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Úvod 

Cílem diplomové práce je zhodnotit celkové postavení Ukrajiny v Evropě, její 

připravenost na nikým nerušený demokratický vývoj a možnosti hlubší spolupráce EU 

s Ukrajinou, včetně vize budoucího začlenění Ukrajiny do EU. 

Ukrajina je z teritoriálního hlediska druhým největším státem v Evropě. Leží na 

východě evropského kontinentu a má rozlohu 603 700 km
2
. Současnou populaci Ukrajiny 

tvoří 46,05 mil. obyvatelstva (2009). V současné době počet obyvatelstva neustálé klesá. 

Hlavní město Ukrajiny je Kyjev, který omývá řeka Dněpr. Na jihu je země ohraničená 

Černým a Azovským mořem. Ukrajina sousedí prostřednictvím Slovenska s EU, dále s 

Ruskem, Běloruskem a Moldavskem.  

Jako evropská země, mající společnou hranici s členskými státy EU, se Ukrajina 

účastní evropské sousedské politiky vytvořené Evropskou unií. To znamená, že může 

provádět projekty financované EU. Projekty mají charakter technický nebo sociální a obsahují 

prvky pro celkové zlepšení obecné ekonomické a politické situace v zemi. Takové zlepšení se 

jeví jako výhodné pro obě strany. Pro Ukrajinu projekty EU znamenají snahu o posílení 

demokratických forem vládnutí a volného trhu, zvýšení životní úrovně obyvatel, zabraňující 

sociálnímu napětí v zemi prostřednictvím spolupráce s EU nebo s jednotlivými členy EU.  Pro 

EU výhoda spočívá v zajištění klidu v příhraničním prostoru a na vnější hranici se sousedními 

státy. 

První kapitola „Východní partnerství v rámci evropské sousedské politiky“ bude 

věnovaná obecné charakteristice evropské sousedské politiky členských států vůči zemím 

mimo Evropskou unii, které se účastní této politiky. Bude také vymezen rozdíl mezi 

evropskou sousedskou politikou a Východním partnerstvím. Podkapitoly se budou zabývat 

podrobným rozpisem šestice zemí Východního partnerství a poukáží na aktuální problémy 

těchto zemí. Poslední podkapitola vymezí postavení Ruska ve vztazích s EU v rámci její 

evropské politiky sousedství. 
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V druhé kapitole popíši stručný historický vývoj odehrávající se na území Ukrajiny 

v minulosti a ekonomicko-politický vývoj Ukrajiny v současné době. Poukáži také na celkový 

směr vývoje samotné společnosti v zemi, její názory a chování. Pokusím se vystihnout 

budoucí trend vývoje státu. Podkapitoly se dotknou problematiky Krymského poloostrova, na 

jehož území vznáší nárok i Ruská federace. Další subkapitoly se budou zabývat účastí 

Ukrajiny v mezinárodních organizacích, jako je WTO nebo NATO. 

V poslední kapitole se budu zabývat problematikou čerpání prostředků z fondů EU. 

Vysvětlím, na které aktivity se dají použít finanční prostředky z jednotlivých fondů EU, 

podmínky čerpání, provádění propagačních a kontrolních činností. V podkapitolách posoudím 

jednotlivé kroky k uskutečnění projektů a tedy k přiblížení se Ukrajiny demokratickým 

standardům EU. 
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1. Východní partnerství v rámci evropské sousedské politiky 

1.1 Evropská politika sousedství 

Cílem evropské politiky sousedství je především bezpečnostní, politická, ekonomická 

a kulturní spolupráce. Tyto čtyři základní cíle se dále hierarchicky rozvádějí na účely, jejichž 

témata jsou především: předcházení konfliktů, bezpečnost EU, boj proti organizovanému 

zločinu, posílení hraničních kontrol, příhraniční spolupráce, omezení chudoby, řešení ilegální 

migrace a rozšíření investičního potenciálu.  

V Lisabonské smlouvě jsou sousedské vztahy upraveny článkem 7a: „Unie rozvíjí se 

zeměmi ve svém sousedství výsadní vztahy s cílem vytvořit prostor prosperity a dobrých 

sousedských vztahů, založený na hodnotách Unie a vyznačující se úzkými a mírovými vztahy 

spočívajícími na spolupráci“. Pro tyto účely Unie s dotyčnými zeměmi může uzavírat zvláštní 

dohody. Tyto dohody mohou obsahovat vzájemná práva a povinnosti, jakož i možnost vyvíjet 

společnou činnost. Jejich provádění podléhá pravidelným konzultacím.“
1
 

1.1.1 Formování Evropské politiky sousedství 

Začátek formování evropské sousedské politiky (dále ESP) se začal rozvíjet zhruba 

před 10 lety. Impulzem pro zrození ESP se staly hrozby teroristických útoků na USA v roce 

2001 a posléze i na členské státy EU v Madridě a Londýně. První krok k vytvoření ESP dál 

britský ministr zahraničí Jack Straw. Ve svém dopise nabídl představitelům tehdejšího 

Španělského předsednictví iniciativu spolupráci s nečlenskými zeměmi EU a přiřazení těmto 

zemím status „speciální soused“ za účelem nečlenů k závazku demokratické vlády a k 

principům volného trhu.  

Návrh politické spolupráce byl odsouhlasen na zasedání Evropské rady v Kodani 

(2002). Formální podobu však ESP dostala v roce 2003 prostřednictvím projektu Širší 

Evropa. Projekt měl za úkol vytvořit kolem hranic EU pásmo přátelských zemí. Prvními 

zeměmi v rámci ESP se staly východní státy Evropy: Bělorusko, Ukrajina a Moldávie. 

Posléze se do ESP přihlásily i státy Středomoří a jižního Kavkazu
2
 v 2004 roce.   

                                                           
1
 Text Lisabonské smlouvy. 

2
 Arménie, Gruzie, Ázerbájdžán 
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V současnosti cíle ESP se zaměřují spíše na rozvoj politických institucí, založených na 

demokratických hodnotách, s čímž taky souvisí i rozvoj právního státu a dodržování lidských 

práv a tím pádem ekonomické vztahy ustupují do pozadí cílů. Směry EPS jsou potom 

energetika, policejní spolupráce a rozvoj příznivých sousedských vztahů. 

1.1.2 Členy Evropské politiky sousedství a jejich vztahy s EU 

Dnes do  ESP se řadí 16 zemi. Jde o země v oblasti Středozemního a Černého moře: 

Alžírsko, Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Gruzii, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libyi, 

Moldávii, Maroko, Palestinu, Sýrii, Tunisko a Ukrajinu. Mezi tyto země patří taky státy, které 

mají konfliktní postavení vůči sobě (Izrael versus Sýrie), mají různé politické systémy 

(Bělorusko)
3
 nebo specifický druh vládnutí, založeným na historickém principu (Sýrie)

4
.  

Rusko má sice hranice s EU ze strany Pobaltí a Finska, ale neúčastní se politiky 

sousedství EU. ESP je Ruskem vnímaná jako snaha podmanit si bývalé sovětské státy a to 

může mít za následek přerušení veškeré spolupráce Ruska s EU. Rusko se na vlastní přání 

nechtělo zúčastnit ESP, protože se považuje za rovnocenného partnera EU v mnoha oblastech 

a termín partnerství pojímá, jako 100 % rovnoprávnost mezi státy, kde není nutné splňovat 

dodržení nějakých závazků ekonomického nebo politického rázu. Rusko se považuje za 

jednoho z největších exportérů energetických zdrojů na světě
5
. Spolupráce se vyvíjí za 

předpokladu společné závislosti dvou stran, proto je výhodné s ním dlouhodobě spolupracovat 

a posílit s ním vztahy v oblasti energetické politiky EU.  

EU je založená na hodnotách svobody, demokracie, respektování lidských práv a 

právního státu. Prostřednictvím spolupráce podporuje tyto hodnoty v partnerských zemích. 

Podmínkou účasti členské země v ESP je splnění kritérií demokratičnosti a otevřenosti EU.  

Některé státy zmíněné šestnáctky mají obrovský problém se splněním demokratických 

principů spolupráce s EU. Jde především o Bělorusko a Libye. Tyto dva státy se zahrnují do 

tzv. podmíněných účastníků PSP. Bělorusko tam patří, protože má centrálně řízený státní 

aparát opírající se na ne zcela demokratickém řízení.  

                                                           
3
 Bělorusko má komunistický režim. 

4
 Politický systém Sýrie funguje na dědičném principu prezidentské moci. Nejedná se o monarchii, ale o 

specifickou formu vládnutí.  

5
 VLČEK, Tomáš. Ruský plyn a evropská (ne)závislost. Mezinárodní politika 9/2010. ISSN 0543- 7962 
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 Členské státy ESP se jednotlivě liší v ochotě spolupracovat s EU. Se všemi těmito 

státy, kromě Libye v rámci sousedské politiky, vstupovala EU v smluvní vztah.
6
 Země 

blízkého východu (Irán, Irák) nejsou zapojeny do ESP z důvodu válečného konfliktu s NATO 

a USA a také kvůli neochotě jednat v oblastech jaderné politiky a tendence v obohacení 

uranu.  

1.1.3 Lidové revoluce v severní Africe 

Na přelomu let 2010 a 2011 bylo v Tunisku začleněném do EPS pociťováno sociální 

napětí mezi obyvateli
7
, které dále přerostlo v demonstrace a následně v revoluci proti tamější 

vládě.  Z povstání v Tunisku si vzaly příklad i ostatní země severní Afriky. Další zemí, kde 

propuklo nové povstání proti vládnímu režimu, byl Egypt. Řetěz povstání v zemích EPS se 

nedál zvládnout a vlna úspěšných protestů proti režimu se z Tuniska
8
 a Egypta

9
 začátkem 

2011 roku přesunula i do Libye. 

Politický režim Velké libyjské arabské lidové socialistické džamáhíríje je tvořen 

diktaturou. Od roku 1996 tam vládne její vůdce Muammar Kadáfí
10

. Jeho vládnutí 

nevyhovovalo libyjským obyvatelům. V únoru roku 2011 z demonstrací pořádaných proti 

vládě propukla v Libyi občanská válka. Nepokoje se rychle rozšířily do hlavního města 

Tripolisu, kde povstalci rozpoutali boj se silami libyjského vůdce.
11

 Obyvatelé země se 

domáhali svržení svého vůdce Muammara Kadáfího pro jeho nedemokratický způsob vedení 

vlády a ze spáchání zločinů proti lidskosti. Je známo, že Libye je stát, kde dochází 

k porušování lidských práv kmenových obyvatel a EU se snaží zabránit takovému chování 

pomocí nástrojů EPS.  

                                                           
6
 Víz Příloha 

7
 Za důvody sociálního napětí mezi obyvateli se dá označit vysoká míra nezaměstnaností mladých lidi od 15 do 

24 let, nízká ekonomická úroveň země a velká administrativní zátěž podnikajících zemědělců. 

8
 Tunisko je republikou, kde v čele moci stojí prezident Zín Abidín bin Alí. Jeho vláda je považována za 

autoritářskou. 

9
 Egypt před jeho lidovou revolucí na začátku 2011 roku byl republikou s prezidentskou mocí. Po odstoupení 

prezidenta se vlády zmocnila armáda. Poté byla jmenována nová vláda, ale armáda dodnes má významný vliv 

v této zemi. 

10
 Kadáfí je považován za nejdéle vládnoucího diktátora na světě. 

11
 Kadáfího síly použily těžké zbraně, včetně raketometů a palby z tanků proti povstalcům. 
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Začátek povstání, počátkem roku 2011, docházelo k nárůstu civilních obětí konfliktu a 

prvními, kdo se znepokojil, bylo USA. Také některé západní státy EU, především Velká 

Británie, obrátily svou pozornost na severoafrický region. Mimo jiné též Polsko se snažilo 

upozornit na napětí ve vývoji Libye. Posléze zareagovala také Itálie, co by bývalá koloniální 

mocnost. EU nepodporuje politický režim současného vůdce Libye a snaží se o jeho svržení. 

Evropské státy neustále sledovaly další vývoj situace v Libyi a vyčkávaly na podnět ze 

strany arabských států. Země Perského zálivu se vyjádřily ke konfliktu na severu Afriky 

nejednotně a Arabský poloostrov zcela ignoroval řetěz povstání v tomto regionu.  

Nezaangažovali se ve snaze zabránit nepokojům. 

Rada bezpečnosti OSN vydala rezoluci o vyhlášení okamžitého příměří, čímž dala 

právo členům OSN možnosti využití vojenských sil. V té době EU mohla využít práva, které 

jí dává možnost zásahu do oblastí konfliktů a nastolení míru. Takové právo jako první bylo 

uplatněno v rámci NATO. Ostatní stálé členy Rády bezpečnosti OSN, mimo států Unie 

v NATO, Čína a Rusko, se zatím nezaangažovaly do fyzického vměšování se. Navíc ruský 

premiér Vladimír Putin kriticky odsoudil zásahy operací NATO v Libyi. 

Konflikt v Libyi již pokračuje 4 měsíce a za tuto dobu došlo k obrovským ztrátám na 

životech civilních obyvatel. Odhaduje se, že během konfliktu ztratilo život kolem 1 000 obětí. 

Ke složení zbraní v Libyi stále nedošlo a boje nadále pokračují. 

1.1.4 Vývoj spolupráce EU se sousedy 

V rámci sousedské politiky se podepisují tzv. bilaterální dohody o partnerství a 

spolupráci se zeměmi východní Evropy a jižní partneři uplatňují dohody Euro- 

Středomořského partnerství.  Takovéto dohody byly uzavřeny se třinácti z šestnácti zemí EPS. 

Náplní těchto dohod je pomoc ekonomická a finanční a hájení lidských práv především na 

jižním Kavkaze. Jednání o nové rozšířené dohodě proběhla pouze s Ukrajinou v roce 2007. 

Pro zformulování nástrojů, pomocí kterých se měla politika realizovat, dostala EPS 

formální podobu. Klíčovým nástrojem jsou hlavně akční plány. Uzavření akčního plánu 

předchází uzavření dohody o partnerství a spolupráci nebo Evropsko-středomořské dohody o 

přidružení. S převážnou většinou sousedů EU už před začátkem zrození ESP byla navázaná 

vzájemná spolupráce v podobě uzavření asociačních dohod, které měly zaručit jejich členům 

vytvoření pásu bezpečnosti, prosperity a mírového vývoje v okolí EU. Politika sousedství 
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částečně bere v úvahu další rozšiřování EU, nicméně nezaručuje členství v EU na sto procent. 

Asociační dohody nezaručují jejich členům bezpodmínečně vstup do EU, protože se 

podepisují také se zeměmi severní Afriky. Tam je předpoklad rozšiřování EU o tyto státy 

zcela potlačen. 

 Komise iniciuje a vypracovává návrh akčního plánu. Akční plán evropské politiky 

sousedství obsahuje celou řadu cílů a konkrétních opatření politických a hospodářských 

reforem. Každý plán je poté projednáván s příslušnou sousedskou zemí. Z tohoto úhlu 

pohledu připomínají akční plány přístupová partnerství, která podporují reformy a přípravy 

kandidátských zemí pro členství v EU. V souvislosti s evropskou politikou sousedství však 

EU neusiluje o všeobecné přizpůsobení se jejím právním předpisům (acquis communautaire) 

a zde neexistuje nutná pobídka k reformě s vyhlídkou na členství. Akční plány evropské 

politiky sousedství jsou platné tři roky (plány s Izraelem, Moldavskem a Ukrajinou jsou však 

čtyřleté). Provádění plánů sledují výbory vytvořené na základě dané dohody.
12

  

Dříve existovaly nástroje evropské sousedské politiky: EUROMED a TACIS. První 

nástroj byl používán v rámci vztahů s africkými zeměmi, druhý nástroj byl určen pro 

postsovětské země.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 ze dne 24. 

října 2006 o obecných ustanoveních zřizuje evropský nástroj sousedství a partnerství (ENPI), 

pomocí kterého bude poskytovat pomoc. ENPI disponuje pro období 2007-2013 finanční 

částkou 11,181 miliardy EUR, což je přibližně o 32 % více než v minulem období. Finanční 

částku schvaluje rozpočtový orgán. Celá finanční částka může byt použitá: 

 nejméně 95 procent finančního krytí se přidělí na programy vztahující se na 

jednu nebo více zemí sousedské politiky, 

 až 5 procent finančního krytí se přidělí na programy přeshraniční spolupráce. 

