
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

KATEDRA EVROPSKÉ INTEGRACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postavení Islandu v rámci evropské integrace 

Position of Iceland within European Integration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:            Bc. Aneta Raková 

Vedoucí diplomové práce:  Ing. Iva Honová, Ph.D. 

 

 

Ostrava 2012 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení: 

 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou práci, včetně příloh, vypracovala samostatně.  

A všechny použité zdroje uvádím ve své práci.“ 

 

V Ostravě dne 27. 4. 2012        ……………………………… 

                       Bc. Aneta Raková 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Ráda bych na tomto místě poděkovala paní Ing. Ivě Honové, Ph.D. za odbornou pomoc  

a vedení při tvorbě mé diplomové práce. 



 

Obsah 

 

1 Úvod .............................................................................................................................. 3 

2 Integrační předpoklady islandské ekonomiky ............................................................ 5 

2.1 Integrace ve světové ekonomice ............................................................................... 5 

2.1.1 Prointegrační faktory ........................................................................................ 5 

2.1.1.1 Ekonomické motivy ................................................................................... 5 

2.1.1.2 Politické motivy......................................................................................... 7 

2.1.2 Protiintegrační síly ............................................................................................ 8 

2.2 Charakteristika Islandu .......................................................................................... 12 

2.2.1 Geografická charakteristika............................................................................. 12 

2.2.2 Historie Islandu .............................................................................................. 13 

2.2.3 Vnitropolitická situace .................................................................................... 15 

2.2.4 Ekonomická charakteristika Islandu ................................................................ 16 

2.2.5 Zahraniční obchod Islandu .............................................................................. 20 

2.3 Island v mezinárodních organizacích...................................................................... 22 

2.3.1 Světová obchodní organizace .......................................................................... 23 

2.3.2 Severoatlantická aliance .................................................................................. 24 

2.3.3 Organizace spojených národů ......................................................................... 24 

2.3.4 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ........................................... 25 

2.3.5 Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ........................................... 27 

2.3.6 Mezinárodní měnový fond .............................................................................. 28 

2.3.7 Severská rada .................................................................................................. 30 

2.4 Dílčí souhrn ........................................................................................................... 33 

3 Islandská integrační spolupráce ................................................................................ 34 

3.1 Evropské sdružení volného obchodu ...................................................................... 34 

3.1.1 Založení ESVO ............................................................................................... 35 

3.1.2 Lucemburský proces ....................................................................................... 37 

3.1.3 Institucionální uspořádání ESVO .................................................................... 39 

3.1.4 Dohody ESVO o volném obchodu .................................................................. 40 

3.2 Evropský hospodářský prostor ............................................................................... 42 

3.2.1 Cesta ke vzniku EHP ...................................................................................... 42 

3.2.2 Založení EHP ................................................................................................. 43 



 

3.2.3 Institucionální uspořádání EHP ....................................................................... 45 

3.2.4 Finanční mechanismus EHP............................................................................ 46 

3.3 Schengenský prostor .............................................................................................. 48 

3.4 Dílčí souhrn ........................................................................................................... 49 

4 Island jako kandidátská země EU ............................................................................. 50 

4.1 Analytická zpráva Evropské komise ....................................................................... 50 

4.2 Spolupráce Islandu s Evropskou unií ...................................................................... 51 

4.3 Přístupový proces................................................................................................... 59 

4.3.1 Vývoj přístupových jednání na Islandu ........................................................... 61 

4.4 Finanční pomoc kandidátským zemím ze strany EU............................................... 64 

4.4.1 Čerpání finančních prostředků z NPP na Islandu ............................................. 66 

4.5 Možné překážky bránící vstupu Islandu do Evropské unie ..................................... 67 

4.6 Island jako členská země EU .................................................................................. 74 

4.6.1 Postavení Islandu v EU dle geografické rozlohy a počtu obyvatel ................... 74 

4.6.2 Ekonomické postaveni Islandu v EU ............................................................... 75 

4.6.3 Postavení Islandu v evropských institucích ..................................................... 81 

4.7 Dílčí souhrn ........................................................................................................... 84 

5 Závěr ........................................................................................................................... 86 

Seznam použité literatury .................................................................................................. 89 

Seznam použitých zkratek ................................................................................................. 99 

Seznam tabulek ................................................................................................................ 101 

Seznam grafů.................................................................................................................... 101 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce .............................................................. 103 

Seznam příloh .................................................................................................................. 104 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

1 Úvod 

Islandská republika, známá také jako „země ohně a ledu“, je ostrov nacházející se  

na severu evropského kontinentu pokrytý ledovci, fjordovými údolími, ale také sopkami, 

gejzíry a geotermálními prameny. Nedotčená příroda je právě to, co z Islandu dělá jedinečnou 

zemi navštěvovanou především milovníky přírody.  

Historie Islandu, jako samostatného státu, je poměrně krátká. K nejdůležitějším 

milníkům islandské historie patří rok 1918, kdy se Island stal součástí personální unie, ovšem 

pod dánskou nadvládou. Toto období nepatří mezi oblíbené a dlouholetá snaha  

o osamostatnění se vyplatila, když se v roce 1944 stal Island samostatným suverénním státem 

a během následujících šedesáti let se zařadil mezi nejvyspělejší státy Evropy.  

Vztahy Evropské unie s Islandem se od počátku spolupráce neustále vyvíjely  

a prohlubovaly. První dohoda uzavřená mezi tehdejším EHS a Islandskou republikou se 

týkala vzájemné spolupráce a postupného odstranění překážek bránící volnému obchodu mezi 

státy. Kromě dohod týkajících se oblasti obchodu byly podepsány dohody v oblasti 

zemědělství, ochrany a bezpečnosti, přeshraniční spolupráce nebo spolupráce ve vědecké  

a technické oblasti. V roce 2009 podal Island přihlášku do Evropské unie. Island se 

v současné době řadí ke kandidátským zemím Evropské unie.  

Diplomová práce je členěna do tří hlavních kapitol. V první hlavní kapitole „Integrační 

předpoklady islandské ekonomiky“ je uvedena základní charakteristika země z pohledu 

geografického, historického, vnitropolitického a hospodářského. Dále jsou zde uvedeny 

prointegrační a protiintegrační síly, které mohou ovlivnit účast Islandu v evropské integraci  

a rovněž jsou zmíněny nejdůležitější mezinárodní organizace, jejímž je Island členem.  

Ve druhé hlavní kapitole „Islandská integrační spolupráce“ je pozornost věnována 

islandské integrační spolupráci a jeho postavení v Evropském sdružení volného obchodu. 

Účast v Evropském hospodářském prostoru a v Schengenském prostoru poskytuje Islandu 

možnost rozsáhlejší spolupráce s Evropskou unií a postupné přibližování se evropské 

legislativě nutné pro vstup do Evropské unie. 

Islandem jakožto kandidátskou zemí Evropské unie se zabývá třetí hlavní kapitola 

„Island jako kandidátská země EU“. V rámci této kapitoly je analyzován přístupový proces 

Islandu a čerpání finančních prostředků z Nástroje předvstupní pomoci, který je určen právě 
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kandidátským a potencionálním kandidátským zemím. Dále kapitola analyzuje překážky, 

které by mohly vstup Islandu do Evropské unie komplikovat. Nejproblémovější oblastí je 

rybolov, na kterém je Island finančně závislý a představuje pro něj národní symbol. Závěrečná 

část kapitoly predikuje postavení Islandu jakožto členské země EU z hlediska geografického, 

ekonomického a zastoupení v evropských institucích.  

 Cílem této diplomové práce je zhodnotit dosavadní zapojení Islandu do evropské 

integrační spolupráce, přičemž je stěžejní vazba na Evropskou unii. Pozornost bude věnována 

prointegračním i protiintegračním faktorům, které mají bezpochyby vliv na integrační 

tendence státu. Dále budou analyzovány a zhodnoceny všechny dosavadní kroky Islandu, 

jakožto kandidátské země, směrem k Evropské unii, včetně predikce postavení Islandu jako 

člena Evropské unie. K hlavním využitým metodám při zpracování diplomové práce byly 

použity komparace, analýza, dedukce a deskripce. 
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2 Integrační předpoklady islandské ekonomiky 

2.1 Integrace ve světové ekonomice 

Integraci lze chápat jako proces, kdy dochází ke sbližování, sjednocování, spolupráci  

či propojování jednotlivých národních ekonomik do větších celků. Vše je prováděno 

postupnými kroky, v různé hloubce i šíři. Existují zde však různorodé překážky, které tomuto 

procesu brání. Patří mezi ně jak překážky technické, ekonomické, tak i překážky 

mimoekonomického charakteru, a protože působí proti integraci, mají protintegrační účinky  

a nazýváme je tedy protintegrační síly. Opakem integrace je fragmentace, tedy dělení, rozbití 

světové ekonomiky na velký počet národních ekonomik. 

2.1.1 Prointegrační faktory 

Mezi hlavní motivy vytváření integračních organizací (seskupení) patří motivy 

ekonomické, politické, ale i motivy ideologické.  

Státy se snaží o to, aby se již existující politická nebo politicky – vojenská spolupráce 

stala základem pro budoucí přechod k ekonomické integraci. Druhým příkladem může být 

případ, kdy se z integrace ekonomické má později stát integrace politická [8]. 

2.1.1.1 Ekonomické motivy 

Ekonomické motivy jsou charakteristické tím, že subjekty očekávají určitý přínos, 

který může být přínosem ať už z makroekonomického hlediska či mikroekonomického 

hlediska. 

Pokud dojde k integraci, tak mezi očekávání subjektů patří [8]: 

- vznikne velký společný trh, který bude mít pozitivní vliv na růst výroby, růst 

konkurence, vyvolá tlak na racionalitu a efektivnost, 

- dojde k rozšiřování, spojování zdrojů, zakládání nových průmyslových odvětví, 

- zvýší se pozice a vliv daného integračního seskupení ve světové ekonomice, politice, 

- integrační seskupení se zvýší negociační potenciál v jednání se třetími zeměmi, 

s mezinárodními institucemi a organizacemi, 

- integrace má mít vliv na inovační procesy, 
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- dojde k efektivnějšímu překonávání cyklických projevů v ekonomice.  

Jedním z ekonomických motivů, který podporuje myšlenku, aby se Island stal členem EU, 

je velmi nestabilní domácí měna - islandská koruna (ISK).
1
 Od vzniku eura v roce 1999 se 

měna poměrně dlouhou dobu držela kolem hranice 85 ISK za 1 EUR, ale od roku 2007 bylo 

zaznamenáno její velké znehodnocení – během dvou let se islandská měna propadla o více 

než 100 %. Nejvyššího propadu dosáhla islandská koruna v listopadu 2009, kdy se 1 EUR 

prodávalo za 185,15 ISK. Tento obrovský propad je spojen s celosvětovou krizí, ve které 

patřil Island k nejvíce postiženým státům Evropy. Vývoj směnného kurzu islandské koruny 

vůči euru v období 1999 – 2012 je graficky znázorněn v grafu 2.1.  

 

Graf 2.1: Vývoj směnného kurzu EUR/ISK 

 

Zdroj: CENTRAL BANK OF ICELAND, 2012 [26], vlastní zpracování  

 

Dalším ekonomickým motivem by mohly být mnohem vyšší úrokové sazby, než má 

Evropská centrální banka, způsobené nestabilní islandskou korunou a inflací. Jak lze vidět 

v tabulce 2.1, všechny uvedené úrokové sazby Islandské centrální banky jsou mnohonásobně 

vyšší, než je tomu u ECB. Dne 21. března 2012 došlo na Islandu k dalšímu navýšení všech tří 

sazeb o 0,25 p.b. Rozdíl mezi výší úrokových sazeb u centrálních bank se tedy ještě navýšil. 

 

 

                                                

1 Směnný kurz Islandské centrální banky k 28. 3. 2012: 

  1 EUR = 169,07 ISK; 1 USD = 126,66 ISK; 1 CZK = 6,87 ISK. 
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Tabulka 2.1: Porovnání základních úrokových sazeb a výše povinné minimální rezervy 

Islandské centrální banky a Evropské centrální banky 

 
Islandská 

centrální banka 

Evropská 

centrální banka 

Mezní zápůjční facilita 

(jednodenní půjčka) 
4 % 0,25 % 

Hlavní refinanční 

operace 
5 % 1 % 

Depozitní  

facilita 
6 % 1,75 % 

Povinné minimální 

rezervy 
4 % 2 % 

Zdroj: ECB, 2012 [33]; CENTRAL BANK OF ICELAND, 2012 [27], vlastní zpracování  

 

Povinné minimální rezervy představují povinné minimální vklady všech úvěrových 

institucí u Islandské centrální banky.  Dne 21. 3. 2012 vzrostla tato míra na Islandu o 0,25 p.b. 

Hodnota 4% představuje tedy dvojnásobek hodnoty ECB.  

Kromě motivů ekonomických, které však u Islandu převažují, můžeme zmínit i motivy 

politické a další, například blízká geografická poloha nebo nám blízké náboženství. 

 

2.1.1.2 Politické motivy 

Politická motivace je charakteristická tím, že skupina států, které mají shodné nebo 

podobné politické zájmy, se integruje. Avšak v tomto případě může mít, ale nemusí mít to 

správné řešení, a proto přínosy, které jsou očekávané, mohou být sporné.   

 Podle mnoha politických názorů by se měl Island stát členem EU co možná nejdříve, 

protože čím méně je členů EU, tím lépe se dosahuje společné dohody a navíc je Island 

mnohem blíže evropským požadavkům než ostatní kandidátské či dokonce potenciální 

kandidátské země, a proto by měl vstoupit co nejdříve, aby neztratil své výhodné postavení.  

Dalším často zmiňovaným důvodem pro vstup do EU je demokratický deficit. Tento 

pojem je definován jako stav, kdy EU je v důsledku složitých metod rozhodování vzdálena 

občanům a je omezena její demokratičnost. U Islandu to platí dvojnásobně, a proto můžeme 

hovořit o tzv. dvojitém demokratickém deficitu. Zde je myšlen problém, kdy Island, jakožto 

člen Evropského hospodářského prostoru, má již mnoho evropské legislativy implementováno 

ve svých zákonech, ale nemá přístup ani ke vzniku této legislativy, ani k hlasování o ní. 
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Pokud by se tedy Island stal členem EU, mohl by se konečně podílet a vyjadřovat své názory 

v oblasti legislativy, ale rovněž by se musel podřídit této legislativě a vzdát se tak části své 

suverenity [42].  

2.1.2 Protiintegrační síly  

Protiintegrační síly mohou nabývat dvou forem [7]: 

a) antiintegrační síly – síly, které brání rozvoji integračních procesů nebo jej brzdí, 

b) desintegrační síly – síly, které oslabují již existující integraci, či vedou k jejich zániku.  

Rozlišujeme také síly [7]: 

a) objektivního charakteru, mezi které patří například: rozdíly v ekonomické úrovni, 

rozdíly v politickém systému, civilizační rozdíly nebo náboženské odlišnosti, 

b) subjektivní charakteru, zde řadíme: nacionalismus, separatismus národnostních 

menšin, politika anexe, anexe, xenofobie či územní spory.  

 

Nacionalismus 

Vnímání nacionalismu je značně rozporuplné – často bývá interpretován negativně. 

Názorným příkladem může být propuknutí první a druhé světové války. Na druhou stranu je 

nacionalismus chápán jako přirozená reakce na historický vývoj jednotlivých národů [81].  

Definice říká, že nacionalismu je systém názorů, postojů, ideologií či psychologií  

a politik, kdy dochází k nadřazování postavení a zájmů jednoho národa nad národem jiným 

nebo dokonce proti jiným národům. Je zdrojem nedůvěry mezi ostatními národy, vyvolává tak 

různé konflikty, nepřátelství mezi národy a státy či uvnitř jednotlivých států a působí tedy 

antiintegračně – je naprostým protikladem současného trendu integrace, tedy vytváření 

těsnějších vazeb, intenzivnější spolupráce mezi národy a státy [8].  

Společný názor a myšlenky sdíleli v polovině 19. století také čtyři mladí 

intelektuálové: Jonas Hallgrímsson, Konrád Gislason, Brynjólfur Pétursson a Tómas 

Sæmundsson. Všichni pocházeli z Islandu a měli tak silné národní cítění, které mohli 

vyjadřovat pomocí časopisu Fjölnir, vydávaným každým rokem (1835 - 1847) v Kodani. 

Odtud pak plyne název, který byl používán pro skupinu těchto mladých lidí – Fjölnismenn. 
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Časopis byl známý tím, že bojoval za obnovení islandského jazyka, obnovení parlamentu 

Alþingi a podporoval myšlenky pro boj za nezávislost Islandu.  

 

Národní hnutí nesamostatných národů 

Každé národní hnutí nemusí nutně souviset s nacionalismem. V minulosti sehrálo také 

pozitivní roli, kdy například v Asii a Africe povstaly národy proti koloniálnímu panství  

a vybojovaly si tak samostatnost. Národní hnutí stavíme tedy proti nacionalismu. Musíme 

však posuzovat, zda působí pozitivně, neutrálně či stimuluje integrační procesy [8].  

V polovině 20. století se Island stal samostatnou republikou. Byla tak zrušena ne moc 

oblíbená personální unie s Dánskem, které bylo součástí již od 14. století (blíže viz 

podkapitola 2.2.2). Do této doby se musel Island neustále přizpůsobovat dánským 

požadavkům. Islanďané se chtěli vymanit z područí Dánska a v čele s Jónem Sigurdssonem se 

jim to roku 1944 podařilo. Den narození Jóna Sigurdssona (17. červen) je vyhlášen jako 

islandský státní svátek a jeho podobiznu můžeme vidět na islandské bankovce (500 ISK). 

Dodnes ho celý islandský národ vnímá jako otce islandské státnosti a nezávislosti a je mu 

velice vděčen, co pro zemi udělal [114].  

 

Historická zátěž vztahů mezi státy 

Další protiintegrační síla vyplývá z historických vztahů mezi sousedními státy, které 

spolu nekomunikují, žijí dlouho dobu v nepřátelství, ve vzájemných válkách nebo je jeden 

národ podřízen jinému. Může zde být také vykořisťování či potlačování národních práv  

a cítění. Nám, blízkým příkladem, jsou česko-německé vztahy během druhé světové války, 

vlekoucí se řadu dalších let. 

I přesto, že Island nesousedí přímo s nějakým státem, panovala zde dlouhá nadvláda  

ze strany evropského státu – Dánska. Stát byl ovládán jak politicky, tak hospodářsky, jeho 

geografická poloha měla rovněž negativní vliv na jeho izolovanost od okolních států. V roce 

1944 nadvláda skončila a Island se během pár desítky let stal nejvyspělejším státem Evropy.  
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Hraniční spory 

Dalším velkým problémem jsou hraniční spory mezi státy, které negativně působí  

na efektivní integrační spolupráci i přesto, že zde existují jinak vhodné podmínky  

pro spolupráci. Nehledě na to, že vzájemné spory jsou náročné jak finančně, tak politicky,  

ale také nesou řadu obětí, často i úmrtí domácích obyvatel.  

Island, jakožto ostrovní stát, nemá žádného přímého souseda, a tudíž nemá a nikdy 

neměl žádné suchozemské hraniční spory. Nejbližším sousedem je Grónsko, vzdálené  

287 km. I když se geograficky nachází v Severní Americe, politicky patří k Dánskému 

království již od roku 1814. 

Pokud se však podíváme na mořské hranice, Island zde vystupuje jako častý účastník 

sporů, konkrétně se jedná o spory v šíři rybolovného pásma, známé jako tresčí války. Již 

v roce 1958 vedl Island spor s Velkou Británií, ve kterém chtěl rozšířit čtyřmílové pásmo  

na pásmo o šíři dvanácti námořních mil. Spojené království se podřídilo islandskému 

požadavku, a dvanáctimílové pásmo bylo přijato. Další války s Velkou Británií o šíři 

rybolovného pásma se odehrály v letech 1972 a 1975 a došlo k dalšímu rozšíření teritoriálních 

vod až na dnešní 200 mílové pásmo [98].  

 

Xenofobie 

Tento pojem vyjadřuje nenávist, nedůvěru, nepřátelství vůči cizincům. Diskriminuje 

tak občany cizích zemí, kteří žijí na území daného státu. Můžeme říci, že xenofobie je určitý 

projev konzervatismu, izolace či nespolupráce s jinými národy, který má kořeny v rodové, 

kmenové či lokální, státní uzavřenosti komunit. 

V současné době však dochází k propojování ekonomik a tudíž k otvírání národních 

ekonomik celému světu, což umožňuje volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Právě 

volný pohyb osob – pracovních sil, je pro mnohé země negativním jevem. Země, které trpí 

problémem nezaměstnanosti, mají strach z velkého přílivu cizinců na jejich domácí trh práce. 

[8] 

Skutečnost, že se chce Island připojit k Evropské unii, svědčí o jeho otevřenosti vůči 

obyvatelům z jiných států, nejen z Evropské unie. Otevírá tak cizincům tuzemský trh a sám 

může být účastníkem na trzích zahraničních. Je to velice vyspělý národ, který nemá 
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předsudky vůči jiným národům. Jediná oblast, kterou si Islanďané chtějí před cizinci chránit, 

je příroda. Nepodporují výstavbu letovisek, golfových hřišť nebo přírodních rezervací, 

protože si jsou dobře vědomi svého přírodního bohatství a neradi by viděli jeho devastování. 

Názorným příkladem může být případ z listopadu 2011, kdy jeden z nejbohatších Číňanů si 

chtěl zakoupit 0,3% Islandu a vybudovat zde odpočinkové letovisko. I přesto, že by Island 

takovouto zahraniční investici vzhledem ke své špatné ekonomické situaci potřeboval, vyhrála 

národní hrdost a pozemek se prodávat nebude [84], [101].  

 

Separatismus národnostních menšin 

Protiintegrační tendence vznikají rovněž z důvodu existence národnostních menšin, 

které jsou usazené mimo svou původní vlast. Může zde být politika zaměřená proti 

většinovému národu, státu, ve kterém žijí. I když separatismus národnostních menšin není 

oprávněný, může získat podporu politických sil. Příkladem je vyhlášení samostatnosti Kosova 

po odtrhnutí od Srbska v roce 2008. Dalším typem separatismu je politika národnostních 

menšin zaměřená na připojení části území státu většinového národa ke svému státu. Zde 

vznikaly takové státy jako Velké Maďarsko, Velká Albánie či Severokyperská republika [8].  

Island je jeden z mála států Evropy, který je národnostně jednotným státem - žije  

zde přes 93% Islanďanů. Mezi národnostní menšiny, které se zde nachází, patří Poláci, 

Dánové, Litevci nebo Němci. Ovšem tyto národnostní skupiny jsou početně velmi malé 

a nemají tendenci se osamostatnit a vytvořit svůj vlastní stát ani ke své zemi připojit část 

jiného státu. Naopak nejvíce Islanďanů žijících v zahraničí se vystěhovalo do Kanady a USA. 

 

Politika anexe a agrese 

Anexe je násilné připojení celého území nebo části jiného státu jednostranným aktem 

anektujícího státu. Avšak mezinárodní právo nedovoluje anexi území, jež je získáno agresí. 

Při anexi se obyvatelé území zpravidla stávají občany nově vzniklého státu. Anexe byla běžná 

v mezinárodní politice feudálních států, zejména při získávání kolonií. Jakýkoliv pokus  

o anexi je podle OSN považován za akt agrese [91].  
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Island je hrdý na to, že je samostatným státem a nemá potřebu ke svému území násilně 

připojovat jiné území. Navíc je státem malým a nedisponuje takovou politickou a vojenskou 

sílou.  

2.2 Charakteristika Islandu 

Území severského je pokryto největšími ledovci Evropského kontinentu, ale zároveň 

se zde nachází sopečná pohoří, jež jsou využívána pro geotermální energii. Samotná historie 

Islandu začala v roce 1944, kdy se stát vymanil z područí Dánska. Od té doby ušel veliký kus 

cesty, stal se jedním z nejbohatších států Evropy a v současné době má status kandidátské 

země EU. 

Následující podkapitoly jsou věnovány charakteristice Islandu, a to ať už z pohledu 

geografického nebo ekonomického. Nastíněn je rovněž historický vývoj, politická situace  

či zahraniční obchod, jež hraje prim pro tento severský ostrov.  

2.2.1 Geografická charakteristika  

Island, jehož oficiální název je Islandská republika (Lýdveldid Island), se nachází  

na severu Evropy.  Je druhým největším ostrovem v Evropě.
2
 Jeho rozloha činí přes  

103 000 km² (MZV ČR). Nejbližší evropští sousedé Islandu jsou Skotsko, vzdálené 800 km, 

dále pak Norsko, vzdálené 970 km. Pokud pomineme tyto dva nejbližší evropské sousedy,  

tak blíže Islandu je Grónsko, vzdálené 287 km na západ a Faerské ostrovy na východ. Severní 

část Islandu se téměř dotýká severního polárního kruhu, ale pouze jeden malý ostrov Grímsey 

jim skutečně probíhá [29].  

Island je známý svými ledovci, gejzíry, fjordy, vodopády, pastvinami, vysokými 

horami a to vše je obklopené Atlantským oceánem na jihu, Norským mořem na východě  

a Grónským mořem, respektive Severním ledovým oceánem na severu. Od Grónska jej dělí 

Dánský průliv.  Mapu Islandu můžeme najít v příloze č. 1. 

I přesto, že Island je z 80 % pokryt ledovcem, klima je zde mírné především z důvodu 

proudícího teplého Golfského proudu. Dominantní postavení na Islandu má ledovec 

                                                

2 Vůbec největším ostrovem v Evropě je Velká Británie o rozloze 243 799 km². 
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Vatnajökull, jehož plocha zabírá 8 % celkové plochy ostrova. Vznik jezer, řek, vodopádů  

a gejzírů má na svědomí právě činnost ledovců. Na území země se také nachází čtyři národní 

parky: Jökulsárgljúfur, Skaftafell, Snæfellsjökull a Þingvellir. Island je tedy geograficky 

velmi rozmanitým státem.  

