,64 13 616,6 

EU/ESVO a ESVO programy spolupráce 13,88 21 881,1 

Interní aktivity 17,31 27 296,2 

Celkem 100,00 157 662,4 

Zdroj: [30], vlastní zpracování 

Největší podíl s více než 38 % zaujímaly v roce 2010 výdaje na správu Dohody 

o EHP následované výdaji na obchodní vztahy a interní aktivity. Příjmy rozpočtu jsou tvořeny 

příspěvky jednotlivých členských zemí ESVO, přičemž jejich konkrétní podíl uvádí 

následující tabulka (přepočet měny švýcarského franku na norskou korunu ke dni 

10. 4. 2012). 

Tab. 3.3 Příspěvky členských zemí do rozpočtu ESVO v roce 2010 (%, tis. NOK) 

Členský stát Podíl (%) Příspěvky (tis. NOK) 

Island 4,81 7 590,0 

Lichtenštejnsko 0,88 1 380,6 

Norsko 56,29 88 753,7 

Švýcarsko 38,02 59 938,2 

Celkem 100 157 662,4 

Zdroj: [30], vlastní zpracování  

Z tabulky vyplývá, že příspěvky Norska do rozpočtu ESVO byly v roce 2010 

s částkou více než 88 mil. NOK jednoznačně nejvyšší. Otázkou tedy zůstává, zda by bylo pro 

zemi dražší být členem EU, a přispívat tak do unijního rozpočtu, či by pro ni naopak bylo 

výhodnější být jejím členem. 

Největší položku příjmů unijního rozpočtu tvoří příspěvky členských států (přibližně 

76 %), přičemž jejich strop činil v první polovině programovacího období 2007 – 2013 

celkem 1,24 % Hrubého národního důchodu (HND) a rozhodnutím Rady ze dne 16. března 

2010 byl pro roky 2010 – 2013 strop snížen na 1,23 % HND [41]. Jelikož hrubý národní 

http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm#cf07_13
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důchod Norska činil v roce 2010 přibližně 1 604,5 mld. NOK [131] (přepočet měny 

amerického dolaru na norskou korunu ke dni 10. 4. 2012), potenciální příspěvek země 

do unijního rozpočtu by dosahoval výše 19,7 mld. NOK (přibližně 2,6 mld. EUR), pokud 

by si země nevyjednala podobnou výjimku jako například Velká Británie. Z výše uvedeného 

vyplývá, že by pro Norsko bylo výhodnější stát mimo EU, neboť potenciální příspěvek 

do unijního rozpočtu by byl mnohonásobně vyšší než příspěvek do rozpočtu ESVO. 

Příspěvky z HND jednotlivých členských zemí EU v roce 2010 jsou uvedeny v závěru práce, 

v příloze č. 4. Z tabulky vyplývá, že Norsko by v roce 2010 přispívalo ze svého HND 

přibližně stejnou částku jako například Belgie či Švédsko. 

Nesmíme však opomenout množství finančních prostředků, které Norsko poskytuje 

Unii v rámci finančních mechanismů EHP/Norska, a které by jako člen EU neplatilo (blíže 

je tato problematika rozebrána v podkapitole 3.4.2). Tyto prostředky dosahují v průběhu let 

2009 – 2014 průměrné výše 347 mil. EUR ročně (2,63 mld. NOK – přepočet měny eura 

na norskou korunu ke dni 10. 4. 2012), z čehož vyplývá, že se zemi i přes tyto příspěvky 

vyplatí stát mimo Unii. Navíc je téměř jisté, že by země v případě členství byla díky své 

ekonomické situaci čistým plátcem do unijního rozpočtu podobně jako Německo, Velká 

Británie, Nizozemí či Švédsko. 

3.4 Norsko a Evropská unie 

Již v první části práce bylo uvedeno, že ačkoliv se Norsko v minulosti opakovaně 

pokoušelo vstoupit do ES, norští občané se v referendech vyjádřili proti vstupu. Poprvé 

se konalo referendum 24. a 25. září roku 1972, kdy přišlo vyjádřit svůj názor 79 % norských 

občanů, přičemž 53,5 % z nich se vyjádřilo proti vstupu. Referendu předcházelo schválení 

vstupu do ES Stortingem, kde po obtížné domluvě týkající se zemědělství a rybolovu 

parlament drtivou většinou schválil členství Norska ve Společenství. Důvodem negativního 

výsledku referenda byly především převažující argumenty odpůrců vstupu, kteří se obávali 

ohrožení norského rybolovu či tradičního zemědělství [32]. 

Podruhé se referendum konalo dne 28. 11. 1994, kdy se proti vyjádřilo 52,3 % 

zúčastněných norských občanů. Nutno podotknout, že účast byla o 10 % vyšší než v roce 

1972, tedy rekordních 89 % [3]. Kampaně se účastnilo mnoho společenských skupin, jejichž 

rozdělení bylo názorově vyrovnané, a výsledky referenda se tak do poslední chvíle nedaly 

odhadnout. Před referendem v Norsku se konala referenda také v Rakousku, Finsku 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.MKTP.PP.CD
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a Švédsku, kde se setkala s úspěchem, a vlády těchto zemí tak mohly podepsat dohody 

o přistoupení k EU a následně dne 1. 1. 1995 do Evropské unie vstoupily. Norská vláda věřila, 

že tyto výsledky ovlivní doposud nerozhodnuté Nory, avšak nestalo se tak [32]. Nejvíce Norů 

hlasujících proti členství v Unii bylo v západních a severních regionech země, neboť zde 

se živí rybolovem či zemědělstvím více než polovina obyvatel [3]. Naopak členství v Unii 

se s vidinou volného přístupu na trhy ES zastávala zejména národní elita, vrcholoví politici 

a vysoce postavení obchodníci [19]. Na základě negativních výsledků referenda tak země 

zůstala stát mimo EU a norská vláda oznámila, že nebude v průběhu minimálně příštích deseti 

let iniciovat norské členství v Unii [32]. 

Vysoká volební účast obou referend jasně dokazuje, že norským občanům záleží 

na budoucnosti jejich země, a přestože měla obě referenda pouze konzultativní charakter, 

vláda názor svých občanů akceptovala a do ES země nevstoupila. Výsledky referend 

znázorněné pomocí grafů jsou uvedeny v závěru práce, v příloze č. 5.  

Z hlediska spolupráce s EU je pro Norsko ekonomicky nejdůležitější Dohoda 

o Evropském hospodářském prostoru (EHP), jež zemi umožňuje přístup na vnitřní trh 

Evropské unie. Norsko se na druhou stranu zavázalo zřídit finanční mechanismus na snížení 

sociálních a hospodářských rozdílů v Evropě [66]. 

3.4.1 Dohoda o EHP 

Na konci 80. let neustále sílily snahy o zpřístupňování trhu Evropských společenství, 

neboť členské státy ESVO byly, jakožto relativně malé ekonomiky, silně závislé 

na mezinárodním obchodu. Proto bylo zpřístupnění trhu ES jejich důležitou úlohou. Přestože 

byly odstraněny kvantitativní bariéry a cla týkající se průmyslových výrobků, stále existovaly 

bariéry technického charakteru a pro spolupráci také chyběl kompetentní společný orgán [3]. 

Počátkem roku 1989 přednesl Evropský parlament návrh předsedy Komise, Jacquese Delorse, 

zvaný Delorsova iniciativa, jenž nabídl „vytvořit mezi Společenstvími a ESVO užší 

a strukturovanější vztah, postavený na společných institucích a společném rozhodování“ 

[10, s. 22]. 

Téhož roku byl na zasedání ministrů ES a ESVO přijat návrh na rozšíření partnerství 

a vznikla také Společná kontaktní skupina, jejímž úkolem bylo projednat náplň vzájemné 

spolupráce a vyřešit institucionální otázky. Práce této skupiny vyústily v jednání o vznik 

rámcové dohody o vzájemných vztazích, jež vytvořila podmínky pro vznik EHP.  Jednání 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/norsko/politika/zahranicne_politicka_orientace.html


56 

 

byla zahájena v polovině roku 1990, ale jelikož se setkala s mnoha problémy, musel být 

původní návrh dohody v některých částech upraven. V únoru roku 1992 byl Soudnímu dvoru 

předložen návrh revidované Dohody o Evropském hospodářském prostoru a dne 2. 5. 1992 

byla Dohoda o EHP slavnostně podepsána v portugalském Portu dvanácti členskými zeměmi 

EHS a pěti zeměmi ESVO. Koncem roku 1992 zkomplikovalo vstup dohody v platnost 

Švýcarsko, jehož občané členství odmítli v referendu. Následně musela být obnovena jednání 

mezi ESVO a EHS, při nichž EHS požadovalo, aby byla ztráta švýcarského příspěvku 

do rozpočtu EHP nahrazena navýšením příspěvků zbývajících členských zemí ESVO. Řešení 

této situace pozdrželo vstup dohody v platnost o jeden rok, a stalo se tak až 1. 1. 1994 [3]. 

K tomuto datu však nevstoupilo do EHP Lichtenštejnsko, přestože v referendu v prosinci roku 

1992 s členstvím země souhlasilo 55,9 % zúčastněných občanů. Problém představovala celní 

unie země se Švýcarskem, kvůli které nemohlo Lichtenštejnsko do EHP vstoupit, dokud 

nevyřeší řadu technických překážek. Po jejich překonání se k EHP připojilo dne 1. 5. 1995, 

a stalo se tak jeho osmnáctým členem. 

V současné době tvoří Dohoda o EHP základní kámen vztahů mezi Evropskou unií 

a ESVO. Představuje dohodu o přidružení, pro kterou je typický asymetrický charakter 

– země ESVO mají možnost účastnit se integračního procesu EU přizpůsobením se jejím 

podmínkám, současně ale nezaručuje jejich plné začlenění do Evropské unie. Cílem této 

dohody je „podporovat dlouhodobé posilování obchodních a ekonomických vztahů mezi 

zeměmi EU a ESVO za shodných podmínek soutěže a respektovat tato pravidla se záměrem 

vytvořit homogenní Evropský hospodářský prostor“ [3, s. 114]. Aby bylo těchto cílů 

dosaženo, ustanovuje dohoda volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, společná pravidla 

pro soutěžní politiku, dále zavádí bližší spolupráci v oblasti výzkumu a rozvoje, životního 

prostředí sociální politiky či vzdělávání.  

Podstatou EHP je rozšíření vnitřního trhu Evropské unie o členské země ESVO a jeho 

doplnění o další aktivity. Jelikož se mohou členské země ESVO podílet na čtyřech svobodách 

vnitřního trhu, musí vytvářet své zákonodárství v souladu s interpretací Evropského soudního 

dvora stejně, jako tomu bylo před podpisem dohody o EHP. I přesto jsou mezi EHP 

a vnitřním trhem EU určité rozdíly. Evropský hospodářský prostor nevytváří celní unii, neboť 

členské státy ESVO si vůči třetím zemím zachovávají autonomní celní tarify. Dále země 

ESVO uznávají především národní předpisy a jejich harmonizace je prováděna pouze 

v podstatných oblastech [77]. 



57 

 

Pokud hovoříme konkrétně o Norsku, jedná se o nejkomplexnější mezinárodní 

smlouvu, kterou země podepsala. Díky ní má možnost být součástí vnitřního trhu Evropské 

unie a zajišťuje mu volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Norští pracovníci a studenti 

tak mají nárok na stejné podmínky například v oblasti uznání kvalifikace či přiznání 

sociálních dávek jako občané hostitelské země [77]. 

Sladění právních předpisů je pro existenci společného trhu velmi důležité. V případě, 

že Evropská unie přijímá nové právní akty v rámci vnitřního trhu, stávají se automaticky 

součástí norského práva. O implementaci právních aktů EU rozhoduje Smíšený výbor EHP, 

součástí kterého je Evropská komise a členské země ESVO. Současně musí být všechny tyto 

akty implementovány do vnitrostátního práva každé země. Norsko do svého vnitrostátního 

práva implementovalo do června roku 2010 téměř 7000 zákonů, jež jsou součástí Smlouvy 

o EHP [77]. 

Již od počátku byla součástí Smlouvy o EHP podpora chudších zemí Unie členskými 

zeměmi EHP a ESVO, a to v rámci Finančních mechanismů EHP a Norska. Účelem tohoto 

grantového systému je přispívat ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v rámci 

EHP. V následujícím textu bude stručně objasněno jeho fungování. 

3.4.2 Finanční mechanismy EHP/Norska  

Island, Lichtenštejnsko a Norsko úzce spolupracují s EU v rámci Dohody o EHP, díky 

které se podílejí na vnitřním trhu společně s 27 členskými státy EU. Ačkoliv dohoda zahrnuje 

spolupráci v mnoha oblastech, existují značné rozdíly mezi evropskými zeměmi v oblasti 

sociálního a ekonomického rozvoje [24]. 

V roce 2004 uzavřelo Norsko dohodu s Evropským společenstvím (platnou 

do 30. 4. 2009), v níž se zavázalo vytvořit finanční mechanismus s cílem podpořit snižování 

ekonomických a sociálních rozdílů v EHP. Na tento dokument volně navázala další dohoda 

podepsaná v prosinci 2009 Norskem, členskými zeměmi EHP a Evropskou unií. Tato dohoda 

určovala výši finančních prostředků, jež budou poskytnuty na stejné účely v letech 

2009 – 2014. V období 2004 – 2009 podpořilo Norsko prostřednictvím grantů EHP a Norska 

více než 1 240 projektů [66]. 

Kromě snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě zavazují Finanční 

mechanismy EHP/Norska členské země ESVO také k posílení bilaterálních vztahů 
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s 15 zeměmi EU ve střední a jižní Evropě. Mechanismy jsou zaměřeny na konkrétní oblasti 

prokazující potřeby finanční pomoci, které jsou v souladu s širšími evropskými zájmy a cíli. 

Klíčovými oblastmi podpory jsou ochrana životního prostředí, změna klimatu, obnovitelné 

zdroje energie, výzkum, občanská společnost, zdravotnictví, péče o děti, rovnost pohlaví, 

soudnictví, kulturní dědictví a podpora neziskového sektoru. Projekty partnerství mezi 

subjekty dárcovských a přijímajících států jsou doporučovány, neboť přínosy grantů jsou 

oboustranné. Mimo to je partnerům dárcovského programu umožněna dlouhodobá strategická 

spolupráce mezi veřejnými subjekty obou skupin zemí [24]. 