Používá se také evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR)
13

, nástroj pro 

stabilitu a nástroj pro jadernou bezpečnost. Rovněž je k dispozici nástroje rozvojové 

spolupráce, např. pro spolupráci týkající se migrace a azylu nebo nástroj pro podporu 

nestátním neziskovým organizacím a místním aktérům. Lze také použít nástroj humanitární 

pomoci nebo finanční pomoci na stabilizaci makroekonomické situace v zemi. 

                                                           
12

 Převzato z http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/relations/framework/article_7239_cs.htm 

13
 Kromě Libye, Sýrie a Tuniska. 
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Evropská komise vystupuje v ESP jako hlavní iniciátor. Ve sdělení pro Parlament a 

Radu z roku 2006 předpokládá Komise nezbytnost posílit důvěryhodnost a vliv EPS 

prostřednictvím lákavějších nabídek pro příslušné státy EPS na podporu jejich reformních 

politik. Členské sáty EPS by za odměnu mohly získat výhodné nabídky v oblastí vízové, 

obchodní a regionální politiky. Pro ty státy, které učinily největší pokrok ve svých reformách 

(pokud jde o správu věci veřejných), nabídla Komise vytvořit nástroj pro správu věci 

veřejných.14 

Do dvou let od přijetí akčního plánu předkládá Komise zprávu o pokroku, od roku 

2008 se tyto zprávy podávají jednou za rok. Publikovaná zpráva o pokroku z roku 2007, byla 

sjednána v souvislosti se vstupem Bulharská a Rumunska do EU a nesla název Posílení 

evropské sousedské politiky. Bylo nutné se soustředit na sousedící země z hlediska finančního 

zajištění. Politický aspekt EPS je uveden ve sdělení Komise „o obecném přístupu“, který 

umožní účast partnerských zemí evropské politiky sousedství v agenturách a programech 

Unie.  

Tabulka č. 1.1. Přijetí akčních plánů zeměmi EPS. 

Formální rok přijetí akčního 

plánu 

Země 

2005 Ukrajina, Moldavsko, Maroko, Tunisko, Jordánsko, 

Izrael, Palestinská samospráva 

2006 Armenie, Ázerbájdžán, Gruzie  

2007 Libanon, Egypt 

Zdroj: vlastní úprava. 

O vypracování akčního plánu projevilo zájem také Alžírsko. U Běloruska, Libye a 

Sýrie nebyly splněny předpoklady platných dvoustranných dohod pro nesplnění základních 

požadavků na demokratičnost.  

 Ve stejném roku 2007 uskutečněný summit EU, který znovu potvrdil důležitost EPS a 

vyjádřil podporu zprávě o pokroku. Rada EU předložila Komisi směrnici pro jednání o 

rámcových dohodách s Alžírskem, Arméníí, Ázerbájdžánem, Egyptem, Gruzií, Izraelem, 

                                                           

14
 Převzato z: http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/relations/framework/article_7239_cs.htm 
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Jordánskem, Libanonem, Marokem, Moldavskem, Palestinskou správou, Tuniskem a 

Ukrajinou o obecných zásadách, jimiž se řídí jejich účast v programech Unie. Směrnice Rady 

EU označila země Izrael, Maroko a Ukrajinu za země, které pravděpodobně budou jako první 

využívat opatření EPS. Následně komise vydala směrnice pro jednání o rámcových 

dohodách.
15

 

1.2 Východní partnerství 

ESP byla vytvořena především z důvodu politické spolupráce s nečlenskými zeměmi. 

Spolupráce tkví v zajištění bezpečnějšího okolí EU. Východní partnerství se přímo vyčlenilo 

z evropské sousedské politiky. Do ESP řadíme 16 zemí
16

 a z těchto zemí je šest republik 

vedeno jako Východní partnerství v rámci sousedské politiky. Jedná se o země: Bělorusko, 

Ukrajina, Moldávie, Gruzie, Arménie a Ázerbájdžán. S výjimkou Moldavska a Arménie 

všechny země zařazené do Východního partnerství sousedí s Ruskem.  

Země východního partnerství EU sužuje chudoba. Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie a 

Moldavsko patří mezi nejchudší země SNS. Po rozpadu Sovětského svazu a osamostatnění 

těchto států jejich ekonomika sice funguje na prvcích tržních principů, ale jejích ekonomická 

transformace ještě není zcela dokončená. Skoro všechny země před krizí doprovázel pomalý 

ekonomický růst a po krizi se jejich růst propadl do minusových hodnot. 

Všechny tyto země mají podobný socioekonomický vývoj. Všechny země vykazují 

podíl obyvatel starších 65 let kolem 15 %. Jsou to občané především v důchodovém věku a 

jsou považováni za ekonomicky neaktivní. Hodnota kolem 15 % není znepokojivý ukazatel. 

V zemích není převažující postreprodukční složka starších obyvatel, což neznamená vyšší 

nároky na sociální a zdravotní péči. 

 

                                                           
15

 EUR- LEX.EUROPA.EU. [online]. Převzato z: http://eur-

lex.europa.eu/Notice.do?val=520397:cs&lang=cs&list=554158:cs,553969:cs,553972:cs,539378:cs,525136:cs,52

0397:cs,520372:cs,519965:cs,519580:cs,519036:cs,&pos=6&page=1&nbl=544&pgs=10&hwords=&checktexte

=checkbox&visu=#texte 

16
 Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Gruzie, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Moldávie, 

Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko, Ukrajina. 
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Tabulka č. 1.2: Porovnaní socio-ekonomických ukazatelů zemi Vychodniho 

partnerství v roce 2009. 

Země/ ukazatel HDP v mld.$ Procentuální 

podíl občanů 

nad 65 let 

Růst 

HDP 

Index 

fertility 

(míra 

plodností 

na jednu 

ženu) 

Migrační 

saldo 

2006- 

2010 (v 

tisicích) 

Nemocní 

HIV (% 

populaci) 

Populace 

v mil. 

Arménie 8,713 11 -14.4 1,7 -75 0 3,082 

Ázerbájdžán 43,019 7 9,3 2,3 -50 0 8,781 

Bělorusko 49,037 14 1,4 1,5 0 0 9,663 

Gruzie 10,744, 14 -3.9 1,6 -249,9 0 4,260 

Moldávie 5,404 11 -6.5 1,5 -171,7 0 3,603 

Ukrajina 113,545 16 -15.1 1,5 -80 1 46,008 

Zdroj: The World Bank. 

Z tabulky vyplývá, že země Východniho partnerství se přibližuji k EU v hodnotách 

demografické struktury. Seriozní přístup k plánovanému rodičovství v Bělorusku, Moldavii a 

na Ukrajině byl důvodem poklesů dětí v rodinách, doprovázený poklesem porodnosti. Kvůli 

tomu dochází k postupnému úbytku dětské složky obyvatel, které zahrňují děti od jednoho 

roku života do 14 let. Pro rovnoměrný vyvoj populačního složení je zapotřebí dosahnout 

hodnoty ukazatele fertility 2,2 ditěte na jednu ženu. Pokles porodností není kompenzován 

migrační politikou. V budoucnosti můžou ekonomiky těchto států pocítit nedostatek 

ekonomicky aktivních obyvatel.  

Je pochopitelné, ze právě v době ekonomické krize stoupal růst zadlužení zemí. Jako 

největším dlužníkem se jeví byt Ukrajina. Ta v roce 2009 dosáhla dlu hskoro 11 mld. USD. 

Takový dluh nemá žádný jiný stát ze zemí Východního partnerství. Z dalších zemích, které 

zaznamenaly dramatický nárůst zadlužení během krize je to např. Bělorusko. Jeho dluh se od 

zanedbatelné hodnoty 2 000 amerických dolarů vyšplhál na sumu 2 miliard dolarů. 
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Graf č. 1.1: Zadlužení zemí u IMF (v USD) 

 

Zdroj: vlastní úprava. 

Některé země zaznamenávají politické nepokoje mezi sebou navzájem nebo uvnitř 

jednoho státu. Samozřejmě, že EPS poskytuje finanční pomoc zemím Jižního Kavkazu na 

řešení jejich geopolitických problémů a řešení jejich „zmražených konfliktů”. Znovuobnovení 

bojů na Jižním Kavkaze je pro EU vážné bezpečnostní ohrožení. Některé vlády v těchto 

zemích se snaží o rozsáhlé reformy, kreré mají pomoci získat vnější finanční podporu ze 

strany EU pro ekonomickou a politickou restrukturalizaci. Na pomoc vybraným zemím 

provést demokratické reforemy a posilit hospodářskou integraci a energetickou bezpečnost 

EU vyčlenilo finanční prostředky ve výší 600 milionů eur. Východní partnerství nabízí 

prohloubení bilaterální spolupráce v: 

 uzavření nových dohod o přidružení zemím, které plní základní Kodaňská 

kritéria, 

 účast na  zónách volného obchodu, 

 dialogu o vízové politice a uzavření dohod o navrácení nelegálních migrantů, 

 spolupráci v oblasti energetické bezpečnosti, investice do infrastruktury, 

zvýšení energetické účinnosti, systém včasného varování pro případy přerušení 
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 zvláštní programy, pomáhajicí řešit potíže související s hospodářským a 

sociálním vývojem. 

EU nabízí novinku v rámci Východniho partnerství, která umožňuje šesti 

postsovětským státům se pravidelně scházet za účelem projednávání otázek v oblasti: 

 zásad dobrého vládnutí, 

 konvergence s politikami EU, 

 energetické bezpečnosti, 

 osobních kontaktů. 

Bylo vytyčeno pět prioritních iniciativ pro členské země tzv. vlajkové iniciativy, a to: 

 program pro zajištění větší ochrany hranic, 

 harmonizace trhů s elektřinou, podpora obnovitelných zbrojů a snížení 

energetické náročnosti, 

 společný nástroj pro malé a střední podniky, 

 jižní energetický koridor, 

 integrovaná reakce na přírodní katastrofy.
17

 

Pro východní země EPS se vztahuje iniciativa spolupráce pro černomořský region, 

která byla zahájena ze strany EU v roce 2007. Nehledě na skutečnost, že Ukrajina a Gruzie 

jsou jedinými státy Východního partnerství, jejichž území je lemováno Černým mořem tzv. 

Černomořská synergie se vztahuje kromě Běloruska na všechny země postsovětské šestky 

zemí.
18

 Černomořská synergie je novou iniciativou pro regionální spolupráci, která vznikla 

v roce 2007, protože do EU v té době vstupovaly dva nové státy, jejichž břehy omývá Černé 

moře. Iniciativa se zaměřuje na vytvoření prostoru prosperity, stability a bezpečnosti 

v Černomořské oblasti. 

1.2.1 Arménie 

                                                           
17

 Dostupné z: http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/vychodni-partnerstvi-posili-vazby-eu-s-

postsovetskymi-sousedy-005979 

18
 Dostupné z: http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/relations/framework/article_7239_cs.htm 
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Arménie je zakavkazskou zemí, s křesťanským náboženstvím. Hlavním městem 

republiky je Jerevan. Země se potýká s obrovskou nezaměstnaností a emigrací Má problémy 

s rozsáhlou chudobou obyvatel žijících na hranicích hmotné nouze. Země je zařazena do 

kvalifikace zranitelných zemí.   

Pro Arménii je typické nerovnoměrné rozdělení příjmů ve srovnání s dalšími chudými 

zeměmi SNS. Mimo jiné, země čelí problémům s nedostatkem zdrojů pitné vody, 

zaostávajícím odvětvím telekomunikačních služeb a dodávek energie. 

Po rozpadu monopolu sovětské ekonomiky klesl mezi lety 1991- 1993 reálný HDP 

Arménii téměř o 60 %. Osamostatnění mělo vliv na zhoršení mezistátních směnných relací v 

ekonomice. Konflikt v Náhorním Karabachu působil na celkovou politickou stabilitu ve státě 

a podkopával stabilitu ekonomickou. Koncem roku 1993 udělala Arménie nezbytné kroky 

proti  hyperinflaci a reálný HDP začal pomalu zase růst. Zdravá makroekonomická politika, 

úspěšný boj proti hyperinflaci a významné strukturální reformy v oblasti bankovního sektoru, 

revize daňových zákonů a privatizace státního majetku podpořily příliv nových investic do 

země.  

Nicméně se i přes významné reformy řadí bankovní sektor Arménie se řadí k málo 

rozvinutým. Úroková sazba je vysoká a doby splatnosti jsou krátké. Omezení takového rázu 

blokuje získání finančních prostředků na dlouhodobé investiční projekty tolik potřebné 

v oblasti technické infrastruktury. 

V polovině roku 2001 přijala Arménie dokument o strategii pro snižovaní chudoby a 

poukázala na tři hlavní pilíře snižování chudoby v zemi. Jedná se o: 

 udržitelný a spravedlivý hospodářský růst v zemi, 

 posílení veřejné správy a boj proti korupci, 

 opatření v oblasti zdravotnictví, vzdělávání a lidského kapitálu, sociální 

ochrany a ochrany životního prostředí. 

Současně vytvořila Arménie velké deficity na běžném úctě své obchodní bilance, 

protože liberální politika pro vnitřní a zahraniční obchod zapříčinila tendenci poklesu exportu 

a růstu importu do země. Podnikatelé v této zemi si stěžují na těžkopádné správní postupy a 
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netransparentní regulaci v zemi. Problémem je taky získání úvěru pro podnikatelské účely a 

náklady výrobních faktorů, zejména ceny energie. 

Také stoji za zmínku připomenout, že v oblasti veřejných financí vybudovala uvolněná 

politika a problémy s klesající hodnotou národní měny významnou úroveň zahraničního 

dluhu. 

Pro zemi by bylo výhodné provést rozsáhlejší restrukturalizaci monopolů, projednat 

jejích likvidaci nebo zefektivnění, dále zavést opatření k podpoře exportu, přilákat přímé 

zahraniční investice a posílit důvěru investorů. Nutná by byla také reforma soudnictví a 

posílení zásad právního státu. 

Země je členem WTO. Vstup do WTO představuje pro tento stát významný pokrok 

v oblasti přijetí mezinárodních a evropských hospodářských norem, upevnění obchodních 

vazeb s EU a zrychlení jednání o zřízení zóny volného obchodu, která představuje nedílnou 

součást dohody o přidružení. Dohoda o partnerství a spolupráci EU- Arménie byla podepsaná 

už v roce 1999. 

Na Arménii se vztahuje všeobecný systém preferencí EU, který představuje 

zvýhodněný přistup na trh EU ve formě sníženého cla pro výrobky pocházejících ze 176 

rozvojových zemi a území.
19

 V rámci všeobecného systému preferencí je Arménie zařazena 

do speciálního programu GSP+ pro rozvojové země, dostává se jí preferenčního zacházení 

v podobě přístupu více než šestí tisíc položek zboží na vybrané trhy v podstatě beze cla. Pro 

účast na takovém programu musela země přijmout 16 mezinárodních konvencí z oblasti 

lidských a pracovních práv a 11 konvencí v oblasti životního prostředí a „good governance.“ 

EU apeluje na všechny sousední členy, aby nevíjely tlak na změnu demokratického 

režimu a respektovaly demokratickou vůli této země, nepodnikaly žádné kroky s cílem zásahů 

do ekonomického a sociálního rozvoje.  

1.2.2 Ázerbájdžán 

Ázerbájdžán je zakavkazskou zemí, která je největší a nejvíce zalidněná v této oblasti. 

Hlavním městem je Baku. Země je spoluzakladatelem GUAM (Organizace pro demokratický 

                                                           
19

 Všeobecný systém preferenci je podporován EU od roku 1971 a to pro rozvojové země včetně Arménie. 
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a ekonomický rozvoj)
20

, je členem OSN (Organizace spojených národů), partnerem NATO 

pro mírový program a má stálé mise v Evropské unii a není členem WTO. V republice se 95% 

obyvatelstva hlásí k islámu. 

Malá část území Ázerbájdžánu pojmenovaná jako Náhorní Karabach je osídlená 

arménským obyvatelstvem, což vede k neustálým konfliktům. Konflikt mezi těmito zeměmi 

měl svůj počátek daleko v historii, ale ve válku  propukl na začátku devadesátých let záhy po 

rozpadu SSSR. Spor je nezanedbatelný i pro vztah Ázerbájdžánu s Tureckem, i když jejich 

hranice měří jen 13 km.  