Hlavním městem Islandu je Reykjavík, jehož populace tvoří zhruba třetinu celkové 

populace Islandu (110 000 obyvatel). Hlavní město se nachází na jihozápadě ostrova.  

Mezi další významná města Islandu patří město Akureyr na severu ostrova, Kópavogur, 

Hafnafjörður, Reykjanesbær. Dalším důležitým, avšak malým městem, je Egilsstdir, které 

slouží především pro letecká spojení s hlavním městem.  

Na Islandu v současné době žije 318 452 obyvatel (Eurostat, 2011). Nejvíce obyvatel 

bylo zaznamenáno roku 2009, ostrov obývalo 319 368 obyvatel (Eurostat, 2011). Od této 

doby je trend počtu obyvatel klesající. Hustota obyvatel na km² je 3,5 obyvatele (Severská 

rada).  Můžeme říci, že Island je ostrovem národnostně jednotným, kde žije 93 % Islanďanů. 

Mezi národnostní menšiny, které se zde nachází, patří Dánové, Litevci nebo Němci. Jak již 

bylo řečeno, nejvíce obyvatel žije v hlavním městě Reykjavík, přičemž přes 90 % obyvatel 

žije  

ve městech, ostatní na vesnicích. Úředním jazykem je islandština. Náboženství je na Islandu 

zastoupeno z 80% evangelistickými luterány, dále jsou zde zastoupeni katolíci a protestanté 

(2,5 %). Na Islandu od roku 1973 bylo přijato nové náboženství Ásatrú, ke kterému se 

v dnešní době hlásí zhruba 0,4 % obyvatel [29].  

2.2.2 Historie Islandu 

Island se řadí mezi ostrovy, jež byly lidmi osídleny nejpozději. Jako první se na tomto 

území pravděpodobně usadili mniši, kteří zde přijeli z Faerských ostrovů, následně Švédové  

a Vikingové. Kolem roku 850 objevil ostrov osadník Naddoddur, který pojmenoval tuto 

doposud neznámou zemi Snæland (Sněžná země). Ostrov měl poté další název: Garðarshólmi. 

Současný název Island (Iceland = Ledová země) dal tomuto ostrovu norský osadník Flóki 

Vilgerdarson, avšak za skutečně prvního Islanďana se považuje až Nor Ingólfur Arnarson, 

jenž na Island připlul v roce 871 a o tři roky později se usídlil na území současného hlavního 

města Reykjavík. Kolonizace probíhala úspěšně a vysokým tempem. Obyvatelstvo se velmi 

rychle rozrůstalo. Přijížděli zde především lidé norského, skotského či irského původu. 
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S rostoucím počtem obyvatel rovněž rostl počet konfliktů mezi nimi, a proto byl v roce  

930 vytvořen zemský sněm, tzv. Althing, který je pokládán za nejstarší parlament na světě. 

V této době se začalo šířit náboženství a v 11. století vzniklo první biskupství ve městě 

Skálholt. O století později začaly vznikat a kolovat islandské ságy a příběhy o osidlování  

či válkách, které na ostrově v minulosti probíhaly.  

Ve 13. století se objevily na Islandu první vážnější problémy. Moc zemského sněmu 

začala klesat, ostrov ochromilo několik přírodních katastrof, celý byl téměř odlesněn a začaly 

růst majetkové rozdíly mezi obyvateli. Všechny tyto problémy měly za následek cizí 

nadvládu, konkrétně nadvládu norskou, přičemž byl následně zrušen islandský zemský sněm 

 a Islanďané přijali norskou vládu za svou. 

Další přírodní katastrofy a epidemie zasáhly Island ve 14. století. Island společně 

s Dánskem, Norskem a Švédskem uzavřel personální unii pod nadvládou Dánska. Island se 

tedy stal součástí dánského království, avšak toto období nepatří mezi ty nejšťastnější. 

Existovala zde nízká konkurence, tedy vysoké ceny, nekvalitní zboží a to z toho důvodu,  

že byl uvalen obchodní monopol, který umožňoval pouze některým dánským kupcům 

obchodovat s Islandem. Teprve v roce 1855 byl tento monopol zrušen. K další nepříjemné 

události došlo v roce 1783, kdy vybuchla sopka Laki. Následkem toho bylo vyhubení téměř 

všeho dobytka, zemědělství bylo zničeno a na ostrově začal hladomor.  

Národní parlament (Althing) v roce 1843 začal opět fungovat. Sídlem parlamentu se 

stal Reykjavík.  Island v roce 1847 převzal řízení svých vnitřních záležitostí. V samotném 

Dánsku byla ukončena neomezená vláda krále a zavedena konstituční monarchie. Rok  

1918 byl pro Island rokem důležitým. Dne 1. prosince 1918 se stal Island samostatným 

státem, avšak stále za vlády společného krále s Dánskem, kterého uznávali jej jako hlavu 

státu. Byli v tzv. personální unii. Island byl od roku 1918 zemí neutrální. V období před 

druhou světovou válkou byl Island obsazen Velkou Británii a Dánsko Německem. Tyto 

události přerušily doposud dobré vztahy mezi Islandem a Dánskem.  Po obsazení zde 

panovalo mnoho názorů, aby se personální unie s Dánskem zrušila a dne 17. června 1944 se 

tomu tak stalo. Island byl vyhlášen republikou a byla tak zrušena personální unie s Dánskem. 

Prvním Islandským prezidentem se stal Sveinn Björnsson [28].  

Po druhé světové válce odešly ze země všechny zahraniční vojenské jednotky a Island 

se roku 1949 stal zakládajícím členem NATO. Země chtěla být stále neutrální, avšak  
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když vypukla válka v Korey v roce 1951, Island souhlasil s tím, že v islandském městě 

Keflavík se postaví americká vojenská základna. Tato základna, ač nebyla příliš oblíbena, 

byla zrušena až v roce 2006. Do té doby sloužila především základna pro monitorování 

Sovětského svazu.  Mezi další spory, které vedl Island po válce, můžeme zmínit spor 

s Velkou Británií, známý jako Tresčí válka. Týkal se  práv rybařit ve vodách, a protože je 

rybolov jednou z hlavních priorit islandské ekonomiky, tak se tento problém snažili rychle 

vyřešit. V roce 1985 byla podepsána mezinárodní smlouva, která přiznala všem zemím světa 

200 mílové pásmo pobřežních vod [28]. Podobný problém se odehrál i v roce 2010,  

kdy Skotsko a Norsko vystoupilo proti Islandu a Faerským ostrovům kvůli jejich 

abnormálnímu přivlastňování si rybích populací.  

Přelom 19. a 20. století je pro Island charakteristický velikým rozvojem infrastruktury, 

technologií a obecně modernizace, která musela doposud chudý ostrov ovládnout. Island se 

stal členem Evropského sdružení volného obchodu, Evropského hospodářského prostoru  

a rovněž si vymohl omezení, která se týkala rybolovu zemí Evropské unie v islandských 

vodách. Island musel také řešit problém s lovem velryb, který byl, i přes veliký odpor, znovu 

v zemi obnoven. Rok 2008 je pro Island zlomový. Doposud byla země prosperující,  

ale celosvětová hospodářská a ekonomická krize zasáhla i tento ostrov. Následky zde byly 

fatální. Tři hlavní islandské banky zkrachovaly, došlo k pádu islandské koruny a obyvatelstvo 

začalo chudnout. To vše mělo za následek pád vlády a vznik vlády nové, která zažádala  

o vstup do Evropské unie. Aby těchto negativních věcí nebylo málo, v roce 2010 se probudila 

sopka Eyjafjallajökull, která znepříjemnila život celé Evropě, a to ve formě vznášejícího se 

popílka, který znemožnil využívat leteckou dopravu [28].  

2.2.3 Vnitropolitická situace  

Island je politickým systémem parlamentní republika, fungující od roku 1944. Hlavou 

státu je prezident, jenž je volen v přímých všeobecných volbách na dobu čtyř let, a to 

s možností opakovaného zvolení.  Nynějším prezidentem Islandu je Ólafur Ragnar Grímsson, 

který vládne zemi od roku 1996. V roce 2008 byl tedy zvolen již počtvrté. Vzhledem k tomu, 

že je nynější prezident v zemi velice oblíbený a zároveň potvrdil svou další kandidaturu  

na post prezidenta, očekává se jeho opětovné zvolení i v roce 2012. Zákonodárný orgán je  

na Islandu zastoupen jednokomorovým parlamentem, tzv. Althing, jehož zástupci jsou voleni 

jednou za čtyři roky. Parlament je složen z 63 poslanců. Současnou předsedkyní parlamentu je 
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Ásta R. Jóhannesdóttir (Sociálně demokratická aliance). Výkonná moc je vykonávána 

islandskou vládou. Soudní moc má v rukou Nejvyšší soud a další okresní soudy.  

Funkce předsedy vlády je na Islandu zastoupena ženou Johannou Sigurdardottirovou. 

Dne 1. ledna 2009 nahradila po rezignaci premiéra Geir Haarde. Ten rezignoval  

ze zdravotních důvodů a obvinění ze zodpovědnosti za islandskou krizi. Bývalý islandský 

premiér byl obviněn za špatnou a pomalou reakci vůči krizi, během níž zbankrotovaly tři 

největší islandské banky: Glitnir, Landsbanki a Kaupthing. Znárodnění, které navrhl, mělo vše 

vyřešit, ale nestalo se tomu tak. Geir Haarde byl předveden před soud Landsdómur, jež nebyl 

na Islandu použit více než sto let. Hrozí mu dva roky vězení [92].  

Po rezignaci Geir Haarde byla vytvořena prozatímní vláda – koalice, složená ze 

Sociálně demokratické aliance a Levicoví zelení, která fungovala do předčasných voleb, 

konkrétně do 25. dubna 2009. Po volbách je složení vlády, respektive koalice, stejné. Mezi 

hlavní islandské politické strany patří tedy Levicoví zelení, Sociálně demokratická aliance  

a dále Pokroková strana, Strana nezávislosti a Občanské hnutí [102].  

2.2.4 Ekonomická charakteristika Islandu  

Island patřil před finanční a hospodářskou krizí, která propukla v roce 2007, 

k nejbohatším evropským zemím. Ostrov známý především rybolovem, vývozem hliníku, 

využíváním geotermální energie a vyspělou informační technologií se musel potýkat 

s vážnými ekonomickými problémy, jež krize přinesla a postihla celou Evropu. 

Před finanční a hospodářskou krizí patřil Island mezi velmi vyspělé země, kde HDP  

na obyvatele v roce 2005 bylo 44 300 eur, o dva roky později dokonce 48 000 eur. Ovšem po 

roce 2007 se ekonomická situace země začala zhoršovat, což naznačují vybrané ekonomické 

ukazatele v tabulce č. 2.2. Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele klesl během roku o 33 % -  

na hodnotu 32 299 eur. Největší růst reálného HDP byl zaznamenán v letech 2004, 2005, kdy 

dosahoval sedmi procentního růstu. Do roku 2008 měl růst mírnější charakter, ale stále to byl 

růst. Až v roce 2009 začalo reálné HDP propadat. Pokles byl o 6,7 %, v následujícím roce  

o 4,0 %. Míra inflace nabývala mezi lety 2003 – 2007 poměrně nízkých hodnot, obrovský 

nárust – z 3,6 % na 12,8 % nastal v roce 2008. V roce následujícím se inflace vyšplhala až na 

16,3%. Nezaměstnanost byla před krizí jedna z nejnižších v Evropě, avšak  
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od roku 2009 se drží na docela vysoké úrovni, kolem 8 %. Zde je zajímavostí,  

že nezaměstnanost v hlavním městě Reykjavík a jeho okolí je vyšší než v ostatních regionech.  

Veškerá dostupná data a prognózy naznačují, že Island má to nejhorší za sebou. Rok 

2011 by tak měl vykazovat zlepšení většiny vybraných ekonomických ukazatelů. I přesto,  

že si Island vybudoval, nejen v Evropě, dobré jméno, bude velice obtížné dosáhnout výsledků, 

které vykazoval před finanční a hospodářskou krizí.  

 

Tabulka 2.2: Vybrané ekonomické ukazatele Islandu v období 2003 - 2011 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

HDP/1 obyv. 

(EUR) 
33 600 36 500 44 300 43 800 48 000 32 299 27 200 29 900 N/A 

HDP/1 obyv. 

v PPS 

(EU27=100) 

126 131 130 123 121 122 118 110 N/A 

Míra růstu 

reálného HDP 
2,4 7,8 7,2 4,7 6,0 1,3 -6,7 -4,0 3,1 

Míra inflace  

(%) 1,4 2,3 1,4 4,6 3,6 12,8 16,3 7,5 4,2 

Míra 

nezaměstnanosti 

(%) 

4,0 4,0 2,5 2,8 2,3 2,9 7,2 7,6 7,1 

Veřejný dluh  

(% HDP) 
39,9 36,0 26,0 30,3 28,5 70,5 87,8 92,9 N/A 

Veřejný deficit 

(% HDP) 
-2,8 0,0 4,9 6,3 5,4 -13,5 -10,0 -10,1 N/A 

Zdroj: EUROPEAN COMMISSION, 2010, 2011 [18], [19]; EUROSTAT, 2012 [73] - [80], vlastní zpracování 

 

Následující graf č. 2.2 zachycuje měnící se podíl zemědělství, průmyslu a služeb 

v jednotlivých letech - 1990, 2000 a 2008 na tvorbě islandského HDP. Podíl oblasti 

zemědělství neustále klesal, což je typické pro současné vyspělé ekonomiky. V 90. letech byl 

podíl zemědělství na 11,7 %, ovšem v roce 2008 pouze na 6,3 %. Sektor průmyslu měl  

do roku 2000 rovněž klesající charakter. V roce 2008 se ustálil na 27,2 %. Nejvíce se  

na tvorbě HDP podílí sektor služeb, jehož podíl také neustále roste. V roce 1990 činil podíl 

57,4 %, v roce 2008 to bylo již 66,5 %. 
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Graf 2.2: Vývoj podílu tří základních sektorů (zemědělství, průmysl, služby)  

na islandském HDP, v letech 1990, 2000, 2008 (%) 

 

Zdroj: EUROPEAN COMMISSION, 2012 [21], vlastní zpracování  

 

Graf č. 2.3 zachycuje podíl deseti nejdůležitějších sektorů na tvorbě islandského HDP 

v období 2006 – 2010. Sektory zemědělství, hotely a restaurace patří k nejmenším 

přispěvatelům HDP. Jejich podíl na tvorbě HDP se pohybuje kolem 1,3 – 1,5 %. Protože 

Island trpěl v minulosti četnými vulkanickými činnostmi, nejsou zde pro zemědělství ideální 

podmínky, proto je islandské zemědělství bohatě dotované státem, ale zároveň chráněné.  

Mezi hlavní zemědělské plodiny patří seno, ječmen a brambory.  

Pokud bychom porovnali průměrný podíl zemědělství na tvorbě HDP v Evropské unii 

a na Islandu, tak podíl v EU je na úrovni 1,1 %, na Islandu kolem 1,1 – 1,4 %. Island by se 

v rámci EU řadil ke státům, které se na tvorbě HDP v oblasti zemědělství podílejí mírně 

nadprůměrně. Nejvíce zemědělským státem je Rumunsko (2,7 %) a Řecko (2,3 %). Naopak 

nejmenší podíl zemědělství na tvorbě HDP má Lucembursko (0,3 %) nebo Velká Británie  

(0,4 %) [16].  

Ze zemědělství je samostatně sledován sektor rybolovného průmyslu, který je  

pro Island důležitým finančním příjmem, a to i přes mírný pokles během sledovaných let. 

V roce 2006 se podílel na tvorbě HDP 7,1 %, v roce 2010 6,6 %. Island většinu ryb exportuje 

především do zemí EU, EHP, Severní Ameriky a Asie. V roce 2010 se vývoz ryb podílel  

27 % na celkovém vývozu Islandu. Rybolov je nedílnou součástí Islandu, je jeho 

hospodářskou prioritou. Okolní moře jsou bohaté především na tresky, makrely či sledě. Díky 

významným inovacím v rybolovném průmyslu se Island řadí mezi země s nejvyšší úrovní 

produktivity. Otázka rybolovu je také hlavním tématem při jednáních Islandu o vstupu do EU. 
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Problémem jsou rybolovecké kvóty, které si Island zvyšuje. Další diskutovanou otázkou je 

lov velryb, který EU nepodporuje a na Islandu je v současné době povolen. 

Island, jakožto rybářský stát, by mohl jako člen EU čerpat finanční prostředky  

z finančního nástroje Evropský rybářský fond, který má pro současné programovací období 

2007-2013 k dispozici 3,85 miliard eur. Největším příjemcem je Polsko (26,29 %)  

a Španělsko (17,05 %). Dá se předpokládat, že Island by se v rámci vyjednávání s EU snažil 

o maximální příspěvky z tohoto fondu [71].  

Podíl průmyslové výroby na tvorbě HDP neustále rostl až do roku 2009, kdy dosáhl  

19 %. O rok později zaznamenal tento sektor pokles na 14,8 %. Island je známý výrobou 

hliníku a ferokřemičitanů, jež jsou určeny především na vývoz. Na celkové světové produkci 

hliníku se Island podílí 2,5 %. Mezi další průmyslové obory patří biotechnologie, informační 

technologie, software, medicínská technika a potravinářský průmysl. Z průmyslu je zvlášť 

sledována oblast, která se týká stavby lodí, údržby lodního parku a lodního zařízení.  

Díky sopečnému prostředí, které na ostrově panuje, má Island výhodné postavení pro 

využívání geotermální energie, rovněž i energie vodní. Více než 50 % vyrobené energie 

putuje do továren na výrobu hliníku a ferokřemičitanů. Zajímavostí je, že Reykjavík 

disponuje vyhřívanými chodníky, a to právě z geotermálních vod. Největší podíl na HDP měl 

tento sektor v roce 2009 - 6,2 %, poté následoval pokles na 4,3 %. 

Geotermální energie je řazena mezi obnovitelné zdroje, na které je kladen důraz v EU 

v rámci dokumentu Evropa 2020. Tento dokument má za cíl zvýšit podíl energie  

z obnovitelných zdrojů na 20 %. Island by s plněním tohoto cíle neměl vůbec žádný problém, 

protože vytváří kolem 81 % svých primárních energetických potřeb právě z obnovitelných 

zdrojů [112].  

Obor stavebnictví postihla finanční a hospodářská krize nejvíce. V roce 2007 se tento 

sektor podílel na tvorbě HDP 12,3 %, ale v roce 2010 to bylo už pouze 4,1 %. Výstavba 

nových objektů tak téměř ustála, protože se většina stavebních firem na Islandu důsledkem 

krize dostala do potíží. Příčinou bylo snížení poptávky po nových stavbách kvůli zhoršující se 

situaci domácností a větší opatrnosti bank při poskytování hypotečních úvěrů.  Největší počet 

stavebních úprav probíhá v hlavním městě Reykjavík. A protože je Island známý častými 

sopečnými činnostmi, všechny budovy musí splňovat vysoké požadavky na bezpečnost  

a odolnost vůči otřesům.  
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Sektor služeb se na HDP v roce 2010 podílel celkově 42,5 %, přičemž dopravní  

a komunikační služby 7,6 %. Island disponuje námořní, leteckou i silniční dopravou,  

ale doprava železniční zde vybudována není. Infrastruktura je rozšířena především na pobřeží, 

kde žije nejvíce obyvatel. 

 

Graf 2.3: Podíl hlavních sektorů na tvorbě islandského HDP v letech 2006 – 2010 (%) 

 
Zdroj: MZV ČR, 2012 [92], vlastní zpracování 

 

Mezi nerozvinutější oblast patří na Islandu finanční, realitní, obchodní  

a telekomunikační služby. Jejich podíl dosahoval v letech 2006 - 2008 přibližně 26 %, avšak 

poté následoval prudký pokles - v roce 2009 o 10 %. Pokles v oblasti finančních služeb byl 

způsobený nedůvěrou lidí v zadlužený islandský bankovní systém. Čím dál více lidí jezdí 

tento severský ostrov navštívit, a proto roste i podíl sektoru cestovního ruchu. 

2.2.5 Zahraniční obchod Islandu  

Graf č. 2.4 znázorňuje vývoj importu a exportu na Islandu v letech 2006 – 2010. 

Obchodní bilance Islandu byla od roku 2002 neustále deficitní. První přebytek obchodní 

bilance od roku 2002 nastal v roce 2009 a byl způsoben především prudkým poklesem kurzu 

islandské koruny, jenž následoval po pádu bankovního sektoru v roce 2008. I při následném 

posilování islandské koruny přebytek obchodní bilance rostl. V roce 2010 dosáhl přebytek 

506 mil. eur. Krize zapříčinila velký pokles dovozu, který byl před krizí na úrovni 4 855 mil. 

eur a neočekává se, že by v nebližší době znovu této úrovně dosáhl.  
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Graf 2.4: Vývoj podílu exportu a importu na celkové obchodní bilanci v letech 2006 – 

2010 (mil. eur) 

 

Zdroj: EUROPEAN COMMISSION, 2012 [21], vlastní zpracování 

 

Následující graf č. 2.5 znázorňuje teritoriální strukturu islandského dovozu v roce 

2010. Mezi nejvýznamnější dovozce patří na Islandu země Evropské unie. Konkrétně má 

největší zastoupení Nizozemí, Německo, Finsko, Švédsko a Itálie. Tyto země tvoří více  

než polovinu veškerého islandského dovozu. Dalším důležitým dovozním partnerem je 

Norsko a Brazílie, které se podílí na dovozu kolem 9 %. Spojené státy americké pak tvoří 

dovoz z 8,2 %. Mezi další importéry patří Japonsko, Kanada a Švýcarsko, jež se každý podílí 

na dovozu kolem 1,5- 2,5 %. 

 

Graf 2.5: Teritoriální struktura islandského importu v roce 2010 (%) 

 

Zdroj: EUROPEAN COMMISSION, 2012 [21], vlastní zpracování 
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Jak lze vidět v grafu č. 2.6, islandský export v roce 2010 směřoval z více než 77 %  

do států Evropské unie. Nejvíce do států: Nizozemí, Německo, Velká Británie, Španělsko, 

Francie a Dánsko. Poměrně velké zastoupení islandského vývozu mají Spojené státy 

americké, což je dáno především geografickou polohou. Do Norska Island vyváží především 

ropu. Jeho podíl je také vysoký – 4,3 %. Mezi další země, které jsou závislé na islandském 

exportu, patří Japonsko, Rusko, Švýcarsko a Nigérie, jejichž jednotlivé podíly jsou kolem 

2 %. 

 

Graf 2.6: Teritoriální struktura islandského exportu v roce 2010 (%) 

 

Zdroj: EUROPEAN COMMISSION, 2012 [21], vlastní zpracování 

 

Vzájemná spolupráce EU a Islandu v oblasti dovozu a vývozu je z výše uvedených 

dvou grafu patrná. Nicméně je islandský zahraniční obchod orientován také do zemí ESVO – 

Norsko a Švýcarsko, jehož je součástí od roku 1970.  

Spojené státy hrají v zahraničním obchodu Islandu také velkou roli. Je to dáno 

především blízkou geografickou vzdáleností a vojenskou spoluprací ve čtyřicátých letech 

minulého století.  

2.3 Island v mezinárodních organizacích  

Od vzniku Islandu, jako samostatného státu, který se datuje do roku 1944, klade tento 

stát důraz na mnohostrannou spolupráci, která je základním kamenem zahraniční politiky  

a tedy i ministra zahraničních věcí a zahraničního obchodu pana Ossura Skarphéðinssona.  

Island je členem mnoha mezinárodních organizací. Mezi ty nejznámější patří WTO, NATO, 

OSCE, OSN, OECD, MMF či Severská rada. 
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2.3.1 Světová obchodní organizace  

Světová obchodní organizace (World trade organization - WTO) vznikla v roce 1995, 

respektive je nástupcem již dříve vytvořené dohody - Všeobecné dohody o clech a obchodu 

(GATT) z roku 1948, kdy zástupci evropských zemí chtěli ihned po 2. světové válce vytvořit 

jednotná pravidla pro mezinárodní obchodní vztahy. Ovšem tato spolupráce byla pouze  

na základě dohody, nebyly zde žádné institucionální znaky, to přineslo až vytvoření WTO 

v rámci Uruguayského kola, které probíhalo v letech 1986 – 1994. WTO byla po řadě jednání 

založena Marakéšskou smlouvou
3
, jež vešla v platnost 1. ledna 1995. V současné době sídlí 

WTO v Ženevě ve Švýcarsku a má 153 členů (2008). Na konci roku 2011 byla podepsána 

dohoda o vstupu Ruska do této organizace. Organizace by tak mohla mít v roce  

2012 již 154 členů [94].  

Mezi hlavní cíle WTO patří správa a působení Dohody, multilaterálních dohod, 

provádí monitorování obchodních politik jednotlivých členských států WTO, při řešení sporů 

kontroluje dodržování pravidel a řízení, je místem pro jednání svých členů o mnohostranných 

obchodních vztazích, spolupracuje s Mezinárodním měnovým fondem, Mezinárodní bankou 

pro obnovu a dalšími světovými institucemi [5].  

Island vstoupil do WTO 1. ledna 1995 jako jeden z mnoha zakládajících členů. 

Protože Island je současnou kandidátskou zemí EU, doposud však ještě není jejím členem, má 

svou vlastní obchodní politiku, se vstupem do EU už nebude moci jednat samostatně  

pod svým jménem a bude za něj jednat právě EU. Jako člen WTO se Island stal součástí 

globální organizace, jejímž prostřednictvím může pomáhat svým výrobcům zboží a služeb, 

vývozcům a dovozcům v rámci jejich podnikání.  

Smlouva o vstupu do WTO byla podepsána za vlády prezidentky Vigdís 

Finnbogadóttir, premiéra Davíð Oddsson a ministra zahraničních věcí Jón Baldvin 

Hannibalsson, pod nějž tato oblast spadá. 