Pro období 2009 – 2014 činí výše grantů EHP a Norska téměř 1,79 mld. EUR, přičemž 

příspěvek Norska činí asi 97 % z celkových finančních prostředků. Finanční pomoc Norska 

tak dosahuje výše přibližně 347 mil. EUR ročně, což je oproti období 2004 – 2009 nárůst 

o 22 %. Granty jsou k dispozici pro nevládní organizace, výzkumné a akademické instituce 

a veřejný a soukromý sektor ve dvanácti nejnovějších členských státech EU, Řecku, 

Portugalsku a Španělsku. K dispozici je široká spolupráce se státními subjekty, přičemž 

aktivity mohou být realizovány do roku 2016 [24]. 

Granty EHP 

V pětiletém období 2004 – 2009 bylo v rámci grantů EHP poskytnuto 672 mil. EUR. 

Finanční podpora byla rozdělena mezi více než 800 projektů, programů a fondů, z nichž bylo 

přibližně 200 součástí společného financování grantů EHP a Norska. Více než čtvrtina 

pomoci byla poskytnuta na projekty v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného 

rozvoje, a to především na zvýšení energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů 

energie ve veřejných budovách jako jsou školy a nemocnice a také na snižování emisí 

skleníkových plynů. Mezi další oblasti podpory patřilo zachování evropského kulturního 

dědictví či ochrana zdraví a péče o děti. Projekty týkající se evropského kulturního dědictví 

byly obvykle zaměřeny na rekonstrukce historických budov, muzeí a obnovu měst. V oblasti 

zdraví a péče o děti byly dotace použity na modernizaci institucí péče o děti, podporu rodin 

s postiženými dětmi a na prevenci a diagnostiku rakoviny [23]. 

Pro současné období 2009 – 2014 poskytne Norsko, Island a Lichtenštejnsko v rámci 

grantů EHP 988,5 mil. EUR. Jelikož je výše dotace přispívajících zemí odvozena od velikosti 

jednotlivých států a jejich ekonomického bohatství, činí příspěvek Norska přibližně 95 %. 

Z pohledu příjemců je výše příspěvků rozdělena mezi země na základě počtu obyvatel a HDP 

http://www.eeagrants.org/id/1949
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na obyvatele [23]. Následující graf znázorňuje rozložení finančních prostředků mezi příjemce 

pomoci v rámci grantů EHP. 

Graf 3.1 Příjemci dotace v rámci grantů EHP pro období 2009 – 2014 (mil. EUR) 

 

Zdroj: [23], vlastní zpracování 

Granty Norska 

V období 2004 – 2009 podpořilo Norsko prostřednictvím grantů Norska přibližně 430 

projektů. Největší podporu získaly projekty v rámci Schengenského prostoru a projekty 

z oblasti soudnictví související s bezpečností hranic, policejní spoluprácí a posílení 

soudnictví. Další důležitou oblastí pomoci Norska byly projekty regionální a přeshraniční 

spolupráce [26]. 

Pro období 2009 – 2014 Norsko poskytne 12 nejnovějším členským zemím EU 

(na rozdíl od grantů EHP, kam spadalo navíc i Portugalsko, Španělsko a Řecko) celkem 800 

mil. EUR. Mezi podporované oblasti patří například výzkum, veřejné zdraví, rovnost pohlaví 

či boj proti přeshraniční trestné činnosti. Stejně jako u grantů EHP jsou finanční prostředky 

mezi země rozděleny na základě počtu obyvatel a HDP na obyvatele [26]. Následující graf 

znázorňuje rozložení norských finančních prostředků mezi příjemce pomoci v rámci grantů 

Norska. 
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Graf 3.2 Příjemci dotace v rámci grantů Norska pro období 2009 – 2014 (mil. EUR) 

 

 

Zdroj: [26], vlastní zpracování 

3.4.3 Oblasti vzájemné spolupráce 

Oblastí vzájemné spolupráce Norska a Evropské unie je mnoho a jsou velmi 

rozmanité, od kultury, přes výzkum, regionální politiku až po vzdělávání. Jednou z oblastí 

spolupráce je také soudnictví, jež se stalo jedním z hlavních bodů evropské integrace. 

Pracovní rámec této oblasti byl určen na období let 2009 – 2014 v tzv. Stockholmském 

programu. Oblast soudnictví a vnitra je rovněž zahrnuta v Schengenské dohodě, jež je svým 

rozsahem vůbec největší. Dále země v rámci této oblasti implementovala smlouvy o účasti 

na Dublinské úmluvě. Tyto smlouvy zahrnují kritéria a mechanismy týkající se žádosti o azyl, 

policejní spolupráce v rámci Europolu a souladu vyšetřování a trestního řízení v rámci orgánu 

Eurojust [76]. 

Další oblastí spolupráce je společná zahraniční a bezpečnostní politika EU, jelikož 

v mnoha případech Norsko zaujímá stejný postoj k zahraničně-politickým otázkám jako EU. 

V rámci Smlouvy o EHP realizuje Norsko s Evropskou unií pravidelný politický dialog 

o mezinárodních otázkách. V rámci bezpečnostní a obranné politiky se Norsko účastní mise 

EU v Bosně a Hercegovině (EUPM) a dále norská vláda poskytuje poměrně vysokou finanční 

částku na různé aktivity na západním Balkánu a v severozápadním Rusku [76]. 

Norsko s Evropskou unií spolupracuje také v oblasti rybolovu, jež je pro zemi jedna 

z nejdůležitějších. Evropská unie má s Norskem uzavřeny tři dohody o rybolovu, 
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a to bilaterální, třístrannou a tzv. sousedskou. Bilaterální ujednání se vztahuje na Severní 

moře a Atlantik, třístranná dohoda je vázána na Dánsko, Švédsko a Norsko a tzv. sousedská 

zahrnuje švédský rybolov v norských vodách Severního moře [42]. 

Dohody jsou realizovány ve formě ročních rybolovných opatření. Bilaterální 

a třístranné dohody umožňují stanovení celkového přípustného odlovu (TAC) pro společné 

zásoby, převod rybolovných práv, stanovení společných technických opatření a otázek 

týkajících se kontroly a vymáhání. Tzv. sousedská dohoda zahrnuje možnosti rybolovu 

převedené z Norska do Švédska v souladu s dohodou o rybolovu mezi Norskem a Švédskem 

z prosince roku 1976 [43]. 

Bilaterální dohoda o rybolovu mezi Norskem a EU vstoupila v platnost dne 16. června 

1981 a pro EU je vůbec nejvýznamnější dohodou o rybolovu, jakou kdy uzavřela se třetí 

zemí, a to jak z hlediska možnosti výměny ryb, tak pokud jde o společná řídící opatření. 

Původně byla sjednána na deset let, v současnosti se obnovuje každých šest let. Je platná pro 

území celého Severního a Norského moře a týká se téměř 750 000 tun ryb v hodnotě více než 

2 mld. EUR. Aby se předešlo nadměrnému výlovu, jsou na konci každého roku stanovovány 

kvóty pro množství určitých druhů ryb, jež mohou být uloveny v následujícím roce [43]. 

Následující tabulka uvádí pro zajímavost stanovení TAC a sdílení hlavních společných 

zásob Norska a Společenství v Severním moři pro rok 2007. 

Tab. 3.4 Celkový přípustný odlov stanovený pro rok 2007 (v tunách) 

Druh TAC Norsko Společenství 

Treska obecná 19 957 3 393 16 564 

Treska skvrnitá 54 640 7 657 46 983 

Treska tmavá 123 250 64 090 59 160 

Treska bezvousá 23 800 2 380 21 420 

Platýs velký 50 261 1 118 49 143 

Makrela obecná 53 073 34 139 18 934 

Sleď obecný 341 063 98 908 242 155 

Zdroj: [43], vlastní zpracování 

V rámci vyvážených výměnných kvót mohlo Norsko v roce 2007 vylovit 204 982 tun 

různých druhů ryb ve vodách Společenství a Grónska výměnou za 88 809 tun některých 

druhů ryb pro Společenství vylovených v norských vodách. 
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Snad nejdůležitější oblastí spolupráce je pro Norsko životní prostředí, neboť 

země je vystavena dalekonosnému znečištění v důsledku přenosu tzv. perzistentních 

organických polutantů vzduchem či mořskými proudy.  Evropská unie během posledních 

třiceti let implementovala celkovou strategii na ochranu životního prostředí, jež vychází 

z hlediska, že znečišťování ovzduší představuje přeshraniční problém, na jehož řešení jsou 

nutné nadnárodní předpisy. Spolupráce v  oblasti životního prostředí je zahrnuta ve smlouvě 

s Evropskou agenturou pro životní prostředí a v souladu s jejími ustanoveními musí Norsko 

dodržovat většinu environmentální legislativy vydané Evropskou unií. Například byla 

zavedena společná evropská nařízení v oblasti chemikálií, vzduchu, vody, odpadů a mnoha 

dalších. Smlouva naopak nezahrnuje otázky týkající se nakládání s přírodními zdroji 

či ochrany kulturního dědictví. V posledních letech přispělo Norsko každoročně finanční 

částkou ve výši 1,9 mld. NOK určenou především členským státům, které vstoupily do EU 

v roce 2004. Záměrem této podpory bylo snížit hospodářské a sociální disparity v rozšířené 

Evropské unii, neboť životní prostředí bylo a nadále zůstává stěžejní oblastí norské 

mezinárodní spolupráce [80]. 

Norsko se kromě členství v mezinárodních organizacích účastní také evropské 

integrační spolupráce, v rámci které je pro něj stěžejní členství v Evropském sdružení volného 

obchodu. Členství v ESVO umožňuje Norsku blíže spolupracovat s Evropskou unií 

prostřednictvím Evropského hospodářského prostoru, díky kterému země získala v roce 1994 

možnost stát se součástí vnitřního trhu EU, avšak současně musela přijmout unijní legislativu 

týkající se jednotného trhu. 

Součástí Smlouvy o EHP byla již od počátku podpora chudších zemí EU ze strany 

členských zemí ESVO, proto se Norsko spolu s Islandem a Lichtenštejnskem zavázaly 

vytvořit finanční mechanismus, který má za cíl snižovat ekonomické a sociální disparity 

v EHP. V rámci těchto finančních mechanismů přispívá Norsko 15 unijním zemím více než 

347 mil. EUR ročně, což samozřejmě jeho vztahy s členskými zeměmi EU posiluje.  
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4 Současné vztahy Norska se zeměmi EU a perspektivy 
budoucího vývoje 

Současné vztahy Norska a zemí EU jsou samozřejmě do jisté míry ovlivněny 

celosvětovou hospodářskou a finanční krizí, proto je první část této kapitoly zaměřena 

na dopady globální krize na norskou ekonomiku. 

4.1 Dopady globální krize a krize eurozóny na norskou ekonomiku  

Světová hospodářská a finanční krize zasáhla ekonomiky téměř všech světových zemí. 

Ačkoliv i Norsko samozřejmě pocítilo její dopady, bylo jedním ze států, u kterých nebyl 

hospodářský propad tak zdrcující. Norsko je stabilní zemí, která díky svým zásobám ropy 

a zemního plynu stojí na pevných základech a v případě, že nedojde k dramatickému poklesu 

cen těchto dvou komodit, bude norská ekonomika vykazovat růst a vlastnosti zdravé 

ekonomiky [62]. 

Zveřejněná norská data za poslední čtvrtletí roku 2010 potvrdila, že země 

hospodářskou krizi překonala a v roce 2011 již předpokládala ekonomický růst. Příčinou 

obratu norské ekonomiky k lepšímu byla zvýšená domácí poptávka (výdaje norských 

domácností vzrostly za rok 2010 o 3,7 %), zahraniční obchod (saldo zahraničního obchodu 

vzrostlo o 5,9 %) a nepochybně vysoké ceny ropy. Během posledního čtvrtletí roku 2010 bylo 

vytvořeno 18 000 nových pracovních míst a během prvního čtvrtletí následujícího roku 

dalších 5 000. Díky tomu byla v lednu roku 2011 míra nezaměstnanosti 3,1 % a v únoru se již 

podařilo dosáhnout vytyčené hranice 3 % [62]. 

Co se týče běžného účtu platební bilance, byla v roce 2010 v přebytku ve výši 325 

mld. NOK (přibližně 15 % HDP), a to především díky bilanci norského zahraničního 

obchodu, jež je dlouhodobě kladná. V roce 2010 byl také zahraniční obchod země v přebytku, 

a to ve výši 341,5 mld. NOK, což je oproti roku 2009 nárůst o 5,9 %. Příčinou kladného salda 

je především export ropy a zemního plynu, jenž tvoří téměř 57 % celkového norského 

vývozu. Prodej ropy a zemního plynu přinesl v roce 2010 zemi zisk ve výši 159,3 mld. NOK, 

přičemž čistý zisk státní pokladny činil 105,4 mld. NOK (o 4,7 mld. NOK více než 

v předchozím roce). K nárůstu došlo především díky zvýšení ceny ropy za barel ze 427 NOK 

na konci roku 2009 na 557 na konci roku 2010 [62]. 
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Co se týče meziroční inflace, v závěru roku 2010 došlo k jejímu zvýšení na 2,5 %, 

a to v důsledku vysokých cen elektřiny. Bankovní sektor Norska dosáhl v roce 2010 rovněž 

velkého rozmachu, neboť je velmi dobře regulovaný a stabilizovaný [62]. 

4.1.1 Rok 2011 a výhled norské ekonomiky 

V roce 2011 dosáhla norská ekonomika relativně dobrých výsledků, jelikož země 

dosahovala nejnižší nezaměstnanosti v Evropě, nízké stabilní inflace a HDP pevninské části 

Norska rostlo tempem 1 %. Norsko má také velmi zdravé finance, neboť v loňském roce 

dosahovalo vysoce kladného salda zahraničního obchodu a plusového rozpočtu ve výši 

10 – 12 % HDP. Mnohem více než samotný makroekonomický vývoj země tak norskou 

ekonomiku ovlivňuje situace na světových trzích a finanční krize eurozóny [60]. 