Těžba ropy je nejdůležitějším odvětvím národního hospodářství státu. Přes hlavní 

město vede ropovod přepravující ropu z Kaspického moře, který spojuje Baku-Tbilisi-

Ceyhan
21

.  

Dohoda o partnerství a spolupráci EU- Ázerbájdžán byla podepsaná v roce 1999, ale 

vnitřní reformy a stabilita politické scény představují nezbytný předpoklad pro další rozvoj 

vztahů mezi EU a Ázerbájdžánem. 

1.2.3 Bělorusko 

Projekt Východní partnerství je založen na závazcích vůči společným hodnotám, 

včetně demokracie, právního státu, řádné veřejné správy a dodržování lidských práv, na 

zásadách tržního hospodářství, volného obchodu a udržitelného rozvoje, směřující k snižování 

chudoby.
22

 Bělorusko nesplňuje základní požadavek EPS, jako je demokratičnost. Stát je 

uzavřený, se socialistickou orientací a není členem WTO, což ztěžuje obchodní spolupráci s 

EU. Nicméně země není příjemcem, ale poskytovatelem všeobecného systému preferencí.
23

 

                                                           
20

 Organizace GUAM vznikla v roce 1997 a je tvořená Gruzií, Ukrajinou, Ázerbájdžánem a Moldavskem. 

21
 Ceyhan je město v Turecku. 

22
Převzato z: http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/relations/framework/article_7239_cs.htm 

23
 Přistup na trh ve formě sníženého cla pro rozvojové země. Existuji 3. Programy sníženého cla: GSP, GSP plus 

a EBA. 
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Dohoda o partnerství a spolupráci s EU byla podepsaná v březnu roku 1995. 

Ratifikační proces byl zmražen z důvodu nedostatku demokracie.
24

Z důvodu v té době 

rychlého nástupu nového prezidenta Lukašenka a nastolení jeho autoritativního vládního 

režimu Evropská unie se sama rozhodla, že zmíněná dohoda nebude ratifikována jejími 

členskými státy. 

V záři 2004 byl zaveden zákaz vstupu na území EU pro osoby tzv. Pourgouridesova 

seznamu. Tento seznam zahrnuje osoby, podílející se na zmizení několika režimu 

nepohodlných jedinců a těch, kteří zodpovídali za to, že tyto případy zmizení nebyly 

dostatečně vyšetřeny. Seznám byl rozšířen v prosinci 2004 roku po zfalšování 

parlamentárních voleb a potom ještě během roku 2006 byl doplněn o osoby nesoucí vinu za 

zmanipulování prezidentských voleb a následné brutální vypořádání se s opozičními 

demonstranty. Stejný scénář z roku 2006 se zopakoval v roce 2008 a v roce 2010. Současný 

Pourgouridesův seznám sčítá kolem 40 osob
25

. Zejména jeho poslední větší rozšíření 

poukázalo na jeho účinnost a smysl. Seznám měl velký ohlas mezi představiteli běloruské 

opozice a obyčejných občanů Běloruska. 

Vízová politika EU vůči Bělorusku zůstává jediným spolehlivým sankčním 

instrumentem na běloruský režim. I přes vzájemné zmražené vztahy obou stran, EU byla 

v letech 1998 až 2004 v Bělorusku největším finančním dárcem. Věnovala převážnou část 

dotace do oblasti spravedlnosti, vnitřních věcí a na zajištění ochrany hranic mezi Běloruskem, 

Litvou a Lotyšskem a na vybudování azylového systému. Nemalá částka z celkové dotace z 

EU připadla i na vypořádání se s následky jaderné katastrofy v Černobylu. Poté, co Bělorusko 

zavedlo systém schvalování pomoci z třetích stran, pomoc Bělorusku významně poklesla. 

Od doby vstupu střední a východní Evropy v roce 2004 do EU se projevil větší zájem 

o osud Běloruska ze strany Polska a Litvy. V listopadu roku 2006 zveřejnila Komise 

alternativní Akční plán nazvaného „Co může EU přinést Bělorusku“. Dokument je určen 

běloruskému režimu, má občanům vysvětlit výhody plynoucí se zapojení Běloruska do 

evropské politiky sousedství. Tento dokument narazil na významný problém v oblasti 

                                                           
24

 Plné využiti výhod ESP bude možné v případě, že Bělorusko zavede demokratickou formu vlády vzešlou ze 

svobodných a spravedlivých voleb. 

25
 Mezi osoby Pourgouridesova seznamu patří například: SIVAKOV JURIJ, ŠEJMAN VIKTOR, 

PAVLJUČENKO DMITRIJ, nebo taky NAUMOV VLADIMÍR. 
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zajištění jeho fyzické distribuce na běloruském území. Podobně jako Ukrajina by mělo byt i 

Bělorusko co nejdříve zapojeno do programů a politik EU pro jeho budoucí demokratický 

rozvoj.
26

 

EU doufá, že politikové provedou nezbytné reformy, upevní právní stát, zavedou 

sociálně- tržní hospodářství, obnoví úsilí o potírání korupce a lepší prostředí pro investice a 

podnikání. V roce 2010 bylo zahájeno jednání o dohodě, obchodu a spolupráci s Běloruskem.  

1.2.4 Gruzie 

 Gruzie je členem WTO. Za existence SSSR byla tato země vyhledávaným turistickým 

centrem. Po rozpadu sovětského bloku Gruzie čelila řadě ekonomických problémů, 

doprovázených nevýrazným růstem HDP. Slabý hospodářský růst doprovázel nárůst chudoby 

v zemi, která šla ruku v ruce s nerovnoměrným rozdělením příjmů měřeného Giniho 

koeficientem. Jako i ostatní rozvojové země, potýká se Gruzie s  kojeneckou úmrtností, což je 

spojeno se zaostávajícím zdravotnictvím. Zvýšilo se procento nemocných tuberkulozou a 

malárií.  

Existuje viditelný nedostatek základní technické a funkční sociální infrastruktury
27

. 

Země trpí obdobími sucha, nedostatkem zavlažovací a pitné vody.  

Kvalita vzdělávání prudce klesá. Je důležité zlepšit kvalitu vysokoškolského 

vzdělávání a posílit spolupráci v oblasti výměny studentů v rámci akademických programů 

typu Erasmus Mundus II (2009-2013)
28

, které pomohou mladým studentům seznámit se 

s Evropskou unií a jejími členskými státy. 

 Jsou zřejmé pomalé pokroky v oblasti strukturálních reforem. Problémem je 

spatřován v nedostatku veřejných financí, vedoucí k fiskální zdrženlivosti. Korupce 

podkopávala rozvoj soukromého sektoru. 

                                                           
26

 NEKVAPIL, Václav;  JEŽEK, Martin. Vnější vztahy Evropské unie. Praha: 2008, Asociace pro mezinárodní 

otázky. ISBN 978-80-87092-00-2. 

27
 Sociální infrastrukturou je myšlena funkční síť knihoven, divadel nebo taky vzdělávacích institucí jako jsou 

školy. 
28

 Program EU, určený k výměně a mobilitě studentů s mimoevropskými zeměmi. 
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I přes osamostatnění státu se krize ruské ekonomiky v roce 1998 roce projevili na 

ekonomice Gruzie. Rozpočtové příjmy státu byly zcela neschopné pokrýt výdaje na mzdy 

zaměstnanců veřejného sektoru a starobní důchody.  

V nedávné době proběhly v Gruzii vnitřní ozbrojené konflikty, do kterých zasahovala 

Ruská federace. Již od roku 2003, od dob „revolucí růží“
29

 a zvolení prezidenta Michaila 

Saakašviliho, vztahy Ruska a Gruzii se zhoršují. Roku 2006 Rusko přerušilo dopravní a 

poštovní spojení s Gruzií, uvalila embargo na gruzínské víno a minerální vodu z důvodu 

gruzínské genocidy vůči oseťanům, kteří se snažili odseparovat od Gruzie spolu s Abcházií.   

Jeden z největších obchodních partnerů Gruzie je Turecko. Pokles světové ekonomiky 

a pokračující ekonomické problémy v Turecku ovlivňují makroekonomický vývoj v Gruzii. 

Hospodářský vývoj v Turecku ovlivňuje do jisté míry i hospodářský cyklus Gruzie. 

1.2.5 Moldávie 

Moldávie je země, která prošla sovětskou nadvládou a která zdědila negativní 

důsledky z toho období. Od té doby stát udělal velký pokrok. Země se stala členem WTO a 

v rámci ESP podepsala dohodu o partnerství a spolupráci, díky které EU poskytla 

jednostranné preference do 1. 1. 2008 roku, nevztahující se na určité zemědělské výrobky. 

Cílem dohody bylo diverzifikovat vývozy Moldavska, a tím urychlit ekonomický růst v zemi. 

Dohoda o přidružení má sloužit jako nástroj reformního procesu a upevnění úlohy občanské 

společnosti. 

Hlavní město této země je město Kišiněv. Řeka Dněstr rozděluje celou zemi na dva 

regiony, které jsou navzájem v konfliktu. Problémem je Podněstří, kde vláda není schopna 

zvládnout situaci. Ve státě se vyskytli takzvaní podněsterští separatisté, kteří nerespektují 

legitimní moldavskou vládu v Kišiněvě. Problematickým centrem a destabilizační oblastí je 

Tiraspol, kde je existence rozsáhlé kriminální činnosti vykonávané také Ukrajincí. Vláda není 

představitelkou reálné moci na tomto území. 

V rámci Východního partnerství ke zlepšení situace v Podněstři bylo Europskou Unií 

vytvořená „EU Border Assistance Mission (dále EUBAM)“. EUBAM je poradní mise, byla 

                                                           
29

 Revoluce růží neboli růžová revoluce nastala v roce 2003 v Gruzii, po zvolení prezidenta Eduarda 

Ševardnadzeho, s cílem jeho svržení a nahrazení demokratičtějším kandidátem Michailem Saakašvilim. 
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vytvořená v 2005 roce na základě požadavků ukrajinské a moldavské vlády. Působnost 

EUBAMU se vztahuje na provádění kontrol na hranicích Ukrajiny s Moldavskem, konkrétně 

Ukrajiny s Podněstřím a pomáhá snížit trestnou činnost související s obchodováním s lidmi, s 

drogami, pašováním zboží a celními podvody. Dále mise podporuje sbližování norem v EU v 

oblasti správy hranic v Moldavské republice a Ukrajiny. Mise přispívala k mírovému řešení 

konfliktu v Podněstří, podporovala úsilí členských států EU pro regionální bezpečnosti, 

stability a prosperity. Mise byla časově omezena na 5 let a v roce 2010 vypršelá její doba 

platností.
30

  

Evropská Komise se kromě toho rozhodla přidělit 9 milionů eur na technickou pomoc 

k zlepšení pohraničního managementu na Moldavsko - ukrajinské hranici. Proto zřídila 

projekt pod názvem BOMMOLUK. Tento projekt také existoval do roku 2010 a realizátorem 

projektu byl United Nations Development Programme (dále UNDP). V rámci projektu mělo 

probíhat školení moldavských a ukrajinských pohraničníků. 

Potenciální vojenský konflikt by byl pro EU ohrožením z důvodu dlouhé hranice mezi 

Moldavskem a Rumunskem. EU očekává, že moldavští politikové a moldavské orgány 

vezmou na vědomí nezbytnost politické a ekonomické stabilizace a budou o ní usilovat.  

1.2.6 Ukrajina 

První dohoda o partnerství a spolupráci EU s Ukrajinou byla podepsaná v roce 1994. 

Právě tento rok se považuje za oficiální navázání prvních vztahů EU s Ukrajinou. Takový 

krok směrem k integraci s EU udělala Ukrajina jako první stát ze všech zemí bývalého 

Sovětského svazu. Tato dohoda měla vytvořit společné orgány, jejímž úkolem bylo realizovat 

vzájemnou spolupráci. Cílem bylo podpora demokracie, hospodářský rozvoj země, upevnění 

politické a kulturní spolupráce. Trvalo 4 roky, než dohoda vstoupila v platnost dne 1. března 

1998.   

Dalším krokem k integraci bylo přijetí Společné strategie pro Ukrajinu Evropskou 

radou roku 1999 v Helsinkách. Cílem takové strategie mimo jiné bylo upevnění demokracie a 

procesu hospodářského přechodu, spolupráce k posílení stability a bezpečnosti v Evropě, 

spolupráce v oblasti životního prostředí, energetiky a také jaderné bezpečnosti, spolupráce 

                                                           
30

 Dostupné z: http://www.eubam.org/en/about/context 

http://jobs.undp.org/
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v oblasti justice a hlavně regionální a příhraniční spolupráce se sousedními státy. Posléze 

neměla stávající vláda Ukrajiny zájem o spolupráci s EU. V praxi se ovšem jevilo, že Dohody 

o partnerství a spolupráci byly spíš deklarativního rázu a nepomáhaly transformaci v zemi a 

nevytvářely podněty k větším reformám. Zároveň je namístě uvést, že Ukrajina se obávala 

omezení svých pravomocí a také nebyla připravena k rozsáhlým změnám svých institucí. 

Na summitu Ukrajina - EU v roce 2004, nedostala Ukrajina statut země s tržní 

ekonomikou od Rady EU. Na tomto summitě byl podepsán Akční plán
31

 jehož implementace 

navazovala na Dohodu o partnerství a spolupráci. 

V říjnu 2006 v Helsinkách se konál summit mezi EU a Ukrajinou. Program summitu 

byl následujicí: 

 rozbor vztahů mezi Ukrajinou a EU, diskuze o rozšíření Dohody o partnerství a 

spolupráci. Jednání o rozšiření se plánovalo na rok 2007, protože prezident 

Juščenko komplikoval smlouvu požadavkém příslibu Unie k budoucímu 

členství Ukrajiny v EU, 

 dálší bod summitu byl věnován mezinárodním vztahům mezi Ukrajinou a 

jejími sousedy. 

Výsledkem summitu byla podepsaná Dohoda o vízové spolupráci a smlouva v roce 

2006 o zpětném vydávání osob nelegálně žijících na území EU. Teprve v  roce 2007 vznikla 

dohoda mezi EU a Ukrajinou tykající se zjednodušení vízového styku. Tato dohoda 

podepsaná dne 18. Června 2007, vstoupila v platnost dne 1. ledna 2008. Za hlavní cíl této 

dohody bylo považováno upevnění vzájemných kulturních, vědeckých a dalších vazeb EU 

s Ukrajinou. Zkoumány budou dlouhodobější cíle. Průzkum provede Komise ve spolupráci 

s ukrajinskými orgány a bude cílem je zrušení vízových povinností. 

Na summitu EU - Ukrajina, konaného v Paříži v roce 2008 byla Ukrajině nabidnutá 

možnost podpisu Asociační dohody, která by měla být uzevřená již v roce 2009.  

                                                           
31

 Akční plán vytýčil cíle v oblasti stabilizace instituci, demokratických procesů vlády, zajištění demokratického 

průběhu parlamentárních voleb, zajištění svobody médií a svobody slova, nešíření zbraní, přistoupení k WTO a 

další. 
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EU podepisuje s třetími zeměmi také dohody o obchodu a spolupráci. Od roku 2008 

pokračují jednání o této dohodě mezí EU a Ukrajinou. Tato dohoda by obsahovala preferenční 

prvek ze strany EU a byla by sjednána v bilaterálním obchodním vztahu k EU. 

Prostřednictvím této dohody by se zřídilo pásmo volného obchodu mezi těmito dvěma 

zeměmi. Dohoda o volném obchodě mezi Ukrajinou a EU by měla zajistit postupné 

začleňování Ukrajiny do vnitřního trhu EU, včetně rozšíření uplatňování čtyř svobod na tuto 

zemi. 

Na summitu EU – Ukrajina v roce 2008 a také na summitu konaném v Kyjevě v roce 

2009 byla uznána Ukrajina jako evropská země, která sdílí s některými členy EU společnou 

historii i společné hodnoty. Kvůli své geografické poloze, zdrojům, preferencím obyvatel je 

Ukrajina pro EU klíčovým regionálním partnerem. Jako každý evropský stát, splňující 

alespoň základní kodaňská kritéria se může ucházet o členství u EU. Mezi Kodaňská kritéria 

patří schopnost státu plnit závazky a základní politická a ekonomická kritéria. Povinná 

politická kritéria jsou institucionální stabilita, demokratičnost, právní stát a dodržování 

lidských práv. Ekonomickým kritériem je tržní systém hospodářství. 