                                                

3 Marakeš je město, jež se nachází v Africe ve státě Maroko a byla zde podepsána dohoda o vzniku WTO. Odtud 

název Marakešská dohoda. 
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2.3.2 Severoatlantická aliance  

Severoatlantická aliance (NATO - North Atlantic Treaty Organization) byla založena 

v roce 1949 podepsáním Washingtonská smlouvy, které zaručuje vzájemnou bezpečnost  

pro obyvatele Evropy a Severní Ameriky. Mezi zakládajícími členy byly: Belgie, Francie, 

Lucembursko, Nizozemí, Velké Británie, Spojené státy americké, Kanada, Dánsko, Island, 

Itálii, Norsko a Portugalsko.  V současné době má Severoatlantická aliance 28 členů. Toto 

seskupení představuje politickou a vojenskou alianci, jejímiž hlavními cíli jsou společná 

obrana členů, zachování demokracie a míru [89].  

Island se stal členem NATO v roce 1949, patří tedy mezi zakládající členy této 

aliance. Bezpečnostní politiku Islandu tvoří dva pilíře. Prvním z nich je Dohoda o obranně 

uzavřená se Spojenými státy americkými, druhý pilíř je právě členství v NATO. I přestože 

Island nemá svou vlastní armádu, podílí se na operacích NATO jak finančně, tak nabízí 

pomoc ve formě civilních pracovníků [85].  

Již od roku 1950 se Island účastní mírových operací. První z nich byla operace 

v Palestině, kde Island poskytl několik policistů. Během 90. let se islandští lékaři, policisté 

angažovali na Balkánském poloostrově – v Bosně a Hercegovině, Srbsku a Kosovu. V roce 

2001 byla založena Islandská jednotku na řešení krizí, jejímž cílem je získávat, připravovat, 

cvičit a nasadit personál pro mírové mise. Mezi největší úspěchy této jednotky patří správa  

a provoz letiště v Kosovu (2002 - 2004), dále letiště v Afghánistánu (2004 - 2005)  

ve spolupráci s NATO. Island nespolupracuje pouze s NATO, ale také s OSN či EU. Každý 

členský stát má při NATO svou Stálou delegaci sídlící v Bruselu. Island tuto Stálou delegaci 

zřídil v roce 1952. Od roku 2008 post velvyslance a Stálého zástupce Islandu do NATO 

zastupuje Thorsteinn Ingólfsson [96].   

2.3.3 Organizace spojených národů 

Organizace spojených národů (OSN) vznikla po druhé světové válce – 24. října  

1945 podepsáním charty. Představuje mezinárodní organizaci, která má za cíl udržovat 

mezinárodní mír a bezpečnost, rozvíjet mezi národy přátelské vztahy založené  

na respektování zásad rovnoprávnosti a práva na sebeurčení národů, spolupracovat při řešení 

mezinárodních ekonomických, sociálních, kulturních a humanitárních otázek a podpoře 



25 

 

základních lidských práv a svobod, být centrem pro koordinaci kroků, které národy podnikají 

v zájmu dosažení těchto společných cílů [90].  

V současné době je členem OSN 192 zemí, hlavní sídlo je v New Yorku. V čele 

organizace stojí generální tajemník, jímž je od roku 2007 Pan Ki-mun [31].  

Island se stal oficiálně členem OSN 19. listopadu 1946 společně s Afghanistánem  

a Švédskem. Prvním stálým zástupcem Islandu při OSN se stal Thor Thors. Od roku  

2011 tento post zaujímá Greta Gunnarsdóttir a nahradila tak Gunnara Palssona. Island se 

účastní mnoha programů a institucí, jež OSN zastřešuje. Je součástí Rozvojového programu 

OSN (UNDP), Dětského fondu OSN (UNICEF), Světového potravinového programu (WFP) 

a mnoha dalších. Sám Island je zakladatelem tří programů v rámci OSN. Je to program pro 

geotermální vzdělávání, který funguje od roku 1979. Rybolovný vzdělávací program fungující 

od roku 1998 a program sanace půdy, který byl založen v roce 2010. Sídlem všech těchto 

programů je hlavní město Islandu Reykjavík [90]. 

V roce 1998 se Island stal členem Mezinárodního trestního soudu, který se zabývá 

nejzávažnějšími zločiny proti lidskosti. Island se účastní diskuzí, které se týkají námořních 

záležitostí, mořského práva a oblasti lidských práv, na které Island klade veliký důraz – 

svědčí o tom účast ve všech významných úmluvách OSN týkající se této oblasti. K další 

oblasti, kde Island poskytuje pomoc, je problém s přenosem pohlavních nemocí. Island také 

reaguje na situaci s uprchlíky a spolupracuje s Úřadem Vysokého komisaře OSN  

pro uprchlíky [90].  

2.3.4 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj  

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD - Organisation for 

Economic Co-operation and Development) byla založena dne 30. září 1961, jejím sídlem se 

stalo hlavní město Francie – Paříž. Na založení této organizace se podílelo dvacet států, 

v současné době je členem 34 států, avšak s dalšími sedmdesáti nečlenskými státy OECD 

spolupracuje. 

Cílem mezivládní organizace je podpora udržitelného ekonomického růstu, zvyšování 

zaměstnanosti, zvyšování životní úrovně, udržení finanční stability, zdravý hospodářský růst 

členských i nečlenských zemí a rozvoj světového obchodu. 
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Aby mohla OECD správně fungovat, musí být zajištěné efektivní financování. To mají 

na starost členské státy, které finančně přispívají na základě velikosti své ekonomiky.  

Pro lepší představu o velikosti rozpočtu, činil rozpočet této organizace v roce  

2011 342 miliónů eur. 

Dne 14. prosince 1960 podepsal Island společně s dalšími devatenácti státy Úmluvu  

o založení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Dne 5. června 1961 se Island 

stal oficiálním členem. Každá země má v rámci organizace svou stálou delegaci a není tomu 

ani jinak v případě Islandu. Delegace je složena z velvyslance, v případě Islandu byla na tento 

post jmenována paní Berglind Ásgeirsdóttir, a diplomatů. Hlavními úkoly paní Berglind 

Ásgeirsdóttir tkví v zastupování Islandu v Radě OECD, spolupráci s dalšími delegacemi, 

podílí se na schvalování ročního rozpočtu, tvoří komunikační most mezi delegací  

a sekretariátem OECD, snaží se, aby veškerá doporučení, která byla vydána organizací, byla 

na Islandu efektivně šířena. Paní Berglind Ásgeirsdóttir zastávala v letech 2002 – 2006 funkci 

náměstka generálního tajemníka OECD. Islandská delegace je rovněž součástí různých 

výborů, dále je členem Mezinárodního fóra pro dopravu
4
, Agentury pro jadernou energii

5
  

či Rozvojového střediska
6
. Všechny zmíněné speciální orgány jsou součástí OECD [107].  

Následující tabulka 2.3 ukazuje přehled všech členských zemí OECD, jejich rok 

vstupu do této organizace a výši finančního příspěvku do rozpočtu organizace. V roce 1961 se 

členem OECD stalo 19 zemí, včetně Islandu. Zatím poslední rozšíření se uskutečnilo v roce 

2010, kdy se členem staly další čtyři státy: Chile, Estonsko, Izrael a Slovinsko.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

4 Cílem Fóra pro dopravu je pomoc formovat dopravní politiku na globální úrovni a zajistit přispívání  

k hospodářskému růstu, ochrany životního prostředí, sociálnímu začlenění a zachování lidského života a pohody. 
5 Agentura fungující jako fórum pro výměnu informací a zkušeností v oblasti vědecké, technické a právní. 

Poskytuje základní informace nutné pro bezpečné, ekologické a ekonomické využití jaderné energie pro mírové 

účely. 
6 Útvar napomáhající tvůrcům politik v zemích OECD a rozvojovým zemím, najít inovativní řešení globálních 

problémů rozvoje, zmírnění chudoby a omezujících nerovnosti. 
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Tabulka 2.3: Přehled členských zemí OECD 

Země Rok vstupu 
Finanční 

příspěvek (%) 
Země Rok vstupu 

Finanční 

příspěvek (%) 

Austrálie 1971 2,39 Lucembursko 1961 0,29 

Belgie 1961 1,5 Mexiko 1994 2,39 

Chile 2010 1,43 Nizozemsko 1961 2,16 

Česká 

republika 
1995 0,68 Nový Zéland 1973 0,59 

Dánsko 1961 1,08 Norsko 1961 1,32 

Estonsko 2010 1,43 Polsko 1996 1,28 

Finsko 1969 0,93 Portugalsko 1961 0,85 

Francie 1961 6,46 Rakousko 1961 1,25 

Německo 1961 8,38 Řecko 1961 1,06 

Maďarsko 1966 0,57 
Slovenská 

republika 
2000 0,36 

Island 1961 0,23 Slovinsko 2010 1,43 

Itálie 1962 5,14 Španělsko 1961 3,73 

Irsko 1961 0,82 Švédsko 1961 1,38 

Izrael 2010 1,43 Švýcarsko 1961 1,56 

Japonsko 1964 12,22 Turecko 1961 1,23 

Kanada 1961 3,54 
Spojené 

království 
1961 6,28 

Korea 1996 2,4 Spojené státy 1961 22,21 

Zdroj: OECD, 2011 [108], [109], vlastní zpracování 

 

Jak již bylo řečeno, výše příspěvku je odvozena od velikosti dané ekonomiky. 

Z tabulky 2.3 vyplývá, že největším přispěvatelem do rozpočtu OECD jsou Spojené státy 

(22,21 %) a Japonsko (12,22 %). Island přispívá ze všech členských zemí nejméně (0,23 %). 

Pokud roční rozpočet byl za loňský rok 342 mil. eur, islandský příspěvek tak činil  

786 600 eur. 

2.3.5 Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 

Za první mezník ve vzniku Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE - 

Organization for Security and Co-operation in Europe) se považuje Konference o bezpečnosti 

a spolupráci v Evropě (KBSE) v roce 1970, která měla sloužit jako multilaterální fórum  

pro dialog a vyjednávání mezi Východem a Západem.  Až do poloviny devadesátých let 

probíhala veškerá spolupráce v rámci fóra, až v roce 1994 došlo k institucionalizaci a KBSE 

byla nahrazena Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. V současné době je členem 
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56 států z Evropy, Střední Asie a Severní Ameriky. Kromě těchto zemí jsou udržovány 

zvláštní vztahy s některými zeměmi ze Středomoří
7
 a Asie

8
. Speciální postavení má od roku 

2009 Austrálie, které byl udělen status partnera pro spolupráci a může se tak účastnit všech 

schůzek týkajících se spolupráce s asijskými státy. Hlavním sídlem OBSE je Vídeň, kanceláře 

institucí, které jsou součástí, nalezneme v Kodani, Ženevě, Haagu, Praze a Varšavě. 

Primárním úkolem OSCE je se zabývat bezpečností, která zahrnuje kontroly zbrojení, 

správa hranic, budování opatření pro bezpečnost, vytváření policejních strategií pro boje proti 

terorismu.  Ale i přesto, že je především organizací bezpečnostní, dbá také na dodržování 

lidských práv, ochranu národnostních menšin, podpora rovnosti mužů a žen, demokratizaci.  

Všech 56 členských států se podílí na rozpočtu OSCE. V roce 2011 činil rozpočet této 

organizace 150 mil. eur. 

Členem OSCE je všech 27 zemí Evropské unie, včetně kandidátských a potenciálních 

kandidátských zemí, výjimku tvoří pouze Kosovo. Evropská unie společně s Komisí patří 

mezi hlavní partnery při financování a realizaci projektů. 

Island se účastnil Helsinské konference 28. června 1973, a proto je s dalšími 34 státy 

považován za zakládající státy KBSE/OSCE. Smlouvu s nově vzniklou OSCE podepsal 

Island 24. března 1992, v platnost vešla 25. srpna 1994.  

Island se finančně podílí jak na terénních misích (0,19 %), tak běžném chodu 

organizace (0,10 %). Kromě financí má Island k dispozici i zaměstnance, které vysílá na mise. 

V roce 2010 vyslal Island na misi pouze jednoho zaměstnance - do Skopje. Organizace 

disponuje celkem 2887 zaměstnanci [110]. 

2.3.6 Mezinárodní měnový fond 

V červenci roku 1944 vznikl na základě Bretenwoodské konference za účasti 45 zemí 

Mezinárodní měnový fond, jehož prvotním cílem bylo vytvořit rámec pro mezinárodní 

hospodářskou spolupráci a předejít tak situaci z 30. let, kdy byl svět zasažen velkou 

hospodářskou krizí. Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu vstoupila v platnost  

                                                

7 Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordán, Maroko, Tunisko 
8 Japonsko, Jižní Korea, Thajsko, Afghánistán, Mongolsko 
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27. prosince 1945. V dnešní době sdružuje MMF většinu zemí na světě, členem je 187 států 

světa. 

Od svého založení prošel Mezinárodní měnový fond velkým vývojem. Cíle fondu se 

nezměnily, ale s rostoucí propojeností ekonomik a dalších faktorů musel umět reagovat  

na potřeby svých členů a spíše než cíle se rozšířila jeho činnost. V současné době MMF 

monitoruje ekonomický a finanční vývoj v členských zemích, ve formě úvěrů vypomáhá 

státům mající problém s platební bilancí a poskytuje technickou asistencí vládám a centrálním 

bankám členských zemí. 

Hlavními cíli MMF patří podpora mezinárodní měnové spolupráce, usnadňování 

rozšiřování a vyvážený růst mezinárodního obchodu, podpora devizové stability, udržování 

efektivní výměny zkušeností mezi členy, pomoc při vytváření mnohostranného systému 

platby v rámci běžných transakcí mezi členy, učinit své zdroje dočasně dostupné členům 

majícím potíže s platební bilancí, zkrátit trvání a snížit stupeň nerovnováhy v mezinárodních 

platebních bilancích členů.  

Jak již bylo řečeno, MMF poskytuje členským státům půjčky ve formě úvěrů, avšak 

pouze tehdy, pokud má země vážné finanční potíže, například jak tomu bylo v nedávné 

celosvětové hospodářské krizi. V rámci dvou dohod, které má MMF podepsáno s členskými 

zeměmi, může fond poskytnout další finanční prostředky, maximálně však 750 mld. dolarů.  

Zvláštní práva čerpání (SDR) byla zavedena v roce 1969, jejich pointou je,  

že představují mezinárodní měnovou rezervu, která odpovídá aktuálnímu stavu 

mezinárodního obchodu. Účast není povinná, ale většina států se podílí. Zvláštní práva 

čerpání jsou přidělovány v závislosti na výši členských kvót. Hodnota SDR vychází z koše 

měn - EUR, GBP, JPY a USD. 

Členská kvóta představuje celkový objem kapitálu, který musí upsat každá členská 

země a pro každou zemi je výše kvóty jiná, záleží na velikosti ekonomiky – čím větší 

ekonomika, tím vyšší kvóta. Kvóta zahrnuje vážený průměr růstu HDP (váha 50 %), 

otevřenosti země (30 %), ekonomické variability (15 %) a devizových rezerv (5 %) [87].  

Island se stal členem v roce 1945, stejně jako dalších 29 členů. Jako každá země, je 

také Island zastoupen v nejvyšším orgánu - Radě guvernérů. Guvernérem MMF za Islandskou 

republiku je guvernér Islandské národní banky Már Guðmundsson. Zástupcem guvernéra je 

Bjorn Guðmundsson. 
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Stejně jako Řecko nebo Irsko, tak také Island požádal v roce 2008 MMF v důsledku 

finanční krize o úvěr ve výši 1 400 000 000 SDR. Datum splatnosti bylo 31. srpna 2011 [88].  

Podle velikosti ekonomiky každá země přispívá danou kvótou do MMF. Její výše  

a celkový podíl na SDR je znázorněn v tabulce 2.4. Pro lepší porovnání jsou uvedeny další 

dvě ekonomiky – Česká republika a Spojené státy americké. Z tabulky je patrné, že Island, 

jakožto nejmenší ekonomika z uvedených tří zemí, odvádí nejmenší příspěvek – 117,6 mil. 

SDR. Jeho podíl na celkovém SDR činí pouze 0,05 %. Na druhé straně se nachází Spojené 

státy americké, které se na celkovém SDR podílejí ze všech 187 zemí nejvíce.  

 

Tabulka 2.4: Hlasovací pravomoci a příspěvky členských států MMF  

 Island 
Česká 

republika 

Spojené státy 

americké 

mil. SDR 117,6 1 002,2 42 122,4 

Podíl na celkovém 

SDR (%) 
0,067 0,05 0,457 17,4 

Počet hlasů 1,917 10,763 421,965 

Podíl na celkovém 

počtu hlasů (%) 
0,093 0,462 16,5 

Zdroj: IMF, 2012 [23], vlastní zpracování 

 

Podle příspěvku dané země je také určen počet hlasů, kterými země v MMF disponuje. 

Tedy čím menší příspěvek, tím menší počet hlasů, což demonstruje tabulka 2.4. Island, jako 

malá ekonomika, disponuje pouze necelými dvěma hlasy, kdežto Spojené státy americké mají 

téměř 422 hlasů. 

2.3.7 Severská rada 

V roce 1952, pár let po druhé světové válce, vznikla mezinárodní organizace Severská 

rada, jejíž součástí je pět severských zemí a jejich tři autonomní oblasti: Dánsko, Finsko, 

Island, Norsko, Švédsko, dále Faerské ostrovy a Grónsko, patřící Dánsku a Ålandy, spadající 

k Finsku. Sídlem Rady jsou finské Helsinky [103]. 

Severská rada má celkem 87 členů – 20 zástupců z Dánska, Norska, Švédska a Finska, 

sedmi zástupci disponuje Island. Jak ukazuje níže uvedená tabulka 2.5, ne všechny země byly 

zakládajícími státy Severské rady. V roce 1955 se přidalo Finsko, následně Faerské ostrovy, 
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Alandy a Grónsko. Tabulka také přehledně ukazuje počet národních zástupců každé členské 

země. 

 

Tabulka 2.5: Přehled členských zemí Severské rady, jejich rok vstupu a počet zástupců  

Stát Rok vstupu Počet členů 

Dánsko 1952 16 

Finsko 1955 18 

Island 1952 7 

Norsko 1952 20 

Švédsko 1952 20 

Faerské ostrovy 1970 2 

Grónsko 1984 2 

Alandy 1970 2 

Celkem - 87 

Zdroj: NORDIC COUNCIL, 2012 [105], vlastní zpracování 

 

Členové Severské rady spolupracují hned v několika oblastech: vzdělávání a výzkum, 

životní prostředí, kultura, volný čas a média, hospodářství, podnikání, legislativa a právo  

či podpora rovnosti mužů a žen. Cílem Rady je tedy prohlubovat spolupráci ve zmíněných 

oblastech.  

Fungování organizace zabezpečují členské státy, které přispívají do společného 

rozpočtu ke spolupráci Severské rady a Severské rady ministrů. Rozpočet pro rok 2010 činil 

910,183 mil. DKK (122,34 mil. eur), o rok později to bylo 896,355 mil. DKK (120,48 mil. 

eur). V roce 2012 byl rozpočet sestaven ve výši 2012 934,716 mil. DKK (125,64 mil. eur) 

[104]. 
9
  

V grafu 2.7 jsou graficky znázorněny podíly jednotlivých zemí v rozpočtu Severské 

rady v letech 2010, 2011 a 2012. Největším přispěvatelem je Norsko a Švédsko, přispívající 

téměř dvěma třetinami. Nejmenším přispěvatelem je Island, který má v průběhu tří 

sledovaných let čím dál menší příspěvky. Pokud bychom přepočetli islandský procentní podíl,  

tak v absolutním vyjádření příspěvek činí 7,1 mil DKK, což je 954 830 eur. 

                                                

9 Směnný kurz dle ECB k 31. 3. 2012: 1 EUR = 7,4399 DKK 
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Graf 2.7: Příspěvky členských zemí do rozpočtu Severské rady v letech 2010, 2011, 2012 

(%) 

 

Zdroj: NORDIC COUNCIL, 2012 [104], vlastní zpracování 

 

Island byl jeden ze zakládajících členů Severské rady a od roku 1952 je jejím členem. 

Geograficky se ostrov nachází na severu Evropy a tudíž jeho účast v této organizaci má 

logické opodstatnění. Jako nejmenší, z pěti samostatných členských států, má oproti ostatním 

v Severské radě nejméně svých zástupců, sedm.  

Pro členy Severská rady je typická jejich geografická poloha, z tohoto důvodu byly 

vybrány údaje uvedené v tabulce 2.6, kde můžeme porovnat počet obyvatel, rozlohu a hustotu 

zalidnění ve všech osmi členských zemí Severské rady.   

Nejvíce obyvatel žije ve Švédsku, necelých 9,5 miliónů. Island patří v této kategorii 

spíše k menším státům. Vůbec nejméně obyvatel se nachází na Alandech – něco málo  

přes 28 000. Hustota zalidnění je těchto severských států poměrně nízká, výjimku tvoří pouze 

Dánsko. Opakem je Island a Grónsko, kde počet obyvatel na km² je pod 4 obyvatele. 

K největším státům seskupení, co se týče rozlohy, patří bezesporu Grónsko. Nachází 

se na americkém kontinentu, ale patří k Dánsku. Ostatní státy jsou mnohonásobně menší. 

Island, společně s Finskem a Norskem, patří rozlohou ke středně velkým státům severského 

uskupení.  
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Tabulka 2.6: Geografická charakteristika členských zemí Severské rady 

Stát 
Počet obyvatel 

(k 1. 1. 2011) 
Rozloha (km²) 

Počet obyvatel/ 
km² 

Dánsko 5 560 628 43 561 129,4 

Finsko 5 372 276 338 440 17,7 

Island 318 452 103 440 3,5 

Norsko 4 920 305 323 787 15,9 

Švédsko 9 415 570 450 570 22,9 

Faerské ostrovy 48 574 1 396 34,9 

Grónsko 56 615 2 166 086 0,14 

Alandy 28 007 1 580 18 

Celkem 25 505 415 3 643 872 30,3 

EU 27 
502 480 000 

 (1. 1. 2011) 
4 327 011 114 

Zdroj: NORDIC COUNCIL, 2011 [106], vlastní zpracování 

 

Pro lepší srovnání jsou v tabulce uvedena i jednotlivá data pro EU 27. Pokud se 

podíváme na rozlohu, tak zde není takový rozdíl, ale co se týče počtu obyvatel a hustoty 

zalidnění, tak EU je mnohem více zalidněna, což svědčí o tom, že v severských státech jsou 

špatné podmínky pro život. Ledovcová údolí, holé pláně, nevlídné podnebí a špatné podmínky 

pro zemědělství jsou pro tyto země typické.  

2.4 Dílčí souhrn 

Pro zapojení do evropské integrace má Island velmi dobré předpoklady. Neexistuje zde 

žádný zásadní protiintegrační faktor, který by znemožnil podílet se na evropské integraci. 

Můžeme říci, že Island je státem nekonfliktním. Jediné, za čím si pevně stojí, je ochrana tamní 

přírody a rybolovu. Tyto dvě nedostupné oblasti mohou být v budoucnu terčem kritiky  

ze strany druhých států.  

Po dlouhodobé nadvládě ze strany Dánska se Island v roce 1944 stal samostatným 

státem. Pár let po nabytí nezávislosti byl již členem mnoha světových politicko – 

ekonomických organizací, mezi ty nejznámější patří Mezinárodní měnový fond (1945), 

Organizace spojených národů (1946), Světová obchodní organizace (1949) či Severská rada 

(1952). Již v tomto období bylo zřejmé, že Island chce být účastníkem globálního trhu a jako 
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malý stát měl v rámci určitého seskupení mnohem větší vyjednávací pozici, než kdyby jednal 

sám. 

Island, jako většinu zemí v současně době, trápí mnoho problémů, především z oblasti 

ekonomiky. Největší problém je shledáván ve velmi nestabilní islandské koruně. Pokud by se 

Island stal členem EU a následně by také vstoupil do Eurozóny, zbavil by se velké zátěže, 

protože euro je obecně považováno za mnohem stabilnější měnu, než je tomu tak v případě 

islandské koruny, která se během dvou let vůči euru propadla o více než 100%. To samé platí 

i pro vysoké úrokové sazby islandské centrální banky, které má ECB nižší a pro Island tedy 

mnohem příznivější.  

Island klade obrovský důraz na ochranu životního prostředí. V této oblasti by jako 

členský stát Evropské unie neměl s plněním evropských požadavků žádný problém. Na co by 

se měl ale zaměřit, je ekonomická stránka země, která se po hospodářské a finanční krizi 

v roce 2007 rapidně zhoršila. Stát by se měl snažit v co nejbližší době o nápravu dopadů, které 

krize způsobila a postupem času se vrátit na předkrizovou úroveň. 

 

3 Islandská integrační spolupráce  

Island si je vědom toho, že svou rozlohou, počtem obyvatel a ekonomikou patří k malým 

státům, snaží se proto prosazovat své zájmy účastí v integračních seskupeních. Již v 60. letech 

minulého století se zapojil do seskupení, které vytvořilo protipól tehdejšímu Evropskému 

společenství. Stal se součástí Evropského sdružení volného obchodu, jehož primárním cílem,  

i když ne moc ambiciózním, bylo vytvoření zóny volného obchodu. V letech devadesátých 

patřil mezi zakládající členy Evropského hospodářského prostoru a postupně přijímal mnoho 

evropské legislativy. Obchodní vztahy s EU byly tak na čím dál vyšší úrovni. Když se Island 

v roce 1996 připojil k Schengenskému prostoru, bylo zřejmé, že se přibližuje koncepci  

a požadavkům EU.  

3.1 Evropské sdružení volného obchodu 

Evropské sdružení volného obchodu (ESVO, The European free trade association - 

EFTA) vzniklo na počátku 60. let jako konkurent ES. Státy, jež nechtěly být součástí ES, tak 

mohly vstoupit do ESVO, jehož primárním cílem bylo vytvoření pásma volného obchodu 
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mezi členy. Postupem času však většina států z ESVO přešla do ES. Zakládajících států bylo 

sedm a po řadě příchozích a odchozích států jsou dnes součástí pouze státy tři. Následující 

kapitoly jsou věnovány ESVO, jeho založení, nutným reformám, institucionálnímu 

uspořádání a dohodám, které ESVO uzavírá s ostatními zeměmi či skupinami zemí. 