Jelikož norský vládní fond spravuje dluhopisy zasažených zemí Evropské unie 

v hodnotě více než 50 mld. EUR, je propojenost norské ekonomiky s eurozónou vysoká a její 

problémy tak mají přímý vliv na stav norského hospodářství a postavení norské koruny. 

Norský ministr financí Sigbjørn Johnsen se na schůzce ekonomických ministrů vlády dne 

16. 8. 2011 vyjádřil, že „nejlepší obranou proti krizi je zachování přebytkových rozpočtů, 

fiskální disciplíny a levné norské koruny, jež by usnadnila export při potížích eurozóny.“ 

Protože je země silně závislá na odbytu v eurozóně, není možné, aby měla expanzivnější 

měnovou politiku než země eurozóny, v nichž jsou minimální úrokové sazby [60]. 

Začátkem druhé poloviny roku 2011 se míra nezaměstnanosti držela stabilně na úrovni 

3,3 %. Běžný účet platební bilance byl za první pololetí v přebytku 161 mld. NOK, čímž 

o 3 mld. NOK převýšil částku za první pololetí v roce 2010. V oblasti veřejných financí 

se ekonomická situace země v polovině loňského roku nacházela ve zcela unikátním přebytku 

143,3 mld. NOK, a to především díky příjmům z prodeje ropy. Ačkoliv se produkce ropy 

a zemního plynu v období od ledna do září snížila o 4,8 % oproti stejnému období roku 2010, 

tento pokles se neprojevil v ziscích, neboť cena ropy a zemního plynu je ve srovnání s rokem 

2010 výrazně vyšší (v létě roku 2011 dosáhla cena ropy výše 610 NOK za barel). Meziroční 

míra inflace se ve třetím čtvrtletí pohybovala v rozmezí 1,3 – 1,6 %, čímž dokonce dosáhla 

hodnoty pod spodní hranicí 1,8 % odhadované centrální bankou. Z důvodu obav bankéřů 

z přílišného posílení NOK a vývoje krize v eurozóně bylo v srpnu na zasedání centrální banky 

rozhodnuto o zachování základní úrokové míry na 2,25 % [60]. Předpověď budoucího 

ekonomického vývoje země dle OECD se nachází v závěru práce v příloze č. 6. 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/norsko/ekonomika/ekonomicka_charakteristika_zeme.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/norsko/ekonomika/ekonomicka_charakteristika_zeme.html


65 

 

Z důvodu přetrvávající krize eurozóny nabídlo koncem loňského roku Norsko 

Mezinárodnímu měnovému fondu půjčku ve výši cca 7 mld. EUR. Půjčka je podmíněna 

širším mezinárodním úsilím a má za úkol přispět ke stabilizaci evropské ekonomiky 

a současně chránit norskou ekonomika a pracovní místa. Konkrétně má zajistit dostatečnou 

úvěrovou kapacitu členským zemím, které postihne finanční nouze [116]. 

4.1.2  Máslová krize 

V souvislosti s norskou ekonomikou je vhodné zmínit také problém s nedostatkem 

másla, jenž se v zemi projevil na podzim loňského roku. Hlavní norský producent másla firma 

Tine uvedla jako důvod nižší produkce špatné počasí. Jelikož bylo léto velmi deštivé, byly 

pastviny promočené, krávy neměly kvalitní potravu a produkce mléka byla o 20 mil. litrů 

nižší. Dalším důvodem nedostatku tohoto produktu je rostoucí obliba zvláštní 

nízkosacharidové diety, na základě které vzrostla mezi norskými občany poptávka po másle 

a smetaně o více než 30 %.  

Na vině je z velké části také norská protekcionistická politika, jež stanovila, že většina 

spotřebovaného másla v zemi musí pocházet z mléka norských krav. Norský občan spotřebuje 

ročně průměrně 2,5 kg másla, což představuje při populaci téměř 5 milionů obyvatel přibližně 

12 500 tun másla. Dovozní kvóta na máslo je jen 575 tun a současně je jeho domácí produkce 

chráněna vysokými dovozními cly. Svůj podíl viny nese také již zmiňovaná mlékárenská 

společnost Tine, která včas nezareagovala na zvýšený odbyt, neboť nedostatku másla 

napovídala čísla již z počátku léta. Dovoz samotného mléka by problém nevyřešil z důvodu 

extrémně vysokých dovozních cel (téměř 400 %), vláda se proto rozhodla snížit dovozní cla 

až o 80 % do března letošního roku [51], [119]. Jelikož tento problém vyvrcholil před 

Vánocemi, kdy je poptávka po másle vyšší než obvykle, zasáhla norská vláda také poněkud 

kuriózním opatřením. Máslo začalo být prodáváno na příděl, a to pouze jedno balení 

na rodinu [17]. 

Výrazný norský protekcionismus v oblasti potravin a zemědělských produktů je také 

jedním z důvodů, proč Norové již dvakrát odmítli vstup země do EU. Vláda má obavy 

z nižších příjmů norských zemědělců, z jejich následného úbytku a tím pádem z nižší 

produkce norských potravin  [51]. Konkrétní postoje jednotlivých politických stran 

k Evropské unii jsou objasněny v následující podkapitole. 



66 

 

4.2 Postoj norských politických stran k EU 

Norský politický systém je postaven na základech jednotné skandinávské společnosti 

a společné shodě politických stran v základních otázkách jako je stát blahobytu, rozvojová 

pomoc, zahraniční politika, ochrana životního prostředí, vzdělávání, zdraví či věda a výzkum. 

Na druhou stranu samozřejmě norská společnost řeší mnoho vzájemných neshod. Jednou 

z těch zásadních je otázka, zda vstoupit do Evropské unie či nikoliv [52]. 

Jelikož se mezi silnými norskými levicovými i pravicovými politickými stranami 

nachází jak příznivci, tak odpůrci členství v Unii, vládní koalice v sobě většinou zahrnují 

strany podporující členství i ty, co jej odmítají. V některých případech vyžadují partneři, kteří 

odmítají členství, před vstupem do vládních koalic uzavřít tzv. Sebevražednou klauzuli, jež 

je zavazuje k ukončení spolupráce v případě, že bude chtít některá z vládních stran prosadit 

návrh na přistoupení k EU [52]. Následující text stručně přibližuje postavení norských 

politických stran ve společnosti a jejich názory na vstup do EU. 

Norská dělnická strana představuje nejvýznamnější politickou stranu, jež 

po 2. světové válce nejčastěji sestavovala vládu. O jejím úspěchu svědčí i výsledky 

posledních parlamentních voleb z roku 2009, v nichž získala 35,4 % hlasů voličů. Strana 

je levicově orientovaná, obhajuje účast země v EHP a členství v Evropské unii je členská 

základna mírnou většinou nakloněna [64]. Norská dělnická strana byla vládní stranou během 

obou neúspěšných referend v letech 1972 a 1994, což se odrazilo na poklesu voličských 

preferencí. Patrně i z těchto důvodů jsou dnes již při jednáních týkajících se členství v Unii 

opatrnější. Jsou si vědomi toho, že další nevydařený pokus by mohl jejich voličské preference 

výrazně ovlivnit [52]. 

Pokroková strana je známá jako krajně pravicová strana, jež zdůrazňuje 

problematiku přistěhovalectví a zločinnosti a je téměř neustále v opozici. Bojuje proti 

sociálnímu státu a usiluje o snížení daňové zátěže či omezení dotační zemědělské politiky. 

Strana byla v očích voličů silně poškozena po teroristických útocích v Oslu a na ostrově 

Utöya v červenci loňského roku, což se projevilo na výsledcích komunálních voleb, kde 

získala pouhých 11,5 % hlasů. V otázce členství Norska v EU nezaujali straničtí představitelé 

pevný postoj. Jsou si vědomi přínosů i negativ z členství, uvědomují si, že názory jejich 

voličů se v této otázce také liší a měli by proto rozhodovat v rámci referenda. Strana však 
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otevřeně stojí na straně úzké spolupráce s EU v rámci volného obchodu a využívání čtyř 

základních svobod Unie [52, 64]. 

Konzervativní strana vznikla v osmdesátých letech 19. století jako strana prosazující 

zájmy podnikatelů. Je stranou pravého středu, prosazuje funkci trhu a soukromého sektoru 

ve státní ekonomice, dlouhodobě směřuje k omezování státní regulace a projevuje snahy 

zajistit svobodu rozhodování jednotlivce. Tato nejsilnější občanská strana je již od počátku 

zaměřena proevropsky a podporuje vstup země do EU. Za významná pozitiva vstupu 

považuje zajištění míru a stability Norska, přičemž bude zachována solidarita a země bude 

mít možnost ovlivňovat utváření budoucnosti Evropské unie [52, 64]. 

Socialistická levicová strana je jednou z hlavních levicových stran. Vymezuje 

se v otázkách zahraniční politiky a klade důraz na otázky týkající se životního prostředí 

a zaměstnanosti. Přestože se straničtí představitelé nestaví k myšlence  supranacionality 

výrazně negativně, upřednostňují stejně jako křesťanští demokraté a liberálové zachování 

vztahů s EU pouze na úrovni Evropského hospodářského prostoru a k Evropské unii zaujímají 

negativní postoj. V rámci případného členství v EU nesouhlasí s přílišným důrazem na volný 

trh a s přenesením veškerých rozhodovacích pravomocí do rukou zástupců EU [52]. 

Strana středu vznikla jako strana obhajující zájmy norských zemědělců a rybářů. Již 

od počátku smýšlí výrazně euroskepticky a je největším odpůrcem vstupu země do EU. 

Upozorňuje na přílišnou liberalizaci trhu, na obavu o životní prostředí, prosazuje omezování 

investic v zahraničí, poukazuje na centralizaci a na neschopnost Unie řešit globální problémy. 

Stranu lze politicky zařadit k levému středu a podporuje ji zejména obyvatelstvo mimo velká 

města na západě a na severu země. Strana zásadně nesouhlasí s podřízením norského 

zemědělství a rybolovné politiky Evropské unii, a to také proto, že podpory poskytované 

norskou ekonomikou výrazně převyšují subvence Evropské unie [52, 64]. 

Křesťanská lidová strana založená na tradičních křesťanských hodnotách 

představuje stranu politického středu. Ačkoliv strana podpořila ratifikaci dohody o EHP, 

postoj k Evropské unii zůstává stále negativní, neboť strana klade důraz na obranu národních 

hodnot a nezávislost Norského království. Dle názoru představitelů této strany zemi postačuje 

integrační spolupráce v rámci Evropského hospodářského prostoru [52, 64]. 

Liberální strana se svým programem v některých oblastech týkajících se podpory 

malých a rodinných podniků či prodeje části státních podílů v bankách podobá programu 
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Konzervativní strany. Naopak na rozdíl od Konzervativní strany je v otázce norského členství 

v EU opatrná a staví se k němu spíše negativně. Případný vstup podmiňuje výraznou 

podporou ze strany norských občanů. Stejně jako Křesťanská lidová strana považují straničtí 

představitelé Liberální strany účast v EHP za dostačující a vyjadřují obavy ze ztráty norské 

nezávislosti [52, 64]. 

Výše uvedený text potvrzuje, že se jak na levé, tak na pravé straně norské politické 

scény nachází příznivci i odpůrci vstupu země do EU. Na jedné straně levicově orientovaná 

Norská dělnická strana, která podporuje začlenění do EU, na druhé straně její „potenciální“ 

koaliční partneři, jež smýšlí euroskepticky (Socialistická levicová strana či Strana středu). 

V rámci pravicově orientovaných stran stojí na straně členství v Unii Konzervativní strana, 

naproti tomu krajně pravicová Pokroková strana nemá postoj k EU zcela vyhraněný. 

Na základě těchto skutečností je téměř jisté, že problematika spojená se vstupem Norského 

království do Evropské unie vždy byla a nadále bude jednou z hlavních otázek norské 

politické scény a příčinou mnoha konfliktů jednotlivých stranických představitelů. 

4.3 Spolupráce s vybranými zeměmi EU 

Jak bylo již uvedeno v kapitole 3.4.2, v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska 

v období 2009 – 2014 členské země ESVO poskytnou 15 zemím Evropské unie finanční 

pomoc ve výši celkem 1,79 mld. EUR, z čehož 988,5 mil. EUR plyne z grantů EHP a 800 mil. 

EUR z grantů Norska. Na výši finančních prostředků se Island, Lichtenštejnsko a Norsko 

dohodly s Evropskou unií dne 18. 12. 2009. V závěru práce, v příloze č. 7, se nachází 

kompletní přehled finančních alokací do jednotlivých zemí pro období 2004 – 2009 

a 2009 – 2014.  

V následujícím textu přiblížím financování jednotlivých programů ve dvou vybraných 

zemích EU. První zemí bude Polsko, neboť je zemí s největší finanční alokací a druhou zemí 

bude Česká republika, protože se dotace z Finančních mechanismů EHP/Norska 

prostřednictvím uskutečněných projektů dotýkají přímo našich občanů. 

4.3.1 Polsko a granty EHP/Norska 

V současném období 2009 – 2014 je pro Polsko z grantů EHP/Norska vyhraněna 

celková částka 578,1 mil. EUR, což je o 19,5 mil. EUR více než v období let 2004 – 2009. 

V rámci grantů EHP činí částka 266,9 mil. EUR (o téměř 14 mil. EUR nižší než v letech 
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2004 – 2009), avšak v rámci grantů Norska je pro současné období vymezeno o 33,4 mil. EU 

více (311,2 mil. EUR) [27]. 

Jádrem této obrovské, více než půlmiliardové investice v Polsku, jsou otázky týkající 

se životního prostředí a kulturního dědictví. Dohoda o této výši investice byla 

podepsána Norskem a Polskem dne 10. 6 2011 v Gdaňsku za účasti premiérů obou zemí 

– Nora Jense Stoltenberga a Donalda Tuska na polské straně [25]. 

4.3.1.1 Oblasti podpory 

Životní prostředí a změna klimatu 

Island, Lichtenštejnsko a Norsko investují 247 mil. EUR do čtyř tzv. zelených 

programů a projektů v Polsku, které jsou zaměřeny na snížení emisí skleníkových plynů, 

řešení znečištění ovzduší a ochranu biologické rozmanitosti. Norsko přispěje částkou 137 mil. 