Během roku 2008 se Ukrajina stala členem WTO, což jí umožnilo obchodovat s členy 

WTO na základě multilaterálních dohod. 

Společné prohlášení o Východním partnerství bylo podepsáno mezi EU a Ukrajinou 

v Praze dne 7. května 2009. Následně byl podepsán program přidružení EU - Ukrajina, který 

nahradil dohodu o přidružení a akční plán. Program přidružení byl podpořen na zasedání 

Rady pro spolupráci EU-Ukrajina v červnu 2009.  

Po některých nesrovnalostech v národním orientační programu Ukrajiny pro období 

2011-2013 EU vyzývala Ukrajinu, aby tento program více přizpůsobila programu přidružení 

EU-Ukrajina v rámci Východního partnerství. 

Ve vztazích EU a Ukrajiny obecně došlo v polovině 2009 roku k dosažení podstatného 

pokroku. Podařilo se zavést dialog mezi ukrajinským ministerstvem pro regionální rozvoj a 

výstavbu a Evropskou komisí o regionální politice a rozvoji regionální spolupráce. 

V otázkách životního prostředí nebyl pokrok mezi EU a Ukrajinou dostatečný.  
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V oblasti energetiky se roku 2005 EU snažila o spolupráci s Ukrajinou. Obě strany 

podepsaly memorandum o porozumění. Memorandum zahrnovalo oblasti jaderné 

bezpečnosti,
32

 integrace trhů s elektřinou a zemním plynem, zabezpečení dodávek energie a 

zlepšení standardů v uhelném odvětví. Konkrétní smlouva o Energetickém společenství byla 

podepsána v prosinci 2009 v Záhřebu. V roce 2009 se v Bruselu konala mezinárodní 

konference o investicích věnovaná modernizaci ukrajinské soustavy pro tranzit zemního 

plynu. Přijaté prohlášení obsahuje řadu pokynů pro tranzit zemního plynu
33

přes ukrajinské 

území.  

K porozumění došlo následně v roce 2009 v souvislosti s plynovou krizí
34

 v Evropě, 

kde bylo na společné mezinárodní konferenci přijato společné prohlášení o investicích 

směrovaných na modernizaci soustavy tranzitu zemního plynu. Vzájemná spolupráce by měla 

probíhat na nediskriminačním principu. Přínosem z vnitřního trhu se zemním plynem je růst 

konkurenceschopnosti, snižování cen, vyšší úroveň poskytování služeb, zabránění zneužívaní 

dominantního postavení a zvyšování celkové efektivity.
35

 

Potřebné jsou i nové dohody o zajištění dodávek energie včetně spolehlivé soustavy 

pro tranzit zemního plynu a ropy, rozšíření spolupráce v otázkách reformy plynárenství 

s cílem sladit tuto oblast s normami EU. Ukrajina ještě dodnes nepřijala nový zákon o 

zemním plynu, který by byl v souladu se směrnicí EU 2003/55/ES.  

Dále jsou nezbytné technické podpory pro zvýšení energetické účinnosti ukrajinské 

elektrické rozvodné sítě, snižování spotřeby energie a snižováni energetické náročnosti 

výroby. To by mělo ovlivnit výdaje na spotřebu energie a závislost na dovozu.
36

 

                                                           
32

 V dubnu 1986 postihlo oblast u města Kyjeva rozsáhlá ekologická katastrofa. Byla to havárii atomové 

elektrárny v Černobylu, následky které nese Ukrajina dodnes. 
33

Zdroj: http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/opening-of-eu-programmes-to-

ukraine.aspx?lang=cs 
34

 Krizi způsobila konflikt Ukrajiny s Ruskem o transferu plynu přes území Ukrajiny do Evropy. 

35
 EUR.LEX.EUROPA.EU. [online]. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 

26. června 2003 o společných. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/Notice.do?val=285616:cs&lang=cs&list=285616:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&

hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte 

36
Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/Notice.do?val=553972:cs&lang=cs&list=555431:cs,554772:cs,554665:cs,553972:cs,548309:cs,55
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1.3 Evropská sousedská politika a Rusko 

Rusko se na vlastní přání nechce účastnit EPS. V zahraničních obchodních a 

diplomatických vztazích Rusko vystupuje jako rovnocenný partner EU, a proto volí spíše 

cestu spolupráce s EU v podobě partnerství. Dle Rostovského summitu se dá usoudit, že se 

vztahy mezi oběma stranami oteplí. To, co způsobuje pnutí a zhoršuje vztahy mezi EU a 

Ruskem, je energetická politika. Neexistence právního nástroje v této oblasti je důvodem 

jejích problémů. 

EU a Rusko uzavřely dohodu o partnerství a spolupráci (1997), která předpokládá: 

 vhodný rámec pro politický dialog mezi oběma stranami, 

 podporou obchodu, investic a harmonizací hospodářských vztahů, 

 posílení hospodářské a politické svobody, 

 základ pro kulturní, finanční, sociální a hospodářskou spolupráci. 

Dohodou o partnerství a spolupráci z roku 1997 se Rusko zavázalo dodržovat základní 

zásady demokracie a lidských práv, vymezené Helsinským závěrečným aktem a Pařížskou 

chartou pro novou Evropu, dále se dvakrát ročně scházet na nejvyšších úrovních vlád za 

účelem politického dialogu, provést úpravu obchodu s principy GATT (WTO) a jiné závazky. 

Dohoda mj. hovoří o zlepšení kvality a bezpečnosti dodávek energie a formování energetické 

politiky. 

1.4 Východní partnerství a jeho vliv na energetickou politiku EU 

Jeden ze směrů EPS je energetika.  V obavě z další plynové krize bylo prioritou 

českého předsednictví navázání těsnějších vztahů s východními partnery. Myšlenka projektu 

Východní partnerství původně vznikla z Polsko - švédské  iniciativy.  

Summit Východního partnerství, konaný 7. května 2009 v Praze s postsovětskými 

státy Ukrajinou, Moldavskem, Běloruskem a členy zakavkazských republik byl, příležitostí 

k navázaní dialogu v oblasti energetiky. EU v této souvislosti přijala program s názvem 

                                                                                                                                                                                     
314:cs,543584:cs,534353:cs,526439:cs,523183:cs,&pos=4&page=1&nbl=391&pgs=10&hwords=&checktexte=

checkbox&visu=#texte 
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„Východní partnerství“, jehož cílem je posílení politických a hospodářských vazeb výše 

vyjmenovaných postsovětských republik. Program se odlišuje od evropských asociačních 

dohod, které předpokládají budoucí členství v EU. Evropská unie, do níž přes území těchto 

států proudí veškerý zemní plyn z Ruska, má zájem na tom, aby se tyto země rozvijely 

demokratickým směrem. Tyto východní země by se v budoucnu mohly stát zárukou distribuce 

plynu a jiných energetických komodit. 

Samotné země Východního partnerství se na těžbě energetických paliv podílejí málo (viz 

tabulka č. 1.4). Ze všech uvedených zemi se Arménie podilí na výrobě energie nejvíce. Je ale 

známo, že i v oblasti Kaspického moře jsou naleziště energetických paliv. Protože v Evropě 

stoupá spotřeba především zemního plynu, stává se EU více závislá na dodávkách. Proto 

východní partnerství je výhodné také z důvodu energetické diverzifikace, neboť výhodou je 

přístup EU na trh s palivy třetích zemí.  

Tabulka 1.3: Produkce energie
37

 zeměmi Východního partnerství v roce 2008. 

Země/ ukazatel Množství v kt vytěžené ropy nebo ropného 

ekvivalentu 

Arménie 797 

Ázerbájdžán 58,590 

Bělorusko 4,032 

Gruzie 1,077 

Moldávie 102 

Ukrajina 81,289 

Zdroj: The World Bank. 

Obzvlášť důležitým partnerem pro spolupráci s EU v energetických otázkách se stává 

Gruzie, která se účastní ESP. Gruzie díky své geografické poloze má výhodu reexportu ropy 

prostřednictvím ropovodů, které zcela obcházejí ruské území. Posílením spolupráce s Gruzií, 

by se dal vybudovat nový energetický most, který by vyřešil otázku závislosti EU na ruských 

energetických zdrojích a komplikacích s transferem ruské ropy. 

                                                           
37

 Výrobou energie je myšlená těžba ropy (ropy, kapalného zemního plynu a olejů z biomasy), zemního plynu, 

tuhých paliv (uhlí, pohonných hmot a dalších odvozených paliv), hořlavých obnovitelných zdrojů a odpadů. 

Všechny uvedené zdroje energie jsou považované za ekvivalenty olejů. 
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Za dalšího důležitého energetického partnera se považuje Ázerbájdžán a co se týče 

transferu plynu Ukrajina. Spolupráce s těmito zeměmi částečně vyřeší závislost EU na 

energetických palivech z Ruska.  

1.5 Problémy spojené s Východním partnerstvím 

Východní partnerství pro EU představuje vytvoření okruhu přátel. Vlastně toto 

rozhodnutí bylo trochu odvážné, protože tento okruh přátel EU je současně i okruhem přátel 

Ruské federace 

Přetahování si přátel na svou stranu způsobuje nejistou. Taková oblast přátel, 

nepatřících konkrétně nikomu, se jeví poměrně fluktuační a nestabilní. Komplikací je, že EU 

se svými sousedními zeměmi se zaměřuje na chování jiné, než kooperativní. Rusko si všímá 

takových vztahů a už od začátku, kdy odmítlo svou účast na Unijní EPS, se dívá na politiku 

sousedství států EU neklidně. Od doby, co proběhla „Oranžová revoluce“ na Ukrajině, to byl 

signál pro Moskvu, že se Ukrajina přiblížila více EU. Snahy EU o demokratický vývoj zemi 

Evropy a snaha pomoci vyřešit jejich „zamražené konflikty“ mohou se pro jiné země i pro 

Rusko zdát jako provokace. Na které straně bude Ukrajina ukáže budoucnost.
38
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2. Ekonomicko - politická analýza Ukrajiny 

Dnešní území Ukrajiny bylo postupně osídlováno od 7. stol. př. Kr. Skythy. Jižní 

oblasti území zasáhla řecká kolonizace, v jejímž rámci vznikla městská centra Pantikapaion, 

Chersonesos, Olbia a Tanais, sjednocená v 5. až 4. stol. př. Kr. do Bosporské říše. V 

lesostepních oblastech sídlily zemědělské a pastýřské kmeny, ve 2. stol. př. Kr. stepi obývali 

nomádští Sarmati, v 3. -6. stol. v době stěhování národů sem pronikali Gótové, Hunové a 

Avaři. Slovanské kmeny se na území Ukrajiny začaly usazovat v 8. a 9. století zvláště kolem 

středního toku Dněpru.
39

 

V 9. -13. století se Ukrajina stala centrem prvního východoevropského slovanského 

státu - Kyjevské Rusi, který byl největším a nejsilnějším státem Evropy v té době.  Na začátku 

prvního milénia už existovaly všechny prvky moderního státu: přijato křesťanství, ustálen 

panovník
40

 a primitivní právní řad, existence potenciální armády. Z utvořené staroruské 

národností se později vyčleňovali Rusové, Ukrajinci a Bělorusové. Ve 12. stol. začal proces 

fragmentace a stát se rozpadl na několik knížectví, v 1. pol. 13. stol. se většina území 

Ukrajiny dostala do nadvlády nově formované mongolotatarské Zlaté hordy. 

Po úpadku Zlaté hordy v 14. století bylo území Ukrajiny rozdrobeno a ovládáno 

litevským velkoknížectvím, polským královstvím, částečně Uherskem a Moldavským 

knížectvím. Část poddaných, kteří prchali před nevolnictvím do jihovýchodních oblastí 

Ukrajiny, se usídlila blízko Dněpru. Těmto lidem se říkalo kasaci a jejich střediskem se stala 

Záporožská Seč, kde si zakládali osady a žili nezávisle.  

V 15. století vznikl na jižní Ukrajině Krymský chanát, kterým začala osmanská 

expanze, ale východ země ovládala Moskevská Rus. R. 1569 byla uzavřena litevsko-polská 

unie, podle níž ukrajinské území připadlo Polsku, což vedlo k lavině protipolských povstání 

kozáků pod vedením hejtmana Bohdana Chmelnyckého. Na tzv. Perejaslavské radě r. 1654 se 

představitelé Ruska a kozáků dohodli o připojení levobřežní Ukrajiny k Rusku, což zaručilo 

udržet částečnou autonomii Ukrajiny více než 100 let. 
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V 17. století proběhlo rozdělení území dnešní Ukrajiny na pravobřežní a levobřežní 

část, přičemž pravobřežní část připadla Turkům, které však do konce 17. stol. ze země byli 

vyhnáni, zatímco většina levobřežní části byla připojena k Rusi.  

Na začátku 18. stol. se kozácký ataman Mazepa neúspěšně pokoušel sjednotit obě části 

Ukrajiny. Při druhém dělení Polska ovládlo Rusko i pravobřežní část Ukrajiny.  

V 19. stol. vznikaly tajné vlastenecké spolky, a členové byli pronásledováni ruskými 

úřady za vydávání časopisů s tematikou národního hnutí. 

První světová válka 1914- 1918 zasáhla naplno především západní Ukrajinu, která 

byla jedním z největších bojišť. V únoru 1919 však Kyjev dobyla sovětská vojska a předsedou 

vlády se na nedlouho stal Simon Petljura. Podle rozhodnutí pařížské mírové konference byla 

západní Ukrajina připojena k Polsku.  

Roku 1932 se Ukrajina stala součástí Sovětského svazu, ve kterém převažoval 

monopol komunistické strany. Industrializace a nucená kolektivizace zemědělství změnily 

ekonomickou a sociální strukturu země. Násilné metody vládnutí způsobily hladomor v roce 

1932, při kterém ztratilo život asi 5 mil. obyvatelstva.  

V letech 1941 až 1944 byla tato země okupována Německem a po 2. Světové válce 

byla k SSSR připojená i západní část Ukrajiny, která dříve patřila Polsku a Československu. 

Viktor Juščenko, bývalý prezident Ukrajiny rozhodl posmrtně vyznamenat Stepana Banderu, 

vůdce ukrajinských nacionalistů (OUN), kteří spolupracovali s nacistickým Německem, 

čestným titulem Hrdiny Ukrajiny. Za takový čin byl Viktor Juščenko ostře zkritizován ze 

strany EU. 

Doba komunistického režimu na Ukrajině trvala více než 50 let, teprve od dob 

Gorbačovovy perestrojky se nastartoval pomalá transformace ekonomiky s jasnou vizí tržního 

hospodářského systému.
41
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2.1 Současné politické problémy 

Po tom, co proběhla tzv. „Oranžová revoluce“ na konci roku 2004, vznikl konflikt o 

pravomoci mezi prezidentem a předsedou vlády. To oddálilo řešení institucionálních 

problémů a reformy ve veřejné, hospodářské a sociální sféře. Ty byly buď nedostatečně 

uplatněny nebo nebyly uplatněny vůbec. Ukrajina musí zahájit uplatňování reforem ústavní 

povahy, ve kterých jasně stanoví rozděleni pravomocí mezi prezidentem, vládou a 

parlamentem.  

Volební zákon z roku 2009, měl své nedokonalosti a to co se týče transparentnosti 

financování kandidátů, politických stran a předvolební kampaně a také volební pravidla 

zůstávají nadále tématem diskuzí. V roce 2010 proběhly změny ukrajinského volebního 

zákona přijaté Nejvyšší radou. Demokratické volby prezidenta probíhají pod dohledem 

volební pozorovatelské mise. Vysoká volební účast potvrzuje aktivní zapojovaní občanů do 

společenské volby. Rozmanité spektrum kandidátů zastupující různé politické cíle, nabízelo 

voličům skutečně velkou paletu možnosti výběru. Volební proces v roce 2010, ačkoliv měl 

transparentní průběh, byl doprovázen stížností předsedkyně vlády Ukrajiny Tymošenkové. 

Stížnost byla následně podána k nejvyššímu správnímu soudu, kde byla zamítnuta. Celou 

atmosféru volební kampaně narušovalo vzájemné obviňování kandidátů z podvodů. 