3.1.1 Založení ESVO 

Evropské sdružení volného obchodu bylo založeno v roce 1960 na popud Velké 

Británie, která se neúspěšně ucházela o členství v ES a chtěla tak vytvořit jakýsi protipól 

tomuto uskupení. ES ji však odmítla z důvodu mnoha požadavků, které si ze své strany 

kladla. Dne 20. listopadu 1959 byla podepsána Stockholmská smlouva, jež zakládá ESVO.  

Na začátku ledna 1960 vstoupila smlouva v platnost. Mezi sedm zakládajících členů ESVO 

patří státy: Velká Británie, Dánsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Švédsko a Švýcarsko. 

Tyto státy součástí ES v té době být nemohli či nechtěli. Jedním z důvodů bylo institucionální 

uspořádání (vytvoření nadstátních orgánů) v rámci ES. Státy rovněž nechtěly být součástí 

integračního stupně, jenž měl být dosažen, a nechtěli upřednostňovat vztahy 

s mimoevropskými zeměmi.  

Cílem členských států ESVO bylo vytvořit pásmo volné obchodu, tedy nejnižšího 

stupně integrace, kde byly odstraněny pouze překážky (cla a kvantitativní omezení) bránící 

volnému pohybu průmyslového zboží. I když tato zóna byla vytvořena již v roce 1966, 

představovala pouze nízkou míru integrace, kdy členské státy ESVO neměly vytvořené žádné 

nadstátní orgány, vytvořily pouze mezistátní organizaci. K dalším cílům ESVO bylo snížení 

ekonomické disparity mezi zeměmi západní Evropy, podílet se na rozvoji světového obchodu. 

Členské státky měly být také prosperujícími a schopné dosahovat růstu [6]. 

Konkurence mezi ES a ESVO začala sílit. Mnoho zakládajících států ESVO začalo 

přecházet právě do ES. Již v roce 1973 opouští ESVO Velká Británie a Dánsko. Další země je 

budou následovat, ale o tom více v kapitole 3.1.2. I když zde panovala obrovská konkurence, 

uskupení se snažila mezi sebou uzavřít nějaké dohody, avšak bez úspěchu. 

Mezi státy, které do ESVO přicházejí, patří Island, Finsko a Lichtenštejnsko. Island 

vstoupil do tohoto uskupení v roce 1970. Do té doby byl mimo toto uskupení především kvůli 

rybolovu, jež je pro tento ostrov zásadní – Island nemohl získat pozitiva, která vyplývala 

z volného obchodu s průmyslovými výrobky [6]. 
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Po Islandu vstupuje v roce 1986 do ESVO Finsko. Protože je jedním z cílů ESVO 

podílet se na světovém obchodě a Finsko se na něm podílelo významně, mělo velký zájem se 

k uskupení připojit. Finsko se chtělo stát členem již od samého počátku ESVO. A tak v roce 

1961 byla uzavřena dohoda o asociaci, kde se Finsko stane součástí pásma volného obchodu 

v ESVO. Finská cla uplatňována v rámci obchodu mezi členskými státy byla zrušena v roce 

1967. Lichtenštejnsko vstupuje do ESVO v roce 1991. 

V současné době tvoří ESVO pouze čtyři státy – Island, Lichtenštejnsko, Norsko  

a Švýcarsko. První tři jmenované jsou rovněž členy Evropského hospodářského prostoru (viz 

kapitola 3.2). Pokud by se zbylé čtyři státy staly členy EU, předpokládá se, že by ESVO 

zaniklo. 

Dominantou stávajících členů ESVO je zahraniční obchod, přičemž tyto státy  

zde vystupují jako významní exportéři. Island spolu s Norskem je producentem ryb a námořní 

dopravy. Norsko také vyváží ropu a zemní plyn. Lichtenštejnsko a Švýcarsko jsou známé 

svými finančními službami či výrobou hodinek ve Švýcarsku [6]. 

V tabulce 3.1 je uveden přehled pěti vybraných ekonomických indikátorů současných 

států ESVO, tzn. Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska v roce 2010.  

Nejvyšší hodnotu HDP/1 obyvatele má Norsko – 43 700 eur. Naopak nejméně Island, 

ale jak již víme z kapitoly 2, Island si prošel těžkým obdobím krize a utrpěl velkými 

hospodářskými ztrátami, proto i míra růstu reálného HDP je záporná. Nejvyšší míra růstu 

reálného HDP byla ve Švýcarsku. Vysoká míra inflace v roce 2010 trápila Island, kdežto  

v Lichtenštejnsku a Švýcarsku byla inflace nízká, pouze 0,6 %. Poměrně vysoká 

nezaměstnanost byla zaznamenána na Islandu, který měl v roce 2010 také nejvyšší státní dluh 

- 92,9 % HDP. 
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Tabulka 3.1: Vybrané ekonomické ukazatelé států ESVO za rok 2010 

 Island Lichtenštejnsko Norsko Švýcarsko 

HDP/1 obyv. (EUR) 26 900 39 900 43 700 36 100 

Míra růstu reálného 

HDP (%) 
- 4,0 N/A 0,3 2,7 

Míra inflace (%) 7,5 0,6 2,3 0,6 

Míra 

nezaměstnanosti (%) 
7,6 2,6 3,5 4,5 

Státní dluh (% HDP) 92,9 N/A 44,0 40,8 

Zdroj: EFTA, 2012 [38], vlastní zpracování  

 

Z uvedených údajů vyplývá, že ekonomicky nejhůře ze států ESVO na tom byl v roce 

2010 Island. Disponoval nejnižším HDP/ob., reálné HDP klesalo, byla zde vysoká míra 

inflace a nezaměstnanosti a také nejvyšší státní dluh ze čtyř uvedených států. 

3.1.2 Lucemburský proces  

V roce 1984 začal proces, v němž docházelo ke vzájemnému sbližování dvou 

integračních celků - ES a ESVO. Tento proces byl označen jako Lucemburský proces. 

Výsledkem procesu byl vznik EHP a reforma stávajícího uspořádání ESVO. Mezi hlavní 

příčiny vzniku reforem byly [2]: 

- malá akceschopnost integračního seskupení, 

- pojetí regionální integrace bylo málo ambiciózní, 

- necelistvost území, 

- značné ekonomické rozdíly členů, 

- velká konkurence ze strany ES.  

Všechna tato omezení měla za následek velký odliv členských států z ESVO do ES. 

Odchody států z ESVO můžeme rozdělit do tří etap. První etapa začala v roce 1963, kdy jako 

první opustilo ESVO Velká Británie a Dánsko, které zažádaly o členství v ES již roku  

1961. Pro ESVO to znamenalo obrovskou ztrátu ve formě HDP (60 %) a počtu obyvatel 

(100 mil.). Ve druhé vlně opustilo ESVO v roce 1986 Portugalsko, které se po pádu 

komunistického režimu stalo taktéž členem ES. ES/EU se v roce 1995 rozrostla o tři nové 
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členy – Finsko, Rakousko a Švédsko, jenž tak opustily ESVO. Současnými členy tak zůstávají 

od roku 1995 Island, Norsko, Lichtenštejnsko a Švýcarsko.  

Protože počet členů ESVO neustále klesal z důvodu přechodu členů do ES/EU, muselo to 

vést nutně k reformám, které by upravovaly vztahy mezi těmito dvěma integračními celky. 

Vzájemná spolupráce se neustále vyvíjela a můžeme ji rozdělit do tří etap. 

V období mezi léty 1960 – 1966 se ESVO snažilo navázat s ES užší vazby, které by vedly 

k vytvoření jednotného evropského trhu, ovšem ze strany ES zde nebyl zájem o takovouto 

spolupráci a se zeměmi ESVO jednala jako se všemi třetími zeměmi. Ve stejném období tyto 

dva integrační celky procházely různými vývoji. ES se v této době potýkalo s velkou krizí, 

naopak v rámci ESVO byla dokončena zóna volného obchodu s průmyslovými výrobky o tři 

roky dříve, než se předpokládalo, což pozvedlo doposud nevýraznou spolupráci v rámci 

ESVO. Tento pozitivní vývoj ESVO měl vliv na vzájemné budoucí vztahy s ES, které  

ke konci 60. let nabývaly užší spolupráce ve formě výhodnějšího postavení ESVO  

a liberalizace vzájemného obchodu.  

 Druhá vlna posilování vztahů mezi ES a ESVO nastala v období od roku  

1973 do poloviny 80. let. Na začátku tohoto období byly podepsány bilaterální dohody mezi 

členy ES a členskými státy ESVO. Tyto dohody měly za cíl vytvořit zónu volného obchodu  

s průmyslovými výrobky do roku 1977. Zemím ESVO však tento integrační stupeň nestačil  

a snažil se o prohlubování vzájemných vztahů i nadále. V integračním seskupení ESVO se 

tento pozitivní posun ve vztazích s ES projevil užší spoluprací mezi jednotlivými členy 

ESVO, došlo ke zlepšení institucionální struktury a k efektivnějšímu používání nástrojů. Státy 

ESVO však chtěly ještě užší spolupráci, která by byla nad rámec pásma volného obchodu. 

Měla za cíl zintenzivnit vztahy přímo mezi ES a ESVO, ne pomocí bilaterálních úprav.  

V roce 1984 se v Lucemburku konal summit ES a ESVO. I přesto, že kdysi tyto dva 

integrační celky byly velkými konkurenty, všechny cíle, které byly dány v předchozích 

obdobích, byly ze strany ES splněny. Hlavním důvodem byla rostoucí světová konkurence  

a pokles konkurenceschopnosti ES. Z těchto důvodů potřebovalo ES získat potenciál zemí 

ESVO, aby mohlo ustát rostoucí konkurenci ve světě [2].  

Na Lucemburském summitu byly definovány tři pilíře další vzájemné spolupráce [2]: 

- mnohostranný přístup, jehož cílem by byl přechod od bilaterálních dohod  

ke spolupráci dvou samostatných integrací, 
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- politické závazky, které by upravovaly spolupráci ES a ESVO v oblasti vnějších 

obchodních vztahů, 

- nastolení prvků společného trhu, jenž by byl nad rámec zóny volného obchodu.  

Vyústěním Lucemburského procesu byl v roce 1994 vznik EHP, který umožňuje využívat 

vnitřní trh ES/EU, tzn. volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. V současné době je 

součástí EHP 30 států. Více informací o EHP je uvedeno v kapitole 3.2. 

Zajímavým zjištěním byla skutečnost, že vztahy mezi ES a ESVO byly upraveny lépe než 

vztahy mezi jednotlivými státy v ESVO. V roce 2002 se konala Vadúzská konvence, která 

obsahovala reformy v institucionální oblasti. Úkolem konvence bylo zefektivnit spolupráci 

v rámci ESVO na úroveň společného trhu. Konvence rovněž upravuje oblast vnějších 

obchodních vztahů se třetími zeměmi [2].  

3.1.3 Institucionální uspořádání ESVO 

Nejvyšším orgánem ESVO je Rada. Rady by měla vytvářet takové prostředí, které by 

vedlo k navázání užších vztahů s jinými státy či s odbory těchto států, měla by mít pozitivní 

vliv na vytváření vztahů s jinými mezinárodními organizacemi, které by umožnily ESVO 

dosáhnout svých cílů. Úkolem Rady je vyjednávat dohody o volném obchodu nebo dohody  

o spolupráci se třetími státy, řešit veškeré spory, které by mohly nastat v důsledku špatného 

výkladu zakládající smlouvy. Rada může vytvořit výbory nebo expertní skupiny, pokud to 

považuje za nutné při pomoci s úkoly, jež jí náleží [14].  

Mezi výbory, které může Rada zřídit, patří [13]: 

- Výbor pro technické překážky obchodu, 

- Výboru celních expertů pro původ zboží, 

- Hospodářský výbor, 

- Výbor členů parlamentu, 

- Poradní výbor, 

- Rozpočtový výbor, 

- Rada auditorů, 

- Výbor pro vztahy se třetími zeměmi, 

- Výbor pro osivo, 

- Výbor pro ekologické zemědělství, 
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- Výbor pro pohyb osob, 

- Výbor pro pozemní dopravu, 

- Výbor pro leteckou dopravu, 

- Výbor pro zadávání veřejných zakázek, 

- Výbor pro usnadnění obchodu.  

Rada je složena s ministrů jednotlivých států, kde každý stát disponuje jedním hlasem. 

Rozhodnutí, jenž je v Radě přijato, je závazné pro všechny členské státy ESVO. Rada kromě 

rozhodnutí může vydat státům doporučení. Rozhodnutí a doporučení je přijato tehdy, pokud 

jsou tři státy ze současných čtyř pro. V případě, že by se počet členů v ESVO změnil, Rada 

má právo změnit počet potřebných hlasů [14].  

3.1.4 Dohody ESVO o volném obchodu  

Cílem obchodní politiky ESVO je chránit ekonomické zájmy svých členů, podporovat 

proces liberalizace obchodu a posílit proces evropské integrace. Smluvní rámec zemí ESVO 

obsahuje jak dohody uzavřené s EU, tak dohody se třetími zeměmi. Obchodní politika, která 

zahrnuje třetí země, se začala vyvíjet v rámci ESVO na začátku 90. let. Tato politika byla 

zaměřena na členské země EU. Po roce 1995 se obchodní vztahy zaměřily na další země, 

které součástí EU nebyly. Kromě vztahů, jež upravují obchod se zbožím a ochranu práv 

duševního vlastnictví, se rozšířila smluvní úprava na oblasti obchodu se službami, 

investicemi, oblast veřejných zakázek a hospodářské soutěže [35].  

V současné době státy ESVO disponují 24 dohodami o volném obchodu s celkem  

33 státy. První široce zaměřená dohoda o volném obchodu byla podepsána s Mexikem v roce 

2000. Další dohody ji následovaly. Tabulka 3.2 ukazuje přehled zemí a rok platnosti smlouvy, 

jež mají s ESVO uzavřené dohody o volném obchodu.  
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Tabulka 3.2: Uzavřené dohody ESVO o volném obchodu se třetími zeměmi 

Země V platnosti od: Země V platnosti od: 

Albánie 2010 Mexiko 2001 

Kanada 2009 Černá Hora 2011 (podpis) 

Chile  2004 Hong Kong 2011(podpis) 

Kolumbie 2011 Maroko 1999 

Chorvatsko 2002 Palestina 1999 

Egypt 2007 Peru 2011 

GCC
10

 2009 (podpis) Srbsko 2010 

Izrael  1993 Singapour 2003 

Jordán  2002 SACU
11

 2008 

Korejská republika 2006 Tunisko 2005 

Libanon 2007 Turecko 1992 

Makedonie 2002 Ukrajina 2010 (podpis) 

Zdroj: EFTA, 2012 [36], vlastní zpracování 

 

V současnosti probíhá řada dalších jednání o dohodách o volném obchodu, a to se 

státy: Alžírsko, Bosna a Hercegovina, Státy střední Ameriky
12

, Indie, Indonésie, Rusko, 

Bělorusko, Kazachstán a Thajsko. S Vietnamem vede ESVO dialog a možné dohodě  

o volném obchodu [37].  

Kromě výše uvedených dohod o volném obchodu, země seskupení ESVO uzavírají 

tzv. společná prohlášení o spolupráci s řadou států. Existují čtyři důvody, proč jsou tyto 

dohody uzavírány. Prvním z nich je možnost, že tento krok povede k volným obchodním 

vztahům s těmito partnery. Cílem této spolupráce je zlepšit podmínky vzájemné spolupráce 

v soukromém sektoru. Na základě tohoto partnerství vzniká spolupráce v různých oblastech 

obchodu – cla, překážky obchodu, zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž, práva 

duševního vlastnictví nebo zahraniční obchod. Jedním z posledních důvodů je zajistit 

společný výbor, který by umožňoval stranám spolupráci, diskuzi o společném zájmu  

                                                

10 GCC = Golf council cooperation, Rada zemí zálivu zahrnuje: Bahrajn, Kuvajt, Katar, Oman, Saudská Arábie, 

Spojené arabské emiráty 
11 SACU = Southern african customs union, patří zde státy Bocwana, Lesotho, Namíbie, Jihoafrická republika, 

Svazijské království 
12 Mezi státy střední Ameriky, jež jsou součástí  jednání s ESVO patří Kostarika, Guatemala, Honduras  

a Panama. 
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a navrhovat možná řešení. ESVO má uzavřená společná prohlášení o spolupráci se státy: 

Malajsie (2010), Mauricius (2009), Mongolsko (2007), Mercosur
13

 (2000) [36].  

3.2 Evropský hospodářský prostor 

Evropský hospodářský prostor (EHP, European economic ares - EEA) vznikl  

po dlouhém vývoji v roce 1994. Cílem členských států je narůstající spolupráce s ES/EU  

a využívání jejího trhu.  Podkapitoly v rámci kapitoly 3.2 jsou věnovány samotnému vzniku 

EHP, zakládající smlouvě, institucím, jež v rámci EHP fungují a rovněž finančnímu 

mechanismu, na kterém se státy EHP podílejí. 

3.2.1 Cesta ke vzniku EHP 

Období 70. let 20. století bylo pro evropskou integraci kritické. Cena ropy a dalších 

komodit rostla, Evropa musela čelit novým konkurentům z asijských zemí - Jižní Korea, 

Singapur, Tchaj-wan, Hongkong
14

 a ekonomický růst se zpomalil, průmyslová odvětví 

(hutnictví, ocelářství, textilní průmysl) začala ztrácet, zvýšila se nezaměstnanost, což mělo  

za následek sociální konflikty mezi obyvateli, které se země snažily řešit pomocí zvyšování 

státních výdajů. To ovšem vedlo k deficitům a velké zadluženosti. Cílem Evropských 

společenství bylo tuto nepříznivou situaci vyřešit a tak na konci 70. let začala usilovat  

o vytvoření nových integračních nástrojů v regionální oblasti, podporovala restrukturalizaci 

oborů zasažených krizí, byla podepsána dohoda o založení Evropského měnového systému, 

jehož cílem bylo stabilizovat směnné kurzy a podpořit tak obchod mezi členy ES, společně se 

vznikem EMS byla zavedena společná zúčtovací jednotka ECU
15

.  

V 80. letech bylo na základě řady studií potvrzeno, že země ES zaostávají za svými 

americkými a japonskými konkurenty a bylo nutné na to reagovat. Proto se jako nezbytné 

ukázalo vytvoření jednotného vnitřního trhu, který by sjednotil doposud nejednotný trh ES. 

                                                

13 Mezi státy integračního seskupení Mercosur patří: Argentina, Brazílie, Paraguay, Uruguay, 
14 Tyto čtyři země jsou dnes známé pod pojmem Asijští tygři, které představují asijské státy mající nadprůměrný 

ekonomický růst, orientující se na export a disponují velkým příjem přímých zahraničních investic. 
15 ECU = European currency unit, Evropská měnová jednotka, která se stala základem pro nově vzniklý EMS, 

nahradila doposud fungující Evropskou zúčtovací jednotku (EUA = European unit of account). ECU vznikla na 

základě rozhodnutí Rady ministrů ES z 5. 12. 1978. o zřízení EMS. Hodnota ECU byla odvozována z koše měn 

členských států (Francie, Itálie, Irsko, Německo, Dánsko, Belgie, Nizozemí, Lucembursko), proto to nebyla 

měna v právním slova smyslu, ale měnový koš. 
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V roce 1985 vznikla Bílá kniha o dosažení jednotného trhu, jejímiž prioritami bylo odstranění 

překážek bránící dovršení jednotného trhu. Další důležitý dokument: Jednotný evropský akt, 

vešel v platnost roku 1987 a doplňoval Bílou knihu [1].  

Cílem Jednotného evropského aktu bylo vytvořit skutečný trh bez hranic, který by 

umožňoval volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu na území zemí ES. Dokument se 

zaměřoval na pět oblastí: 

- vznik homogenního vnitřního trhu na území ES, 

- vznik hospodářsko-politické strategie, 

- technologická spolupráce ve větším rozsahu a vyšší kvalitě, 

- prohlubování ekonomické soudržnosti společenství, 

- sociální otázky spojené s integračním procesem. 

Hlavním předpokladem vytvoření trhu bez hranic bylo odstranění veškerých bariér 

bránící volný pohyb. Mezi překážky patřily:  

a) fyzické překážky – zrušit kontroly osob a zboží na vnitřních hranicích, 

b) technické překážky – sladit národní legislativu, 

c) daňové překážky – sjednotit rozdílné sazby nepřímých daní (spotřební daň, DPH). 

Původně měl být celý tento proces dokončen do roku 1992, ovšem jak se ukázalo, tento cíl 

nebyl reálný a realizace bude trvat mnohem déle. Největším problémem se ukázalo zrušení 

kontrol na vnitřních hranicích a problém se sjednocováním nepřímých daní, především s daní 

spotřební [1].  

3.2.2 Založení EHP 

Aby mohly státy ESVO čerpat přínosy, které plynou ze zavedení vnitřního trhu, aniž by se 

staly členy ES, musely usilovat o úpravy, které by to umožňovaly. Postupně byly 

sjednocovány technické a právní normy, předpisy a jiné regulační opatření zemí ESVO. 

První návrh na vzájemnou spolupráci států ESVO o využívání vnitřního trhu ES bylo 

podepsání Lucemburské deklarace v dubnu roku 1984. Tuto smlouvu podepsali zástupci ES  

a ministři členských zemí ESVO. Cílem deklarace bylo vytvořit společný hospodářský prostor 

a vymezit oblasti, ve kterých budou obě seskupení spolupracovat. Mezi oblasti spolupráce 

byly vybrány: uvolňování pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, sjednocování s legislativou 
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ES, přebírání norem ES, vzájemná spolupráce ve výměně informací z oblasti výzkumu, 

informací, vzdělávání a cestovního ruchu. Ve druhé polovině 80. let docházelo k odstraňování 

mnoha obchodních překážek, ale ani to nebylo dostačující. Byla zde snaha o vytvoření 

strukturovanějšího uspořádání.  

Tehdejší předseda Komise ES Jacques Delors předložil v roce 1989 návrh na novou 

podobu spolupráce a ta se stala základem pro vytvoření Evropského hospodářského prostoru. 

Dne 2. 5. 1992 byla v Portu podepsána Dohoda o založení EHP. Původně měla smlouva vejít 

v platnost již roku 1993, avšak Švýcarsko svou účast v EHP v referendu zamítlo,  

ale na základě bilaterálních dohoda spolupracuje s EU i nadále. Smlouva začala platit až  

od 1. 1. 1994 [6].  

V praxi znamenal vznik EHP propojení dvou evropských integračních celků (EU  

a ESVO), uskutečnění volného pohybu zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil, možný vznik 

největšího hospodářského celku ve světě, který se podílí na světovém exportu a importu 40 %. 

Členství v EHP se tudíž jevilo pro členské země jako velice přínosné [1].  

Samotná Dohoda o založení EHP má za cíl podporovat vytváření trvalých obchodních  

a hospodářských vztahů mezi státy, jež v roce 1992 Dohodu podepsaly. Vzájemná spolupráce 

by měla být prováděna za rovných podmínek hospodářské soutěže a dodržování daných 

pravidel. Pro dosažení všech cílů musí být oblasti: volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu 

v souladu s Dohodou. Musí být rovněž nastaveno takové klima, ve kterém by nedocházelo 

k narušování pravidel hospodářské soutěže a v oblastech výzkumu, životního prostředí, 

vzdělávání a sociální politiky by mělo docházet k užší spolupráci. Dohoda o založení EHP 

neupravuje oblast společné zemědělské politiky, společné rybolovné politiky, společné 

obchodní politiky, společné zahraniční a bezpečnostní politiky, oblast spravedlnosti  

a vnitřních věcí, celní unii a měnovou unii [22].  

Dohoda, jež byla podepsána v Portu, je rozdělena do devíti částí [22]:  

I. Cíle a zásady, 

II. Volný pohyb zboží, 

III. Volný pohyb osob, služeb a kapitálu, 

IV. Hospodářská soutěž a jiná společná pravidla, 

V. Horizontální ustanovení související se čtyřmi svobodami, 

VI. Spolupráce mimo čtyři svobody, 
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VII. Institucionální ustanovení, 

VIII. Finanční mechanismy, 

IX. Obecná a závěrečná ustanovení.  

Součástí Dohody jsou také 49 protokolů, 22 příloh a závěrečný akt.  

Země EHP tedy mohou být součástí do čtyř základních svobod vnitřního trhu ES, mohou 

se zapojovat do ochrany hospodářské soutěže, poskytování státní podpory či veřejných 

zakázek, ale nemohou se účastnit rozhodování v legislativním procesu ES. Mohou se pouze 

účastnit konzultací týkající se přijímání sekundární legislativy [5].  

Mimo podepsání Dohody o založení EHP jsou vztahy zemí EHP a ES/EU upraveny 

komunitárním právem, respektive sekundárními akty komunitárního práva. Jenom  

na současné tři členy EHP se vztahuje 5 000 aktů sekundárního práva ES. 

Dohoda o založení EHP měla celkem 18 smluvních stran. Evropská společenství tvořilo 

v roce 1994 12 zemí,  dohodu později podepsali i Švédsko, Finsko, Rakousko a tři země 

ESVO – Island, Norsko, Lichtenštejnsko. V současné době tvoří EHP 30 zemí – 27 členů EU 

a tři státy ESVO, které vzájemně spolupracují v integrační formě společného trhu [6]. 

3.2.3 Institucionální uspořádání EHP 

Smíšený výbor EHP je zodpovědný za plnění úkolů a správné fungování Dohody. 

Vytváří fórum pro výměnu názorů, informací a přijímá rozhodnutí. Smíšený výbor je složen 

ze zástupců smluvních stran (státy ES a státy ESVO). V čele výboru stojí předseda, který se 

střídá v půl ročních intervalech ze zástupců Komise ES a zástupců členských zemí ESVO. 