EUR na rozvoj zachycování a ukládání uhlíku v Bełchatówě – největší uhelné tepelné 

elektrárně v Evropě, neboť Polsko patří k zemím s nejvyššími emisemi oxidu uhličitého 

v Evropě. Norský státní podnik pro zachycování a ukládání uhlíku, Gassnova, bude v tomto 

projektu partnerem [25]. 

Lidský a sociální rozvoj 

Druhou největší oblastí podpory je lidský a sociální rozvoj a veřejné zdraví. Na tři 

programy zaměřené na zlepšení dostupnosti a kvality zdravotnických služeb je vyčleněno 

79,5 mil. EUR, přičemž prioritními oblastmi těchto projektů jsou plánování rodiny, boj proti 

civilizačním chorobám a řešení problémů spojených se stárnutím populace [25]. 

Kulturní dědictví 

Značné finanční prostředky jsou vyčleněny na ochranu a revitalizaci kulturního 

dědictví a na zlepšení dostupnosti pro veřejnost. Island, Lichtenštejnsko a Norsko přispívají 

v této oblasti na dva programy celkovými 60 mil. EUR s dodatečnou částkou 10 mil. EUR 

na podporu rozmanitosti v oblasti kultury a umění [25]. 

Spravedlnost a vnitřní záležitosti 

V rámci problematiky spravedlnosti a vnitřních záležitostí fungují čtyři programy, 

přičemž investice dosahuje výše 40 mil. EUR do iniciativ zaměřených na posílení polského 
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soudnictví, na zvýšení využívání různých alternativ k trestu odnětí svobody a na zlepšení 

odborné přípravy pro vězně a vězeňský personál [25]. 

Občanská společnost 

Další oblastí je podpora polské občanské společnosti, na níž je alokováno v rámci 

jednoho programu 37 mil. EUR do nového fondu pro nevládní organizace. Nevládní 

organizace tak mohou žádat o financování projektů na podporu demokracie, sociální 

spravedlnosti a udržitelného rozvoje [25]. 

Další 

Mezi další oblasti podpory patří věda a výzkum, která disponuje částkou téměř 47 mil. 

EUR určenou na tři programy a posledním podporovaným odvětvím je sociální dialog, 

v rámci nějž existuje jeden program s alokovanou částkou více než 3 mil. EUR. 

Následující graf znázorňuje procentuální podíl jednotlivých oblastí na celkové 

alokované částce [27]. 

Graf 4.1 Podíl jednotlivých oblastí na celkové dotaci pro Polsko v letech 2009 – 2014 (%) 

 

Zdroj: [27], vlastní zpracování 

Z grafu vyplývá, že téměř polovina všech poskytnutých finančních prostředků plyne 

na oblast věnovanou životnímu prostředí a změně klimatu, naopak nejmenší část 

je investována do oblasti sociálního dialogu. 

Stejně jako v případě strukturálních fondů jsou granty na projekty udělovány 

na základě výzev k předkládání návrhů projektů organizovaných v rámci programů. 

Kompletní přehled financovaných prioritních oblastí v Polsku v rámci grantů EHP/Norska 
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v letech 2009 – 2014 včetně finančních alokací na jednotlivé programy se nachází v závěru 

práce, v příloze č. 8. 

Bilaterální spolupráce  

Podepsané dohody připravily cestu pro bližší bilaterální spolupráci mezi dárcovskými 

státy a Polskem. V období 2009 – 2014 je devět norských veřejných subjektů partnery 

programů životního prostředí, klimatických změn, zdravotnictví, spravedlnosti, výzkumu 

a kulturního dědictví. Bilaterální spolupráce je v oblasti výzkumu mezi Polskem a Norskem 

financována téměř 37 mil. EUR vyčleněnými na zdravotnickou a sociální problematiku 

včetně migrace a na společný výzkum v oblasti životního prostředí a klimatu. Výměna 

s Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem je usnadněna pomocí stipendijních programů 

v hodnotě 10 mil. EUR [25]. 

4.3.1.2 Realizovaný projekt 

Vzhledem k tomu, že do Polska proudí v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska 

největší část finančních prostředků, byla zde realizována již řada projektů – v období 

2004 – 2009 přibližně 100. Jedním z nich je projekt nazvaný „Rozšíření silničního hraničního 

přechodu v Terespolu – severního nástupiště“, jenž byl realizován v rámci Finančního 

mechanismu Norska a se svými celkovými náklady 13 143 105 EUR se jednoznačně řadí 

mezi největší realizované projekty.  Žádost o poskytnutí dotace byla podána dne 8. 8. 2007 

a smlouva o udělení grantu ve výši 85 % celkových uznatelných nákladů (11 171 639 EUR) 

byla podepsána dne 27. 5. 2008. Účelem projektu byla modernizace a rozšíření severního 

nástupiště silničního hraničního přechodu Terespol s celkovým cílem posílení ochrany 

schengenského prostoru a zlepšení infrastruktury na vnějších hranicích EU [28]. 

Modernizace hraničního přechodu Terespol na polsko-běloruské hranici byla potřebná, 

neboť přes něj každoročně přejede téměř 1 milion aut a autobusů vezoucích 2,3 milionu 

cestujících a v budoucnu se očekává další nárůst. Nachází se ve městě Terespol v Lublinské 

provincii přímo u hranice s běloruským městem Brest. Jedná se o klíčový přechod na trase 

vedoucí z Paříže přes Berlín a Varšavu do Moskvy, jenž hlídá východní hranici Evropské unie 

a schengenského prostoru s Běloruskem. Právě to mu dává významnou preventivní funkci, 

a to zejména v boji proti nelegálnímu přistěhovalectví, obchodování s lidmi, pašování či proti 

jiným formám organizovaného zločinu [28]. 
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Hraniční přechod byl otevřen v roce 1972 a od té doby funguje jako mezinárodní 

hraniční přechod pro osobní automobily a autobusy. Vzhledem k tomu, že v roce 2004 

běloruské úřady ustoupily od společného celního odbavení, došlo k naléhavé potřebě rozšířit 

a zmodernizovat překračování hranic. Samotná realizace projektu probíhala po dobu 

18 měsíců a zahrnovala rozšíření severního nástupiště hraničního přechodu a rozsáhlou 

modernizaci původní infrastruktury. Byly vybudovány nové přístupové cesty, parkoviště, 

kontrolní kabiny, řídící budovy, dále byly rozšířeny celní pruhy pro odbavení a plně 

obnoveny stanice pro elektrické a IT vybavení. Díky realizaci projektu je zaměstnáno 

80 nových zaměstnanců, přičemž vše je plně v souladu s schengenským acquis a zajišťuje 

vysokou míru bezpečnosti.  Přechod funguje nepřetržitě 24 hodin denně, jsou zdokonaleny 

služby pro cestující a čekací doby na odbavení se citelně zkrátily. V roce 2006 jej denně 

využilo 2 550 vozidel, po ukončení projektu je schopen pojmout až 3 456 vozidel denně, 

přičemž v následujících letech se očekává ještě jejich nárůst [28]. 

4.3.2 Česká republika a granty EHP/Norska 

Finanční mechanismy EHP/Norska byly v naší zemi zavedeny podepsáním Dohody 

o účasti České republiky v EHP dne 13. 10. 2003 [56]. V období let 2004 – 2009 byly 

v České republice v rámci těchto grantů spolufinancovány projekty ve výši 110,9 mil. EUR, 

jež byly zaměřeny zejména na uchování kulturního dědictví, podporu zdravotnictví či rozvoj 

lidských zdrojů. V letech 2009 – 2014 poskytnou dárcovské státy naší zemi 131,8 mil. EUR, 

které jsou určeny na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných 

institucí a subjektů veřejného i soukromého sektoru [107]. V rámci grantů EHP činí částka 

61,4 mil. EUR (o téměř 13 mil. EUR více než v letech 2004 – 2009) a v rámci grantů Norska 

jsou pro současné období vymezeny finanční prostředky ve výši 70,4 mil. EU (o 8 mil. EUR 

více) [20]. 

Dohody s Českou republikou platné pro období 2009 – 2014 byly podepsány dne 

16. 6. 2011 ve Strahovské knihovně v Praze českým náměstkem ministra financí Tomášem 

Zídkem, velvyslankyní Kothbauerovou z Lichtenštejnska a norským velvyslancem v České 

republice Jensem Eikaasem. Norský ministr zahraničí Jonas Gahr Store se k podpisu dohod 

vyjádřil následovně: „Chceme posílit spolupráci s Českou republikou prostřednictvím grantů 

EHP/Norska. Je to ambice na obou stranách, čehož je důkazem několik nových česko-

norských partnerských programů“ [22]. Seznam platných mezinárodních smluv mezi 

Norským královstvím a Českou republikou se nachází v závěru práce, v příloze č. 9. 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fm_norska_vo.html
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4.3.2.1 Oblasti podpory 

Mezi prioritní oblasti patří stejně jako u většiny zemí přijímajících pomoc z grantů 

EHP/Norska životní prostředí, veřejné zdraví, péče o děti či spolupráce v oblasti výzkumu. 

Životní prostředí a změna klimatu 

Ochrana životního prostředí a změna klimatu je důležitou prioritou mechanismů, 

v rámci níž jsou realizovány 2 programy s celkovou alokací 25,46 mil. EUR. Norské 

ředitelství pro řízení přírody se podílí na pomoci České republice na ochranu biologické 

rozmanitosti částkou 18,4 mil. EUR. Současně je 7 mil. EUR vyčleněno na pilotní studie 

a průzkumy na zachycování a ukládání uhlíku [22]. 

Lidský a sociální rozvoj 

Na oblast lidského a sociálního rozvoje je v období let 2009 – 2014 v rámci 

5 programů alokována částka 32,68 mil. EUR. Největší část tohoto příspěvku je určena 

na iniciativy v oblasti veřejného zdraví, jejichž hlavním cílem je zajištění rovného přístupu 

ke zdravotnickým službám. Celková alokovaná částka pro tento program činí 19,1 mil. EUR, 

z níž je minimálně 40 % zaměřeno na projekty týkající se duševního zdraví. Partnerem 

programu je Norský institut veřejného zdraví. Dalším velkým programem je program 

zaměřený na rovnost pohlaví a podporu pracovního a rodinného života či program Děti 

a mládež v tísni, na který je vyčleněno 4,298 mil. EUR a který přispívá ke zlepšení kvality 

života dětí a ohrožené mládeže [22]. 

Kulturní dědictví 

V rámci podporované oblasti kulturní dědictví existuje v naší zemi jeden program, 

prostřednictvím kterého je alokováno z grantů EHP/Norska 21,49 mil. EUR. Program nese 

název Kulturní dědictví a současné umění a jeho partnerem je Umělecká rada Norska, která 

má za úkol přispět k podpoře kulturní rozmanitosti [22]. 

Občanská společnost 

Na tuto oblast je vyčleněno v rámci jednoho programu 9,81 mil. EUR. 

Jedním z největších fondů nevládních organizací financovaných z fondů EHP/Norska je Fond 

nevládních organizací upřednostňující projekty ve prospěch dětí a mládeže [22]. 
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Věda a výzkum 

Na oblast vědy a výzkumu je v České republice určeno skrze 2 programy a 1 fond 

(Fond na podporu výzkumu) celkem 16,327 mil. EUR. Dva financované stipendijní programy 

mají za cíl usnadnit výměnu pracovníků a studentů mezi Českou republikou a třemi 

dárcovskými zeměmi, přičemž příslušné vnitrostátní orgány z dárcovských zemí spolupracují 

při provádění těchto opatření. V rámci Fondu na podporu výzkumu působí Norská rada pro 

výzkum jako programový partner pro výzkumnou spolupráci mezi Českou republikou 

a Norskem. Přes tento fond plyne do naší země z výše uvedené částky celkem 12,5 mil. EUR. 

Jelikož Česká republika zaostává za cílem EU poskytovat na výzkum a vývoj finanční 

prostředky ve výši 3 % HDP, směřuje norsko-česká spolupráce k podpoře investic 

do výzkumu [22]. 

Další 

Mezi další oblasti podpory patří spravedlnost a vnitřní záležitosti, v rámci které 

fungují 3 programy s celkovým finančním příspěvkem 77,968 mil. EUR. Nejnižší finanční 

částka plyne na oblast důstojné práce a sociálního dialogu v celkové výši 704 tis. EUR. 

Jelikož je v naší zemi jedním z problémů zvyšování povědomí o multikulturalismu 

a začleňování Romů do společnosti, je tato tématika začleněná do několika programových 

oblastí jako jsou děti a mládež, kulturní dědictví či projekty v oblasti spravedlnosti 

a vnitřních záležitostí [22]. Přehled prioritních oblastí a zaměření priorit v naší zemi 

se nachází v závěru práce, v příloze č. 10. 

Následující graf znázorňuje procentuální podíl jednotlivých oblastí na celkové 

alokované částce. 
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Graf 4.2 Podíl jednotlivých oblastí na celkové dotaci pro Českou republiku v letech 

.2009 – 2014 (%) 

 

 

Zdroj: [20], vlastní zpracování 

Jak vyplývá z výše uvedeného grafu, rozložení finančních prostředků je rovnoměrnější 

než v případě Polska, kde připadá 48 % poskytnutých dotací na oblast životního prostředí 

a změny klimatu. V naší zemi plyne největší část finančních prostředků z grantů EHP/Norska 

na oblast lidského a sociálního rozvoje zahrnující veřejné zdraví následovanou oblastí 

kulturního dědictví s celkovými 18 %. Naopak nejmenší podíl ve výši 1 % zaujímá v obou 

zemích sociální dialog, avšak samotné částky se samozřejmě vzhledem k poměru 

poskytnutých finančních prostředků do jednotlivých zemí liší. Zatímco v Polsku představuje 

1 % více než 3 mil. EUR, v rámci České republiky se jedná o částku 704 tis. EUR. Kompletní 

přehled financovaných prioritních oblastí v naší zemi v letech 2009 – 2014 v rámci grantů 

EHP/Norska včetně finančních alokací na jednotlivé programy se nachází v závěru práce, 

v příloze č. 11. 