2.1.1 Krymský poloostrov 

Ještě za existence Sovětského srázu v roce 1954 Chruščov navrhnul a prosadil 

připojení ruského Krymského poloostrova k Ukrajině. Posléze patřila tato oblast více než 30 

let pod ukrajinskou správu. Od roku 1985 se v rámci perestrojky Gorbačova začaly na 

Ukrajině tvořit podmínky pro širší uplatňovaní demokracie. Separace Ukrajiny od SSSR byla 

zřejmá, roku 1990 schválil ukrajinský parlament Deklaraci o státní svrchovanosti Ukrajiny, 

která uplatnila nadřazenost republikových zákonů nad celosvazovými, utvoření vlastní 

armády a vlastních bezpečnostních sil, zavedla svůj bankovní systém. Na deklaraci 

navazovalo schváleni zákona o hospodářské nezávislosti republiky, přestal v zemi existovat 

sovětský systém a bylo povoleno zrovnoprávnění všech druhů vlastnictví. Nezávislost 

republiky nastartoval konflikt s Ruskem o poloostrov Krym a přinesl politickou nestabilitu 

celého sovětského svazu. Ukrajina vyhlásila 24. srpna 1991 bez ohledu na další osud 
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Sovětského svazu svou samostatnost, referendum potvrdilo Deklaraci o státní svrchovanosti a 

prvním zvoleným prezidentem se stal Leonid Kravčuk.
42

  

2.1.2 Vztah Ukrajiny s Ruskem 

Klíčovou roli pro Ukrajinu vždy hrálo sousedství s Ruskou federací. Od doby trvání 

Sovětského svazu (od 1922 do 1991) se formovaly určité internacionalizační vazby mezi 

těmito dvěma zeměmi. Do současné doby trvají těsné teritoriální, historické, kulturní a 

hospodářské vazby obou zemí. Rozvíjející se internacionalizace ekonomik podporovala 

tendenci k prohlubování interdependenčních vazeb vzájemné závislosti národních ekonomik 

na sobě, které se aktivně zapojovaly do mezinárodní dělby práce. Interdependence, která sama 

o sobě představuje složitý komplex forem a oblastí dvoustranných či jednostranných 

závislostí, vytváří optimální podmínky pro přechod k takovým formám, nástrojům a metodám 

mezinárodních ekonomických styků, které mohou být již vlastní i ekonomické integrace
43

 

Ukrajiny a Ruska.  

Během posledních pár let se situace změnila a v současnosti se Ukrajina zaměřila na 

prohloubení spolupráce s dalšími regiony a mezinárodními organizacemi. Zájem Ukrajiny o 

členství v Evropské unii podnítil tendenci rozdělení státu na východní a západní část. Ve 

východní části země je velice zřejmý ruský vliv a většina obyvatel tady mluví rusky a mají 

své příbuzné v Rusku na rozdíl od západní poloviny země, která je spíše proevropská. 

Současná vláda Ukrajiny se snaží o omezení kulturního vlivu na svoji zemi ze strany 

Ruska, jde o zákaz mluvení rusky ve všech školách, na úřadech a zákaz vedení veškeré 

dokumentace v ruštině. Přitom je třeba uvést, že Ukrajina ratifikovala Rámcovou úmluvu 

Rady Evropy o ochraně národních menšin a Evropskou chartu regionálních či menšinových 

jazyků. Úřady Ukrajiny byly vyzvány k většímu úsilí v podpoře menšinových společenství 

v zemi tím, že jim umožní právo na vzdělání v jejich jazyce. 

Jednání vlády způsobuje odpor, nepřátelství a nedůvěru k rusky mluvicím lidem. 

Uzákoněny je povinný překlad ruských filmů verbálně, nebo méně často pomocí titulků do 
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ukrajinštiny v televizních mediích a zakazování některých ruských televizních programů 

státní televize. Všechno jsou to faktory nepřirozeného „kulturního násilí“, produkující na 

východě státu určitou averzi vůči vládě, která se zdá být protiruskou, na západě země stejné 

zásahy vyvolávají až xenofobii. Xenofobijní nálady proto vznikají kvůli zásahům do kultury, 

mají subjektivní charakter a objevují se v důsledku působení faktorů politických nebo 

ideologických. Tyto faktory jsou považovány za oslabující nebo ohrožující síly a mohou být 

následkem fragmentace samotného státu, způsobují vzájemnou nenávist ve státě a podporují 

rozdělení země v případě Ukrajiny na východní a západní část.  

Vrchol „studené války“ mezi Ruskem a Ukrajinou se stal v době nepokojů na Kavkaze 

v roce 2008, u separace Jižní Osetie. Zjištění, že konfiskované zbraně u gruzínských 

povstalců byly modernizovány a dodávány ukrajinskými firmami ilegálně, definitivně 

ochladil vztahy těchto zemí.  Ukrajina byla obviněná z ilegálního pašování zbraní. 

Ukrajina má i vlastní problémy moderní doby, týkající se jak přírodního prostředí, 

demografického rozvoje společnosti, rozsáhlé urbanizace v zemi, tak i byrokracie, stability 

vlastního měnového systému nebo fiskální problémy po následcích ekonomické krize. 

2.1.3 Ukrajina a NATO 

Ukrajina není členem, je pouze partnerskou zemí NATO. Fundamentem vztahů 

Ukrajina - NATO je charta, podepsaná v 1997 roce o zvláštním partnerství. V roce 2002 byl 

přijat plán akcí, který umožňoval operace na podporu míru pomocí vojenské spolupráce, 

podporoval reformu obraného sektoru a koordinoval další ozbrojení. Dialog o vstupu 

Ukrajiny do NATO se začal až v roce 2005 a v roce 2008 již byla podepsaná deklarace o 

doplnění charty Ukrajina - NATO o posílené vzájemné spolupráce. Ministři zahraničních věci 

NATO se domluvili na poskytnutí pomoci Ukrajině na provedení nezbytných reforem 

především v obranném sektoru.
44

 V roce 2009 byl přijat každoroční národní program, který se 

skládá s 5 částí a zabývá se oblastmi ekonomickými, politickými, právními, dále otázkami 

obrany a bezpečnosti. V aktuální době však neprobíhá mezi Alianci a Ukrajinou usilovná 

spolupráce. Na víně je neochota současného ukrajinského prezidenta Janukoviče.
45
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ekonomiky. 
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Tabulka 2.1. Spolupráce Ukrajiny a NATO. 

Rok Přijatá legislativa 

1997 Charta Ukrajina - NATO o zvláštním partnerství 

2002 Plán akcí 

2008 Deklarace o doplnění charty Ukrajina - NATO 

2009 Každoroční národní program 

Zdroj: vlastní úprava 

Členství v Alianci současně nabízí příležitost stát se privilegovaným státem 

chráněným před ohrožováním své suverenity a bezpečnosti. Členství v NATO by bylo ve 

strategickém zájmu Ukrajiny a rovněž by pro ni znamenalo důležitou společenskou volbu. 

Poskytlo by pevné záruky pro zachování ukrajinské suverenity, národní identity a územní 

celistvosti, a zároveň by pomohlo k posílení a pokračování demokratických reforem na 

Ukrajině. Další pokrok v dodržování euroatlantických demokratických norem by rovněž 

chránil a podporoval nejen rozkvět tradic a kultur národnostních menšin, ale rovněž rozvoj 

ukrajinské občanské společnosti.
 46

  

V současné době má Ukrajina do NATO zavřenou bránu. Podmínkou vstupu do 

Aliance je odchod cizích vojáků z území vstupujícího státu a vymezení hranic státu. Konflikt 

s Ruskem o Krymský poloostrov a podpis smlouvy o propůjčení Rusku mořského přistavu 

v Ukrajinském Sevastopolu na dobu 25 let definitivně zablokoval veškeré snahy Ukrajinců o 

vstup do NATO.  

Cesta ke vstupu do NATA není snadná. Aby armáda odpovídala parametrům Aliance, 

po vstupu země do NATO, musí být neustále modernizovaná. Zbraně by se musely kupovat z 

USA nebo Ruska. Tady se naskytuje ekonomická dimenze prodeje a distribuce zbraní. 

2.2 Současné ekonomické problémy 

Od vyhlášení nezávislosti do současné doby prošla Ukrajina řadou přeměn a zažila 

hodně těžkých a problematických chvil. Ekonomická a politická transformace je procesem, 

který je náročný a dosti problematický. Tento evropský stát se potýká s podobnými problémy 
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postkomunistických ekonomik v transformaci, které usilují o vytvoření vlastní tržní 

ekonomiky.  

Zhruba do roku 2000 se ukrajinské hospodářství potácelo v obrovské krizi ztíženou 

velkou inflací. V postkomunistické historii zažila Ukrajina i horší časy. V první polovině 

devadesátých let byla zaznamenána doba vývoje hyperinflace. Ukrajina dokonce drží světový 

rekord za největší inflaci během kalendářního roku. Takový trend v ekonomické minulosti 

země zanechal následky obrovské nezaměstnaností. 

Během železné opony Ukrajina byla jedním z ekonomicky nejsilnějších států 

sovětského bloku. Po rozpadu centralizovaného systému ekonomiky a hospodářské 

transformaci s inflačními otřesy mnoho podniků bylo vlivem neprůhledné privatizace a 

nerentability v novém tržním prostředí zavřeno.  

Graf č. 2.1: Průběh inflace a růst HDP během roků 2006 - 2009. 

 

Zdroj: Vlastní úprava. 

Hospodářský růst, který se dostavil během posledních několika let, se značně zpomalil 

a Ukrajina dnes čelí narůstajícím ekonomickým potížím.  

Finanční krize na Ukrajině měla svůj začátek někde v roce 2007, následně propukla 

v druhém kvartálu roku 2008 a měla svůj vrchol v roce 2009. Světová hospodářská krize 

vyvolala ekonomickou stagnaci země a taky měla negativní vliv na politickou stabilitu. 
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Následky této krize nese Ukrajina dodnes. Podobný osud zasáhl všechny ekonomicky slabé 

země. 

Tabulka 2.2: Makroekonomické ukazatele Ukrajiny v 2009 roce. 

HDP 113,5 mld. $ 

HDP/obyvatele 8,732 $ ročně 

Růst GDP -15, 1 % 

Nezaměstnanost 6,4 % 

Pracovní síla 22,15 mil. 

Inflace 15,9 % 

Deficit - 5,6 % HDP 

Statní dluh 83, 8 % HDP 

Obchod se zbožím 75, 0 % HDP 

Saldo běžného účtu platební bilance -1,48 % HDP 

Zdroj: vlastní úprava. 

Ukrajina se považuje za chudou zemi, HDP činilo 113,5 mld. $ v roce 2009 a HDP 

v očištěných cenách na osobu 8,732 $ za rok. Ukazatel HDP na obyvatele Ukrajiny je jeden 

z nejnižších v Evropě.  

V roce 2009 reálný růst GDP na Ukrajině se vyvíjel dokonce záporně: -15, 1 %, 

nezaměstnanost stoupla na 6,4 % a inflace se vyšplhala na 15,9 %.  V důsledku recese poklesl 

export Ukrajiny a saldo běžného účtu platební bilance se dostalo na -1,48 % HDP ve stejném 

roce. 

Obchod je hnací silou hospodářského růstu, neboť integruje rozvojové zemi do 

světového hospodářství. Hodnota obchodu se zbožím na Ukrajině činila 75 % HDP. Z takové 

hodnoty lze usoudit, že pro Ukrajinu výměna zboží hraje významnou roli.   

Abychom mohli posoudit ekonomickou výkonnost země, musíme nejdřív analyzovat 

spíše hodnotu zaměstnaností, než nezaměstnanosti. V období od roku 2006 bylo na Ukrajině 

zaměstnáno přes polovinu obyvatel, konkrétně tato hodnota se pohybovala v rozmezích od 

50% do 54 %. Vývoj nezaměstnaností v zemi byl docela konstantní, od roku 2006 se 

pohybovál na úrovní 6 %. Vzhledem ke krizi nezaměstnanost vyrostla na 8,8 % v roce 2010.  
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Aktivní pracovní síla na Ukrajině dosahovala 22,15 mil. v roce 2009. Takový údaj 

poukazuje na to, že jen polovina obyvatel Ukrajiny je hodnoceno jako práceschopné. Na 

takovém výsledku se podepsalo věkové složení obyvatel země. Ukrajina je evropskou zemí a 

vývoj její demografické struktury obyvatel je podobný členským státům EU. Také zde platí, 

že ve státě pokračuje trend stárnutí populace a roste počet občanů v důchodovém věku. 

Dle světové zprávy o konkurenceschopnosti ekonomický výkon a také vládni 

výkonnost Ukrajiny rostly, nicméně v roce 2009 a 2010 se zastavily. Ukazatel vládni 

výkonnosti je hodnocen výše, než ekonomická výkonnost země. Ukazatel podnikání se 

zlepšil, ale v roce 2010 se nezvýšil. Index infrastruktury měřený dle World Competitivenes 

Yearbook rostl do roku 2009, kde dosáhl 48 bodů, ale v roce 2010 viditelně spadl na hodnotu 

41bodů.
47

 

Ukrajina se dá označit za ekonomiku oslabenou, křehkou a nekonkurenceschopnou 

v porovnání s ostatními zeměmi EU. Dle světové zprávy o konkurenceschopnosti celková 

konkurenceschopnost v Ukrajině rostla, a v roce 2010 dosáhla 57 bodů hodnocení, ale nadále 

 nedosahovala průměru EU.  

2.2.1 Vývoj a sladěnost hospodářských cyklů 

Porovnáním hospodářského cyklu Ukrajiny s jinými ekonomikami zjistíme, zda je 

Ukrajinská ekonomika více závislá na hospodářském cyklu Ruské federace nebo na EU. 

Samotný vývoj hospodářského cyklu nelze poměřit, protože to je imaginární veličina, která je 

neměřitelná. Jediným způsobem jak lze naznačit vývoj hospodářského cyklu, je zachycení 

vývoje produktu ekonomiky. Takovým způsobem lze alespoň hrubě poměřit komptabilitu 

hospodářských cyklů Ukrajiny s jinými ekonomikami.   

Vycházíme ze skutečnosti, že na hospodářský cyklus působí makroekonomické 

veličiny, jako jsou: cenová hladina, agregátní poptávka a nabídka, produkt ekonomiky. 

                                                           
47

 WORLD COMPATITIVENESS REPORT. 2009. [online]. Ukrajina. Dostupné 

z: www.worldcompetitiveness.com  
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Graf 2.2: Determinanty hospodářského cyklu. 

 

Zdroj: vlastní úprava. 

Na hospodářský cyklus má vliv vývoj produktu v ekonomice. Samotný vývoj produktu 

(reálný HDP) závisí na cenové hladině, korigující ustálení agregátní nabídky a agregátní 

poptávky v ekonomice.  

V této analýze nebudu srovnávat reálný HDP v zemi, ale zaměřím se na vývoj HDP na 

obyvatele, protože reálná ekonomická konvergence země se projevuje sbližováním se své 

ekonomické úrovně měřené pomocí HDP na obyvatele. Z grafu je vidět, že hospodářský 

cyklus Ukrajiny je více sladěn s hospodářským cyklem světové ekonomiky. To znamená, že 

ekonomika Ukrajiny se neodvíjí z větší míry od ekonomiky Ruska. 

Ukrajina patří do chudších států Evropy. Průměr HDP na obyvatele se vyvíjí shodně 

s vývojem světového průměru HDP na obyvatele. Na základě hodnocení absolutních veličin, 

z grafu vyplývá, že Ukrajina se vzdaluje od vysoké hodnoty HDP na obyvatele v paritě kupní 

síly od průměru EU, ale blíží se vice hodnotě HDP na obyvatele Ruska. 
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Graf č. 2.3: Porovnaní vývoje HDP na obyvatele Ukrajiny s jinými ekonomikami 

do roku2009. 

 

Zdroj: vlastní úprava. 

Posoudíme dynamický vývoj HDP na obyvatele Ukrajiny s ekonomikami Ruska a EU. 

Pro posouzení sladěnosti hospodářských cyklů hraje roli vizuální podobnost křivek HDP na 

obyvatele, nebo jinak řečeno posoudíme jenom synchronnost volatility křivek. Hospodářský 

cyklus Ukrajiny se poněkud odlišuje od křivky, znázorňující průměr HDP na obyvatele 

Ruska. Z toho taky je patrné, že Ukrajina ne kopíruje tvar křivky Ruské federace a má jiný 

hospodářský cyklus, odlišující se od hospodářského cyklu Ruska. Ukrajina nemá sladěný 

hospodářský cyklus ani s EU. Dalo by se konstatovat, že Ukrajina má vlastní hospodářský 

cyklus, který není ovlivněn ani hospodářským cyklem Ruska ani hospodářským cyklem EU. 