Smíšený výbor se schází minimálně jednou měsíčně, aby mohl plnit veškeré úkoly, za které je 

zodpovědný. Výboru mohou být nápomocné podvýbory nebo pracovní skupiny. V případě 

potřeby mohou tedy být zřízeny. Jaká bude pracovní náplň těchto skupin, stanoví Smíšený 

výbor. Každým rokem musí být připravena výroční zpráva o fungování a vývoji Dohody [22].  

Rada EHP je zřízena za účelem poskytování politických impulsů a k provádění 

Dohody. Vymezuje také obecné zásady pro Smíšený výbor EHP. Jejím úkolem je hodnotit 

fungování a vývoj Dohody a přijímat politická rozhodnutí, která by tuto dohodu mohly 

změnit. Rada EHP je složena z členů Rady ES, členů Komise ES a zástupce vlády každé země 
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ESVO. Po dobu půl roku vykonává střídavě předsednictví v Radě EHP člen Rady ES  

a zástupce některé ze zemí ESVO. Rada se schází dvakrát do roka. 

Dalším zřízeným orgánem v rámci EHP je Společný parlamentní výbor. Pomocí dialogů 

a diskuzí má vytvářet pozitivní vliv na vzájemnou spolupráci mezi ES a státy ESVO 

v oblastech, jež upravuje Dohoda. Veškeré své názory jsou vyjádřeny ve formě zpráv  

a usnesení. Výbor rovněž kontroluje výroční zprávu, kterou vydává Smíšený výbor EHP. 

Orgán je složen ze stejného počtu členů z národních parlamentů ESVO a Evropského 

parlamentu. Společný parlamentní výbor se schází střídavě na území ES a v některém ze států 

ESVO. 

Poradní výbor EHP se snaží posílit vzájemné vztahy mezi sociálními partnery  

na straně ES a ESVO. Úkolem poradního orgánu je poskytovat informace o hospodářských, 

sociálních aspektech a vzájemně rostoucí závislosti hospodářství mezi jednotlivými 

smluvními státy Dohody. Poradní výbor je složen z členů Poradního výboru ESVO a stejného 

počtu členů Hospodářského a sociálního výboru ES. Pokud je zapotřebí, tak Poradní výbor má 

možnost vyjadřovat své názory ve formě zpráv či usnesení [22]. 

3.2.4 Finanční mechanismus EHP 

V roce 2004 vznikly dva finanční mechanismy: Finanční mechanismus EHP  

a Finanční mechanismus Norska. Tyto mechanismy slouží jako finanční pomoc zemím EU ke 

snižování sociálních a ekonomických disparit. Poskytovat tuto pomoc se zavázaly státy ESVO 

- Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Mezi státy, jež jsou příjemcem pomoci a uzavřeli tak 

Dohodu o účasti v EHP, patří: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Kypr, Maďarsko, Litva, 

Lotyšsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko. 

Částka poskytována ve formě grantů, kterou země obdrží, je odvozena od počtu obyvatel dané 

země a podle HDP/obyvatele [34].  

Z finančního mechanismu jsou financovány pouze ty projekty, jenž nelze financovat 

z operačních programů nebo jiných fondů EU. Tyto projekty patří mezi projekty investiční  

či rozvojové. Granty jsou poskytovány do prioritních oblastí, mezi které patří ochrana 

životního prostředí, klimatické změny a obnovitelná energie, podpora udržitelného rozvoje, 

lidský a sociální rozvoj, kulturní dědictví a vědecký výzkum a vývoj [95]. 
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Níže uvedená tabulka 3.3 naznačuje rozdělení finanční pomoci dle mechanismu EHP, 

jenž poskytuje granty 15 ekonomicky slabším zemím EHP. Tabulka rozděluje finanční pomoc 

do dvou období: 2004 – 2009 a 2009 – 2014. Mezi největší příjemce pomoci v obou 

sledovaných obdobích patří Polsko, Rumunsko a Maďarsko. Naopak země, které dostávají 

nejméně, jsou Kypr, Malta a Slovinsko. 

 

Tabulka 3.3: Výše poskytnutých grantů z Finančního mechanismu EHP 

 2004 – 2009 (mil. eur) 2009 – 2014 (mil. eur) 
Celková alokace 2004 – 

2014 (mil. eur) 

Bulharsko 21,5 78,6 99,1 

Česká republika 48,5 61,4 109,9 

Estonsko 10,1 23 33,1 

Kypr 1,3 3,85 5,25 

Maďarsko 70,1 60,8 130,9 

Lotyšsko 19,7 34,55 54,25 

Litva 27 38,4 65,4 

Malta 1,9 2,9 4,8 

Polsko 280,8 266,9 547,7 

Portugalsko 31,3 57,95 89,25 

Rumunsko 50,5 190,75 241,25 

Řecko 34,3 63,4 97,7 

Slovensko 32,3 38,35 70,65 

Slovinsko    6,1 12,5 18,6 

Španělsko 45,8 45,85 91,65 

Celkem 681,2 988,5 1669,7 

Zdroj: EEA GRANTS, 2012 [34], vlastní zpracování  

 

 Obecně lze říci, že oproti minulému období finanční pomoc neustále roste, a to 

u většiny států. Výjimku tvoří Maďarsko a Polsko, kde pomoc poklesla. Největší nárust 

finanční pomoci oproti minulému období zaznamenalo Rumunsko (z 50,5 na 190,75 mil. eur). 

Celková výše grantů v minulém období činila 681,2 mil. eur, v současném období je to 

již 988,5 mil. eur, nárůst byl téměř třetinový. 
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3.3 Schengenský prostor 

Schengenský prostor je území států, kde na společných hranicích nejsou prováděny 

hraniční kontroly. Obyvatelé těchto států, tudíž nemusí procházet hraniční kontrolou. Tato 

opatření tak umožňují se pohybovat v rámci EU téměř bez zdržení na hranicích. Součástí 

Schengenského prostoru je dnes 25 států Evropy.  

V roce 1985 byla podepsána Schengenská dohoda za účasti Francie, Německa, Belgie, 

Lucemburska a Nizozemí. Bylo tak vytvořeno území bez vnitřních hranic, nazýváno jako 

Schengenský prostor. Další dohoda byla podepsána v roce 1990, tzv. Schengenská prováděcí 

úmluva, která vstoupila v platnost o pět let později [48].  

Mezi hlavní pravidla Schengenského prostoru patří [48]: 

- zrušení kontrol osob na vnitřních hranicích, 

- vytvoření společných pravidel pro osoby přecházející vnější hranice členských zemí 

EU, 

- sjednocení pravidel pro vydávání víz, 

- posílení policejní spolupráce, 

- posílení soudní spolupráce, 

- vytvoření a následný rozvoj Schengenského informačního systému.  

Aby se mohla země stát členem EU, musí splňovat podmínky pro vstup  

do Schengenského prostoru. V současné době je členem Schengenu 22 států EU a 3 nečlenské 

země EU – Island, Norsko, Švýcarsko. Jak vidíme, ne všichni členové EU jsou součástí 

Schengenu. Velká Británie a Irsko podepsaly pouze některé body Schengenské dohody,  

a proto se mezi členy Schengenu nepočítají. Státy Bulharsko, Rumunsko a Kypr se zatím 

členy nestali. Brání jim v tom nesplnění některých podmínek nutných pro vstup do Schengenu 

[48]. Mapu, jež znázorňuje členské státy Schengenu, nalezneme v příloze č. 2.  

Island společně s Norskem má v Schengenu zvláštní postavení. Od roku 1996 se 

účastní schengenských dohod, ale bez hlasovacího práva. Až v roce 1999 byla podepsána 

s těmito státy dohoda o přidružení Islandu a Norska k provádění, uplatňování a rozvoji 

schengenského acquis vztahující se na Island a Norsko na základě rozhodnutí Rady 

1999/439/ES. Další dohoda, kterou Island a Norsko podepsaly taktéž v roce 1999, upravuje 

vztahy v rámci Schengenu k Velké Británii a Irsku. Zatím poslední rozhodnutí Rady 
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2000/777/ES bylo podepsáno dne 1. prosince 2000. Náplní je uplatňování schengenského 

acquis v Dánsku, Finsku a Švédsku, jakož i na Islandu a v Norsku, jež stanovuje ujednání  

o uplatňování schengenského acquis ze strany pěti zemí Severské pasové unie od 25. března 

2001 [48]. 

3.4 Dílčí souhrn 

Státy, které nechtěly být v 60. letech z různých důvodů členy ES, vytvořily protipól – 

ESVO. Mezi tyto státy se řadil také Island, ale aby se mohl účastnit evropského trhu a byl 

schopen obstát v konkurenci, musel nejprve zmodernizovat svůj průmysl a odstranit obchodní 

bariéry. Jeho prvoplánovým cílem účasti v ESVO bylo dosažení volného přístupu na evropské 

trhy pro své rybářské produkty, protože právě tyto výrobky hrají dominantní roli v islandském 

hospodářství.  

Rok 1994 byl pro Island bezpochyby historicky důležitým milníkem. Po dlouhé debatě 

byly vyjednány podmínky, přijatelné pro všechny členy. Hlavním bodem jednání ze strany 

Islandu byla oblast zemědělství a rybolovu. Jako člen EHP se stal Island součástí evropského 

jednotného vnitřního trhu a nic mu nebránilo v narůstající spolupráci s EU. Členstvím v EHP 

si sliboval přístup na zahraniční trhy, příliv zahraničního kapitálu, liberalizaci průmyslu  

a finančních služeb.  

Dalším krokem, kterým se Island přiblížil EU, bylo členství v Schengenském prostoru  

a jeho snaha o zpřístupnění svého trhu zemím EU. I když na začátku nedisponoval hlasovacím 

právem, byl považován za plnohodnotného člena.  Aby se Island mohl stát členem 

Schengenském prostoru, musel splnit určité podmínky nutné pro vstup. Tato kritéria prozatím 

nemají splněna ani tři členské země EU: Bulharsko, Rumunsko a Kypr. Z toho lze usoudit,  

že Island bere spolupráci s EU vážně a má zájem na jejím dalším prohlubování, tedy stát se 

jejím členem. 

Z dosavadní spolupráce Islandu s ES/EU je patrné, že veškeré vzájemné debaty směřují 

k problematické oblasti  - rybolovu. Pro Islanďany představuje rybolov velkou část příjmu 

země a není tedy divu, že si Island tuto oblast chce ochránit za každou cenu. Island byl dlouho 

dobu v područí Dánska a nechtěl by opět ztratit svou suverenitu, na druhou stranu je jedna 

z posledních severských zemí, která není členem EU a nechce stát mimo dění.  
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4 Island jako kandidátská země EU 

Ve druhé polovině 20. století se Evropská unie několikrát rozšiřovala. V současné době je 

členem 27 států a dalších devět zemí můžeme označit jako čekatele na plnohodnotné členství. 

Jedním z nich je také Island, který je v současné době jednou z kandidátských zemí Evropské 

unie společně s Černou Horou, Makedonií a Tureckem. Dalšími kandidáty – potencionálními, 

jsou Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo a Srbsko. Chorvatsko má v dnešní době již 

stanoven termín vstupu do EU, a to 1. července 2013. Pro lepší orientaci, kde se jednotlivé 

státy nachází, je v příloze č. 3 uvedena mapa všech kandidátských a potenciálních 

kandidátských zemí EU. 

Island je stát demokratický, dodržující lidská práva a ochraňující menšiny. Snaží se 

vypořádat s krizí a mít stoprocentně fungující tržní hospodářství, dělá vše pro to, aby splňoval 

Kodaňská kritéria, jejichž plnění je nutné pro členství v EU. Jako kandidátská země musel  

i Island od podání přihlášky projít dlouhou cestou, tzv. přístupovým procesem. Jakožto 

kandidátská země má tedy možnost čerpat finanční prostředky v rámci Nástroje předvstupní 

pomoci. Existuje ale i celá řada překážek, které by mohly přístup Islandu k EU zpomalit,  

a proto zatím není zcela jasné, kdy by se mohl stát oficiálním členem EU. 

4.1 Analytická zpráva Evropské komise 

Jako kandidátská země EU musí Island splňovat tzv. Kodaňská kritéria. Tato kritéria 

sleduje každoročně Evropská komise ve svých analytických zprávách rozdělených dle 

jednotlivých kritérií - Kodaňských kritérií. První část zprávy se věnuje kritériím politickým 

(ochrana lidských práv, stabilní demokracie a právní stát), dále kritériím ekonomickým 

(fungující tržní hospodářství a schopnost obstát v konkurenci trhu EU) a následuje kapitola 

věnující se schopnosti přijmout a dodržovat povinnosti, vyplývající ze členství v Unii. [53] 

Poslední zpráva Komise z října 2011 potvrzuje, že Island nemá problémy s kritérii 

politickými. Je to demokratický, stabilní, právní stát s vysokou úrovní soudnictví a efektivním 

řízením. Dodržuje ochranu lidských práv a menšin, práv sociálních a hospodářských. Komise 

vidí pozitivní posun v oblasti veřejné správy, byla posílena i nezávislost soudní moci a dobré 

výsledky jsou patrné na dalším posílení protikorupční politiky. 
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Kapitola věnující se ekonomickým kritériím se z velké části věnuje krizi, která postihla 

Island v roce 2009. Analyzuje celou řadu ekonomickým ukazatelů a je zde vidět mírné 

zlepšení ve většině indikátorů, ať už se jedná o mírný růst reálného HDP nebo zlepšení  

u schodku běžného účtu. Problémem však i nadále zůstává zahraniční dluh, který byl na konci 

roku 2010 ve výši 867% HDP, poté poklesl na 570% HDP. Island se musí potýkat  

s poměrně vysokou nezaměstnaností, především u mladých lidí (19,5%). Severský ostrov 

patřil před krizí k vyspělým ekonomikám a neměl sebemenší problém s fungujícím 

hospodářstvím, je proto velmi pravděpodobné, že jakmile pominou veškerá úsporná opatření 

týkající se krize, stane se opět státem s fungující tržní ekonomikou.  

Jak je země schopna převzít své závazky vyplývající ze členství v EU, je posouzeno 

ve třetí části zprávy Komise. Veškeré závazky jsou uvedeny ve smlouvách, sekundární 

legislativě a politikách Unie. Kapitola je rozčleněna na dalších 33 podkapitol, které jsou 

členěny podle acquis (viz příloha č. 4). Reformy, jež probíhají ve finančních službách 

(kapitola 9), jsou zavedeny jen částečně, proto je kladen důraz na stoprocentní přeměnu, 

především v oblasti pojišťovnictví a cenných papírů. Poměrně negativní bod vidí Komise  

ve stále nevyřešeném sporu Icesave a apeluje na brzké vyřešení sporu. V kapitole 11, jenž se 

věnuje zemědělství, nedošlo k žádnému posunu v souladu s aquis, a proto je nutné nastavit 

příslušné správní struktury. Jako nežádoucí vidí Komise neustálou nezávislost centrální banky 

a zákaz financování veřejného sektoru. K dalším větším nesrovnalostem dochází v rámci 

kapitoly 32, která zdůrazňuje potřebu zajistit efektivnější finanční kontroly, interní a externí 

audity. Lze tedy konstatovat, že Island ve většině kapitol nemá zásadní problémy s plněním 

evropského aquis, pokud tomu tak není úplně, postačují malé úpravy či novelizace. 

Problémové kapitoly se pak týkají především finančního sektoru, který byl krizí zasažen 

nejvíce. Nedostatky, které vyplynuly díky finanční krizi, musí být odstraněny,  

aby v budoucnu nedošlo k dalšímu bankrotu islandského finančního sektoru [19].  

4.2 Spolupráce Islandu s Evropskou unií  

I přesto, že se Island geograficky nenachází v těsné blízkosti států Evropské unie, snaží 

se o vzájemnou spolupráci, a to již od 70. let, kdy vznikla první dohoda mezi tehdejším EHS  

a Islandskou republikou. V určité době byl Island v rámci ESVO jistým protivníkem ES. 

Proto se, ať už v rámci ESVO nebo jako samostatný stát, snažil a snaží o neustále užší 

spolupráci s EU (viz kapitola 3.1). Spolupráce v rámci EHP a Schengenského prostoru byla 
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popsána v kapitole 3 „ Islandská integrační spolupráce“. Zde budou popsány pouze bilaterální 

dohody Islandu s EU.  

Mnoho bilaterálních a multilaterálních dohod představují dohody sektorové, jejichž 

prioritním cílem je chránit své vlastní zájmy. V případě severského ostrova jde především  

o oblast rybolovu, zemědělství, ochrany životního prostředí, ochrany klimatu či oblast jaderné 

bezpečnosti.  

Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou 

První bilaterální dohoda mezi Islandem a ES byla podepsána v Bruselu roku 1972, konkrétně 

22. července. Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou 

vstoupila v platnost dne 1. dubna 1973 na základě nařízení Rady č. 2842/72 ze dne  

19. prosince 1972. Součástí dohody jsou veškeré přílohy, protokoly a závěrečný akt. Cílem 

smlouvy bylo posílení vzájemných hospodářských vztahů, zajištění spravedlivých podmínek 

hospodářské soutěže a harmonický rozvoj v oblasti obchodu, ve kterém by měly být postupně 

odstraněny veškeré překážky bránící volnému pohybu na základě Všeobecné dohody o clech 

a obchodu, vytvořit zónu volného obchodu a přispět tak k rozšiřování světového obchodu.  

K dalším cílům dohody patří zvýšení životní úrovně a pracovních podmínek na Islandu.  

Ve smlouvě byl uveden postup snižování cel a následné úplné zrušení, zrušení množstevních 

omezení a všech opatření s účinkem rovnocenným množstevním omezením. Oblast omezení 

vývozu byla dále upravena v dodatkovém protokolu z roku 1989. V letech 1975 a 1980 byly 

ke smlouvě doplněny další dva dodatkové protokoly. První protokol pouze doplňoval dohodu 

a upřesnil některé nepřesné informace, druhý protokol souvisel s přistoupením Řecka do ES 

a vyvolal následné úpravy ve smlouvě. Roku 1996 byl ke smlouvě připojen další protokol 

související se vstupem Rakouska, Finska a Švédska do EHS 1. ledna 1995. Tento protokol 

zdůrazňoval potřebu změn v oblasti rybolovu a vztahu k novým zemím EHS, rovněž bylo 

nutno přizpůsobit opatření pro dovoz zemědělských produktů pocházejících z Islandu  

do Společenství. Další úprava Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím  

a Islandskou republikou proběhla v roce 2003, respektive v roce 2005, kdy tento dodatkový 
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protokol vešel v platnost. Opět tato změna souvisel s rozšířením EU o deset nových členů 

[55]. 
16

  

Dohoda o obchodu se skopovým a kozím masem 

V květnu roku 1981 byla podepsána mezi Evropským hospodářským společenstvím  

a Islandskou republikou Dohoda o obchodu se skopovým a kozím masem. Tato spolupráce 

probíhala ve formě výměny dopisů mezi Evropskou komisí a islandskou, rakouskou, polskou 

a rumunskou vládou, jež se této smlouvy účastnily v rámci ES. Cílem dopisů bylo dosáhnout 

shody v oblasti množstevního omezení v rámci dovozu kozího a skopového masa [56].  

Dohoda o nezemědělských a zpracovaných zemědělských produktech 

Po přístupu Španělska a Portugalska bylo nutné vytvořit právní rámec pro oblast 

nezemědělských výrobků. V roce 1986 tak vznikla Dohoda o nezemědělských  

a zpracovaných zemědělských produktech, na které se nevztahuje dohoda EHS a Islandem 

z roku 1972. Dohoda probíhala opět formou dopisů mezi Evropskou komisí a vládami tří 

zmíněných smluvních států, tedy islandskou, španělskou a portugalskou. Obsahem smlouvy 

bylo určení pravidel pro obchod mezi Španělskem a Portugalskem na straně jedné a Islandem 

na straně druhé. Dohoda byla doplněna třemi dodatkovými. První z roku 1986 a další dva 

v roce 1989 [57].  

Úmluva o společném tranzitním režimu 

 Ve švýcarském městě Interlaken byla v roce 1987 podepsána Úmluva a společném 

tranzitním režimu mezi Evropským hospodářským společenstvím na straně jedné  

a Rakouskou republikou, Finskou republikou a Islandskou republikou, Norským královstvím, 

Švédského království a Švýcarskou konfederací na straně druhé. Cílem obchodní dohody bylo 

stanovit opatření pro přepravu zboží v režimu tranzitu, včetně jeho přemísťování, odesílání  

a skladování, a to bez ohledu na druh a původ zboží. Jasným cílem bylo tedy zjednodušení 

přepravy zboží mezi signatářskými státy. Roku 1995 prošla Dohoda o společném tranzitním 

                                                

16 V roce 2004 přistoupilo do EU deset nových členů: Česká republika, Estonská republika, Kyperská republika, 

Lotyšská republika, Litevská republika, Maďarská republika, Malta, Polská republika, Slovinsko a Slovenská 

republika. 
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režimu na základě doporučení č. 1/93 mnohými změnami, které byly nutné pro umožnění 

vstupu dalším zemím [58].  

Úmluva o zjednodušení formalit v obchodě se zbožím 

 Úmluva o zjednodušení formalit v obchodě se zbožím měla stejné smluvní strany jako 

úmluva předešlá, tedy EHS, Island, Rakousko, Finsko, Norsko, Švédsko a Švýcarsko. Byla 

podepsána rovněž v roce 1987 v Interklanu. Smlouvou vzniká jednotný správní doklad, který 

by měl být použit pro jakýkoliv režim při vývozu a dovozu a pro společný tranzitní režim  

pro obchod mezi smluvními stranami bez ohledu na druh a původ zboží. Samotný správní 

doklad obsahuje 54 kolonek pro vyplnění, které jsou nezbytné pro pohyb zboží. Tato 

obchodní dohoda byla v září roku 1995 pozměněna tak, aby umožňovala příchod nových 

smluvních stran. Komunikace mezi smluvními stranami probíhala opět formou dopisů [59].  

Rámcová dohoda o vědecké a technické spolupráci 

V Bruselu byla v říjnu 1989 podepsána mezi ES a Islandem Rámcová dohoda  

o vědecké a technické spolupráci, jež vešla v platnost v červnu 1990. Cílem dohody byla 

podpora rozvoje a vzájemné spolupráce ve vědecké a technické oblasti. Spolupráce mohla 

nabývat mnoha forem: pravidelné diskuze o prioritních směrech a budoucích plánech  

ve výzkumné politice, spolupráce formou dialogů o podobě budoucí spolupráce. Spolupráce 

mohla rovněž probíhat v rámci různých projektů, programů a společných akcí. Dohoda také 

upravuje předmět vědecké a technické spolupráce, pravidla týkající se šíření znalostí  

a intelektuálního vlastnictví, ustanovení o zaměstnancích, specifikace zástupců ve druhé 

smluvní straně v rámci mobility a finanční účast státu v dohodě [60].  

Dohoda o stanovení práv a povinností v oblastech schengenského acquis 

V červnu roku 1999 byla podepsána Dohoda o stanovení práv a povinností v oblastech 

schengenského acquis mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským 

královstvím na jedné straně, Irskem a Spojeným královstvím na straně druhé. Dohoda 

vstoupila v platnost o rok později. Cíl dohody byl zřejmý ze samotného názvu dohody, tzn. 

upravit vztahy mezi Islandem a Norskem na straně jedné a VB a Irskem na straně druhé 

v oblasti schengenského acquis. Dohoda stanovila práva, povinnosti a opatření jednotlivých 

smluvních stran v souladu s články 4 a 5 Schengenského protokolu. Veškeré vztahy v oblasti 
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schengenského acquis by se měly tímto protokolem řídit. Obecně tato dohoda představuje 

dohodu o volném pohybu osob [61].  

Dohoda o účasti Islandské republiky na Policejní misi Evropské unie (EUPM) v Bosně a 

Hercegovině 

Dohoda o účasti Islandské republiky na Policejní misi Evropské unie (EUPM) v Bosně 

a Hercegovině byla podepsána 10. prosince 2002 v Bruselu a v ten samý den vzešla 

v platnost. Cílem dohody bylo stanovit podmínky účasti Islandu v policejní misi EU v Bosně 

a Hercegovině. Island, jakožto kandidátská země EU, má povinnost poskytnout své vlastní 

civilní pracovníky dle Společné akce 2002/210/SZBP o Policejní mise Evropské unie. Cílem 

EUPM je vytvořit v Bosně a Hercegovině profesionální a mnohonárodnostní policejní službu, 

působící v souladu s nejlepšími evropskými a mezinárodními standardy.  Konkrétně má 

EUPM za cíl podporovat a poskytovat poradenství a vedení v případě potřeby, přípravu  

a provádění restrukturalizace policie, zlepšit poradenství, monitorování a kontroly policejní 

manažerské a provozní kapacity, pomáhat policii Bosny a Hercegoviny v zahájení a vedení 

boje proti organizované trestné činnosti a neustále sledovat její činnost. Kromě Islandu byla 

smlouva na základě Rozhodnutí Rady 2003/663/SZBP ze dne 10. prosince 2002 podepsána 

s tehdejšími 15státy EU, Bulharskem, Kyprem, Českou republikou, Estonskem, Maďarskem, 

Lotyšskem, Litvou, Norskem, Rumunskem, Slovenskou republikou, Slovinskem, 

Švýcarskem, Tureckem a Ukrajinou [62].  

Dohoda pro řešení krize 

V dubnu 2005 vešla v platnost Dohoda pro řešení krize, jejímž cílem je vytvořit 

společný rámec pro účast Islandu v operacích EU. Mimo Islandu byla dohoda EU pro řešení 

krize podepsána v Bruselu i s Norskem a Rumunskem. V rámci této dohody může EU 

rozhodovat o krocích krizového managementu, rozhoduje o přizvání třetích zemí k operacím 

EU. Pokud tedy EU přizvala Island, ten mohl pozvání přijmout a nabídnout svůj příspěvek. 