4.3.2.2 Řídící struktura finančních mechanismů EHP/Norska v České 

republice 

Pro programy v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska plní funkci Národního 

kontaktního místa Ministerstvo financí, jež je zodpovědné za řízení následujících aktivit 

Finančních mechanismů EHP/Norska v naší zemi [54]: 

  „dosažení cílů finančních mechanismů a využití fondů, finanční kontrolu a audit 

 přijímání návrhů projektů a jejich předklání se zdůvodněným stanoviskem 

Kanceláře finančního mechanismu, 

 řízení finančních toků a ověřování plateb podle Dohody o udělení grantu, 
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 zpracování roční zprávy k předložení Kanceláři finančního mechanismu, 

 zajištění kompletního a dostatečného auditu v příslušných institucích, 

 zajištění informovanosti a publicity o dostupnosti fondů.“  

Národní kontaktní místo je tvořeno Centrem pro zahraniční pomoc, Národním fondem, 

Centrální finanční a kontraktační jednotkou a Centrální harmonizační jednotkou pro finanční 

kontrolu. Ministerstvo financí také ustavuje Monitorovací výbor, jenž monitoruje a řídí 

celkový průběh přípravy a realizace projektů, doporučuje vybrané návrhy žádosti k dalšímu 

projednávání a v neposlední řadě také schvaluje návrhy ročních zpráv [54]. 

4.3.2.3 Realizovaný projekt 

V České republice bylo za pomoci grantů EHP/Norska realizováno již mnoho 

projektů. Jako příklad je v následujícím textu uveden projekt týkající se léčby monogenního 

diabetu (MODY) u českých dětí, neboť, dle mého názoru, jde o projekt, který pomohl mnoha 

českým rodinám. Diabetes MODY je zvláštní dědičná forma diabetu, kterou trpí přibližně 5 % 

pacientů s diabetem v České republice a která je obvykle mnohem snadněji léčitelná než jiné 

formy diabetu. Je způsoben mutací jednoho určitého genu, jenž musí být správně 

identifikován, aby mohl být vhodně léčen. Správně rozpoznat jej lze pomocí molekulární 

diagnostiky a na základě jejích výsledků upravit léčbu. Monogenní diabetes je v mnoha 

případech nevhodně léčen tabletami či inzulínovými injekcemi, které jsou společné pro jiné 

typy diabetu. Správná diagnostika onemocnění tak zvýší kvalitu života pacientů [29]. 

Účelem projektu byl nákup vybavení pro nemocnici v Motole, provádění genetického 

testování a poradenství pro rodiče dětí trpících diabetem MODY s celkovým cílem nalézt 

lepší způsoby léčby. Grant byl použit k získání laboratorního vybavení pro genetické 

testování a také k podpoře financování provozu laboratoře po dobu 2 let. Před instalací 

nového zařízení měla nemocnice možnost zkontrolovat pouze několik pacientů týdně, což 

vedlo k dlouhé čekací době a zpoždění při léčbě nemocných dětí. Po realizaci projektu může 

nemocnice testovat a léčit mnohem více pacientů [29]. 

Projekt byl realizován pod prioritní oblastí 4 – Zdravotnictví a péče o dítě a jeho 

oficiální název zní „Monogenní diabetes u dětí: od genetiky k léčbě“. Jeho celkové náklady 

činily 522 280 EUR, přičemž v rámci Finančního mechanismu Norska na něj byla poskytnuta 

dotace ve výši 443 259 EUR (85 % nákladů). V současné době je již projekt úspěšně ukončen, 

dotace na něj byla schválena dne 3. 7. 2008 a následující realizace trvala 31 měsíců [29]. 
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Dnes mají zaměstnanci Fakultní nemocnice Motol v Praze velké zkušenosti 

s testováním a léčbou diabetu, v čemž jim významně pomohlo partnerství se zdravotními 

výzkumnými institucemi v Dánsku, Norsku a Velké Británii. Patří mezi ně například Národní 

institut veřejného zdraví v Oslu, který s Fakultní nemocnicí v Motole spolupracuje již 11 let. 

Realizovaný projekt tuto spolupráci dále rozvinul a posílil společné úsilí v prevenci a léčbě 

českých dětí trpících monogenním diabetem [29]. 

4.4 Možná pozitiva a překážky vstupu Norska do EU 

V rámci vztahů Norska a Evropské unie se vyskytuje mnoho faktorů hovořících pro 

i proti zapojení země do tohoto integračního seskupení. Norsko je bezesporu specifickou 

a svým způsobem izolovanou zemí, neboť je do jisté míry uchráněno od vnějších vlivů. Jeho 

osobitost se v rámci evropského kontinentu projevuje zejména rozsáhlým geografickým 

územím, značně rozptýleným obyvatelstvem a bohatými přírodními zdroji [134]. 

4.4.1 Pozitivní aspekty vstupu 

Dnes již existuje nespočet oblastí, v rámci kterých je Norsko s Unií do jisté míry 

spjato. Patří mezi ně například členství v Evropském hospodářském prostoru, které zemi 

umožňuje účast na jednotném vnitřním trhu mimo zemědělství a rybolovu či norský 

zahraniční obchod, jenž je přibližně z 65 % závislý na členských státech EU. Země je také 

zapojena do Schengenského prostoru včetně Europolu a Eurojustu a v rámci Společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky poskytuje Evropské unii 3000 vojáků, kteří pomáhají při 

mírových operacích. V neposlední řadě se také účastní programu INTERREG zaměřeného 

na regionální a místní spolupráci. 

V rámci zahraničních vztahů by pro Norsko bylo jednoznačně výhodné podílet 

se na evropských strukturách, a připojit se tak ke svým skandinávským sousedům. Norskému 

království by se tím naskytla možnost v rámci Evropské unie aktivně ovlivňovat vývoj 

evropského integračního procesu a účastnit se přípravy veškeré unijní legislativy [32]. 

V rámci Evropského hospodářského prostoru musí Norsko na oplátku využívání 

vnitřního trhu EU implementovat do své legislativy všechna pravidla týkající se volného trhu 

bez možnosti ovlivňovat tvorbu jeho pravidel. To je hlavní argument pro vstup země do EU. 

Přitom za možnost přístupu na vnitřní trh EU země pomáhá v rámci Finančních mechanismů 

EHP/Norska vyrovnávat ekonomické rozdíly mezi starými a novými členskými zeměmi. 

http://www.eeagrants.org/id/1587?casenumber=CZ0100
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Kromě toho měla země před rozšířením v roce 2004 s novými členskými zeměmi uzavřeny 

dohody o volném obchodu týkající se například rybích produktů. Po vstupu deseti nových 

zemí do Unie přestaly tyto dohody platit, a norské rybí produkty tak podléhají clům Evropské 

unie z důvodu vyjmutí rybolovu z Dohody o EHP. Jelikož je rybolov zásadní oblastí norské 

ekonomiky, snižuje tato skutečnost konkurenceschopnost země, a obyvatelstvo je tak 

rozděleno na dvě protichůdné větve. Městští občané, kteří převážně podporují vstup do Unie 

a na druhé straně stojí venkovští obyvatelé žijící v odlehlých zemědělských oblastech, které 

rybolov z větší části živí a ti členství logicky odmítají. Tato situace by tak mohla přispět 

ke změně názoru na členství v EU i v tradičně euroskeptické oblasti jako je rybolov [118]. 

Dalším pozitivním aspektem vstupu je perspektiva zmírnění, či úplného odstranění 

regionální rozpolcenosti, která je pro zemi typická a představuje velký problém. Členství 

v Unii by jej mohlo pomoci řešit v rámci regionální politiky EU, a to například konkrétně 

v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, prostřednictvím nějž 

by se dostalo finanční pomoci především odlehlým severským regionům, ostrovům či velmi 

řídce osídleným oblastem. 

Organizace „Evropské hnutí v Norsku“ prezentovala 10 důvodů proč vstoupit 

do EU následovně [134]: 

 „Evropská unie reprezentuje spojení k řešení problémů Evropy. 

 EU byla založena, aby pomohla udržet evropský mír. A to se jí podařilo. 

 Členství zajišťuje vliv na rozhodnutích, která tvoří základ EU. 

 EU je jediná mezinárodní demokracie, která by doplnila, nikoliv nahradila norskou 

demokracii. 

 EU nabízí lepší příležitosti ke studiu a práci v zahraničí. 

 Environmentální problémy by byly řešeny na mezinárodní úrovni. Např. kyselé 

deště z Anglie nemohou být zastaveny norskými úřady. EU má ale ekologická 

nařízení, která to mohou zastavit. 

 EU nesla největší náklady při podpoře východní Evropy. Pouze EU má prostředky 

potřebné k tomu, aby se včas zastavily časované ekologické bomby na ruském 

poloostrově Kola. 

 EU snižuje bariéry mezi národy. Není to náhoda, že Nor Arne Myrdel a mnoho 

dalších rasistů a pravicových extrémistů v Evropě se staví proti EU. 
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 Tři čtvrtiny norských vývozů je směřováno do zemí EU. Pouze členství 

v EU poskytuje vývozní sektor se stálými základními podmínkami. Členství 

zabezpečuje práci. 

 Norsko by muselo převzít svůj díl zodpovědnosti při spolupráci s EU. Byla 

by Evropa lepším místem, kdyby EU byla rozpuštěna?“  

4.4.2 Bariéry vstupu 

Jelikož norská politika klade velký důraz na svou národní nezávislost, patří mezi 

nejčastější překážky vstupu Norska do EU ztráta neutrality a suverenity státu či obrovské 

přírodní bohatství a rybolovná politika. 

Ekonomické překážky 

V roce 1994, kdy probíhalo zatím poslední referendum o vstupu země do Evropské 

unie, dosahoval růst HDP v Norsku výše 5,1 %, a byl tak druhý nejvyšší po Irsku. Inflace 

se držela na úrovni 1,4 %, což byla nižší úroveň, než jakou měla kterákoliv členská země EU. 

Zastánci vstupu nedokázali přesvědčit občany, že se při takovéto ekonomické situaci může 

v Evropské unii žít lépe a že by jim členství přineslo nějaké velké výhody [118]. 

Z ekonomického hlediska je výraznou překážkou vstupu Norského království do EU 

jeho nerostné bohatství, jež je dáno především objevením rozsáhlých nalezišť ropy a zemního 

plynu v 60. letech. 20. století. Norové tak samozřejmě pociťují obavu ze ztráty kontroly nad 

obrovskými přírodními zdroji a nechtějí připustit, aby byla částečně v moci Bruselu a posléze 

i součástí případné společné energetické politiky. V současnosti jsou více než 4 % ročních 

zisků z prodeje ropy ukládána do Vládního penzijního fondu – Global, v němž se zhodnocují 

pro lepší život norských občanů po vytěžení zásob.  

V rámci ekonomické situace země by členství v Unii nebylo přínosem také z důvodu 

finančních příspěvků do rozpočtu EU. Země by byla téměř jistě čistým plátcem a přispívala 

by mnohem vyšší částkou než v současnosti do rozpočtu ESVO spolu s příspěvky v rámci 

finančních mechanismů EHP, což je dokázáno v kapitole 3.3 a přehledně je tento fakt uveden 

také v následující tabulce. 
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Tab. 4.1 Srovnání příspěvků Norska v rámci ESVO, EHP a EU (mld. NOK) 

Forma integrace Příspěvky 

ESVO 0,088 

EHP 2,63 

EU (příspěvek vypočítán jako % HND Norska) 19,7 

Zdroj: [30, 24], vlastní výpočty 

Zemědělství a rybolov 

Země se řadí mezi světové špičky ve využívání obnovitelných zdrojů elektrické 

energie a rovněž se může pochlubit vyspělým rybolovným průmyslem a lesnictvím [118]. 

Jelikož oblast rybolovu a zemědělství tvoří zásadní část norského hospodářství, vyvolaly 

v souvislosti se vstupem do EU vlnu odporu ze strany zemědělců a rybářů. Dle odpůrců 

členství by vstup do EU výrazně omezil suverenitu Norska v rámci rybolovné politiky, neboť 

na základě přístupové smlouvy by bylo povoleno rybářům z ostatních členských zemí vylovit 

objem ryb v norských vodách určený Evropskou unií. Dle názoru norských rybářů Unie 

umožňuje nadměrný lov ryb na rozdíl od přísného norského rybolovného režimu s pevnými 

kvótami. Zdroje ryb v Severním moři by tak mohly být během několika desítek let vyčerpány 

a obživa norských rybářů by byla v přímém ohrožení [32]. Rybáři, kterých se tato situace 

přímo dotýká, jsou samozřejmě vůči členství skeptičtí, protože převládá nejistota z budoucích 

kvót a v neposlední řadě také z otevření norské rybářské flotily zahraničním investicím [15]. 

Obava ze spolurozhodování o mořských zdrojích tak představuje významnou překážku 

začlenění Norska do Evropské unie [118]. 

V oblasti zemědělství by přechod země na Společnou zemědělskou politiku kromě 

předpokládaného snížení objemu zemědělské produkce, a s tím souvisejícím nárůstem 

nezaměstnanosti mezi norskými farmáři vedl ke snížení cen zemědělských produktů. 

Vzhledem k protekcionistickému zaměření norského zemědělství jsou však norští občané 

ochotni zaplatit za potraviny vyšší ceny za účelem zachování tradičního norského 

zemědělství. Dopady Společné zemědělské politiky tak Norové vnímají silně negativně 

a bezesporu jimi budou ovlivněni i v případě budoucího referenda [32]. 

Pokud v budoucnu dojde ke vstupu země do EU, mohl by jí snížení objemu 

zemědělských produktů a omezení kontroly nad mořskými zdroji alespoň částečně 
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kompenzovat norský zástupce Evropské komise, v jehož kompetenci by mohla být oblast 

námořních záležitostí a rybolovu či zemědělství a rozvoj venkova. 

Omezení suverenity a demokracie 

Dalšími velice silnými argumenty proti vstupu jsou obava ze ztráty národní suverenity, 

snížení demokratických pravomocí, změna systému sociální ochrany či omezení pravomocí 

demokratických institucí. Ztráta národní identity je problém, se kterým si početná část norské 

populace členství v EU spojuje (na rozdíl od Finů, kteří naopak členství v EU uvítali 

na základě svých historických zkušeností a poloze na okraji západní Evropy). Norsko jakožto 

severská otevřená společnost pohlíží na způsoby rozhodování a tvorbu legislativy v Unii 

s nevolí, neboť spadá převážně do pravomocí nevolených bruselských úředníků [32]. 