Ukrajina se vyvíjí shodně s vývojem světového hospodářského cyklu. 

2.2.2 Ukrajina a WTO 

 Postup k Dohodě o zřízení WTO
48

 je obtížný a časově náročný proces. Dříve, než 

došlo k jednání o protokolu o přístupu Ukrajiny, muselo dojít k uzavření dvoustranných 

                                                           
48

 WTO: Světová obchodní organizace, vznikla 1. 1. 1995 v rámci Uruguayského kola a má sídlo v Ženevě. Je  

organizací zabývající se obchodem se zbožím, službami a pravý z duševního vlastnictví. Organizace je 

právnickou osobou, do jejich funkcí se řadí odstranění diskriminace, zavedení nediskriminace v mezinárodním 

obchodě mezi obchodními partnery, odstraňovaní praktik typu exportní podpory nebo dumpingu, spravování 

mechanismu, přezkoumávání obchodní politiky.  
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obchodních dohod se zainteresovanými členskými státy nebo integračními seskupeními 

WTO. Teprve po uzavření těchto dvoustranných smluv začala zásadní jednání o podmínkách 

přístupu. Rozhodnutí o přístupu Ukrajiny do WTO bylo přijato Konferencí ministrů složenou 

ze zástupců všech členů WTO, která jej schválila dvoutřetinovou většinou.
49

 

 Dohoda o vstupu Ukrajiny do WTO, po zdlouhavém procesu, byla podepsaná 

poměrně nedávno, a to 5. února 2008. Tímto krokem se vstupující země zaváže dodržovat 

podmínky a zásady stanovené Světovou obchodní organizací, mezi které patří odbourávání 

tarifních a netarifních překážek zajištujících liberalizaci mezinárodního obchodu. Taková 

opatření podporují růst vzájemného obchodování a hospodářskou spolupráci ve světě, což 

Ukrajině otevřelo příležitost k exportu především jejího průmyslového a zemědělského zboží. 

Dovozcům přinese snížení nákladů a omezení administrativních překážek a barier, investorům 

jistotu a celkové ekonomice stabilitu.  

Struktura dohod WTO je členěná z pohledu závaznosti do dvou skupin: 

 mnohostranné obchodní dohody. Tyto dohody musela Ukrajina povinně 

přijmout jako členský stát WTO. Jedná se tedy o: 

a. mnohostranné dohody o obchodu se zbožím, 

b. všeobecná dohoda o obchodu se službami, 

c. dohoda o obchodních aspektech práv k duševního vlastnictví, 

d. ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů, 

e. mechanismus přezkoumávaní obchodní politiky. 

 vícestranné obchodní dohody, které jsou dány ke zvážení členským státům, zda 

je přijmou či nikoli.
50

 

Výše zmiňované mnohostranné dohody o obchodu se zbožím zahrnují dohodu o 

zemědělství, dohodu o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření, dohodu o textilu a 

ošacení, dohodu o technických překážkách obchodu, dohodu o aspektech investičních 

opatření atd.  

                                                           
49

 ROZEHNALOVÁ, N. Právo mezinárodního obchodu. 3. Vydání. Praha : Wolters Kluver, ČR, a. s., 552 s. 

ISBN 978-80-7357-562-5. 

50
 Tamtéž 
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Před vstupem do WTO se Ukrajina se považovala za stát poměrně diskriminační a 

byrokratický. Zatímco EU poukazovala na existenci různých obchodních překážek ze strany 

Ukrajiny a nepružnost legislativního systému, Ukrajina hlásala opak: stále úspěšné 

prosazování požadavků, standardů a norem EU, souhlasně s Dohodami o partnerství a 

spolupráci. Odstranění kvantitativních omezení a zrušení cel bezesporu přinesl výhody, ale na 

druhou stranu omezení výše cel vedlo ke snížení státního rozpočtu, snížení státních dotací a 

subvenci exportérům, nemluvě o způsobených problémech v různých odvětvích. Nejvíce to 

poznamenalo farmaceutickou, zemědělskou produkci, výrobu IT produktů a dřevařský 

průmysl. 

Vstup Ukrajiny do struktur WTO celkově prospěl ekonomice země a přispěl 

k liberalizaci obchodu se zbožím a službami. V průběhu roku 2008 je možné sledovat docela 

rychlý nárůst obchodu se zbožím na podílu HDP země. Díky krizi, která se odehrála 

v posledních létech a zasáhla také Ukrajinu, došlo k poklesu obchodu se zbožím v podílu 

HDP země na 75 % v roce 2009. 

Graf č. 2.4: Vývoj obchodu se zbožím a službami na Ukrajině v letech 2006-2009. 

 

Zdroj: vlastní úprava. 

WTO pokrývá i oblast služeb dohodou, která má název GATS. Vývoj obchodu se 

službami na Ukrajině také zaznamenal dobré výsledky a to rozšíření obchodu se službami za 

podmínek postupné liberalizace a větší transparentnost. Toto odvětví před vstupem Ukrajiny 

do WTO patřilo tradičně do oblastí, které spadaly do regulace národní vlády a v některých 
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případech tam patřily i velké domácí podniky. Šlo o otázky spojené s poskytováním služeb 

v oblasti letecké dopravy, finančních služeb, telekomunikací a další. 

Pro vystoupení z WTO je zapotřebí odstoupit od Dohody o zřízení. Zrušení platí 

současně pro Dohodu o zřízení a také pro mnohostranné obchodní dohody. Odstoupení je 

možné po uplynutí lhůty šesti měsíců od data, kdy ředitel WTO obdrží písemnou notifikaci o 

odstoupení. O odstoupení se zatím neuvažuje. Ekonomice Ukrajiny po vstupu do WTO se 

vede celkem dobře. Země se pomalu dostává z finanční krize, která propukla v druhém 

kvartálu roku 2008.  
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3. Finanční pomoc EU 

3.1 Poskytovatelé pomoci Ukrajině 

EU je největším poskytovatelem finanční pomoci Ukrajině. Už v době socialistického 

režimu na Ukrajině vynaložila EU na projekt spojený s vyrovnáním se s následky katastrofy 

černobylské jaderné elektrárny více než 620 milionů eur. Od skončení socialistického a 

nastolení demokratického režimu věnovala EU na pomoc této zemi v rámci různých programů 

do roku 2007 téměř 2,5 miliardy eur.
51

  

EU poskytuje finanční pomoc prostřednictvím projektů Východního partnerství a také 

prostřednictvím jiných vnějších finančních nástrojů.
52

 Úkolem evropské Komise je zajistit 

soulad mezi těmito jednotlivými nástroji. Země EPS, včetně Ukrajiny, používají výhodných 

půjček z Evropské investiční banky (EIB). Plánuje se zřízení zastoupení EIB v Kyjevě, čímž 

bude posílena její činnost na Ukrajině. Na období 2007–2013 je vyčleněno 8,7 miliardy eur 

pro jižní evropskou politiku sousedství a 3,7 miliardy eur pro východní evropskou politiku 

sousedství (včetně zemí Jižního Kavkazu, které nebyly zahrnuty do předchozího mandátu pro 

poskytování úvěru Evropské investiční banky) a Rusko.  

Podporu na transformaci ekonomiky v zemích střední a východní Evropy zajišťuje 

také Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD)
53

. Smlouva o založení této banky byla 

podepsána po rozpadu Sovětského svazu. Členy této banky jsou vedle států EU některé 

neevropské státy jako USA, Kanada, Austrálie a další. Výběrová řízení na Ukrajině realizuje 

přímo EBRD. Sektorově není fond omezen, geograficky je určen výhradně na spolupráci se 

zeměmi realizující operace EBRD, které jsou mezinárodně vykazatelné jako rozvojové. Do 

rozvojových zemí patří také země Východního partnerství včetně Ukrajiny a další asijské 

země bývalého východního bloku včetně Mongolska.
54

 EBRD poskytuje zemím, jako je 

Ukrajina, zvýhodněné úvěry na rekonstrukce jejich infrastruktury. 

                                                           
51 NEKVAPIL, Václav;  JEŽEK, Martin. Vnější vztahy Evropské unie. Praha: 2008, Asociace pro mezinárodní 

otázky. ISBN 978-80-87092-00-2. 
52

 EU může poskytovat pomoc také prostřednictvím EIB. 

53
 EBRD- Evropská banka pro rozvoj a spolupráci patři do tzv. skupinu WB (světové banky).  

54
 Dostupné z: http://www.irucz.ru/cz/zpravy/1-/106000000000-kazachstan/000-/106000616000-almaty-

(samospravne-mesto)/104-neuvedeno/20471-projekt-ebrd-pro-ceske-firmy--kazachstan/ 
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USA rovněž finančně pomáhá Ukrajině v rozvoji demokratických institucí a 

standardů. Z 15 % celkové částky poskytnuté ze strany EU na tento účel, poskytují USA 30 % 

na podporu demokracie. 

3.2 Zaměření projektů 

Summit EU-Ukrajina, důležitý pro příjemce a poskytovatele projektových akcí, se 

uskutečníl 22. listopadu 2010 roku v Bruselu. Na tomto zasedání byl podepsán protokol 

povolující Ukrajině uskutečňovat projekty financované EU. Protokol ke stávající dohodě o 

partnerství a spolupráci otevírá Ukrajině možnosti účastnit se programů EU. Problematika 

projektů je spojená s obchodováním a podnikáním, energetikou a informačními 

a komunikačními technologiemi.
55

 

Pro bohaté a rozvinuté státy, kteřé vystupují jako investoři, je důležité koncentrovat 

zájem na ochranu zacházení s poskytovanými financemi v hostitelském státě. V záležitostech 

mezinárodniho pohybu investic nebo financí převládají dvoustranné dohody, ve kterých lze 

jasně určit patřičný standard zacházení s peněžními prostředky určených na realizaci projektů 

EU. 

Každá smluvní strana může vypovědět protokol písemným oznámením druhé straně. 

Smlouva pozbývá platnosti šest měsíců poté, co byla oznámena. Přerušení smlouvy nemá vliv 

na případné provádění kontrol a inspekcí. Každé tři roky od vstupu protokolu v platnost 

mohou obě strany přezkoumat obsah provádění smluv.
56

  

Současnou legislativu pomoci upravilo nařízení zřizující nástroj sousedství a 

partnerství za účelem poskytování pomoci pro vytvoření oblasti prosperity a dobrých 

sousedských vztahů pro partnerské země. Nástroj se používá ve prospěch partnerských zemí a 

jejich regionů v rámci přeshraniční a meziregionální spolupráce. EU věnuje pozornost 

                                                           
55

Dostupné z: http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/opening-of-eu-programmes-to-

ukraine.aspx?lang=cs 

56
 Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/Notice.do?val=520397:cs&lang=cs&list=554158:cs,553969:cs,553972:cs,539378:cs,525136:cs,52

0397:cs,520372:cs,519965:cs,519580:cs,519036:cs,&pos=6&page=1&nbl=544&pgs=10&hwords=&checktexte

=checkbox&visu=#texte 
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programům rozvíjejícím hodnoty, na kterých je postaveno fungování samotné Unie Projekty 

na Ukrajině se snaží podpořit hodnoty svobody, demokracie, respektování lidských práv a 

základních svobod, principy právního státu. Prostřednictvím dialogu a spolupráce se EU snaží 

podporovat oddanost těmto hodnotám v partnerských zemích.  

Rozsah pomoci spočívá v podpoře rozšířené spolupráce a rostoucí integrací mezi EU a 

partnerskou zemí. EU pomáhá v provádění dohod o partnerství a spolupráci, dohod o 

přidružení nebo jiných stávajících a budoucích dohod. Rovněž podněcuje úsilí partnerských 

zemí na podporu dobrého vládnutí, spravedlivého společenského a hospodářského rozvoje. 

Pomoc Ukrajině se použije na podporu opatření v rámci těchto oblastí spolupráce pro: 

 politický dialog a reformy, 

 regulačnímu a legislativnímu přiblížení evropským standardům, zejména účasti 

partnerských zemí na vnitřním trhu EU a zintenzivnění vzájemného obchodu, 

 posílení vnitrostátních institucí a orgánů odpovědných za účinné implementace 

politik pokrytých dohodami o přidružení, dohodami o partnerství a spolupráci 

a jinými mnohostrannými dohodami, jichž je Unie nebo jeho členské státy a 

partnerské země smluvními stranami, 

 podpora právního státu a řádné správy věcí veřejných, boj proti korupci a 

podvodům především v politické sféře, nestrannost a výkonnost soudního 

systému, 

 podpora udržitelného rozvoje ve všech oblastech, 

 úsilí o regionální a místní rozvoj ve venkovských i městských oblastech, 

zvyšování jejich potenciálu za účelem snížení disparit, 

 podpora ochrany životního prostředí, ochrany přírody a udržitelné správy 

přírodních zdrojů, mořských zdrojů a pitné vody, 

 podpora politik OSN zaměřených na snižovaní chudoby s cílem pomoci 

dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí, 

 podpora multikulturního dialogu, mezilidských kontaktů, včetně vztahů se 

zeměmi přistěhovalců žijících v členských státech, spolupráce mezi kulturními 

institucemi, 

 podpora spolupráce zaměřené na ochranu historického a kulturního dědictví, 

rozvoj cestovního ruchu, 
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 příhraniční spolupráce prostřednictvím na podporu udržitelného 

hospodářského, sociálního a ekologického rozvoje hraničních regionů a 

integrovaného územního rozvoje na vnější hranici EU, 

 poskytování podpory po krizových situacích a zajišťování prevence katastrof 

 řešení společných tematických výzev v jiných oblastech společného zájmu EU 

a Ukrajiny, které by nebyly v rozporu s tímto nařízením.
57

 

Ukrajina může mít své představitele v řídících výborech začleněné jako pozorovatele 

v záležitostech týkajících se Ukrajiny. Řídící výbory jsou odpovědné za sledování programů, 

na něž Ukrajina finančně přispívá. Výše finančního příspěvku, postupy pro konstrukce 

hodnotících zprav a konkrétní podmínky týkající se účasti Ukrajiny v konkrétních programech 

se stanoví dohodou, nesoucí název Memorandum o porozumění mezi Komisí a příslušnými 

orgány Ukrajiny. Příspěvek do rozpočtu EU se týká jen programů, kterých se zúčastní. 

Legislativu financování upravuje nařízení (ES) č. 1638/2006. Samotná úprava o vnější 

pomoci Unie Ukrajině je upravená nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1638/2006.  

3.3 Soulad a koordinace projektů 

Programy a projekty financované EU musí být v souladu s jejími politikami. Dalším 

požadavkem je zajištění souladu s dohodami uzavřenými mezi Společenstvím nebo jeho 

členskými státy a partnerskými zeměmi a respektování závazků vyplývajících 

z mnohostranných dohod i mezinárodních smluv. Je nutné dodržovat závazky tykajících se 

lidských práv, demokracie a řádné správy věci veřejných. 

Komise ve spolupráci s členskými státy podniká nezbytné kroky pro zajištění řádné 

koordinace s mnohostrannými a regionálními organizacemi, jako jsou mezinárodní finanční 

instituce, agentury, fondy a programy OSN a dárci mimo Evropskou unii.  

Úkolem členských států je sladění vlastních programů, politiky a postupů vnější 

finanční pomoci s cílem zvýšit efektivitu zásady koordinace. Dále je nutné zajistit pravidelné 

konzultace a výměny důležitých informací během jednotlivých fází cyklu pomoci. 
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 Ostatní odražky jsou uvedeny v příloze. 
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3.4 Programové dokumenty 

Ukrajina se může zúčastnit všech stávajících a budoucích programů Unie, za 

respektování ustanovení, pro které byly přijaty. Na projekty předložené účastníky z Ukrajiny 

se vztahují stejné podmínky, pravidla s postupy, související s příslušnými programy, které se 

vztahují na členské státy EU.  

Pomoc Unie záleží na druhu programu a provádí se prostřednictvím: 

 příhraničních strategických dokumentů pro jednu zemí, či skupinu zemi včetně 

Ukrajiny a víceletých orientačních programů, které pokrývají oblasti cílů 

Východního partnerství, 

 programů mezi členskými státy EU a Ukrajinou, týkajících se spolupráce jak 

na úrovní regionální tak i subregionální úrovni, 

 programů příhraniční spolupráce mezi státy EU a Ukrajinou v sousedících 

regionech se sdílenou částí vnější hranice Unie, 

 společných operačních programů příhraniční spolupráce, ročních akčních 

programů a zvláštních opatření. 