Pokud se rozhodne EU podniknout vojenskou operaci s využitím kapacit NATO, Island se 

může rozhodnout, zda se k operaci přidá či ne. I přesto, že Island má právo se rozhodnout, 

neměla by tím být omezena rozhodovací samostatnost EU. Povinností Islandu je zajistit,  

aby vyslaní pracovníci plnili své úkoly podle operačního plánu, podle pravidel Společné akce 

a dle článku 2 této smlouvy [63].  



56 

 

Dohoda o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací 

Další podepsaná dohoda mezi Islandem a EU byla Dohoda o bezpečnostních 

postupech pro výměnu utajovaných informací. Místem podepsání byl Lucemburk a to  

12. června 2006. Smlouva, jež patří do oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky, 

vešla v platnost v březnu následujícího roku. Účelem této dohody bylo zajistit výměnu  

a přístup k utajovaným informacím pro Islandskou republiku a EU, poskytovat svým 

občanům vysokou úroveň ochrany v prostoru bezpečnosti. Tato spolupráce vznikla na základě 

zasedání Rady v roce 2003, kde se rozhodlo o uzavírání takovýchto smluv s některými třetími 

státy [64].  

Dohoda o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty 

V Bruselu roku 2007 byla uzavřena Dohoda o dodatečných obchodních preferencích 

pro zemědělské produkty. Tato obchodní dohoda probíhala ve formě výměny dopisů  

a doplňovala článek 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru. V rámci smlouvy 

dochází ke konsolidaci současných povolení pro řadu zemědělských produktů a vydávání 

nových povolení, především celních kvót a odstranění cel [65].  

Prozatímní dohoda 

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Islandem  

o prozatímním provádění Dohody o účasti Bulharské republiky a Rumunska v Evropském 

hospodářském prostoru a o prozatímním provádění čtyř souvisejících dohod byla podepsána 

v Bruselu 2007. Cílem bylo zachovat fungování vnitřního trhu v rámci Evropského 

hospodářského prostoru – mezi smluvní strany dohody patří tudíž kromě Islandu i Norsko  

a Lichtenštejnsko. Tato prozatímní dohoda platila pouze do doby, než Rumunsko a Bulharsko 

oficiálně vstoupilo do EHP [66].  

Dohoda o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu  

a přeshraniční trestné činnosti 

Mezi EU a Islandem a Norskem byla v roce 2009 v Bruselu podepsána Dohoda 

 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné 

činnosti. Cílem vzájemné spolupráce bylo zlepšení policejní a soudní spolupráce mezi 

členskými státy Evropské unie, Islandem a Norskem, aniž jsou dotčeny předpisy chránící 
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osobní svobodu a zefektivnění výměny informací. Vznik této smlouvy neznemožňuje Islandu 

ani Norsku i nadále uzavírat dvoustranné či mnohostranné dohody nebo dohody  

o přeshraniční spolupráci s členskými státy EU, pokud jsou všechny v souladu s cíli této 

dohody [67].  

Dohoda o doplňkových pravidlech ve vztahu k Fondu pro vnější hranice na období 2007 

až 2013 

Fond pro vnější hranice na období 2007 – 2013 byl zřízen jako součást obecného 

programu Solidarita a řízení migračních toků. Fond vznikl rozhodnutím č. 574/2007/ES. 

Dohody se účastní kromě Islandu také Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko. Dohoda 

stanovuje nezbytná opatření týkající se finančního řízení a kontroly, které musí přidružené 

státy přijmout. Je zde jasně formulováno, že každý účastník finančních operací, řízení, auditu, 

kontrole nesmí uvést své vlastní zájmy proti zájmům EU. Smluvní státy jsou povinny jednat 

proti podvodům a jiným protiprávním jednáním ohrožujícím finanční zájmy Společenství, 

koordinovat svou činnost zaměřenou na ochranu finančních zájmů Společenství s členskými 

státy a Komisí, přijmout stejná opatření k zamezení podvodů ohrožujících finanční zájmy 

Společenství, jaká přijímají k zamezení podvodů ohrožujících jejich vlastní finanční zájmy. 

Cílem dohody bylo stanovení doplňujících pravidel potřebných pro účast ve fondu  

z přidružených států. Každý přidružený stát přispívá do fondu určitou částkou [68].  

Následující tabulka 4.1 ukazuje přehled plateb do Fondu pro vnější hranice  

od jednotlivých států v období 2009 - 2013. Jakou částkou budou země přispívat, zaleží  

na procentním podílu na HDP. Jak ukazuje tabulka, každá země má daný jiný index. Nejvíce 

finančních prostředků do fondu přispívá Norsko a Švýcarsko. Naopak nejmenším 

přispěvatelem je Island.  

Tabulka demonstruje skutečnost, že každým rokem přispívající částky rostou. V roce 

2009 činil rozpočet fondu 7,6 mil eur.  V roce 2013 by to mělo být téměř 29 mil. eur, tedy 

čtyřnásobek původní částky.  
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Tabulka 4.1: Roční platby přidružených států do rozpočtu Fondu pro vnější hranice 

v letech 2009 - 2013 (tis. eur) 

 2009 2010 2011 2012 2013 Index (%) 

Island 260 79 96 132 183 0,04 

Norsko 5 100 5 408 6 607 9 099 12 542 2,61 

Švýcarsko 2 265 6 943 8 483 11 682 16 102 3,35 

Lichtenštejnsko - 62 76 105 144 0,03 

Celkem 7 625 12 492 15 262 21 018 28 971 - 

Zdroj: EUROPEAN COMMISSION, 2010 [51], vlastní zpracování  

 

Mimo výše uvedený výčet dohod mezi Islandem a EU svědčí o vzájemné rostoucí 

spolupráci mezi Islandem a EU i postupné zlepšování obchodní bilance, která se v roce  

2008 dostala do kladných čísel. V grafu 4.1 je znázorněn vývoj vzájemné spolupráce v oblasti 

obchodu v letech 2006 – 2010 ze strany Islandu.  

Graf 4.1: Vývoj podílu exportu a importu s EU z pozice Islandu v letech 2006 – 2010 

(mil. eur) 

 

Zdroj: EUROPEAN COMMISSION, 2012 [21], vlastní zpracování  

 

Největší pokles je zaznamenán v rámci importu. Ten, i když po hospodářské krizi roste, 

bude velmi obtížné dostat na původní hodnotu. Tzn., že v letech 2006 – 2008 Island dovážel 

z EU mnohem více, než tomu bylo v následujících letech. Export se ve sledovaném období 

stále drží na zhruba stejné úrovni a v roce 2008 poprvé přeskočil hodnotu importu, bilance se 
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tedy poprvé dostala do kladných čísel.  Z uvedených dat je vidět pozitivní vývoj v celkovém 

součtu – záporná bilance má od roku 2006 neustále pozitivní vývoj a v roce  

2010 byla již kladná, v hodnotě 1 151 mil. eur. Pokud bychom sečetli import a export, tak lze 

vidět, že celkový objem obchodu byl do roku 2008 mnohem větší než v období po krizi. 

V roce 2006 činila hodnota obchodu mezi EU a Islandem 4772 mil. eur, roku následujícího to 

bylo již 5528 mil. eur., následoval mírný pokles na 5021 mil. eur. Nejnižší celkový objem 

obchodu nastal v roce 2009 - 3597 mil. eur. 

4.3 Přístupový proces 

Členem Evropské unie se může stát jakýkoliv evropský stát, jenž dodržuje zásady 

svobody, demokracie, právního státu a dbá na dodržování lidských práv a základních svobod. 

Roku 1993 byla poprvé v Kodani stanovena tzv. Kodaňská kritéria, která odrážejí požadavky 

pro vstup do EU. Každá kandidátská země, jež se uchází o členství, by měla: 

- mít stabilní instituce, které zaručují princip demokracie, právního státu, 

- respektovat lidská práva a ochraňovat menšiny, 

- země by měla být konkurenceschopná, schopna obstát v tržním hospodářství, 

- stát musí být schopen dodržet všechny závazky, jež vyplývají z členství v EU.  

O dva roky později byly tyto podmínky potvrzeny a doplněny na zasedání Evropské 

rady v Madridu. Kandidátská země také musí být schopna zajistit, aby veškerá pravidla 

 a postupy byly platné, vytvořit takové institucionální podmínky, které by umožňovaly 

efektivní fungování, vytvořit podmínky nutné pro převedení evropské legislativy  

do vnitrostátních právních předpisů [3].  

O tom, kdo se stane členem EU, rozhodují vlády členských států EU (seskupené jako 

Rada ministrů či Evropská rada) a to jednomyslným rozhodnutím. Pokud se země uchází  

o členství, musí předložit přihlášku o členství. Po vyslovení Komise, vlády členských zemí – 

Rada rozhodne o přijetí či nepřijetí státu jako kandidáta EU. Pokud se Komise vysloví kladně 

a Rada se vysloví jednomyslně, mohou začít přístupová jednání, která řídí jednotlivé členské 

státy a je tedy zcela na nich, kdy jednání začnou, kdy budou ukončena a jaké podmínky musí 

stát splnit, aby mohl být členem. Vzniklý návrh o přistoupení musí schválit všechny členské 

země EU a potenciální člen. Návrh je poté ratifikován všemi zúčastněnými stranami. Svůj 

souhlas musí také vyslovit Evropský parlament.  
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Předvstupní strategie, jež má pomoci zemi stát se v budoucnu členem EU, je navržena 

pro jednotlivé země a odráží tak jejich individuální potřeby. Součástí strategie jsou práva  

a povinnosti kandidátské země. Vše je ustanoveno v rámci dohod, jež tvoří základní pilíř této 

strategie. Obsahem strategie jsou rovněž cíle, kterých má země dosáhnout a finanční pomoc 

ze strany EU.  

Kandidátská země musí přijmout veškeré předpisy EU, známé pod pojmem aquis.  

A protože je přijmout musí, může pouze vyjednávat o tom, kdy a jak tyto předpisy přijme. 

Řada předpisů vynakládá velké reformní úsilí v politických i hospodářských oblastech a vlády 

jednotlivých členských zemí zde hrají dominantní roli v poskytování informací  

u obyvatelstva.  

Aby samotná jednání probíhala snadněji, jsou jednotlivé předpisy rozděleny do tzv. 

kapitol, které zastupují jednotlivé oblasti politik. První etapou je tzv. screening, ve kterém se 

konkretizují ty oblasti, jež potřebují sjednocení právních předpisů, institucí či postupů 

v kandidátské zemi. Komise zpracuje zprávu o screeningu pro každou kapitolu zvlášť  

a předloží ji Radě. Komise může na základě screeningu zemi doporučit, aby nejprve dosáhla 

splnění určitých kritérií, anebo v opačném případě může být zahájeno jednání o příslušné 

kapitole.  Po předložení vyjednávacího postoje ze strany kandidátské země zaujme společný 

postoj Rada a jednání mohou začít. Pokud jsou schváleny všechny společné postoje  

u jednotlivých kapitol a kandidátská země přijme společný postoj EU, jednání o příslušné 

kapitole jsou uzavřena, ale ne definitivně. Konečné ukončení konkrétní kapitoly nastane  

až po schválení všech 35ti kapitol. Jednotlivé kapitoly jsou uvedeny v příloze č. 4. 

Do té doby, než se země stane oficiálním členem EU, probíhá neustálé kontrolování 

dosažených pokroků v zemi. Tyto pokroky jsou zaznamenávány v rámci výročních 

strategických dokumentů a zpráv pro jednotlivé země. 

Po uzavření všech kapitol jsou výsledky promítnuty do návrhu smlouvy o přistoupení. 

Pokud je smlouva podpořena Komisí, Radou a Evropským parlamentem, následuje podepsání 

a ratifikace jak kandidátskou zemí, tak všemi členy EU. – kandidátská země se stává 

přistupujícím státem a disponuje všemi prozatímními výhodami do té doby, než se stane 

členským státem. Z pozice přistupujícího státu má právo se vyjadřovat k předlohám návrhů 

EU, sdělením, doporučením či iniciativám. Náleží jí rovněž status aktivního pozorovatele 

v rámci institucí EU s právem diskuze, ale ne hlasování. Po ukončení ratifikace je proces 

ukončen, smlouva o přistoupení se stává platná a přistupující stát se stává členským státem 

[3].  
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4.3.1 Vývoj přístupových jednání na Islandu 

Během druhé poloviny 20. století se Island stále více přibližoval spolupráci s ES. 

Prvním náznakem bylo členství v Evropském sdružení volného obchodu v roce 1970. O dva 

roky později vzniká dvoustranná Dohoda o volném obchodu uzavřená mezi ES a Islandem. 

V devadesátých letech (1994) se Island stává členem Evropského hospodářského prostoru  

a následuje podpis Schengenské dohody o volném pohybu osob, zatím pouze bez hlasovacího 

práva. V roce 2001 může Island využívat schengenského acquis.  

Níže uvedené události naznačují postupný proces přibližování Islandu k EU  

a k současnému statusu kandidátské země. Rok 2009 byl pro Island významným obdobím. 

Dne 30. ledna 2009 prohlásil tehdejší komisař pro rozšíření Olli Rehn zprávu o vstupu Islandu 

do EU společně s Chorvatskem. Jak je ale dnes známo, tento cíl nebude dosažen,  

protože Chorvatsko má již dané oficiální datum vstupu do EU a to 1. července 2013.  

Po předčasných parlamentních volbách, jež proběhly na Islandu v dubnu 2009, se stala novou 

premiérkou Jóhanna Sigurdardóttir, která měla jasný cíl: Island se stane členem EU a přijme 

jednotnou měnu euro do čtyř let, a proto hned krátce po svém zvolení - 16. července téhož 

roku, Island podává přihlášku ke členství v EU (viz příloha č. 5). Islandský parlament přijal 

tento návrh s 33 hlasy pro, 28 členů parlamentu bylo proti, dva se hlasování zdrželi. O pár dnů 

později byla Evropské komise požádána, aby připravila k islandské přihlášce oficiální 

stanovisko.  Dne 14. října vydala Evropská komise novou strategii pro rozšíření s důrazem  

na individuální přístup ke každé kandidátské zemi. Roku 2009 byla islandská ekonomika 

postižena krizí, jež postihla celou Evropu. Aby mohla vůbec začít přístupová jednání  

s Islandem o členství v EU, musel stát vyplatit ztracené vklady britským a nizozemským 

střadatelům, kteří o ně přišli v důsledku bankovní krize, která ostrov zasáhla ve velké míře, 

avšak jak se ukázalo na počátku roku 2010, byl tento moment klíčový a vedl k několika 

dalším událostem. Islandský prezident Olafur Grimsson nepodepsal zákon o kompenzaci 

vkladů britských a nizozemských střadatelů v pobočce islandské banky Landsbanki, 

následovalo tedy referendum o zmíněném zákonu, ale referendum nepřineslo kýžený výsledek 

(94 % obyvatel bylo proti) a zákon byl odmítnut. I přes neúspěšné schválení zákonu je  

24. února doporučeno zahájit přístupové jednání s Islandem, a to po ujištění komisaře  

pro rozšíření Štefana Füleho, jenž potvrdil, že tato událost nemá vliv na začátek přístupových 

rozhovorů s EU. V listopadu 2009 byl jmenován Stefan Haukur Johannesson jako hlavní 

vyjednavače o islandském členství s EU a byla zřízena Delegace EU na Islandu, která se 
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skládá z hlavního vyjednavače a dalších 17 členů. Island, jako mnoho dalších států 

postižených krizí během roku 2009 a 2010, dostal od Mezinárodního měnového fondu půjčky 

v hodnotě 167,5 mil. dolarů a 160 mil. dolarů. 

Evropská rada dala 17. června 2010 souhlas k zahájení přístupových jednání 

s Islandem, který byl následně potvrzen také Evropským parlament. Dne 27. července se 

konala první mezivládní konference v Bruselu. Na přelomu roku 2010/2011 se Island opět 

vrátil k nevyřešené otázce ohledně odškodnění pro střadatele zkrachovalé banky. Vznikla  

zde dohoda s Velkou Británií a Nizozemím, která bude schválena prostřednictvím referenda.  

V červnu Island dovršil fázi screeningu a mohla být zahájena přístupová jednání [41].  

Zasedání přístupové konference s Islandem 

Dne 27. července 2010 proběhlo v Bruselu první zasedání přístupové konference 

na úrovni ministrů. Tato konference proběhla na základě rozhodnutí Evropské rady ze dne  

17. června, kdy bylo odsouhlaseno, že mohou začít přístupová jednání. Na konferenci 

zastupoval Evropskou unii Steven Vanackere (belgický zástupce), v čele islandské delegace 

byl Ossur Skarphéðinsson (ministr zahraničních věcí). EU během mezivládní konference 

zdůraznila několik faktů. Prvním z nich je skutečnost, že Island má v důsledku členství v EHP 

či uplatňování schengenského acquis mnoho práva EU již implementováno. Za druhé 

zdůraznila významnost této schůze ve vzájemné spolupráci. Dne 26. července byl schválen 

rámec pro jednání s Islandem, který byl na této konferenci představen. Tento rámec obsahuje 

specifické vlastnosti islandské republiky, stanovuje zásady pro jednání a rovněž vyjednávací 

postupy. Ze strany EU vzešly požadavky na Island v oblasti sbližování právních předpisů  

a acquis, zejména v sektorech rybolovu, zemědělství, rozvoje venkova, životního prostředí, 

finančních služeb a volného pohybu kapitálu. Aby EU měla přehled o dosažených pokrocích 

v těchto oblastech, bude Island pod neustálým monitorováním ze strany EU. Unie rovněž 

bude klást důraz na průběžný dialog s občany Islandu, kterým chce zajistit podporu  

pro přistoupení [10].  

Druhé zasedání přístupové konference s Islandem na ministerské úrovni proběhlo  

27. června 2011 v Bruselu. Zasedání se za EU účastnil János Martonyi (maďarský ministr),  

za Island byl pak opět přítomen ministr zahraničních věcí Ossur Skarphéðinsson. Konference 

se zabývala zahájením jednání o kapitole 5 – Veřejné zakázky a kapitole 10 – Informační 
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společnost a média. V obou případech byl zkoumán stav přípravy a bylo vzneseno doporučení 

ze strany EU o dalším provádění a sbližování acquis v rámci těchto kapitol. Kapitoly mohou 

být uzavřené po splnění daných kritérií.  Kapitoly 25 – Věda a výzkum a 26 – Vzdělávání  

a kultura byly rovněž otevřeny, ale v zápětí byly hned dočasně uzavřeny – z důvodu vysoké 

úrovně připravenosti u kapitol 25 a 26 nebyla nutná další jednání. Bylo také zdůrazněno,  

že i nadále bude probíhat kontrola ze strany EU v dosaženém pokroku. Dalšími 

projednávanými kapitolami byly první čtyři kapitoly, z nichž dvě byly předběžně uzavřeny. Je 

nutno podotknout, že kapitoly 34 a 35 nejsou součástí screeningu [11].  

Zatím poslední, třetí přístupová konference s Islandem se konala 12. prosince  

2011 taktéž v Bruselu. Delegace EU byla zastoupena polským minstrem zahraničních věcí 

Maciejem Szpunarem. Byl přítomen i komisař Štefan Füle. Ossur Skarphéðinsson byl opět 

v čele islandské delegace. Mezi otevřené a dočasně uzavřené kapitoly byly zařazeny kapitoly 

2, 6, 7, 20, 21, 23. Jednání byla rovněž zahájena o kapitole 33 – Finanční a rozpočtové 

předpisy. Tato kapitola bude uzavřena po dokončení určitých podmínek. EU zdůraznil, že by 

Island měl klást velký důraz na společný postoj, zvýšení administrativních kapacit, řádné 

platby a kontroly vlastních zdrojů a měl by podávat zprávy EU o implementaci pravidel. 

Kapitoly 6, 20, 21 a 23 nepotřebují další vyjednávání z důvodu připravenosti Islandu.  

Ke 12. prosinci bylo otevřeno jedenáct kapitol pro jednání (kapitoly 2, 5, 6, 7, 10, 20, 21, 23, 

25, 26, 33), z nichž osm bylo předběžně uzavřeno – nepatří zde kapitoly 5, 10 a 33. Přehled 

všech kapitol včetně názvů je uveden v příloze č. 3 [12]. Otázkou však zůstává, jak se podaří 

vyjednat a vzápětí uzavřít kapitoly 11 a 13, jež se týkají zemědělství a rybolovu – dva 

nejdůležitější sektory islandské ekonomiky. 

Podle českého zástupce, komisaře pro rozšíření Štefane Füleho, jenž se poslední 

konference v Bruselu účastnil, je pozitivní vidět, jak rychle se mohou některé kapitoly uzavřít 

právě proto, že má Island mnoho evropského práva již integrováno. Vyzdvihl spolupráci 

Islandu a EU, rovněž polského předsednictví, které napomohlo bližší spolupráci s Islandem. 

Zdůraznil také fakt, že další pokroky v přistoupení Islandu závisí právě na něm – jak je 

schopen prokázat, zda umí plnit požadavky vyplývající z členství a zda umí čerpat výhody, 

které mu EU nabízí. Cílem pro rok 2012 je otevření všech kapitol a uzavření většiny, komisař 

si je však vědom, že tento cíl bude velmi náročné splnit [49].  
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4.4 Finanční pomoc kandidátským zemím ze strany EU 

S jakou rychlostí kandidátské země provádí reformy, závisí zcela na nich. EU jim 

nabízí svou pomoc, aby byly zcela připravené se stát členem EU. Reformy, jež musí země 

provádět, souvisí se změnou norem, předpisů, zavedení nových orgánů, popřípadě 

modernizace stávajících institucí, které se zabývají oblastmi životního prostředí či jaderné 

bezpečnosti. Tyto reformy jsou finančně a technicky velice náročné, a proto EU poskytuje 

mnoho podpůrných programů a mechanismů. EU rovněž podporuje dialog mezi občany 

v kandidátské zemi, protože si je vědoma náročnosti změn, které budou probíhat, a chce jim 

nastínit nutnost tyto změny provádět. Hlavním důvodem proč EU poskytuje svou pomoc je 

připravit budoucí členy na využívání prostředků z rozpočtu Unie, jak s nimi správně zacházet 

a dochází zde k prvotnímu seznámení s politikami a nástroji využívané Evropskou unií. [3] 

Pro programovací období 2007 – 2013 byl vytvořen nový finanční nástroj – Nástroj 

předvstupní pomoci (NPP, Instrument for Pre-accession Assistance - IPA) na základě 

Nařízení Rady č. 1085/2006. Nahrazuje tak čtyři nástroje, které byly využívány v období 

2000 – 2006, tedy Phare, SAPARD, ISPA, CARDS. Celkový objem tohoto nástroje je  

11,5 mld. eur. Cílem NPP je podpora, jež je shrnuta do následujících pěti složek: 

- jednotného rámce pro zefektivnění fungování institucí,  

- přeshraniční spolupráce,  

- regionální rozvoj, 

- rozvoj lidských zdrojů, 

- rozvoj venkova. 

První dvě složky jsou určeny pro všechny přijímací země, zbylé tři pouze pro země 

kandidátské. Mezi další cíle patří ochrana práv menšin, důraz na rovnost pohlaví, podpora 

reformy státní správy, urychlení procesu obnovy a usmíření. 

NPP je určen jak pro kandidátské země, tak pro potenciální kandidáty. Nástroj se řadí 

mezi pružné nástroje, tzn., že výše pomoci je závislá na pokroku, kterého země dosáhly  

a na individuálních potřebách dané země.  

Současný nástroj předvstupní pomoci může mít podobu investic, grantů, veřejných 

zakázek, může nabývat formy spolupráce mezi členskými státy, země se mohou účastnit 

programů a činností Unie, mohou využít podporu na postup provádění a řízení programů  

a ve výjimečných případech mohou získat podporu z rozpočtu EU [46].  
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Následující tabulka ukazuje přehled zemí, které čerpají prostředky z NPP v současném 

programovacím období. Jsou to tedy jak země kandidátské – Černá Hora, Island, Makedonie  

a Turecko, tak země potenciální kandidátské - Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo  

a Srbsko. Zvláštní postavení má Chorvatsko, jež je v současné době rozhodlé do EU vstoupit 

v roce 2013. Z tabulky 4.2 vyplývá, že největším příjemcem pomoci z NPP je Turecko, 

následně Srbsko a Chorvatsko. Země Albánie či Makedonie naopak čerpají nejméně. Obecně 

lze říci, že každým rokem finanční pomoc roste. V roce 2007 byl vynaložený objem 

prostředků ve výši 1218,4 mil. eur., v roce 2013 by to mělo být 1933,4 mil. eur.  

 

Tabulka 4.2: Finanční rámec pomoci z NPP dle zemí podle víceletého orientačního 

plánovacího dokumentu (mil. eur)  

Země 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Island - - - - 12 12 6 

Chorvatsko 141,2 146 151,2 154,2 157,2 160,4 162,9 

Makedonie 58,5 70,2 81,8 92,3 98,7 105,8 117,2 

Černá Hora 31,4 32,6 33,3 34 34,7 35,4 35,4 

Turecko 497,2 538,7 566,4 653,7 781,9 899,5 935,5 

Albánie 61 70,7 81,2 93,2 95 96,9 98,1 

Bosna a Hercegovina 62,1 74,8 89,1 106 108,1 110,2 118,1 

Srbsko 189,7 190,9 194,8 198,7 202,7 206,8 214,7 

Kosovo 68,3 124,7 66,1 67,3 68,7 70 73,7 

Program pro několik 

přijímajících zemí 

najednou 109,0 140,7 160,0 157,7 160,8 164,2 177,8 

Celkem 1 218,4 1 389,3 1 423,9 1 557,1 1 719,8 1 861,2 1 933,4 

Zdroj: EUROPEAN COMMISSION, 2012 [54], vlastní zpracování  

 

Kromě pomoci jednotlivým zemím je z NPP financován program pro skupinu zemí. 