Počet obyvatel země 

Negativním aspektem vstupu je také případný počet zástupců v institucích, neboť 

v Evropském parlamentu, v Evropském hospodářském a sociálním výboru a ve Výboru 

regionů je počet členů odvozen od počtu obyvatel dané země. Na základě komparace 

s podobnými zeměmi z hlediska počtu obyvatel by Norsko s největší pravděpodobností 

zastupovalo v Evropském parlamentu 12 či 13 poslanců [45]. V Evropském hospodářském 

a sociálním výboru a ve Výboru regionů je předpoklad počtu členů složitější, neboť 

je stanovena podmínka, že v případě rozšíření Unie nesmí počet členů každého z nich 

překročit 350 [38]. V případě, že by tato podmínka nebyla stanovena, mělo by Norsko 

s největší pravděpodobností 9 zástupců – stejně jako počtem obyvatel podobné Finsko 

či Irsko [35]. Dá se však předpokládat, že počet členů by se poměrně snížil u většiny zemí 

na základě toho, kolik nových zemí by přistoupilo. Na základě této redukce počtu členů 

by Norsko, dle mého názoru, mohlo získat 8 zástupců, popřípadě by se snížení dotklo nejdříve 

lidnatějších zemí a Norsko by mělo zástupců 9. Vzhledem k tomu, že v rámci Výboru regionů 

platí, že každá členská země má stejný počet členů a náhradníků, mělo by Norsko také 

8 či 9 náhradníků.  

Pokud bychom odhadovali počet členů Norska v Evropském hospodářském 

a sociálním výboru a ve Výboru regionů po vstupu Chorvatska do EU v červenci 2013, mohlo 

by jej zastupovat 8 členů a stejně tak by tomu mohlo být v případě Chorvatska, které 

je počtem obyvatel Norsku podobné. Tento předpoklad je odvozen na základě současného 
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rozdělení zástupců jednotlivých zemí v těchto dvou institucích a s předpokladem, že počet 

jejich členů nesmí překročit 350. 

Co se týče počtu hlasů v Radě, je také odvozen podle počtu obyvatel členské země, 

přičemž konkrétní počet hlasů je stanoven na základě tzv. degresivní proporcionality. Lidnaté 

členské země akceptují nižší počet hlasů, čímž umožní lepší postavení státům s nižším počtem 

obyvatel [37]. Norsko by s největší pravděpodobností disponovalo 7 hlasy, stejně jako má 

Dánsko, Finsko či Irsko. Na základě výše uvedených předpokladů a odhadů se domnívám, 

že nízký počet obyvatel je pro Norsko dalším negativním aspektem potenciálního členství 

v EU, neboť by mohlo jen těžko ovlivňovat evropskou politickou scénu. 

Jiné 

V rámci zahraničně-politické oblasti upozorňovali odpůrci členství v EU na účast 

Norska v NATO, které považují za dostatečnou obranu a na rozdíl od ostatních 

skandinávských zemí nepotřebuje dle jejich názoru hledat dodatečné bezpečnostní záruky 

[52]. 

Za negativní aspekt vstupu můžeme považovat také nutnost převzetí celého acquis EU, 

což by byl pro zemi velmi složitý proces. Typickým rysem norského právního systému 

je totiž právo nepsané, zvykové, které by dle mého názoru transformaci ztížilo.   

Za zmínku stojí jistě také monotematické hnutí „Ne“ do EU, jež svou úlohu sehrálo 

v rámci předvolební kampaně v roce 2005, kdy zformulovalo důvody, proč nevstoupit 

do Evropské unie [134]: 

 „Norsko, jako člen EU, by už nebylo naprosto nezávislou zemí. Bylo 

by spravováno z Bruselu lidmi, které Norsko nevolilo. 

 Maastrichtská smlouva upřednostňuje síly trhů, a tak brání sociální kontrole 

ekonomiky. V oblastech, jako jsou zahraniční politika, přírodní zdroje a rybolov 

už by Norsko nemohlo rozhodovat samo. 

 EU má skoro 2x větší nezaměstnanost než Norsko a očekává se, že ještě poroste. 

Veřejné příjmy by byly značně zredukovány na úkor sociálního blahobytu. 

 Ekonomický rozdíl mezi bohatými a chudými v EU se zvětšuje. Bylo by těžké 

udržet regionální oblasti ekonomickými politikami EU. 
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 Společná zahraniční politika a bezpečnost v EU by omezovala roli Norska jako 

„stavitele mostu“ v mezinárodní politice. Členové musí mluvit jedním hlasem 

ve vztahu k třetím zemím. EU by byla hlavní vojenskou silou. 

 Mezi členskými státy neexistují hraniční kontroly. To by narušilo státní monopol 

na výrobu nebo na prodej vína a alkoholických nápojů v Norsku, stejně jako boj 

s drogami. EU provádí restriktivní politiku vůči lidem, kteří hledají azyl, a staví 

tak zeď proti zbytku světa. 

 EU vytvořila model ekonomického růstu, který se skládá z volného trhu 

a z ekonomické a peněžní unie. Silná centrální banka EU není podřízena 

demokratické kontrole. 

 Jednotný trh EU zvyšuje dopravní náklady a tím tlak na životní prostředí. Naproti 

tomu Norsko má přísná pravidla, která se týkají požadavků na kvalitu potravin 

a nápojů, a omezují využití pesticidů a karcinogenů, ale muselo by se podřídit 

nařízením EU. 

 Nejdůležitějším úkolem Norska je zajistit základní podmínky pro život budoucích 

generací. EU má slabší environmentální politiku, která způsobuje rozrůstající 

se využívání zdrojů a větší rozdíl mezi bohatými a chudými ve světě.“  

4.5 Perspektivy budoucího vývoje vzájemných vztahů 

Před teroristickými útoky v září roku 2001 se v jednom z rozhovorů pro tisk tehdejší 

norský premiér Bondevik vyjádřil, že členství země v Evropské unii nebude na programu dne 

před rokem 2010. Již od dva roky později, v lednu 2003, však v rámci průzkumů vyslovily 

dvě třetiny norských občanů přání stát se plnoprávným členem Unie [120]. Důvodů bylo 

několik – jednak média hovořila o dosud největším rozšíření Unie, které se blížilo a které 

představovalo konec volného přístupu na trhy střední a východní Evropy, dalším důvodem 

byly vysoké ceny v porovnání s EU a v neposlední řadě si občané čím dál více uvědomovali, 

že země stejně přijímá veškerá evropská nařízení na základě obchodní smlouvy s EU [19]. 

Naopak na konci května roku 2005 zveřejnily největší norské noviny Verdens Gang výsledky 

průzkumu, ve kterém pouhých 35,5 % obyvatel souhlasilo s případným vstupem do EU, 

naopak 44,9 % by vstup odmítlo. Tento obrat byl s největší pravděpodobností spojený 

s francouzským odmítnutím ústavy EU [34]. Z výše uvedeného vyplývá, že názor veřejnosti 

se v závislosti na událostech v evropském regionu či světové hospodářské scéně mění.  
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Nutno však podotknout, že ačkoliv je názor norských občanů důležitý a může do jisté 

míry ovlivnit kroky vlády v rámci této problematiky, nemusí kladné výsledky případného 

referenda automaticky znamenat členství v EU. Aby bylo rozhodnutí uzákoněno, je třeba 

souhlasu dvou třetin ústavní většiny hlasů v parlamentu. Možné budoucí přijetí návrhu může 

být ohroženo situací mezi politickými stranami. V případě, že by získaly dvě třetiny 

v parlamentu euroskepticky zaměřené politické strany, jež s členstvím v EU nesouhlasí, 

a nerespektovaly by kladný výsledek referenda, Norsko by se členem Unie nestalo [14]. 

V roce 2008 uvedla tajemnice norského ministra zahraničních věcí Elisabeth Wallas 

v rozhovoru pro internetový portál EurActiv.cz: „Většina lidí v Norsku vidí, že si můžeme 

dovolit zůstat pouze blízkým spolupracovníkem EU.“ Na otázku, zda se nějak změnil názor 

veřejnosti na vstup Norska do EU od posledního referenda v roce 1994, řekla, že názor 

veřejného mínění zůstává víceméně stejný. Serveru také sdělila, že debata o vztazích Norska 

a EU probíhá, avšak ne vždy vede k otázce, zda by země měla vstoupit do EU či nikoliv [33]. 

Koncem loňského roku proběhl zatím poslední průzkum veřejného mínění, ze kterého 

vyšlo, že ochota Norů vstoupit do EU je v zemi nejnižší v historii. Členství by odmítlo 79,8 % 

norských občanů, zatímco pro vstup by hlasovalo pouhých 12,6 % (zbývajících 7,6 % 

obyvatel na otázku nedokázalo odpovědět). Oproti předchozímu průzkumu v roce 2007 došlo 

ke snížení ochoty vstoupit do EU o více než 23 % (tehdy souhlasilo se vstupem 36 % 

dotázaných, 53 % bylo proti a zbývajících 11 % by volit vůbec nešlo). Nesouhlas s členstvím 

v EU je rovnoměrně rozmístěn napříč všemi věkovými skupinami, městy i vesnicemi. 

Důvodem takových výsledků je dle Norské průmyslové federace současná evropská krize. 

Federace zároveň dodává, že v současnosti nejsou v zemi žádné strany či názoroví 

představitelé, pro které by členství v Unii bylo zásadním krokem [133]. 

Ačkoliv se může zdát, že je jen otázkou času, kdy si Norsko podá další přihlášku 

do EU, norská politická scéna si plně uvědomuje, že případné členství by do jisté míry 

představovalo vstup na tenký led [120]. Jak bylo zmíněno výše, otázka členství země v EU 

je komplikována rozdílnými názory na tuto problematiku mezi jednotlivými politickými 

stranami, ač jsou si ideologicky blízko a představují pro sebe pravděpodobné koaliční 

partnery [118]. Dle mého názoru s rostoucím počtem problémů a prohlubováním krize 

eurozóny klesá atraktivnost EU v očích politických stran i norských občanů, a je tedy patrné, 

že se otázka případného členství Norského království na nějaký čas odkládá. 
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Zhodnocení zapojení Norska do evropské integrační spolupráce 

Norsko zaujímá vzhledem ke své historii poměrně vlažný postoj k hlubším formám 

integrace. Nechce se vzdát své národní suverenity, která je mu v rámci Evropského sdružení 

volného obchodu ponechána. Vzhledem k rostoucím cenám ropy a s přihlédnutím k současné 

ekonomické situaci Evropy je pro Norsko jeho nynější postavení mimo EU přínosné. 
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5 Závěr 

Norsko si vždy do jisté míry drželo odstup od novodobých evropských integračních 

procesů, snažilo se zachovat si svou národní suverenitu a neutralitu, což si díky svému 

bohatství mohlo dovolit. Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnotit současné zapojení 

Norska do evropské integrační spolupráce, definovat bariéry a možná pozitiva případného 

členství v Evropské unii a predikovat možnosti budoucího vývoje.  

Norsko se v rámci svého zahraničního obchodu zaměřuje převážně na Evropskou unii, 

a ačkoliv je pro něj tato spolupráce klíčová, země si vzhledem ke své minulosti zakládá na své 

národní suverenitě, a staví se tak k členství v tomto integračním seskupení poměrně 

zdrženlivě.  

Jednoznačným pozitivem případného vstupu by pro Norsko byla v rámci zahraničních 

vztahů možnost aktivně ovlivňovat dění v rámci EU a možnost podílet se na přípravě její 

legislativy, neboť již dnes se musí v rámci EHP řídit mnoha nařízeními či směrnicemi 

týkajících se volného trhu. Na druhé straně stojí samozřejmě negativní aspekty vstupu, které 

jsou pro Norské občany zcela zásadní, a to ztráta národní suverenity, omezená kontrola nad 

svými přírodními zdroji a samozřejmě nejdiskutovanější oblasti zemědělství a rybolovu. 

Národní suverenita je v Norech zakotvena již od minulosti, neboť země prošla 

složitým historickým vývojem, při kterém se jí podařila získat nezávislost až počátkem 

20. století. Norští občané se tak logicky brání možné ztrátě své nezávislosti. Země se obává 

předat část svých pravomocí Bruselu, jenž je podle něj nedemokratický a příliš byrokratický. 

Navíc vzhledem ke své poloze na okraji Evropy necítí zvláštní potřebu začleňovat se do jejího 

centra, naopak v rámci ochrany své bezpečnosti považuje členství v Severoatlantické alianci 

za dostatečné. 

Z ekonomického hlediska by pro Norsko byl krajně nevýhodný vstup do EU z důvodu 

zásob ropy a zemního plynu, kterými disponuje. Pro zemi je nemyslitelné, že by se kontrola 

těžby těchto dvou, pro norskou ekonomiku zásadních komodit, měla podřídit případné 

společné energetické politice, o které se na poli Evropské unie diskutuje. Protože především 

díky vysokým příjmům z prodeje ropy se země může chlubit statutem tzv. sociálního státu. 

Velmi ožehavým tématem je oblast zemědělství, neboť zemědělci se obávají, 

že s případným začleněním země do EU by došlo k výraznému poklesu norské zemědělské 
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produkce, ke ztrátě postavení na zahraničních trzích a s tím by samozřejmě souviselo také 

snížení příjmů samotných zemědělců. Stejně tak pro norské rybáře je členství v Unii 

nemyslitelné. Zrušením dohody o rybolovu, která mezi Norskem a EU funguje již 30 let 

a zajišťuje jim ochranu před nadměrným výlovem ryb, by přišli o značné zisky. 

Dalším negativním aspektem vstupu je také počet obyvatel země, který 

je vzhledem k její rozloze velmi malý. Velikost populace je určující při rozhodování v Radě, 

při určení zastoupení v Evropském parlamentu, Hospodářském a sociálním výboru či Výboru 

regionů, což by pro Norsko znamenalo menší vyjednávací sílu v rozhodovacích procesech 

EU. 