Programy, které se vztahují na více zemí včetně Ukrajiny, mohou obsahovat opatření  

pro meziregionální spolupráci.
58

 

3.5 Vymezení způsobilých regionů 

Programy příhraniční spolupráce se mohou týkat: 

 územních jednotek na úrovní NUTS 3 podél hranice mezi členskými státy EU 

a partnerskou zemí, 

 územních jednotek na úrovní NUTS 3 podél námořních cest zásadního 

významu,
59
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 Meziregionální spolupráce je spolupráce mezi členskými státy a partnerskými zeměmi, které se zaměřují na 

společné problémy a usilují o společný prospěch. Taková spolupráce může probíhat kdekoliv na území 

členských států a partnerských zemí. 

59
 Komise vymezila patřičné námořní cesty zásadního významu ve svých strategických dokumentech. 
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 všech pobřežních jednotek odpovídajících NUTS 2 hraničících s mořem 

společným s členskými státy EU a partnerskou zemí. 

Z důvodů pokračování stávající spolupráce a v jiných odůvodněných případech lze 

povolit územním jednotkám sousedícím s partnerskou zemí účastnit se programů příhraniční 

spolupráce za podmínek uvedených ve strategických dokumentech EU. V některých 

případech může Komise po dohodě s partnerskou zemí navrhnout rozšíření spolupráce na 

celou územní jednotku úrovně NUTS 2. 

Komise při přijímání akčních programů nebo zvláštních opatření může rozhodnout, že 

i jiné země, území a regiony jsou způsobilé pro pomoc Unie, pokud má prováděný projekt 

nebo program globální, tematickou regionální nebo příhraniční povahu. 

Účast na zadávání zakázek bude přístupná fyzickým a právnickým osobám zemí 

způsobilých dle povahy různých nástrojů vnější pomoci EU.
60

  

3.6 Žadatelé finančních prostředků z instrumentů ENPI, NIF 

Finanční prostředky z EU mohou na základě společných programů příhraniční 

spolupráce obdržet:  

 partnerská země a její instituce,  

 decentralizované subjekty v partnerské zemi, odpovídající úrovni regionů, okresů, 

krajů a obcí. 

 subjekty, zřízené partnerskými zeměmi, regiony a Společenstvím 

 mezinárodní organizace, včetně regionálních organizací, útvarů, služeb a misí OSN, 

mezinárodních finančních institucí a rozvojových bank, pokud přispívají k naplňování 

cílů Východního partnerství 

 agentury EU 
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 Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/Notice.do?val=435531:cs&lang=cs&list=435531:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=

&checktexte=checkbox&visu=#texte 
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Finanční pomoc mohou také obdržet státy, regiony a partneři třetích zemí, které 

splňují pravidla pro přístup k vnější pomoci Unie. Mezi takové subjekty mohou patřit: 

 veřejné nebo polostátní subjekty, místní úřady nebo správní orgány,  

 společnosti, firmy, podniky a soukromé organizace, 

 finanční instituce podporující a financující soukromé investice v partnerských zemích, 

 nestátní subjekty: nevládni organizace, organizace zastupující etnické menšiny, místní 

občanská sdružení, sdružení obchodníků, družstva, obory, organizace zastupující 

hospodářské a sociální zájmy, místní organizace včetně jejích sítí podílející se na 

decentralizované regionální spolupráci a integraci, organizace spotřebitelů, ženské a 

mládežnické organizace, vzdělávací, kulturní, výzkumné a vědecké organizace, 

univerzity, církve a náboženská sdružení a společenství, mediální sdělovací 

prostředky, příhraniční sdružení, nevládní sdružení a nezávislé nadace.
61

 

3.7 Projekty financované z EU 

Pomoc Unie se také může použit na : 

 financováni technické pomoci a cílených správních opatření, včetně takových 

opatření, kterých se účastní odborníci z veřejného sektoru vyslaných členskými státy 

EU, 

 financování investic, 

 příspěvky pro EIB na financování půjček, majetkových účastí, garanční nebo 

investiční fondy, 

 programy oddlužení
62

 v rámci mezinárodně přijatého programu oddlužení, 

 podporu rozpočtu určitého odvětví nebo na obecnou rozpočtovou podporu, pokud je 

řízení veřejných výdajů v partnerské zemi založeno na principu transparentnosti, 

spolehlivosti a efektivity a pokud partnerská země přijala správně formulovanou 

odvětvovou nebo makroekonomickou politiku schválenou hlavními dárci, nebo 

mezinárodní finanční institucí, 

 úrokové dotace nebo půjčky na oblast životního prostředí, 

 pojištění neobchodních rizik, 
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 Pokud bude nutné, je možné přidělit finanční prostředky i subjektům neuvedeným v nařízení. 
62

 ve výjimečných případech 
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 příspěvek do fondu zřízeného Společenstvím nebo jinými dárci či mezinárodními 

organizacemi k financování kapitálu nebo k jinému účelu, 

 financování nákladů na řádnou správu programů a účinný dozor nad vykonáváním 

jednotlivých projektů v partnerské zemi, 

 financování mikroprojektů, 

 opatření pro zabezpečování potravin v případě hladomoru, 

 financování výdajů spojených s přípravou, dozorem, sledováním, auditem a 

hodnocením, které jsou přímo nezbytné pro provádění projektů a pro dosažení jeho 

cílů, 

  financovaní studií, publikační činnosti a činnosti týkající se odborné přípravy, včetně 

opatření týkajících se vzdělání a odborné přípravy partnerů v různých fázích projektů, 

 výdaje související s počítačovými sítěmi pro výměnu informací a jakékoli jiné výdaje 

na správní nebo technickou pomoc, vynaložené Komise v souvislosti s řízením 

programu.  

Pomoc společenství nesmí být použitá na úhradu cel, daní a poplatků. Pozastavit 

finanční pomoc EU může Rada EU kvalifikovánu většinou na návrh Komise, pokud 

partnerská země nedodrží patřičné zásady. V takových případech se pomoc Společenství 

přednostně použije na podporu lidských práv a základních svobod a na podporu 

demokratických procesů v partnerské zemi.  

Dohody poskytují Komisi a Účetnímu dvoru právo auditu všech, kdo obdržel finanční 

prostředky z EU. Komise je vysloveně oprávněná k provádění kontrol a inspekcí. Finanční 

kontroly a audity, správního šetření a správních opatření, sankce, zpětné vymáhání či další 

pověřování, mohou být prováděny Evropskou Komisí, Evropským úřadem pro boj proti 

podvodům a také Účetním dvorem nebo jinými orgány na základě jejích zmocnění.
63

  

                                                           
63 Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/Notice.do?val=520397:cs&lang=cs&list=554158:cs,553969:cs,553972:cs,539378:cs,525136:cs,52

0397:cs,520372:cs,519965:cs,519580:cs,519036:cs,&pos=6&page=1&nbl=544&pgs=10&hwords=&checktexte

=checkbox&visu=#texte 
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3.8 Spolufinancování 

V případě výskytu jiných donorů, existují dvě možnosti jak spolufinancovat projekt. 

Projekt lze spolufinancovat buď souběžně, nebo sdíleně.  Možnost spolufinancování souběžně 

znamená, že se projekt rozdělí na dílčí projekty, z nichž každý financuje některý z partnerů. 

Konečné použití finančních prostředků lze vždy identifikovat. Možnost spolufinancování 

sdíleně představuje finanční příspěvek partnera do souhrnného rozpočtu projektu, což ztěžuje 

konečnou identifikaci zdroje financí. 

Na spolufinancování se mohou podílet i další partneři a subjekty, jako: 

 třetí státy, jejich regionální a místní orgány a rovněž jejich veřejné a polostátní 

instituce, 

 země EHP, Švýcarsko a jiné dárcovské země, 

 mezinárodní organizace včetně finančních, regionální organizace a integrační 

seskupení, 

 společnosti, firmy, soukromé organizace a podniky, nestatní subjekty, 

 jiné partnerské země a regiony, které jsou příjemci finančních prostředků. 

Ekonomická krize poznamenala oblast projektového financování projektů. Zhoršil se 

přístup příjemců dotací k bankovním úvěrům pro tzv. předfinancování projektů, a to v 

případech než dostanou finanční prostředky z fondů sousedské politiky. Většina nositelů 

projektů řeší právě prostřednictvím úvěrů dostatek zdrojů pro první fáze projektových cyklů. 

Než se obnoví účinnější komunikace mezi bankovním sektorem a řídícími orgány 

spravujícími fondy, uplyne delší doba. Mezitím bonita žadatelů o dotaci a následně o úvěr se 

nezlepší.
64
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 Stejné problémy nastávají v oblasti kurzovního rizika mezi eurem a Ukrajinskou hřivnou.  



53 

 

Závěr 

Ukrajina za poslední desetiletí udělala veliký pokrok. Má zájem o liberalizaci 

zahraničního obchodu a odstranění překážek, bránících mezinárodnímu obchodu na svém 

území. Za pomoci EU v květnu roku 2008 se stala členem Světové obchodní organizace 

(WTO). Proto v současnosti EU je jedním z největších obchodních partnerů Ukrajiny a podílí 

se zhruba 30 % na jejím zahraničním obchodu. 

Ukrajina je stát, kde se odehrávají změny od euroskeptismu k eurooptimismu a 

opačně, v závislosti na změnách její vlády. Minulá vláda prezidenta Juščenka byla více 

otevřená a eurooptimistická, bylo v ní rozhodně méně Schumpetera
65

, než je v současné vládě 

prezidenta Janukoviče. Fenomén euroskeptismu na Ukrajině představuje zásadně nový jev. 

Ještě před dvěma desetiletími se tato země díky Gorbačovově perestrojce teprve vymanila 

z komunistického režimu, který převládal v tomto státě víc než 70 let. Sám socialistický 

model pěstoval ve společnosti nedůvěru k samotným představitelům státu a také oslaboval 

porozumění ve společností. Nyní dochází k jisté sebeobraně společnosti před evropskou 

integrací a to z důvodů, že otázky evropské integrace byly spíše více politizované a nedotkly 

se plně jedinců ani jejich informovanosti. Hlavními nositeli euroskepse je tedy komunistická 

politická strana na Ukrajině, která je poměrně úspěšná a ve volbách převážně končí v první 

desítce úspěšných stran v Parlamentu.
66

 Do roku 2002 byla nejúspěšnější politickou stranou. 

Komunistická strana Ukrajiny byla založená v roce 1993 a od té doby se stala nejsilnější 

politickou stranou. Dnes je spojencem Strany regionů Vikrora Janukoviče. Po volbách do 

Parlamentu v roce 2006 si tato strana výrazně pohoršila. 

Globalizační trendy ve světě zanechávají dopad na jednotlivce a na celou společnost. 

Na evropském kontinentě již dávno začal proces europeizace a tímto procesem bylo dotčeno i 

území Ukrajiny. V současnosti jsou nositeli procesu europeizace skupiny mladších generací. 

Převládající proces europeizace
67

 na Ukrajině vytváří tlak na přejímání normativních, 

ekonomických a politických modelů EU. Europeizace se dotkla i ostatních sfér její území.
68
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 Josef Alois Schumpeter: měl za to, že moderní ekonomie je stále v dynamické nerovnováze. 
66

 LEŠKOVÁ, Eva. Euroskepticismus a země střední a východní Evropy. Brno: 2006, Masarykova univerzita, 

Mezinárodní politologický ústav. ISBN 80-210-4016-5.   
67

 Evropeizace je proces systémových změn, podporující začleňování do evropských struktur. Měří se indexem 

evropeizace. 
68

 SVÍTIL, Pavel. Evropeizace české zahraniční politiky v souvislosti se vstupem do EU. Praha: 2008, 

Oeconomica. ISBN 978-80-245-1423-9. 
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Evropská unie nabízí nové příležitosti stát se úspěšně fungující demokratickou strukturou. 

Podporuje vývoj demokracie na Ukrajině, posiluje bezpečnost země, napomáhá politické a 

ekonomické stabilitě, podporuje technickou a institucionální infrastrukturu. Zároveň by však 

Ukrajina neměla zhoršovat své vztahy s Ruskem. Konfrontace s východním sousedem pouze 

komplikuje celkovou situaci a to vzhledem k rušení dlouholetých vazeb mezi oběma 

zeměmi.
69

 

Pro EU je výhodné udržovat dobré vztahy s Ukrajinou a dohlížet na její demokratický 

vývoj, protože mnoho členských států EU je odkázáno na zemní plyn a ropu z Ruska, střední 

Asie a u oblastí Černého moře, která je dodávána přes Ukrajinu. V minulosti již proběhlo 

několik kol jednání o začlenění Ukrajiny do trhu s elektřinou v EU a v jihovýchodní Evropě.  

Jestliže projekt Východní partnerství uspěje a budou posíleny politické, hospodářské a 

kulturní vztahy sousedů EU prostřednictvím konkrétních projektů, přispěje to k mírovému 

vývoji, stabilitě a prosperitě na evropském kontinentě včetně Ukrajiny. Je k tomu zapotřebí 

dostatečného financování ze strany EU a úsilí institucionálních orgánů účastníků. 
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 ARGUNOVÁ. N, ŠVARCOVÁ I, Perspektivy vztahů Ukrajiny a Evropské unie. Mezinárodní politika 

11/2010 



55 

 

Seznam literatury 

Tištěná periodika 

[1] DOŠOVÁ, Eva. Evropská sousedská politika. [online]. Brno, 2006. 60 s. Diplomová 

práce. Masaryková univerzita v Brně. Dostupné z WWW: 

<http://is.muni.cz/th/102911/fss_b/Final-total.pdf>. 

[2] VLČEK, Tomáš. Ruský plyn a evropská (ne)závislost. Mezinárodní politika 9/2010. 

ISSN 0543- 7962. 

 

[3]  ARGUNOVÁ. N, ŠVARCOVÁ I. Perspektivy vztahů Ukrajiny a Evropské unie. 

Mezinárodní politika 11/2010. 

 

Knihy 

[1] KRATOCHVÍL, P. The European Union and Its Neighbourhood: Policies, Problems 

and Priorities. Praha: 2006, Ústav mezinárodních vztahů. ISBN 80-86506-56-8. 

[2] LEŠKOVÁ, Eva. Euroskepticismus a země střední a východní Evropy. Brno: 2006, 

Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav. ISBN 80-210-4016-5.   

[3] NEKVAPIL, Václav;  JEŽEK, Martin. Vnější vztahy Evropské unie. Praha: 2008, 

Asociace pro mezinárodní otázky. ISBN 978-80-87092-00-2. 

[4] ROZEHNALOVÁ, N. Právo mezinárodního obchodu. 3. Vydání. Praha : Wolters 

Kluver, ČR, a. s., 552 s. ISBN 978-80-7357-562-5. 

[5] SVÍTIL, Pavel. Evropeizace české zahraniční politiky v souvislosti se vstupem do EU. 

Praha: 2008, Oeconomica. ISBN 978-80-245-1423-9. 

[6] ZLÝ, B. Úvod do teorie mezinárodní ekonomické integrace [online]. Brno : [s.n.], 

2009 [cit. 2011-02-02]. ISBN 978-80-7399-719-9. 

World Wide Web- stránky 

[1] ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK. [online]. Situace na Ukrajině Usnesení Evropského parlamentu 

ze dne 25. února 2010 o situaci na Ukrajině. Brusel : Evropský parlament, 9.11.2006. 