Jsou to projekty, jež potřebují vzájemnou spolupráci mezi státy a rovněž spolupráci 

mezinárodních finančních institucí jako je Evropská centrální banka, Evropská investiční 

banka nebo Evropská banka pro obnovu a rozvoj. V období 2007 – 2013 je do této oblasti 

vloženo celkem 1 070,2 mil. eur. 
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4.4.1 Čerpání finančních prostředků z NPP na Islandu 

Dne 2. prosince 2011 byl na Islandu přijat Národní program v rámci NPP, který se 

týká poskytnutí prostředků při transformaci a budování institucí na Islandu. Tento víceletý 

orientační plánovací dokument na období 2011 - 2013 přijala Komise již 8. dubna 2011. Do té 

doby Island z NPP žádnou finanční pomoc nečerpal. Prostředky, jež bude mít Island 

k dispozici, budou použity na dvě prioritní oblasti: budování institucí pro správné provedení 

aquis, převzetí všech závazků vyplývajících z členství a pro efektivní využívání 

Strukturálních a jiných fondů EU. V rámci těchto dvou cílů bylo rozhodnuto o realizace sedmi 

projektů: 

- institucionální a laboratorní budování kapacit pro zajištění bezpečnosti potravin 

(1 900 000 €), 

- příprava implementace směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích (3 685 000 €). 

- posílení národních účtů (825 000 €), 

- překlad acquis a podpora pro zřízení konference týkající se výkladu programu  

na University of Island (1 500 000 €), 

- Katla Geopark: Regionální rozvoj pro oblast Eyjafjallajökull (560 000 €), 

- zvyšování zaměstnatelnosti s nízkou kvalifikací pracovníků prostřednictvím vytvoření 

systému uznávání kvalifikací v oblasti vzdělávání dospělých (1 875 000 €), 

- technická pomoc a strukturální fondy (1 655 000 €). 

První čtyři projekty jsou realizovány v rámci první prioritní oblasti, druhá prioritní 

oblast obsahuje projekty dva. Jako podpůrná činnost je ze strany EU poskytnuta technická 

pomoc. Evropská unie tak celkově pro Island v rámci NNP poskytne 12 mil. €. Nejvíce 

prostředků je směřováno na projekt implementace směrnice o stanovištích a ptácích – přes  

3,5 mil. €. Všechny zmíněné projekty musí být v souladu s islandskými zákony a předpisy, 

které se týkají životního prostředí, boji proti korupci, musí podporovat rovné příležitosti  

a vylučovat diskriminaci. 

Po vzniku NPP Island využíval v rámci tohoto nástroje prostředky pro technickou 

pomoc a výměnu informací (TAIEX) a v roce 2010 se účastnil Programu pro několik 

přijímajících zemí najednou, který byl určen pro sčítání lidu a statistiky z oblasti zemědělství. 

Tím, že se Island účastnil pomoci TAIEX svědčí to, že Island má sice veřejnou správu 

 na vysoké úrovni, ale co se týče velikosti, je malá a s tím souvisí i velmi nízká absorpční 
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schopnost pro rozsáhlou technickou podporu. V islandské správě rovněž panuje nedostatečná 

spolupráce, a proto musí být také kladen důraz na zajištění mechanismů, jenž by zajistil 

správnou koordinaci mezi všemi zúčastněnými stranami. 

Finanční prostředky pro Island budou rozdělovány v rámci prioritní oblasti pomoc  

při transformaci a budování institucí, a to prostřednictvím centralizovaného řízení Komise. 

Bylo tak rozhodnuto z důvodu, že Island v rámci své účasti v EHP má velkou část své 

legislativy již s EU sjednocenou, a proto není nutné vytvářet nové instituce [17].  

4.5 Možné překážky bránící vstupu Islandu do Evropské unie 

Existuje řada různorodých překážek, které by mohly vstup Islandu do Evropské unie 

zpomalit, ne-li jej úplně znemožnit. Za vůbec největší problémovou oblast ve vzájemném 

vyjednávání je považován rybolov, který je pro Island životně důležitý. V úvahu se musí brát 

rovněž názory svých občanů, které v posledních letech jsou spíše protievropské. Stále  

zde figurují nevyřešené spory Islandu s Velkou Británií a Nizozemím. Otázkou také zůstává,  

do jaké míry je skutečně evropská legislativa implementována do legislativy národní, i v této 

oblasti existují dva protichůdné názory. 

Rybolov 

Největším problémovým bodem v přístupových jednáních Islandu s EU je oblast 

rybolovu, která je pro severský ostrov velmi důležitá. Tvoří zásadní podíl nejen na exportu 

této země, ale také na tvorbě HDP a zaměstnanosti. V minulosti patřil Island mezi chudé země 

a právě rybolov byl jediným zdrojem k přežití. Je proto vnímán jako symbol identity země, 

vláda tak bude hájit své zájmy, chránit národní identitu a nepřijme žádnou dohodu, která by 

měla negativní dopad na tuto oblast.  

Vláda si je vědoma, že rybolov je jeden z hlavních pilířů islandské ekonomiky, a proto 

se snaží o efektivní, udržitelné a odpovědné využívání mořských zdrojů. V současné době je 

politika vlády v oblasti rybolovu orientována především na ekologii, udržitelné řízení 

mořských zdrojů a zajistit tak stabilní zaměstnanost. První ochranné opatření proti 

nadměrnému výlovu ryb bylo omezení lovu ryb, konkrétně tresek v roce 1973, avšak jak se  

po deseti letech ukázalo, i nadále počet tresek v mořích klesal. V roce 1981 zavedl Island tzv. 
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systém řízení jednotlivých převoditelných kvót (ITQ = individual transferable quotas). 

Znamenalo to, že každé plavidlo mělo konkrétní podíl na celkovém přípustném výlovu ryb. 

Tento podíl určuje Ministerstvo pro rybolov a zemědělství na základě doporučení Mořského 

výzkumného institutu (Marine research institute) 
17

. Kromě systému ITQ byly zavedeny tzv. 

oblasti uzavření. Tyto obrovské vodní plochy jsou uzavřené především z důvodu velkého 

množství mladých ryb nebo za účelem ochrany tření ryb. Oblasti mohou být uzavřeny 

permanentně nebo sezónně. Ve druhém případě je tento typ uzavření typický právě v období 

tření ryb.  

Jak již bylo řečeno, tak dominantní rozhodovací rolí v oblasti rybolovu disponuje 

vláda, za tuto oblast je zodpovědné Ministerstvo pro rybolov a zemědělství, v čele s Jónem 

Bjarnasonem. Kromě těchto institucí se rybolovem zabývá a spolupracuje s ministerstvem 

Mořský výzkumný institut, Institut sladkovodních ryb, Národohospodářský zemědělský ústav, 

Ústřední úřad aplikovaného výzkumu, Veterinární úřad a nápomocné je rovněž Ředitelství 

pro rybolov, které provádí každodenní správu rybolovu a je zodpovědné za provádění 

právních předpisů v oblasti řízení rybolovu.  Dále shromažďuje a zveřejňuje údaje a další 

statistiky rybolovu, vydává povolení k rybolovu pro plavidla a přiděluje kvóty odlovu, rovněž  

může ukládat pokuty za nelegální úlovky.  Ředitelství také dohlíží na převod kvót a kvóty 

podílů mezi rybářskými plavidly, řídí vykazování údajů o vykládkách jednotlivých plavidel  

a sleduje vážení úlovků. Ředitelství zajišťuje dohled na palubě rybářských lodí a přístavů 

vykládky, která zahrnuje kontrolu složení úlovků, rybářské vybavení a způsoby ovládání [99].  

Největším příjemcem islandských rybích produktů jsou země západní a jižní Evropy. 

Vůbec nejdůležitější zemí je Velká Británie (25 %), dále Španělsko, Nizozemí, Německo,  

ale také Francie a Belgie. Skutečnost, že většina rybích produktů míří právě do Evropy, je 

dáno její blízkou geografickou vzdáleností a tedy rychlými přepravními časy. Kromě Evropy 

jsou významnými trhy Asie (Čína, Jižní Korea, Tchaj-wan), Afrika (Nigérie) a Amerika. 

Všechny tyto státy jsou si vědomy vysoké kvality těchto produktů a dlouhou tradicí.  

Mezi nejvyváženější druhy patří zejména tresky, okouník, garnáti či krevety.  

 

 

                                                

17 Institut fungující od roku 1965, jehož cílem je získávání informací o mořském prostředí na Islandu, 

poskytování rad vládě, informování veřejnosti o stavu mořského prostředí. Institut se také angažuje v oblasti 

vzdělávání, kde spolupracuje s vysokými školami v rámci výzkumných projektů a praktického výcviku. 
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Graf 4.2. Podíl vývozu rybích produktů podle hlavních vývozních destinací v roce 2008 

 

Zdroj: MINISTRY OF FISHERIES AND AGRICULTURE, 2012 [97], vlastní zpracování 

 

V minulosti byly ryby jediným exportním produktem Islandu, tvořily tak zásadní podíl 

na HDP. Zaměstnanost v tomto sektoru byla v 30. letech kolem 23 %, nyní se pohybuje pouze 

kolem 3 %. Jak lze vidět v grafu 4.3, podíl rybích produktů na celkovém exportu země je 

značný. Během sta let (1860 - 1960) vzrostl podíl na celkovém islandském vývozu o více  

než 40 %. Ještě v 60. letech 20. století činil podíl 90 %. Zatímco v roce 2010 se propadl  

na 40 % hranici. Příčinou poklesu je postupná přeměna Islandu na průmyslovější výrobu  

a následný export těchto produktů, především hliníku a ferokřemičitanů.  

Graf 4.3: Podíl exportu mořských produktů z celkového exportu zboží 

 

Zdroj: MINISTRY OF FISHERIES AND AGRICULTURE, 2012 [97], vlastní zpracování 
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Velkým problémem je protikladné postavení Islandu a EU v oblasti lovu velryb. EU je 

proti lovu těchto savců, ovšem pro Island je lov těchto kytovců důležitým finančním zdrojem. 

Situace stávajícího množství velryb je velmi kritická. Mezi největší lovce savců patří právě 

Island a Japonsko. Ze strany EU bude velice obtížně tento lov zakázat. Perličkou je situace, 

která nastala v roce 2009, den před pádem vlády, kdy Einar Gudfinnsson, islandský ministr 

rybolovu, razantně zvýšil kvóty na lov velryb. Účelem tohoto činu měl být vyšší zisk a snížení 

dopadů finanční krize, jež v té době postihla celou Evropu [25].  

Největší rozmach lovu velryb nastal v letech 1975 – 1985. Jak ukazuje níže graf 4.4,  

v roce 1990 byl na Islandu lov kytovců naprosto zastaven, poté pro vědecké účely byl v roce 

2003 znovu obnoven a o tři roky je opět zcela povolen. Mezi nejvíce lovené druhy kytovců 

patří keporkak, vorvaň či plejtvák sejval. V roce 2003 se obnovil lov plejtváka malého, 

následně i plejtváka myšoka. 

Graf 4.4: Počet vylovených velryb podle druhu v letech 1950 – 2000  

 

Zdroj: MINISTRY OF FISHERIES AND AGRICULTURE, 2012 [100], vlastní zpracování 

 

Prvním konfliktem, který v oblasti rybolovu vznikl po druhé světové válce (1958), 

byla první tresčí válka mezi Islandem a Velkou Británií. Sporem byla vzdálenost, do které 

mohou jednotlivé země lovit. Původní, zákonem dané pásmo, bylo o šíři 4 námořních mil.  

Ze strany Velké Británie bylo prosazováno rozšíření pásma na šíři šesti námořních mil, Island 

požadoval dvojnásobek, tedy pásmo o šíři dvanácti námořních mil. Spojené království se 

nakonec podřídilo islandskému požadavku a dvanáctimílové pásmo přijalo. Island měl však 

schovaný trumf v podobě základny NATO na svém území a začal vyhrožovat o jejím zrušení 



71 

 

a svým odchodem z této aliance. Možná právě proto Spojené království podlehlo. I když se 

mluví o válce, nebyla to válka v pravém slova smyslu, vše se téměř vyřešilo pouze 

diplomatickou cestou. Kdyby propukla opravdová válka, Island disponuje mnohem menším 

námořnictvem než Velká Británie a dala by se předpokládat jeho prohra. Zapojené byly také 

ozbrojené síly obou zemí, ovšem jen v malé míře, menší konflikty se pak odehrály pouze 

mezi islandskými a britskými rybáři. V letech 1972, 1975 – 1756 následovaly další dvě tresčí 

války, ve kterých Island ještě více rozšířil své teritoriální vody [30].  

Makrely byly předmětem v dalším sporu v oblasti rybolovu. Problém se týkal nejen 

Islandu, ale také Faerských ostrovů, proti kterým vznesla Velká Británie v roce 2010 obvinění 

z nedodržování smluvní kvóty. Státy si přivlastňovaly většinu populace severoatlantických 

makrel. Islandu a Faerským ostrovům hrozilo uzavření všech přístavů ve státech EU, což by 

jim znemožnilo vykládat ryby na stanovených místech. Dalším návrhem byly sankce, které by 

měli dva severské ostrovy zaplatit. Island si sám zvýšil stanovenou kvótu z 2000 tun  

na 130 000 tun, Faerské ostrovy pak zvedly kvótu z 25 000 tun na 85 000 tun. Nejvíce na tom 

začalo ztrácet Skotsko a Norsko, které zaznamenávaly úbytek makrel. Problém je však také  

ze strany klimatických změn, které ženou makrely do chladnějších vod, tedy směrem 

k severským ostrovům. Tato situace vyvolala řadu připomínek nejenom ze strany Norska, 

 ale také celé EU [111]. Na konci roku 2010 se konalo jednání mezi EU, Islandem  

a Faerskými ostrovy, avšak shody v oblasti kvót se nepodařilo dosáhnout. Nabízí se zde 

varianta, že státy EU zcela zakážou prodej ryb z těchto států nebo postihnou dovážené ryby 

dovozním clem. Po zasedání v Bruselu v prosinci 2011 stále nebylo dosaženo kompromisu 

[24].  

 

Vleklé spory s Velkou Británií a Nizozemím 

Dalším možným problémem při vyjednávání s EU může být již zmiňovaný konflikt 

mezi Islandem a dvěma členskými zeměmi EU – Velkou Británií a Nizozemím, který se týká 

výše a způsobu kompenzování britských a nizozemských občanů, kteří ztratili své vklady  

v internetové pobočce islandské Landsbanki - Icesave, která společně s dalšími dvěma 

předními islandskými bankami v důsledku finanční krize zbankrotovala. Tento konflikt se 

vleče již dlouhou dobu a nastala i vyhrocená situace, kde v Nizozemí padl návrh na blokování 

vstupu Islandu do EU, Nizozemí však tak od tohoto kroku odstoupilo. Občanům, kteří měli 



72 

 

v bance uloženy peníze, tamější vlády již prostředky vyplatily a v současné době je po Islandu 

požadují. V roce 2009 proběhlo první referendum o vyplacení částky zhruba kolem  

100,1 mld. Kč., ale 93 % zúčastněných voličů bylo proti, pouze 1,8 % bylo pro, zbylé 

hlasovací lístky byly neplatné. V současné době je jasné, že zákon by měl být schválen 

v referendu, není ovšem prozatím zřejmé, kdy by mělo proběhnout [113].  

Evropská legislativa 

I přesto, že Island doposud není členským státem EU, je součástí ESVO a EHP, má 

tedy již v dnešní době mnoho evropské legislativy implementováno do své národní 

legislativy. V této oblasti však panují dva velmi rozdílné názory. První, více pozitivní názor 

sdílí islandská vláda. Ta tvrdí, že Island doposud přijal kolem dvou třetin evropské legislativy. 

Je to prý zapříčiněno tím, že v rámci Dohody o EHP přijal již kolem 70 % zákonů EU. Druhý 

názor, podle studie zveřejněné ESVO v roce 2007, která byla zpracována na popud 

islandského Ministerstva zahraničí, je už méně pozitivní. Ze studie vyplývá, že Island má 

implementováno pouze necelých 7 % zákonů EU. Pokud by byl druhý údaj pravdivý, mohlo 

by dojít ke zbrzdění přístupových jednání. Ta prozatím probíhají ve svižném tempu, otázkou 

zůstává, zda nejsou nejprve vybírány ty kapitoly, o kterých se ví, že jsou již plně sladěny 

s evropskými zákony. Obecně je přitom známo, že celkový souhrn právních předpisů EU 

obsahuje kolem 30 000 právních aktů, ty islandské mají celkem zhruba 5 000. Jak je tedy 

možné, že ve světě panuje názor o tom, že má Island přijato nejméně dvě třetiny právních 

předpisů [39].  

Veřejné mínění obyvatelstva 

Dalším existujícím problém, jemuž musí vláda na Islandu čelit, je nepříliš velká 

podpora členství v EU ze strany obyvatelstva. Na tuto skutečnost by se měla islandská vláda 

zaměřit, protože právě občané budou ti, kteří v rámci referenda rozhodnou, zda Island do EU 

vstoupí, či ne. Podle Matsa Brauna z Ústavu mezinárodních vztahů je společnost na Islandu 

v otázce evropské integrace rozdělena. Mladí lidé, jež často studují v zahraničí a to 

v mnohých státech EU, jsou pro. Tedy chtějí, aby se Island stal členem EU. Naopak farmáři  

a rybáři, kteří tvoří na Islandu důležitou zájmovou skupinou, jsou proti [40]. 
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Veřejným míněním v otázce vstupu do Evropské unie se zabývá americká společnost 

Capalant Gallup. Ta nejen na Islandu provádí pravidelné průzkumy o veřejném mínění 

v různých oblastech zájmů. Společnost Gallup zveřejnila 5. května 2009 první výsledky 

průzkumu po celosvětové krizi. Zhruba 39 % respondentů hlasovalo pro vstup do Unie a 39 % 

bylo rovněž proti, zbylí odpovídající zůstali nerozhodnuti. V tomto kladném postoji 

dotazovaných lze vidět, že občané viděli v EU větší oporu, zázemí a právě i možné menší 

dopady krize. Po podání přihlášky do Unie v červenci 2009 se konal ve dnech  

16 – 27. července další průzkum této americké společnosti, kde bylo bezmála polovina 

obyvatel proti (48,5 %) a 34,7 % pro vstup. Zbylí respondenti byli nerozhodnuti. Lze vidět 

první velký nárust negativního postavení obyvatel v otázce vstupu do EU. Celosvětová krize 

se postupně projevila také v EU, která zaznamenávala první velké problémy. Islandští 

obyvatelé přehodnotili svůj postoj, začali mít pochybnosti, zda by chtěli být součástí tohoto 

celku. Průzkumy v této otázce organizuje společnost na Islandu několikrát ročně. Další 

průzkumy veřejného mínění se konaly v září a listopadu téhož roku, dále v březnu a červenci  

2010, únoru, červnu a srpnu roku 2011. Zatím poslední výsledky průzkumu jsou známy 

z ledna letošního roku [115].  

Níže uvedený graf 4.5 znázorňuje postavení islandského obyvatelstva v otázce vstupu 

do EU, tedy jak by hlasovali v případném referendu. Pro vstup do EU bylo nejvíce obyvatel 

v roce 2011, naopak nejméně v roce 2010. Poslední data z ledna 2012 uvádějí, že 67,4 % je 

proti vstupu do Unie a pouze 32,6 % je pro vstup.  

 

Graf 4.5: Vývoj veřejného mínění islandského obyvatelstva v letech 2009 - 2012 

v případném referendu o vstupu do EU (%) 

 

Zdroj: CAPACENT GALLUP, 2012 [9], vlastní zpracování 
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Obecně lze konstatovat, že podpora islandského obyvatelstva je velmi malá a má, 

ač na malé výjimky, klesající trend. Hlavním důvodem negativního postoje obyvatel je oblast 

rybolovu, nad kterým by stát ztratil kontrolu a občané  jsou si toho dobře vědomi. Dalším 

faktem je skutečnost, že Island má, i když není členem EU, snadný přístup na vnitřní trh EU  

a veřejnost nevidí důvod, proč by měli do EU vstupovat. 

 

4.6 Island jako členská země EU 

Členem Evropské unie je v současné době 27 států, Chorvatsko má v dnešní době 

datum vstupu do EU již určeno na rok 2013. Dalším státem, který by se mohl stát členem EU 

z hlediska vyspělosti a pokročilých jednání, je Island. EU by tak v brzké době mohla mít 

členů 29. Vzrostl by nejen počet obyvatel, ale zvětšila by se rozloha, musela by také nastat 

změna v hlasování a nově přistupující země by měly své zástupce v mnoha evropských 

institucích. 

Následující část práce bude věnována otázce postavení Islandu v EU, zdali by Island 

patřil svou rozlohou mezi země malé nebo velké, bude zkoumána jeho vyspělost v porovnání 

s ostatními členskými zeměmi nebo kolika hlasy a zástupci by disponoval v evropských 

institucích.  

4.6.1 Postavení Islandu v EU dle geografické rozlohy a počtu obyvatel 

Porovnání Islandu s členskými státy EU z hlediska geografického je provedeno 

 na základě dvou ukazatelů: rozloha a počet obyvatel. Všechny zmíněné údaje jsou k dispozici 

v příloze č. 6. 

Všech 27 členských zemí EU tvoří území o celkové rozloze 4 327 011 km². Rozlohou 

největším státem je Francie s 547 030 km², následuje ji další jižní stát - Španělsko  

(504 782 km²) a Švédsko (449 964 km²). Na opačné straně jsou součástí EU státy velmi malé. 

Patří zde Malta s pouhými 316 km², Lucembursko (2 586 km²) a Kypr (9 251 km²).  

Rozloha Islandu činí 103 440 km². Mezi úplně nejmenší státy by se tedy nezařadil, 

avšak mezi největší státy by také rozhodně nepatřil. Z hlediska rozlohy by Island figuroval 

jako 12. největší stát EU, mezi Maďarskem a Bulharskem. Pokud bychom porovnali rozlohu 
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čtyř ostrovů, které jsou součástí EU: Malta, Kypr, Irsko a Velká Británie, Island by se zařadil 

svou velikostí mezi dva severní ostrovy, Irsko (70 282 km²) a Velkou Británii (244 819 km²).  

Tabulka uvedená v příloze 6 bere v potaz také Chorvatsko, jako 28. člena EU a Island 

jako člena 29. Po vstupu těchto dvou států by se rozloha EU zvětšila na 4 486 993 km²  

a Islandu by stále patřilo 12. místo, protože vstup Chorvatska do EU se svými 56 542 km² by 

postavení severského ostrova nezměnilo.  

V EU k 1. lednu 2011 žilo 502,48 miliónů obyvatel. Nejvíce obyvatel má Německo – 

81,76 mil., Francie (65,04 mil.) a Itálie (60,63 mil.). Vidíme, že Německo je státem, co se 

týče rozlohy, největším a rovněž nejvíce zalidněným. V dnešní době žije na Islandu  

318 452 obyvatel. Pokud porovnáme počet obyvatel v jednotlivých státech, nikde se 

nenachází tak málo obyvatel jako právě na Islandu, stal by se tak členským státem EU 

s nejmenším počtem obyvatel. Následovala by jej Malta (0,42 mil.) a Lucembursko  

(0,51 mil.). Po přístupu Chorvatska a Islandu do EU by počet obyvatel EU vzrostl na  

507,21 mil. Island by i nadále zůstal na posledním místě, tedy místě 29.  

Z uvedených geografických údajů vyplývá, že Island, i když rozlohou nepatří  

mezi malé státy, má však nejmenší počet obyvatel, o čemž svědčí i jeho velmi nízká hustota 

zalidnění. Podle Severské rady je to 3,5 obyv./ km². Hlavním důvodem nízkého počtu 

obyvatel je nevlídné klima, špatné podmínky pro život a mrazivé zimy.  

4.6.2 Ekonomické postavení Islandu v EU 

K porovnání ekonomické úrovně členských zemí EU a Islandu bylo zvoleno sedm 

ukazatelů: HDP na obyvatele, HDP/ob. V PPS, míra růstu HDP, míra nezaměstnanosti, míra 

inflace, státní dluh a vládní deficit (viz příloha č. 7). 

HDP na obyvatele před propuknutím celosvětové hospodářské a finanční krize v roce 

2007 nabývalo u mnoha států mnohem vyšších hodnot. Názorným příkladem je Island. Spolu 

s Dánskem (41 700 eur/ob.), Irskem (43 500 eur/ob.) a Lucemburskem (78 100 eur/ob.), patřil 

před rokem 2007 mezi čtyři státy s nejvyšším HDP/ob., tedy větším než 40 000 eur. Islandské 

HDP/ob. v roce 2007 činilo 48 000 eur. V té době by byl druhým nejvyspělejším státem v EU. 

Situace se však v důsledku krize začala rapidně zhoršovat a v roce 2010 pokleslo islandské 

HDP/ob. na 29 800 eur. Společně s Francií se tak najednou ocitá až na 19. – 20. pozici. Pokud 
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by však v roce 2008 k žádnému poklesu nedošlo, i nadále by si Island udržel druhou příčku  

za Lucemburkem a před třetím Německem. 

Graf 4.6 porovnává vývoj HDP/ob. EU 27 a Islandu v období 2006 – 2010. Po celé 

sledované období měl Island HDP/ob. neustále vyšší než je průměr EU 27. Maximální 

HDP/ob. zaznamenala EU v letech 2007 a 2008 – 25 500 eur, kdežto Island měl nejvyšší 

HDP/ob. v roce 2007 – 48 000 eur, avšak o rok později nastal obrovský propad tohoto 

ukazatele na pouhých 32 299 eur a následně další propad na 27 100 eur, ale i přesto je tato 

částka vyšší, než je celkový průměr EU 27.   