Na základě těchto skutečností se domnívám, že je v současné ekonomické situaci 

evropského kontinentu pro Norsko výhodnější zůstat mimo Evropskou unii a spolupracovat 

s ní „pouze“ v rámci EHP. Členství v Evropském hospodářském prostoru zemi umožňuje 

podílet se na jednotném vnitřním trhu, aniž by musela hradit výdaje související s členstvím. 

Norsko sice přispívá nemalou finanční částkou na pomoc členským zemím EU v rámci 

Finančních mechanismů EHP/Norska, nemusí se však podřizovat pravidlům Společné 

zemědělské a Společné rybolovné politiky. Jelikož zemědělství, rybářství a těžba nerostných 

surovin představují více než polovinu norského vývozu, vidím pro zemi jednoznačnou 

výhodu v tom, že všechny tyto tři oblasti jsou v rámci Dohody o EHP regulovány na národní 

úrovni, nikoliv z Bruselu, jak by tomu bylo v případě členství Norska v EU. 

Ze skutečností uvedených v diplomové práci je zřejmé, že otázka vstupu Norska 

do EU je velmi složitá, což dokazuje kromě jiného samotná roztříštěnost názorů napříč 

politickým spektrem v zemi. Také názory norských občanů na členství v EU jsou značně 

rozpolcené a samotné výsledky průzkumů veřejnosti dokazují, že si Norové nejsou úplně jisti, 

zda by jim členství v EU přineslo více užitku či komplikací. Na základě zjištěných skutečností 

a s přihlédnutím k nynější ekonomické situaci v Norsku a v Evropské unii však práce platnost 

hypotézy, že „pro Norsko je výhodnější stát mimo Evropskou unii a raději tak být jejím 

partnerem než členem“,  v současnosti potvrdila. 

Aby mělo Norsko zájem vstoupit do EU, musely by být mimo jiné, dle mého názoru, 

zreformovány Společná zemědělská a Společná rybolovná politika tak, aby měla země větší 

možnost ovlivňovat jejich průběh. Z toho vyplývá, že Norsko by jistě usilovalo o to, aby 
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v Unii zůstaly zachovány větší pravomoci v rukou členských států, a nikoliv aby EU 

směřovala k fiskální unii, jak je tomu dnes. 

Ačkoliv je Evropská unie pro Norsko největším obchodním partnerem, země si může 

díky svému nerostnému bohatství a dobré ekonomické situaci (doložené analýzou vybraných 

ekonomických indikátorů v první části práce) dovolit stát mimo ni. Vzhledem k tomu, 

že vývoj vzájemných vztahů je prioritně závislý na vývoji světových událostí a ekonomické 

situaci v Evropské unii a eurozóně, domnívám se, že v nejbližších letech ke vstupu Norského 

království do EU nedojde. Hlubší zapojení Norska do integračních procesů (v rámci EU) 

by posílilo jeho postavení jen z politického hlediska, nikoliv z ekonomického. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 Změna počtu obyvatel v jednotlivých regionech v letech 2010 – 2011 

Kraje 

Počet 

obyvatel k 

1. 1. 2010 

Změny počtu obyvatel v roce 2010 
Počet 

obyvatel k 

1. 1. 2011 
Počet 

narozených 

Počet 

zemřelých 

Přirozený 

přírůstek 

Imigrace Emigrace 

Čistá migrace Růst populace 

Celkem 
Ze 

zahraničí 
Celkem Do zahraničí 

Celá země 4 858 199 61 442 41 499 19 493 - 73 852 - 31 506 42 346 62 106 4 920 305 

Østfold 271 662 2 949 2 657 292 9 641 2 883 6 718 1 390 2 923 3 165 274 827 

Akershus 539 499 6 443 3 756 2 687 29 193 8 133 22 656 4 074 6 537 9 154 545 653 

Oslo 586 860 10 267 4 308 5 959 43 241 17 178 36 706 9 677 6 535 12 370 599 230 

Hedmark 190 709 1 799 2 230 -431 6 241 1 834 4 893 623 1 348 913 191 622 

Oppland 185 216 1 844 1 986 -142 6 152 1 936 5 134 620 1 018 871 186 087 

Buskerud 257 673 2 870 2 323 547 10 736 3 613 7 871 1 150 2 865 3 437 261 110 

Vestfold 231 286 2 435 2 067 368 8 614 2 709 6 565 1 268 2 049 2 419 233 705 

Telemark 168 231 1 760 1 691 69 4 680 1 581 3 815 569 865 954 169 185 

Aust-Agder 108 499 1 308 976 332 4 090 1 237 2 881 346 1 209 1 549 110 048 

Vest-Agder 170 377 2 227 1 443 784 5 781 2 003 4 544 692 1 237 2 031 172 408 

Rogaland 427 947 6 473 3 061 3 412 14 039 7 934 9 294 3 006 4 745 8 140 436 087 

Hordaland 477 175 6 367 3 820 2 547 14 702 6 751 10 187 2 320 4 515 7 065 484 240 

Sogn og Fjordane 107 080 1 223 964 259 3 303 1 542 2 908 386 395 662 107 742 

Møre og Romsdal 251 262 2 816 2 255 561 7 680 3 820 5 599 1 037 2 081 2 642 253 904 

Sør-Trøndelag 290 547 3 870 2 395 1 475 11 327 3 794 9 266 1 927 2 061 3 519 294 066 

Nord-Trøndelag 131 555 1 495 1 309 186 3 984 1 131 3 604 527 380 585 132 140 

Nordland 236 271 2 521 2 332 189 6 684 2 486 5 877 680 807 1 009 237 280 

Troms 156 494 1 930 1 249 681 5 660 2 108 5 284 837 376 1 060 157 554 

Finnmark 72 856 845 677 168 3 149 1 179 2 749 377 400 561 73 417 

Zdroj: [128], vlastní zpracování
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Příloha č. 2 Podíl jednotlivých sektorů na celkovém HDP v letech 2005 – 2010 (běžné 

ceny v mld. NOK) 

Sektor / Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Primární sektor 
 

Zemědělství, lov a lesnictví 16,1 13,5 16,5 14,4 12,7 17,5 

Rybolov 11,6 15,1 11,6 10,0 11,0 18,6 

Těžba ropy a plynu 439,8 518,1 475,7 670,0 507,0 520,3 

Těžba rud a kamene 3,8 3,9 4,8 4,9 4,2 3,9 

Sekundární sektor 
 

Průmyslová výroba 165,2 186,0 210,6 208,6 206,0 206,2 

Stavebnictví 78,6 87,8 101,6 110,8 110,4 108,6 

Dodávky el. energie a plynu 41,8 50,9 43,0 58,4 52,2 59,3 

Terciální sektor 
 

Oblast služeb bez vlády 735,7 796,5 877,0 941,0 928,6 929,7 

Vládní služby 277,1 295,1 320,6 351,0 377,0 393,6 

Z toho sektor obrany 14,0 14,8 16,0 17,0 18,0 18,6 

DPH a investiční daň 153,1 172,1 188,7 184,8 186,3 201,2 

Ostatní nepřímé daně 63,2 66,1 67,8 69,2 66,9 74,2 

Subvence -40,2 -40,7 -42,9 -45,3 -71,7 -54,7 

Statistická chyba -2,9 -2,7 2,1 -3,8 -0,3 -0,8 

HDP celkem 1 942,9 2 161,7 2 277,1 2 543,1 2 408,3 2 496,2 

Zdroj: [60], vlastní zpracování 
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Příloha č. 3 Seznam členských zemí WTO 

Stát Datum přistoupení Stát Datum přistoupení 

Albánie   8. 9. 2000 Dominika   1. 1. 1995 

Angola   23. 11. 1996 Dominikánská republika 9. 3. 1995 

Antigua and Barbuda   1. 1. 1995 Ekvádor   21. 1. 1996 

Argentina   1. 1. 1995 Egypt   30. 6. 1995 

Arménie   5. 2. 2003 Salvádor   7. 5. 1995 

Austrálie  1. 1. 1995 Estonsko 13. 11. 1999 

Rakousko 1. 1. 1995 Evropská unie 1. 1. 1995 

Bahrajn 1. 1. 1995 Fidži 14. 1. 1996 

Bangladéš 1. 1. 1995 Finsko 1. 1. 1995 

Barbados  1. 1. 1995 Makedonie  4. 4. 2003 

Belgie 1. 1. 1995 Francie 1. 1. 1995 

Belize 1. 1. 1995 Gabon 1. 1. 1995 

Benin   22. 2. 1996 Gambie 23. 10. 1996 

Bolívie 12. 9. 1995 Gruzie 14. 6. 2000 

Botswana   31. 5. 1995 Německo 1. 1. 1995 

Brazílie 1. 1. 1995 Ghana   1. 1. 1995 

Brunej 1. 1. 1995 Řecko 1. 1. 1995 

Bulharsko 1. 12. 1996 Grenada   22. 2. 1996 

Burkina Faso   3. 6. 1995 Guatemala   21. 7. 1995 

Burundi   23. 7. 1995 Guinea   25. 10. 1995 

Kambodža 13. 10. 2004 Guinea Bissau   31. 5. 1995 

Kamerun   13. 12. 1995 Guyana   1. 1. 1995 

Kanada   1. 1. 1995 Haiti   30. 1. 1996 

Kapverdy 23. 7. 2008 Honduras   1. 1. 1995 

Středoafrická republika 31. 5. 1995 Hong Kong, Čína  1. 1. 1995 

Čad   19. 10. 1996 Maďarsko 1. 1. 1995 

Chile   1. 1. 1995 Island 1. 1. 1995 

Čína   11. 12. 2001 Indie 1. 1. 1995 

Kolumbie   30. 4. 1995 Indonésie 1. 1. 1995 

Kongo   27. 3. 1997 Irsko 1. 1. 1995 

Kostarika 1. 1. 1995 Izrael 21. 4. 1995 

Pobřeží slonoviny 1. 1. 1995 Itálie 1. 1. 1995 

Chorvatsko  30. 11. 2000 Jamajka 9. 3. 1995 

Kuba 20. 4. 1995 Japonsko 1. 1. 1995 

Kypr 30. 7. 1995 Jordánsko 11. 4. 2000 

Česká republika 1. 1. 1995 Keňa 1. 1. 1995 

Demokr. republika 

Kongo 
1. 1. 1997 Korea 1. 1. 1995 

Dánsko 1. 1. 1995 Kuvajt 1. 1. 1995 

Džibutsko 31. 5. 1995 

  

http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/albania_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/angola_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/antigua_and_barbuda_e.htm
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Stát Datum přistoupení Stát Datum přistoupení 

Kyrgyzstán 20. 12. 1998 Rumunsko 1. 1. 1995 

Lotyšsko 10. 2. 1999 Rusko xx. 6. 2012 

Lesotho   31. 5. 1995 Rwanda   22. 5. 1996 

Liechtenštejnsko  1. 9. 1995 Svatý Kryštof a Nevis 21. 2. 1996 

Litva  31. 5. 2001 Svatá Lucie 1. 1. 1995 

Lucemburk 1. 1. 1995 Svatý Vincenc a 

Grenadiny 
1. 1. 1995 

Macao, Čína 1. 1. 1995 Saúdská Arábie 11. 12. 2005 

Madagaskar 17. 11. 1995 Senegal   1. 1. 1995 

Malawi   31. 5. 1995 Sierra Leone   23. 7. 1995 

Malajsie  1. 1. 1995 Singapur  1. 1. 1995 

Maledivy  31. 5. 1995 Slovensko 1. 1. 1995 

Mali   31. 5. 1995 Slovinsko 30. 7. 1995 

Malta   1. 1. 1995 Šalamounovy ostrovy 26. 7. 1996 

Mauritánie 31. 5. 1995 Jihoafrická republika 1. 1. 1995 

Mauricius 1. 1. 1995 Španělsko 1. 1. 1995 

Mexiko   1. 1. 1995 Srí Lanka   1. 1. 1995 

Moldávie   26. 7. 2001 Surinam 1. 1. 1995 

Mongolsko 29. 1. 1997 Svazijsko 1. 1. 1995 

Maroko 1. 1. 1995 Švédsko 1. 1. 1995 

Mosambik 26. 10. 1995 Švýcarsko 1. 7. 1995 

Myanmar   1. 1. 1995 Tchaj-pej 1. 1. 2002 

Namibie 1. 1. 1995 Tanzánie 1. 1. 1995 

Nepál  23. 4. 2004 Thajsko 1. 1. 1995 

Nizozemí 1. 1. 1995 Togo   31. 5. 1995 

Nový Zéland 1. 1. 1995 Tonga   27. 7. 2007 

Nikaragua 3. 9. 1995 Trinidad a Tobago   1. 3. 1995 

Niger   13. 12. 1996 Tunisko 29. 3. 1995 

Nigérie 1. 1. 1995 Turecko 26. 3. 1995 

Norsko 1. 1. 1995 Uganda  1. 1. 1995 

Omán 9. 11. 2000 Ukrajina 16. 5. 2008 

Pákistán   1. 1. 1995 Spojené arabské emiráty 10. 4. 1996 

Panama   6. 9. 1997 Velká Británie 1. 1. 1995 

Papua-Nová Guinea 9. 6. 1996 Spojené státy americké 1. 1. 1995 

Paraguay   1. 1. 1995 Uruguay   1. 1. 1995 

Peru   1. 1. 1995 Venezuela 1. 1. 1995 

Filipíny 1. 1. 1995 Vietnam 11. 1. 2007 

Polsko 1. 7. 1995 Zambie 1. 1. 1995 

Portugalsko 1. 1. 1995 Zimbabwe   5. 3. 1995 

Katar 13. 1. 1996 

  
Zdroj: [135], vlastní zpracování
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Příloha č. 4 Příspěvky z HND jednotlivých členských zemí EU v roce 2010 (mil. EUR) 