Dostupné z WWW: http://www http://www.eur-

lex.europa.eu/Notice.do?val=553972:cs&lang=cs&list=555431:cs,554772:cs,554665:cs,5539

72:cs,548309:cs,545314:cs,543584:cs,534353:cs,526439:cs,523183:cs,&pos=4&page=1&nbl

=391&pgs=10&hwords=& 

http://www.eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=553972:cs&lang=cs&list=555431:cs,554772:cs,554665:cs,553972:cs,548309:cs,545314:cs,543584:cs,534353:cs,526439:cs,523183:cs,&pos=4&page=1&nbl=391&pgs=10&hwords=&
http://www.eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=553972:cs&lang=cs&list=555431:cs,554772:cs,554665:cs,553972:cs,548309:cs,545314:cs,543584:cs,534353:cs,526439:cs,523183:cs,&pos=4&page=1&nbl=391&pgs=10&hwords=&
http://www.eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=553972:cs&lang=cs&list=555431:cs,554772:cs,554665:cs,553972:cs,548309:cs,545314:cs,543584:cs,534353:cs,526439:cs,523183:cs,&pos=4&page=1&nbl=391&pgs=10&hwords=&
http://www.eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=553972:cs&lang=cs&list=555431:cs,554772:cs,554665:cs,553972:cs,548309:cs,545314:cs,543584:cs,534353:cs,526439:cs,523183:cs,&pos=4&page=1&nbl=391&pgs=10&hwords=&


56 

 

[2] EUROPSKÁ RADA. [online].  Otevření programů EU Ukrajině. Dostupné z WWW 

na: http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/opening-of-eu-

programmes-to-ukraine.aspx?lang=cs 

[3] INFORMAČNÍ A PODNIKATELSKÝ SYSTÉM I-RU.CZ. [online]. Projekt EBRD 

pro české firmy- Kazachstán. Dostupné z WWW na: http://www.irucz.ru/cz/zpravy/1-

/106000000000-kazachstan/000-/106000616000-almaty-(samospravne-mesto)/104-

neuvedeno/20471-projekt-ebrd-pro-ceske-firmy--kazachstan/ 

[4] EUR-LEX. EUROPA.EU [online]. Council decision 2010/0219 (NLE). Dostupné z 

WWW na:  http://eur-

lex.europa.eu/Notice.do?val=520397:cs&lang=cs&list=554158:cs,553969:cs,553972:cs,5393

78:cs,525136:cs,520397:cs,520372:cs,519965:cs,519580:cs,519036:cs,&pos=6&page=1&nbl

=544&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte 

[5] WORLD COMPATITIVENESS REPORT. 2009. [online]. Ukrajina. Dostupné 

z WWW na: www.worldcompetitiveness.com 

[6] NATO REVIEW. [online]. NATO a Ukrajina - vztahy na rozcestí. Dostupné z WWW 

na: http://www.nato.int/docu/review/2007/issue2/czech/art2.html 

[7] VOLTEK.CZ. [online]. Ukrajina: historie. Dostupné z WWW na: 

http://www.voltek.cz/poklady/ukrajina/ukrajina_historie01.htm 

[8] EUR.LEX.EUROPA.EU. [online]. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2003/55/ES. 26. června 2003. Dostupné z WWW na: http://eur-

lex.europa.eu/Notice.do?val=285616:cs&lang=cs&list=285616:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&

pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte 

[9] EUR.LEX.EUROPA.EU. [online]. European Parliament resolution of the situation in 

Ukraine. 25 February 2010. Dostupné z WWW na: http://eur-

lex.europa.eu/Notice.do?val=553972:cs&lang=cs&list=555431:cs,554772:cs,554665:cs,5539

72:cs,548309:cs,545314:cs,543584:cs,534353:cs,526439:cs,523183:cs,&pos=4&page=1&nbl

=391&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte 

[10] EU BORDER ASSISTANCE MISSION TO MOLDOVA AND UKRAINE. [online]. 

EU kontext. Dostupné z: http://www.eubam.org/en/about/context 

[11] EVROPSKÝ PARLAMENT. [online]. Evropská politika sousedství. Převzato 

z WWW na: 

http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/relations/framework/article_7239_cs.ht

m 

http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/opening-of-eu-programmes-to-ukraine.aspx?lang=cs
http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/opening-of-eu-programmes-to-ukraine.aspx?lang=cs
http://www.irucz.ru/cz/zpravy/1-/106000000000-kazachstan/000-/106000616000-almaty-(samospravne-mesto)/104-neuvedeno/20471-projekt-ebrd-pro-ceske-firmy--kazachstan/
http://www.irucz.ru/cz/zpravy/1-/106000000000-kazachstan/000-/106000616000-almaty-(samospravne-mesto)/104-neuvedeno/20471-projekt-ebrd-pro-ceske-firmy--kazachstan/
http://www.irucz.ru/cz/zpravy/1-/106000000000-kazachstan/000-/106000616000-almaty-(samospravne-mesto)/104-neuvedeno/20471-projekt-ebrd-pro-ceske-firmy--kazachstan/
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=520397:cs&lang=cs&list=554158:cs,553969:cs,553972:cs,539378:cs,525136:cs,520397:cs,520372:cs,519965:cs,519580:cs,519036:cs,&pos=6&page=1&nbl=544&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=520397:cs&lang=cs&list=554158:cs,553969:cs,553972:cs,539378:cs,525136:cs,520397:cs,520372:cs,519965:cs,519580:cs,519036:cs,&pos=6&page=1&nbl=544&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=520397:cs&lang=cs&list=554158:cs,553969:cs,553972:cs,539378:cs,525136:cs,520397:cs,520372:cs,519965:cs,519580:cs,519036:cs,&pos=6&page=1&nbl=544&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=520397:cs&lang=cs&list=554158:cs,553969:cs,553972:cs,539378:cs,525136:cs,520397:cs,520372:cs,519965:cs,519580:cs,519036:cs,&pos=6&page=1&nbl=544&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://www.worldcompetitiveness.com/
http://www.nato.int/docu/review/2007/issue2/czech/art2.html
http://www.voltek.cz/poklady/ukrajina/ukrajina_historie01.htm
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=285616:cs&lang=cs&list=285616:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=285616:cs&lang=cs&list=285616:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=285616:cs&lang=cs&list=285616:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=553972:cs&lang=cs&list=555431:cs,554772:cs,554665:cs,553972:cs,548309:cs,545314:cs,543584:cs,534353:cs,526439:cs,523183:cs,&pos=4&page=1&nbl=391&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=553972:cs&lang=cs&list=555431:cs,554772:cs,554665:cs,553972:cs,548309:cs,545314:cs,543584:cs,534353:cs,526439:cs,523183:cs,&pos=4&page=1&nbl=391&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=553972:cs&lang=cs&list=555431:cs,554772:cs,554665:cs,553972:cs,548309:cs,545314:cs,543584:cs,534353:cs,526439:cs,523183:cs,&pos=4&page=1&nbl=391&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=553972:cs&lang=cs&list=555431:cs,554772:cs,554665:cs,553972:cs,548309:cs,545314:cs,543584:cs,534353:cs,526439:cs,523183:cs,&pos=4&page=1&nbl=391&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://www.eubam.org/en/about/context
http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/relations/framework/article_7239_cs.htm
http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/relations/framework/article_7239_cs.htm


57 

 

[12] EURAKTIV.CZ. [online]. Východní partnerství posílí vazby EU s postsovětskými 

sousedy. 

Dostupné z WWW na: http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/vychodni-partnerstvi-

posili-vazby-eu-s-postsovetskymi-sousedy-005979 

 

[13] EUR- LEX.EUROPA.EU. [online].Council decision. Převzato z: http://eur-

lex.europa.eu/Notice.do?val=520397:cs&lang=cs&list=554158:cs,553969:cs,553972:cs,5393

78:cs,525136:cs,520397:cs,520372:cs,519965:cs,519580:cs,519036:cs,&pos=6&page=1&nbl

=544&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/vychodni-partnerstvi-posili-vazby-eu-s-postsovetskymi-sousedy-005979
http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/vychodni-partnerstvi-posili-vazby-eu-s-postsovetskymi-sousedy-005979
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=520397:cs&lang=cs&list=554158:cs,553969:cs,553972:cs,539378:cs,525136:cs,520397:cs,520372:cs,519965:cs,519580:cs,519036:cs,&pos=6&page=1&nbl=544&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=520397:cs&lang=cs&list=554158:cs,553969:cs,553972:cs,539378:cs,525136:cs,520397:cs,520372:cs,519965:cs,519580:cs,519036:cs,&pos=6&page=1&nbl=544&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=520397:cs&lang=cs&list=554158:cs,553969:cs,553972:cs,539378:cs,525136:cs,520397:cs,520372:cs,519965:cs,519580:cs,519036:cs,&pos=6&page=1&nbl=544&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=520397:cs&lang=cs&list=554158:cs,553969:cs,553972:cs,539378:cs,525136:cs,520397:cs,520372:cs,519965:cs,519580:cs,519036:cs,&pos=6&page=1&nbl=544&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte


58 

 

 Seznam příloh 

Příloha č. 1: Partneři ESP a jejich smluvní vztah s EU 

Příloha č. 2: Mapa členů Východního partnerství 

Příloha č. 3: Možnosti použití finanční podpory EU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 



60 

 

Příloha č. 1: Partneři ESP a jejich smluvní vztah s EU 

 

Alžírsko 

 

Euro-Mediterranean asociační dohoda - podepsaná, duben 

2002 

Arménie 

 

Dohoda o partnerství a spolupráci - v platnosti, červenec 

1999 

 

Ázerbájdžán 

 

Dohoda o partnerství a spolupráci - v platnosti, červenec 

1999 

 

Bělorusko 

 

Dohoda o partnerství a spolupráci -    podepsaná, březen 

1995 Ratifikační proces byl zmražen z důvodu nedostatku 

demokracie70 

 

Egypt  

 

Euro-Mediterranean asociační dohoda – v platnosti, červen 

2004 

 

Gruzie 

 

Dohoda o partnerství a spolupráci – v platnosti, červen 1999 

 

Izrael Euro-Mediterranean asociační dohoda – v platnosti, červen 

2000 

 

Jordánsko  

 

Euro-Mediterranean asociační dohoda – v platnosti, květen 

2002 

 

Libanon  Euro-Mediterranean asociační dohoda – podepsaná, duben 

2002 

 

Libye NA71 

                                                           
70

 zvolenou ve svobodných a spravedlivých volbách. 

 

70
 Vztahy Plné využiti výhod ESP bude možné v případě, že Bělorusko zavede demokratickou formu vlády 

zvolenou ve svobodných a spravedlivých volbách. 

 

71
 Vztahy s Libyi bude možné navázat, pote co přijme Barcelonského acquis 
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Moldávie 

 

Dohoda o partnerství a spolupráci – v platnosti, červenec 

1998 

 

Maroko  

 

Euro-Mediterranean asociační dohoda – v platnosti, březen 

2000 

 

Palestinská samospráva 

 

Interim Euro-Mediterranean asociační dohoda – v platnosti, 

červenec 1997 

 

Sýrie Euro-Mediterranean asociační dohoda – podepsaná, říjen 

200472 

 

Tunisko Euro-Mediterranean asociační dohoda – v platnosti, březen 

1998 

 

Ukrajina Dohoda o partnerství a spolupráci – v platnosti, březen 1998 

 

Zdroj: http://is.muni.cz/th/102911/fss_b/Final-total.pdf 

 

                                                           
72

 Ještě před zvážením zavedeni Akčního planu, by v případě Sýrie by měla byt nejdříve ratifikovaná 

Asociační dohoda. 
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Příloha č. 2: Mapa členů Východního partnerství 

 
 

 
Zdroj: Vlastní úprava. 
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Příloha č. 3: Možnosti použiti finanční podpory EU 

 podpora politik zaměřujících se na sociální rozvoj, sociální inkluze, rovnost 

mužů a žen, odstranění diskriminace, zvýšení zaměstnanosti a sociální ochrany 

a ochrany imigrantů nebo menšin, posílení sociálního dialogu, úcty k právům 

oborů a k pracovním normám týkajícím se dětské práce, 

 podpora politik na podporu zdraví, informovanosti o hlavních nakažlivých 

nemocech, zlepšení zdravotní péče o děti, 

 podpora a ochrana lidských prav a základních svobod včetně práv žen a dětí, 

 podpora demokratizačního procesu, posilování role organizací občanské 

společnosti, prosazovaní pluralismu sdělovacích prostředků, 

 podpora rozvoje občanské společnosti a nevládních organizací, 

 podpora rozvoje tržního hospodářství, opatření na podporu soukromého 

sektoru, rozvoje malých a středních podniků, povzbuzení investic 

k celosvětovému obchodu, 

 podpora spolupráce v sektorech energetiky, telekomunikací a dopravy, včetně 

spolupráce v oblasti propojení, sítí a jejich provozu, posíleni spolehlivosti a 

bezpečnosti mezinárodní dopravy a energetických operaci, prosazovaní nových 

obnovitelných zdrojů energie, energetické výkonností a ekologičtější dopravy, 

 podpora akci zaměřených na zvýšení bezpečnosti potravin pro občany, 

zejména v oblasti hygieny, 

 zajištěni účinné a bezpečné správy hranic, 

  podpora reforem a posilování kapacity v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, 

včetně otázek azylu a migrace a zpětného přebírání emigrantů, boje proti 

obchodování s lidmi a taky lidskými organy, terorismu a organizované trestné 

činnosti a jejich prevence, včetně zabránění financování organizované trestné 

činnosti, legalizace výnosů z ní, 

 podpora výměnu informací v oblasti zdanění za účelem boje proti daňovým 

únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem, 

 podpora účasti na výzkumných vývojových a inovačních činnostech 

Společenství, 
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 podpora vzájemné spolupráce smluvních stran v oblasti vyššího školství a 

podpora mobility učitelů, výzkumníků, výměny studentů v rámci programů 

typu Erasmus Mundus, 

 

Resume 

Ukrajina - východní partner EU 

Bc. Oksana Korotchuk 

Cílem diplomové práce je zhodnotit celkové postavení Ukrajiny v Evropě, její připravenost na 

nikým nerušený demokratický vývoj a možnosti hlubší spolupráce EU s Ukrajinou, včetně vize 

budoucího začlenění Ukrajiny do EU. 

První kapitola „Východní partnerství v rámci evropské sousedské politiky“ bude věnovaná 

obecné charakteristice evropské sousedské politiky členských států vůči zemím mimo Evropskou unii, 

které se účastní této politiky. Bude taky vymezen rozdíl mezi evropskou sousedskou politikou a 

Východním partnerstvím. Podkapitoly se budou zabývat podrobným rozpisem šestice zemi 

Východního partnerství a poukáží na aktuální problémy těchto zemí. Poslední podkapitola vymezí 

postavení Ruska ve vztazích s EU v rámci její evropské politiky sousedství. 

V druhé kapitole popíší stručný historický vývoj odehrávající se na území Ukrajiny v minulosti 

a ekonomicko-politický vývoj Ukrajiny v současné době. Poukáži také na celkový směr vývoje 

samotné společnosti v zemi, její názory a chování, pokusím se vystihnout budoucí trend vývoje státu. 

Podkapitoly se dotknou problematiky Krymského poloostrova, na jehož území vznáší nárok i Ruská 

federace. Další subkapitoly se budou zabývat účastí Ukrajiny v mezinárodních organizacích, jako je 

WTO, nebo NATO. 

V poslední kapitole se bude zabývat problematikou čerpání pomoci z fondů EU. Vysvětlím, na 

které aktivity se dají použít finanční prostředky z jednotlivých fondů EU, podmínky čerpání pomoci, 

provádění propagačních a kontrolních činností. V podkapitolách posoudím jednotlivé kroky k 

uskutečnění projektů, a tedy k přiblížení se Ukrajiny demokratickým standardům EU.  

 

 

 

 



65 

 

Summary 

 Ukraine as a Eastern Partner of the EU  

Bc. Oksana Korotchuk 

The thesis aims to assess the overall position of Ukraine in Europe, its readiness to 

undisturbed democratic development and the possibility of greater EU cooperation with Ukraine, 

including the vision of the future integration of Ukraine into the EU. 

The first chapter of "Eastern Partnership under the European Neighbourhood Policy"will be 

devoted to general characteristics of the European Neighbourhood Policy of the Member States 

towards countries outside the European Union to participate in this policy. It also defined the 

difference between the European Neighbourhood Policyand Eastern Partnership. Subsection will 

address the six detailed country breakdown of the Eastern Partnership, identifying current problems 

of these countries. Last subchapter define Russia's position in relations with the EU under its 

EuropeanNeighbourhood Policy. 

The second chapter describes a brief historical developments taking place in Ukrainein the 

past, economic and political developments in Ukraine at present. Also point tothe overall direction of 

development of the country itself, its beliefs and behaviors, try to capture the future trend in the 

state. Subsection shall affect the issue of Crimea peninsula on which the claim raises the Russian 

Federation. Another sub-chapter willdeal with Ukraine's participation in international organizations 

like the WTO, or NATO. 

The final chapter will address the issue of drawing support from EU funds. Explains which 

activities can use funds from various EU funds, the conditions for drawing assistance, promotion and 

implementation of control activities. In sub-sections will examine the steps to implement the 

projects, and therefore closer to the democratic Ukraine to EU standards. 

  

 

 

 

 