 

Graf 4.6: HDP/ob. EU 27 a Islandu v letech 2006 – 2010 (eur) 

 

Zdroj: EUROSTAT, 2012 [73], vlastní zpracování 

 

Dalším vybraným ekonomickým ukazatelem je HDP na obyvatele v PPS, pomocí 

které měříme životní úroveň dané země. PPS představuje imaginární měnu, ve které 

spočítáme cenu vzorku vybraného zboží a služeb v jednotlivých zemích a porovnáme ji s výší 

příjmu. EU 27 je brána jako 100 %. Státy, které mají hodnotu vyšší než 100, mají vyšší 

životní úroveň než je průměr EU 27. Jak vyplývá z grafu 4.7, suverénně nejvyšší  HDP/ob. 

v PPS má Lucembursko. Island jako členský stát EU by se zařadil na 11. příčku, Chorvatsko 

na místo 26.  
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Graf 4.7: HDP/ob. v PPS EU 27, včetně Islandu a Chorvatska (EU 27 = 100) v roce 2010 

 

Zdroj: EUROSTAT, 2012 [74], vlastní zpracování 

 

Pomocí roční míry růstu HDP je možné provést srovnání s dynamikou 

hospodářského vývoje a to jak v čase, tak mezi ekonomikami různých velikostí. Pokles HDP 

byl v roce 2010 zaznamenán u pěti zemí EU 27 – Irsko, Lotyšsko, Rumunsko, Řecko  

a Španělsko. Největší růst HDP byl naopak ve Švédsku – 6,1 %. 

Vývoj míry růstu HDP Islandu ve sledovaných letech téměř kopíruje vývoj EU 27, 

ovšem s větším maximem a minimem. Jak ukazuje graf 4.8, státy EU vykazovaly v období 

2006 – 2008 růst HDP kolem 2 - 3 %, Island rostl v tomto období rychlejším tempem,  

kolem 2 - 6 %.  

 

Graf 4.8: Míra růstu reálného HDP EU 27 a Islandu v letech 2006 – 2010 (%) 

 

Zdroj: EUROSTAT, 2012 [79], vlastní zpracování 
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Vysoká míra nezaměstnanosti představuje problém, který trápí současnou Evropskou 

unii. V důsledku hospodářské krize zkrachovalo mnoho podniků, začalo se postupně 

propouštět, šetřit a nezaměstnanost začala růst. Pobaltské země (Estonsko, Lotyšsko, Litva)  

a Španělsko se potýkají s nezaměstnaností vyšší než 16,5 %. Španělsko atakuje dvaceti 

procentní hranici, tedy každý pátý je nezaměstnaný. Opakem těchto zemí je Rakousko, 

Nizozemí a Lucembursko, u kterých byla v roce 2010 zaznamenána nezaměstnanost kolem 

4,5 %. Island se řadí s 7,6 % nezaměstnaností na jedenáctou pozici v nejnižší míře 

nezaměstnanosti. Patří tudíž mezi státy EU s tou nižší mírou nezaměstnaností, avšak obecně je 

tato míra považována za poměrně vysokou. 

Porovnání míry nezaměstnanosti EU 27 a Islandu za období 2006 – 2010 vidíme 

v grafu 4.9. Z grafu je patrné, že průměrná míra nezaměstnanosti států EU je po celé 

sledované období vyšší, než je tomu na Islandu. Velký nárůst míry nezaměstnanosti lze 

zpozorovat od roku 2008 jak v EU 27, tak na Islandu. V roce 2008 byla v EU 27 průměrná 

nezaměstnanost 6,27 %, v roce 2010 to už bylo 10,05 %. Island se rovněž potýkal s nárůstem 

z 2,9 % na 7,6 %. 

 

Graf 4.9: Míra nezaměstnanosti EU 27 a Islandu v letech 2006 – 2010 (%) 

 

Zdroj: EUROPEAN COMMISSION, 2011 [19]; EUROSTAT, 2012 [80], vlastní zpracování 

 

Míra inflace znázorněná v grafu 4.10 představuje další ekonomický ukazatel. Zde má 

Island mnohem horší postavení než státy EU. Míra inflace u států EU se držela kolem hranice 

1 – 4 %, kdežto v období 2007 – 2009 narostla islandská míra inflace o více než 400 %,  
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z 3,6 na 16,3 % a poté zase prudce klesla na hodnotu 7,5 %. Tento vysoký nárust byl 

způsoben velkým přílivem zahraničních úspor do islandských bank. Během několika měsíců 

získala islandská Landsbanki více než 0,5 mil. nových zákazníků z Velké Británie, Německa, 

Rakouska či Nizozemska především z důvodu vysokých úroků na spořicích účtech. Následně 

vzrostl objem depozit zahraničních osob u islandských bank a meziroční nárust objemu 

peněžního agregátu M2 činil v září 2007 neuvěřitelných 90,25 %. Rychlý příliv peněz  

do země měl za následek inflační tlaky [83].  

Pokud se rozhodl v budoucnu Island stát se členem Eurozóny a přijmout jako svou 

národní měnu euro, musel by splňovat tzv. Maastrichstká kritéria, mezi kterými je kritérium 

týkající se míry inflace. Definice kritéria říká, že 12-ti měsíční průměr HICP inflace musí být  

do 1,5 procentního bodu nad referenční hodnotou, která je průměrem tří zemí s nejnižší 

inflací. Nejnižší inflaci v roce 2010 měly státy: Lotyšsko -1,2 %, Slovensko 0,7 % a Nizozemí 

0,9 %, jejich průměr byl 0,13 %. Pokud by se rozhodl Island vstoupit do Eurozóny, musela by 

se inflace pohybovat do 1,63 %. 

 

Graf 4.10: Míra inflace EU 27 a Islandu v letech 2006 – 2010 (%) 

 

Zdroj: EUROSTAT, 2012 [77], vlastní zpracování 

 

Pokud porovnáme veřejný dluh zemí EU a Islandu, zařadil by se Island na 5. pozici, 

jako stát s největším zadlužením. Větší zadlužení mají pouze státy Řecko, Itálie, Belgie  

a Portugalsko. Tento post si vysloužil především díky špatnému hospodaření bank, které 

vedlo k častým bankrotům a následné nutnosti pomoci ze strany státu k vyplacení peněz 
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především zahraničním klientům. Problém tkvěl ve skutečnosti, že vklady v islandských 

bankách podléhaly povinnému pojištění, avšak islandská vláda neměla dostatek peněz a dluhy 

zahraničních vkladatelů proto odškodnily jejich vlády.  Islandská vláda se v kritické situaci 

obrátila o pomoc na Mezinárodní měnový fond a Evropské země (Finsko, Švédsko, Norsko  

a Dánsko) [70].  

Maastrichtské kritérium rovněž obsahuje podmínku týkající se tohoto ukazatele, 

kritérium zní: veřejný dluh musí být do 60 % HDP. Pokud se podíváme do grafu 4.11, tuto 

podmínku splňoval Island zhruba do počátku roku 2008, poté se ukazatel dostal až nad hranici 

90 %. Z EU 27 nesplňovalo v roce 2010 toto kritérium 14 států a průměr EU se pohyboval 

kolem 80 % HDP. 

 

Graf 4.11: Veřejný dluh EU 27 a Islandu v letech 2006 – 2010 (% HDP) 

 

Zdroj: EUROSTAT, 2012 [76], vlastní zpracování 

 

Vládní deficit nebo přebytek státního rozpočtu je výsledkem hospodaření státu, tedy 

rozdílem mezi jeho příjmy a výdaji. V dnešní době existuje jen pár výjimek mezi státy EU, 

které hospodaří s přebytkem státního rozpočtu, patří mezi ně Švédsko (0,2 % HDP)  

a Estonsko (0,2 % HDP). Největší deficit byl v roce 2010 zaznamenán v Irsku (31,3 % HDP), 

Řecku (10,6 % HDP) a Velké Británii (10,3 % HDP). 

Island byl jeden z mála států, který dokázal před krizí hospodařit s přebytkem ve výši 

6,3 % HDP (viz graf 4.12).  Obrovský vzniklý deficit v roce 2008 ve výši 13,5 % HDP byl 

způsoben snahou státu zachránit islandský bankovní systém.  
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Maastrichtská kritéria obsahují rovněž kritérium týkající se vládního deficitu, který 

nesmí překročit hranici 3 % HDP. V současné době má se splněním tohoto kritéria potíže  

22 států EU, včetně Islandu.  

 

Graf 4.12: Vládní deficit EU 27 a Islandu v letech 2006 – 2010 (% HDP) 

 

Zdroj: EUROSTAT, 2012 [75], vlastní zpracování 

 

Je nutno říci, že Island patřil před rokem 2007 k jednomu z nejvyspělejších států EU, 

ale i v Evropě. HDP/obyvatele bylo druhým největším v EU, nezaměstnanost v roce  

2007 byla na úrovni 2,3 %, nejnižší z celé EU. Svůj rozmach založil především na přírodním 

bohatství, vysoké vzdělanosti obyvatel a rozvoji bankovního sektoru. Od nabytí nezávislosti 

v roce 1944 udělal obrovský krok vpřed a bude tak velmi obtížné dostat se na předkrizovou 

úroveň.  

4.6.3 Postavení Islandu v evropských institucích 

Island, jako každá členská země EU, by se podílel na rozhodování, schvalování  

a vytváření evropské legislativy. Aby takto mohl učinit, musí mít své zástupce v orgánech 

EU, které se podílejí na řízení EU. Následující údaje vyplývají z tabulky v příloze č. 8. 

Své stálé zastoupení by musel mít Island v Evropském parlamentu. EP je složen 

z národních poslanců volených v přímých všeobecných volbách na pětileté období. Zástupci 

nejsou sdruženi podle národnosti, ale podle příslušnosti k politické skupině. V současné době 

má EP 754 členů v osmi politických stranách. Největší počet zástupců je v Evropské lidové 

straně (271 členů). To, jaký počet zástupců v EP bude stát mít, závisí na počtu obyvatel. Čím 
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lidnatější stát, tím více členů v EP. Lisabonská smlouva pouze stanovuje minimální počet 

členů z dané země – 6 a maximálně 96 členů [44].  

 Nejvíce obyvatel v EU má Německo a tedy disponuje největším počtem svých 

poslanců v EP. V současné době má 99 členů, toto číslo ovšem bude podle Lisabonské 

smlouvy sníženo na 96. Naopak nejméně zástupců, shodných šest členů, mají Estonsko, Malta 

a Kypr. Jak bylo uvedeno výše, pokud se Island stane členem EU, bude státem s nejmenším 

počtem obyvatel a protože Lisabonská smlouva stanovuje nejmenší počet křesel šest, Island 

by měl právě šest svých zástupců v EP.  

 Každý členský stát EU je také zastoupen v Radě EU a může se tak podílet  

na rozhodovacím procesu. Celkem má Rada EU 27 členů, ale každý stát má jiný počet hlasů. 

Jako v případě EP záleží na počtu obyvatel daného státu. Čím má stát více obyvatel, tím více 

hlasů mu připadá. Nejvíce obyvatel má Německo, Itálie, Francie a Velká Británie, kteří mají 

shodně 29 hlasů. Aby však nebyly znevýhodněné státy s menším počtem obyvatel, počet 

hlasů je upraven ve prospěch těchto zemí. Pokud se podíváme na současný nejméně lidnatý 

stát Maltu, v EP má pouze tři své zástupce, proto by se dalo očekávat, že Island bude mít také 

tři zástupce [47].  

Povinnou součástí členství v EU je také předsednictví v Radě EU. Státy, které 

v průběhu předsednictví prosazují své národní zájmy, se střídají po šestiměsíční lhůtě. Každá 

předsedající země na začátku svého funkčního období předloží Radě EU a Evropskému 

parlamentu program hlavních priorit svého předsednictví. V případě Islandu by se cíle 

předsednictví pravděpodobně týkaly podpory rybolovu, ochrany životního prostředí nebo 

podpory využívání geotermální energie jako obnovitelného zdroje. 

Výbor regionů představuje poradní orgán EU, který je složen ze zástupců evropských 

regionálních a místních orgánů. V dnešní době má 344 členů volených na pětileté funkční 

období. Počet zástupců každého členského států odpovídá jeho velikosti populace. Tzn. 

Německo jaké nejlidnatější stát EU má nejvíce členů, naopak Malta s 0,42 mil. obyvatel má 

ve výboru nejméně zástupců – pět. Island, rozlohou nejmenší člen EU, by se tak zařadil 

k Maltě a s největší pravděpodobností by disponoval pěti zástupci [50].  

Dalším poradním orgánem EU je Hospodářský a sociální výbor, který vyjadřuje svůj 

názor občanské společnosti na hospodářská, sociální a kulturní témata, která považuje  

za závažná. Stejně jako u Výborů regionů je členem 344 zástupců z členských zemí EU 
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volených na pět let. Státy jsou ve výboru zastoupeny podle velikosti populace. Jednotlivé 

země mají stejný počet hlasů, jako je tomu ve Výboru regionů. Jediná změna nastala u Malty, 

která má v této instituci o jednoho člena více, tedy šest. Z tohoto důvodu by se dalo odvodit, 

že také Island bude mít právě šest svých zástupců [82].  

Jako člen EU se stane Island součástí Evropského systému centrálních bank. Své 

zástupce bude mít konkrétně v Generální radě, která je složena z guvernérů všech  

27 národních centrálních bank. V současnosti je guvernérem Islandské centrální banky Már 

Guðmundsson. Pokud by se v budoucnu rozhodl přijmout jako svou národní měnu euro, stal 

by se součástí Eurosystému
18

 a své zástupce by měl také v Radě guvernérů [45].  

V Evropské investiční bance, jejíž hlavní náplní je poskytování půjčky  

pro kapitálové investice podporující vyrovnaný ekonomický rozvoj, zvýšení kvality 

infrastruktury, životního prostředí a integraci Evropy, by měl Island jednoho zástupce  

ve Správní radě a Představenstvu [43].  

Kromě výše zmíněných institucí by měl Island jako členská země EU také jednoho 

zástupce v Evropské komisi, Evropském soudním dvoře a Evropském účetním dvoře.   

Jaký počet zástupců by mohl mít Island jako člen EU v evropských institucích, 

naznačuje tabulka 4.3. K porovnání byly vybrány ostatní členské státy ESVO – Norsko, 

Švýcarsko a Lichtenštejnsko. Vzhledem ke skutečnosti, že počet zástupců je určen podle 

počtu obyvatel dané země, Lichtenštejnsko a Island by disponovali nejmenším počtem svých 

zástupců v evropských institucích. Je však možné, že Lichtenštejnsko by mohlo mít ještě 

méně svých zástupců, vzhledem k menšímu počtu obyvatel. Podle porovnaných údajů týkající 

se počtu obyvatel s členskými státy EU, by naopak mohlo mít Švýcarsko v evropských 

institucích 60 zástupců.  

 

 

 

 

                                                

18 ECB a centrální banky států, které přijaly euro, tvoří Eurosystém. Na rozdíl od ESCB Eurosystém určuje a řídí 

měnovou politiku Unie. Pojem Eurosystém byl používán pouze neformálně až do doby, kdy vešla v platnost 

Lisabonská smlouva (2009), která jej plně uznává.  
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Tabulka 4.3: Pravděpodobný počet zástupců zemí ESVO v evropských institucích 

 Island Norsko Švýcarsko Lichtenštejnsko 

Počet obyvatel (k 1. 1. 2011) 318 452 4 920 305 7 870 134 36 149 

Evropská instituce     

Evropský parlament 6 12 18 6 

Rada EU 3 7 12 3 

Výbor regionů 5 9 12 5 

Hospodářský a sociální výbor 6 9 12 6 

ECB (Generální rada) 1 1 1 1 

EIB (Správní rada, 

Představenstvo) 
2 2 2 2 

Evropská komise 1 1 1 1 

Evropský soudní dvůr 1 1 1 1 

Evropský účetní dvůr 1 1 1 1 

Celkem 26 43 60 26 

Zdroj: EUROSTAT, 2012 [78], vlastní zpracování 

 

Protože by Island se svými 318 452 obyvateli patřil k nejméně lidnatému státu EU  

a počet zástupců v evropských institucích záleží především na počtu obyvatel, podílel by se  

na rozhodování malou mírou. Prosazování svých zájmů v oblastech, na které klade důraz 

(rybolov, obnovitelné zdroje, ochrana životního prostředí,…) by tak měl těžší, než například 

nejlidnatější stát EU Německo. 

4.7 Dílčí souhrn 

Od počátku 70. let, kdy byla podepsána první dohoda mezi Islandem a ES, se vzájemná 

spolupráce neustále prohlubuje, čemuž nasvědčuje nespočetné množství dohod uzavřených 

v průběhu dalších let. V červenci roku 2009 se Island spolupráci s EU ještě přiblížil,  

když podal přihlášku ke členství do EU.  

V současné době má Island status kandidátské země a spolu s dalšími devíti státy čeká 

na plnohodnotné členství, o kterém se bude na Islandu hlasovat v rámci referenda. Zde však 

visí otazník ve vzduchu, protože podpora ze strany islandského obyvatelstva je velmi malá, 

což dokazuje řada průzkumů. Další překážkou bránící vstupu Islandu do EU je již tolikrát 
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zmiňovaný rybolov. Islandská vláda si je vědoma důležitosti tohoto sektoru pro svou 

ekonomiku a nerada dělá ústupky, které by měly negativní dopady pro zemi.  

Pokud by se přece jen Island stal členem EU, bude to mít jako malý stát velmi obtížné. 

Většina zástupců a počet hlasů v evropských institucích je odvozen podle počtu obyvatel 

země a Island se svými 318 452 obyvateli by patřil k nejmenším státům EU.  

Z hlediska ekonomického byl na tom Island do roku 2007 lépe než většina zemí EU, 

poté však přišla hospodářská a finanční krize, islandská koruna se zhroutila a ekonomika 

reagovala propadem spotřeby, sérií bankrotů a prudkým růstem nezaměstnanosti, která do té 

doby na Islandu téměř neexistovala. Island se musí také potýkat s vysokým zadlužením, 

způsobeným snahou státu zachránit islandský bankovní sektor. 
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5 Závěr 

Islandská republika patří v současné době mezi jednu z kandidátských zemí Evropské 

unie. Jejím prioritním cílem je pravě zapojení se do evropské integrace. Mezi nejdůležitější 

milníky spolupráce s Evropskou unií patří bezesporu uzavření první dohody v roce  

1972 s tehdejším Evropským hospodářským společenstvím. Během následujících čtyřiceti let 

se spolupráce neustále prohlubovala a obsahovala mnoho sektorových dohod z oblasti 

zemědělství, ochrany a bezpečnosti, obchodu, vědy, přeshraniční spolupráce nebo spolupráci 

v boji proti terorismu. 

Island si je dobře vědom, že svou velikostí a administrativou patří mezi malé státy,  

a proto nejevil zájem se zapojovat do nadnárodních celků, vzhledem ke své velikosti by jen 

těžko prosazoval své vlastní zájmy. Až v roce 1994, kdy se stal součástí Evropského 

hospodářského prostoru, se podařilo islandskou administrativu sladit s evropskou legislativou 

do té míry, že je schopna se bez větších problémů vypořádat se záležitostmi vnitřního trhu. 

Dalším krokem k přiblížení se evropským požadavkům byla účast v Schengenském prostoru, 

v jehož rámci se islandští obyvatelé mohou volně pohybovat. Dne 16. července 2009 podal 

přihlášku ke členství v EU, čímž se opět přiblížil svému dnešnímu cíli, tedy Evropské unii.  

Pro členství v Evropské unii má Island velmi dobré předpoklady. Neexistuje žádná 

zásadní protiiintegrační síla, která by znemožňovala účast Islandu v Evropské unii. Jedná se  

o velmi vyspělý stát, jeden z nejvyspělejších v Evropě. Je státem, který klade velký důraz  

na ochranu životního prostředí, využívání obnovitelných zdrojů energie a oblast rybolovu. 

Avšak právě tyto oblasti mohou být předmětem vleklých diskuzí o zapojení se do evropské 

integrace obecně nebo do Evropské unie, protože tamní obyvatelé si jsou vědomi svého 

národního bohatství a právě oni budou v referendu rozhodovat, zda se Island stane či nestane 

součástí Evropské unie. Jak vyplývá z posledních průzkumů veřejného mínění, podpora 

obyvatel je velmi malá. Až 70 % obyvatel by v referendu hlasovalo proti vstupu Islandu  

do Evropské unie. Je to způsobeno již míněnými faktory, ale také skutečností, že v současné 

době má Island mnoho výhod z dosavadní spolupráce s EU a tamní obyvatelé tak nevidí 

důvod, stát se plnohodnotnými členy EU. Trnem v oku místních obyvatel je především oblast 

rybolovu, na němž je založeno islandské hospodářství. Rybolov se podílí vysokým podílem 

jak na exportu země, tak na tvorbě HDP a zaměstnanosti. Nejen vláda, ale také zájmové 
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skupiny se snaží při vyjednávání prosadit co nejvýhodnější podmínky pro export svých 

mořských produktů a ochraně svých rybolovných pásem. 

Pokud bychom se však podívali na prointegrační faktory, především ekonomické, které 

převažují nad těmi politickými, svou účastí v EU by Island stabilizoval svou měnu, islandskou 

korunu, která v posledních letech zaznamenala obrovské výkyvy, rovněž by se snížily 

základní úrokové sazby, které má Islandská centrální banka v porovnání s ECB 

mnohonásobně vyšší. Podle analytické zprávy Evropské komise je Island zemí, která splňuje 

všechny podmínky nutné pro vstup do EU shrnuté do tzv. Kodaňských kritérií. Představuje 

demokratický, stabilní stát, dodržující ochranu lidských práv a menšin, práv sociálních  

a hospodářských. 

Island jako člen Evropské unie by to měl v oblasti prosazování svých národních zájmů 

velmi obtížné, především z důvodu toho, že je to stát malý, co se týče do počtu obyvatel  

a zastoupení v evropských institucích závisí právě na počtu obyvatel dané země. Ve všech 

evropských institucích by disponoval nejmenším počtem svých zástupců a hlasů. Ovšem  

po provedené analýze ekonomický ukazatelů v porovnání s EU 27 si nestojí špatně.  

V roce 2007 patřil Island ke státům s největším HDP/ob (48 000 eur), s 6 % ročním 

růstem HDP, hospodařil s vládním přebytkem 6,3 % HDP, měl nejnižší nezaměstnanost v celé 

EU. V roce 2008 nastal zlom, kdy se všechny zmíněné ukazatele začaly rapidně zhoršovat, 

najednou se musel Island potýkat s polovičním HDP/ob, poklesem ročního růstu HDP, 

deficitem státního rozpočtu, vysokým veřejným dluhem a obrovským nárustem inflace. 

Hlavní příčinou tohoto poklesu byla přílišná liberalizace bankovního sektoru, která se později 

ukázala jako chybným krokem islandské vlády. Jelikož jsou islandské vklady pojištěny, byl 

stát povinen vyplatit závazky především vůči zahraničním věřitelům, což představovalo velký 

zásah do veřejných financí státu a ten se tak začal zadlužovat. 

Po analýze všech ekonomických ukazatelů vyplývá, že Island na hospodářskou a finanční 

krizi v roce 2007 reagoval mnohem hůře než členské státy EU. Před krizí byl Island v pěti  

z šesti ukazatelů lepší, než činil průměr států EU 27, výjimkou byla inflace. V roce 2010 byl 

nad průměrem EU 27 pouze ve dvou ukazatelích: HDP/ob., nezaměstnanost. Propady  

ve všech zmíněných ukazatelích jsou silně patrné.  

Podle mého názoru je otázka vstupu Islandu do EU aktuální otázkou v dalším rozšíření 

EU. V roce 2009, po podání přihlášky ke členství, měla islandská vláda velmi ambiciózní cíl, 
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aby se Island stal členem EU v roce 2011. Jak víme, nestalo se tak a bude záležet, na jakých 

konkrétních podmínkách, především v oblasti rybolovu, se strany dohodnou a jakými 

argumenty islandská vláda přesvědčí tamní obyvatelstvo, že vstup do EU je tím správným 

krokem vpřed, protože právě tyto dva faktory stojí v cestě Islandu stát se členem EU. Rok 

vstupu Islandu do EU zatím znám není.  

Vzhledem ke skutečnosti, že Island má k 1. lednu 2012 otevřeno 11 kapitol z celkových 

35, z toho 8 kapitol uzavřených a vše proběhlo během necelých dvou let (dne 27. července 

2010 proběhlo v Bruselu první zasedání přístupové konference na úrovni ministrů), je dle 

mého názoru pravděpodobné, že nejbližším možným datem vstupu Islandu do Evropské unie 

může být rozmezí let 2014 - 2016. Pokud bychom se totiž podívali na jiné vyspělé státy jako 

je Finsko či Rakousko, které podali žádost o přistoupení v roce 1992 v případě Finska, v roce 

1989 v případě Rakouska a vstoupili společně v roce 1995, tak přístupový proces trval  

3 - 6 let. Dá se tedy předpokládat, že Island na základě své vyspělosti by mohl zkrátit svá 

přístupová jednání a stát se členem EU již v roce 2014.  
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DKK  Dánská koruna 

ECB  Evropská centrální banka 

ECU  European current unit 

EUR  Euro 

EU 27  Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, 

Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, 

Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, 

Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie 

EHP  Evropský hospodářský prostor 

EHS  Evropské hospodářské společenství 

EIB  Evropská investiční banka 

EMS  Evropský měnový systém 

EP  Evropský parlament 

ES  Evropská společenství 

ESVO  Evropské sdružení volného obchodu  

EU  Evropská unie 

GBP  Britská libra 

HDP  Hrubý domácí produkt 

ISPA  Instrument for Structural Policies for Pre-accession 

ITQ  Individual transferable quotas 

ISK  Islandská koruna 

JPY  Japonský jen 

MMF  Mezinárodní měnový fond 

MZV ČR Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 

NATO  North Atlantic Treaty Organisation 

NPP  Nástroj předvstupní pomoci 

OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 

OSCE  Organization for Security and Co-operation in Europe 

OSN  Organizace spojených národů 
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Phare  Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies 

SAPARD Special Accesion Programme for Agriculture and Rural Development 

SDR  Special Drawing Rights (Zvláštní práva čerpání) 

SSSR  Svaz sovětských socialistických republik 

TAIEX The technical assistance exchange office 

USA  United states of America 

USD  Americký dolar 

WTO  World trade organization 
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