Země Příspěvek z HND země 

Belgie 2 621,1 

Bulharsko 147,2 

Česká republika 983,9 

Dánsko 1 768,7 

Estonsko 98,3 

Finsko 1 315,1 

Francie 14 810,2 

Irsko 958,9 

Itálie 11 451,2 

Kypr 125,7 

Litva 196,8 

Lotyšsko 130,2 

Lucembursko 206,0 

Maďarsko 697,4 

Malta 41,2 

Německo 18 636,9 

Nizozemí 4 358,4 

Polsko 2 486,5 

Portugalsko 1 197,6 

Rakousko  2 095,2 

Rumunsko 877,9 

Řecko 1 731,9 

Slovinsko 258,1 

Slovensko 485,6 

Španělsko 7 710,5 

Švédsko 2 352,0 

Velká Británie 12 430,6 

EU 27 90 173,1 

Zdroj: [40], vlastní zpracování
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Příloha č. 5 Výsledky referend o vstupu Norska do EU 

 

a) Referendum v roce 1972 (volební účast 79 %) 

 

 

 

b) Referendum v roce 1994 (volební účast 89 %) 

 

 

Zdroj: [3], vlastní zpracování  
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Příloha č. 6 Předpověď budoucího ekonomického vývoje Norska dle OECD 

Poptávka, výstup a ceny 

  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Běžné ceny 

(mld. EUR) 
% změny (ceny roku 2007) 

HDP v tržních cenách 2 510,9 -1,7 0,3 1,5 2 2,7 

Soukromá spotřeba 988,8 0,2 3,7 2,8 2,7 3,9 

Vládní spotřeba 491,9 4,8 2,2 2,4 1,5 1,7 

Tvorba hrubého fixního 

kapitálu 
548 -6,8 -7,4 6 5 4,8 

Konečná domácí poptávka 2 028,7 -0,6 0,5 3,5 3 3,6 

Tvorba zásob
*
 7 -2,9 3,4 1,4 -0,8 0 

Celková domácí poptávka 2 035,7 -4,2 4,4 5,1 2 3,6 

Export zboží a služeb 1 218 -3,9 -1,7 -2,2 1,9 2,2 

Import zboží a služeb 742,8 -11,7 9 5,8 1,9 4,4 

Čistý export
*
 475,2 1,6 -3,2 -2,6 0,3 -0,3 

HDP pevninské části v 

tržních cenách (bez ropy a 

rybolovu) 

- -1,8 2,1 2,6 2,7 3,6 

Deflátor HDP - -5,6 6,7 9 2 2,2 

Index spotřebitelských cen - 2,2 2,4 1,5 1,9 1,8 

Deflátor soukromé spotřeby - 2,5 2 1,2 2 2 

Míra nezaměstnanosti - 3,2 3,6 3,2 3,2 3,2 

Míra úspor domácností           

(% disponibilního příjmu) 
- 7,3 7,4 8,7 8,5 7,7 

Celkový hrubý veřejný dluh    

(% HDP) 
- 49,1 49,7 56,5 51,3 48,6 

Zůstatek na běžném účtu      

(% HDP) 
- 11,8 12,6 16,4 16,4 15,6 

*
……příspěvek ke změně reálného HDP (% reálného HDP předchozího roku) 

Zdroj: [115], vlastní zpracování 
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Příloha č. 7 Přehled finančních alokací do jednotlivých zemí pro období 2004 – 2009 a 2009 – 2014 (mil. EUR) 

Země 

Období 

2004 – 2009 2009 – 2014 

Granty EHP Granty Norska Celková alokace Granty EHP Granty Norska Celková alokace 

v milionech EUR 

Bulharsko 21,5 20 41,5 78,6 48 126,6 

Česká republika 48,5 62,4 110,9 61,4 70,4 131,8 

Estonsko 10,1 22,7 32,8 23 25,6 48,6 

Kypr 1,3 3,4 4,7 3,85 4 7,85 

Litva 27 40,3 67,3 38,4 45,6 84 

Lotyšsko  19,7 34  53,7  34,55 38,4 72,95  

Maďarsko 60,8 74,3 135,1 70,1 83,2 153,3 

Malta 1,9 1,7 3,6 2,9 1,6 4,5 

Polsko 280,8 277,8 558,6 266,9 311,2 578,1 

Portugalsko 31,3 0 31,3 57,95 0 57,95 

Rumunsko 50,5 48 98,5 190,75 115,2 305,95 

Řecko 34,3 0 34,3 63,4 0 63,4 

Slovensko 32,3 38 70,3 38,35 42,4 80,75 

Slovinsko 6,1 12,5 18,6 12,5 14,4 26,9 

Španělsko 45,8 0 45,8 45,85 0 45,85 

Zdroj: [20], vlastní zpracování
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Příloha č. 8 Přehled financovaných prioritních oblastí v Polsku v rámci grantů 

EHP/Norska v letech 2009 – 2014 (mil. EUR) 

Název programu Alokace (mil. EUR) 

Životní prostředí a změna klimatu 247 

Ochrana biologické rozmanitosti a ekosystémů 20 

Zlepšování environmentální kontroly 15 

Úspora energie a podpora obnovitelných zdrojů energie 75 

Program na podporu rozvoje a širokého využití technologií pro 

zachycování a ukládání uhlíku v Polsku 
137 

Občanská společnost 37 

Finanční prostředky pro nevládní organizace 37 

Lidský a sociální rozvoj 79,5445 

Místní a regionální iniciativy na snížení národních nerovností a 

podporu sociálního začlenění 
9,5445 

Rozvoj a lepší přizpůsobení zdravotní péče demografickým a 

epidemiologickým trendům 
10 

Snížení sociálních nerovností v oblasti zdraví  60 

Kulturní dědictví 70 

Ochrana a revitalizace kulturního a přírodního dědictví 60 

Podpora rozmanitosti kultury a umění v rámci evropského 

kulturního dědictví 
10 

Věda a výzkum 46,83 

Stipendijní program EHP 5 

Norsko-polská spolupráce v oblasti výzkumu 36,83 

Norsko-polský stipendijní program (Dárcovský program 

partnerství) 
5 

Důstojná práce a sociální dialog 3,112 

Globální fond pro důstojnou práci a tripartitní dialog 3,112 

Spravedlnost a vnitřní záležitosti 40 

Domácí a genderové násilí 3 

Schengenská spolupráce a boj proti přeshraničnímu a 

organizovanému zločinu, včetně zločineckých skupin a 

obchodování s lidmi 

10 

Budování soudních kapacit a spolupráce / Zlepšení efektivity 

justice 
14 

Nápravné služby včetně těch bez trestu odnětí svobody 13 

Ostatní 11,256 

Alokace celkem 534,7425 

Zdroj: [27], vlastní zpracování
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Příloha č. 9  Seznam platných mezinárodních smluv mezi Norským královstvím a Českou republikou 

Název mezinárodní smlouvy 
Místo 

podpisu 

Datum 

podpisu 

Úmluva o pokojném vyřizování veškerých mezinárodních sporů mezi ČSR a Norskem Ženeva 9. 9. 1929 

Dohoda o kulturních vztazích mezi ČSR a Norskem Oslo 11. 3. 1937 

Protokol o vypořádání nevyřízených finančních otázek mezi ČSR a Norskem Praha 9. 6. 1954 

Dohoda o reciproční úpravě víz udělovaných diplomatickým a administrativním pracovníkům velvyslanectví 

ČSSR a Norska sjednaná výměnou nót 
Praha 10. 3. 1980 

Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Norského království o zrušení vízové povinnosti sjednaná výměnou nót Praha 13. 7. 1990 

Dohoda mezi ČSFR a Norským královstvím o vzájemné podpoře a ochraně investic Oslo 21. 5. 1991 

Ujednání mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany Norského království o spolupráci týkající 

se obranných záležitostí a o stycích společného zájmu 
Praha 3. 7. 1995 

Program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládami ČR a Norského království Praha  11. 11. 1997 

Dohoda o letecké dopravě mezi vládou ČR a vládou Norského království Stockholm 4. 6. 1998 

Dohoda mezi vládou ČR a vládou Norského království o vzájemné pomoci v celních otázkách Oslo 22. 4. 1999 

Ujednání mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany Norska o ochraně utajovaných vojenských 

skutečností 
Oslo 1. 7. 1999 

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě Lisabon 29. 5. 2001 

Smlouva mezi vládou ČR a vládou Norského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému 

úniku v oboru daní z příjmů 
Praha 19. 10. 2004 

Memorandum o porozumění o implementaci Norského finančního mechanismu 2004 – 2009 ustaveného v 

souladu s Dohodou z 14. 10. 2003 mezi Norským královstvím a ES o Norském finančním mechanismu pro 

období 2004 – 2009 mezi Norskem a ČR 

Praha 19. 10. 2004 

Smlouva mezi vládou ČR a vládou Norského království o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací Praha 27. 6. 2008 

Memorandum o porozumění o implementaci Norského finančního mechanismu 2009 – 2014 mezi Norským 

královstvím a ES o Norském finančním mechanismu pro období 2009 – 2014 mezi Norskem a ČR 
Praha 16. 6. 2011 

Zdroj: [63], vlastní zpracování
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Příloha č. 10 Přehled prioritních oblastí a zaměření priorit v České republice 

Číslo 

prioritní 

oblasti 

Prioritní oblast Zaměření priority 

1 

Uchovávání 

evropského kulturního 

dědictví 

1.1 Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví 

1.2 Zlepšení péče a ochrana movitého kulturního dědictví 

1.3 Obnova historických městských území a historických území 

v regionech 

1.4 Obnova historického a kulturního dědictví v regionech 

1.5 Odstraňování starých ekologických zátěží na pozemcích 

menšího rozsahu ve městech a obcích (brownfield) 

2 
Ochrana životního 

prostředí 

2.1 Posouzení vlivů implementace mezinárodní legislativy na 

podmínky v oblasti ovzduší, vod a půd 

2.2 Monitorovací systémy v regionech a následné využívání 

výsledků monitorování 

2.3 Environmentální vzdělávání pro všechny úrovně státní 

a veřejné administrativy 

2.4 Odpadové hospodářství – zajištění a řízení na místní úrovni 

2.5 Podpora využití biopaliv a alternativních zdrojů energie jako 

druhotného zdroje energie na místní úrovni 

2.6 Redukce skleníkových plynů v České republice 

2.7 Snížení poklesu biodiverzity a ochrana nedotčených biotopů 

2.8 Podpora technologií pro snížení zplodin a spotřebu paliv, 

zvýšení bezpečnosti zejména ve veřejné dopravě 

3 Rozvoj lidských zdrojů 

3.1 Program na podporu a rozvoj modernizace služeb veřejné 

administrativy na regionální a místní úrovni prostřednictvím 

využití IT technologií 

3.2 Rozvoj a zlepšování poskytování sociálních služeb v regionech 

3.3 Podpora nevládních neziskových organizací 

3.4 Podpora začlenění menšin do společnosti 

3.5 Programy na prosazování rovnosti pohlaví ve veřejném sektoru 

3.6 Modernizace a vybavení jeslí, školek, škol, školních 

vzdělávacích center, dětských domovů 

4 
Zdravotnictví a péče 

o dítě 

4.1 Systematická a primární prevence drogových závislostí 

4.2 Prevence přenosných nemocí 

4.3 Opatření pro zajištění bezpečnosti potravin 

4.4 Programy podpory dětí se specifickými problémy 

5 
Podpora udržitelného 

rozvoje 
5.1 Pomoc při prosazování a implementaci Strategií udržitelného 

rozvoje na místní a regionální úrovni 

6 
Vědecký výzkum 

a vývoj 

6.1 Vědecký výzkum a vývoj v uvedených prioritních oblastech, 

zejména v životním prostředí, zdravotnictví a v oblasti životních 

podmínek dětí 
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Kromě 6 prioritních oblastí Finančního Mechanismu EHP, jež jsou identické pro 

Finanční Mechanismus Norska, má Finanční mechanismus Norska ještě další dvě priority. 

7 

Implementace 

schengenského acquis, 

posilování justice 

7.1 Implementace Národního schengenského informačního 

systému (N – SIS) a vytvoření Kanceláře SIRENE 

7.2 Splnění schengenských acquis u stávajících regionálních letišť 

7.3 Posílení vzdělávacího systému v sektoru spravedlnosti 

7.4 Programy boje proti korupci, organizované kriminalitě a proti 

nezákonnému obchodu s drogami a lidmi 

8 Technická pomoc 

8.1 Posílení kapacit pro poskytování rozvojové pomoci Českou 

republikou 

8.2 Přenos znalostí a výměna zkušeností s přijímáním a aplikací 

acquis v oblastech uvedených v Celkové monitorovací zprávě EK 

prostřednictvím spolupráce příslušných orgánů / institucí 

8.3 Výměna zkušeností a spolupráce regionální a místní samospráv 

Zdroj: [93], vlastní zpracování 
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Příloha č. 11 Přehled financovaných prioritních oblastí v ČR v rámci grantů 

EHP/Norska v letech 2009 – 2014 (mil. EUR) 

Název programu Alokace (mil. EUR) 

Životní prostředí a změna klimatu 25,46 

Biologická rozmanitost a ekosystémové služby, monitorování 

životního prostředí 
18,42 

Pilotní studie a průzkumy týkající se technologií na zachycování 

a ukládání uhlíku 
7,04 

Občanská společnost 9,81 

Finanční prostředky pro nevládní organizace 9,81 

Lidský a sociální rozvoj 32,68 

Děti a mládež v tísni 4,298 

Místní a regionální iniciativy na snížení nerovností mezi 

sociálními skupinami 
1,242 

Iniciativy v oblasti veřejného zdraví 19,18 

Rovnost pohlaví a podpora pracovního a rodinného života 6,2 

Budování kapacit a institucionální spolupráce mezi přijímajícími 

státy a norskými veřejnými institucemi 
1,76 

Kulturní dědictví 21,49 

Kulturní dědictví a současné umění 21,49 

Věda a výzkum 16,327 

Stipendijní program EHP 0,307 

Fond na podporu výzkumu 12,5 

Bilaterální stipendijní program 3,52 

Důstojná práce a sociální dialog 0,704 

Důstojná práce a sociální dialog 0,704 

Spravedlnost a vnitřní záležitosti 11,968 

Schengenská spolupráce a boj proti přeshraničnímu a 

organizovanému zločinu, včetně zločineckých skupin a 

obchodování s lidmi 

7,04 

Budování soudních kapacit a spolupráce 2,464 

Nápravné služby včetně těch bez trestu odnětí svobody 2,464 

Ostatní 2,656 

Alokace celkem 121,095 

Zdroj: [20], vlastní zpracování 


