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1 Úvod 

 

 

Tématem této diplomové práce je charakteristika předsednictví České republiky 

v Evropské unii a zhodnocení jeho výsledků.  

Jako součást nadnárodního seskupení, jímž Evropská unie je, získalo Česko svým 

členstvím v Unii různé výhody a práva, která jsou ale zároveň vyvážená určitými 

povinnostmi. Jednou z těchto povinných pravomocí je právě institut předsednictví, kdy určitý 

stát ve vymezeném časovém úseku předsedá Unii a to dle státem určených priorit.  

Předsednictví je možnost zviditelnění se mezi sedmadvaceti členskými státy, šance 

prosadit se a zvýšit si mezinárodní prestiž během řízení řady organizačních struktur Unie a 

také zprostředkování různých mezinárodních zasedání, kde předsedající stát Evropskou unii 

zastupuje. Zároveň je to povinnost vyplývající z členství, které je třeba věnovat určité zdroje, 

ať finanční či administrativní, a také čas a úsilí. Cílem České republiky bylo obstát a potvrdit 

roli schopné a vyspělé země, která má pevné místo mezi ostatními státy Evropské unie.  

Předsednictví tedy není jednoduchý úkol a je na každé zemi, jak se ho zhostí.  

 

Cílem diplomové práce je zhodnotit české předsednictví, tedy jeho průběh, rozdíly 

od předcházejících předsednictví, jaké mělo přínosy pro Evropskou unii, ale i co dalo 

samotné České republice. 

 

 Bude zde popsáno, jaké bylo české předsednictví – jak probíhaly přípravy, jaké aktuální 

problémy jsme museli řešit, jakých výsledků jsme dosáhli, jaké byly naše přínosy pro 

seskupení velikosti Evropské unie a také jaký obraz zanechal pád vlády během předsednictví.  

 

Mým předpokladem je, že každé předsednictví v Evropské unii má za cíl přinášet 

pozitivní výsledky pro celou Unii, ale musí během svého funkčního období překonávat 

řadu překážek daných především nečekanými světovými událostmi k dosažení 

vytýčených cílů. 

 

Druhou domněnkou je, že předsednictví jednotlivých členských zemí přináší řešení 

různých politik Unie. Každá země, jež právě stojí v čele Unie, má totiž zájem řešit jiné, 

státu bližší, problémy. Střídáním zemí se tak projedná postupně více problémů, které by 

bez různorodých předsednictví mohly zapadnout. 
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Tyto hypotézy chci prozkoumat v průběhu práce, v jejíž první části rozeberu obecnou 

charakteristiku předsednictví země v Evropské unii – co to vlastně předsednictví je, jaká je 

jeho náplň, co všechno má na starosti a zda prošlo nějakými změnami v důsledku rozšiřování 

Evropské unie.  

Dále chci nastínit základy předsednictví Česka, tedy kdo se podílel na jeho přípravě, 

jaké instituce naší administrativy spravovaly zajištění průběhu, co všechno je nutné pro 

splnění takového úkolu (personální, finanční, časové či prostorové zdroje) a co se během 

předsednictví událo. 

V závěrečné kapitole míním rozebrat konkrétní výsledky našeho předsednictví, zjistit 

jak jsme zvládli jednotlivé úkoly, které jsme si sami vytýčili nebo které před nás postavily 

nečekané světové události. 

 

Během zpracování diplomové práce pomocí analýzy rozeberu složitou konstrukci 

předsednictví na její jednotlivé komponenty, které po částech popíšu a umožním tak jejich 

lepší pochopení. 

Dedukcí zase odvodím z dříve popsaných jevů určité závěry, jež poslouží jako výsledky 

pro dosažení cíle vytýčeného touto prací. 

Prostřednictvím syntézy poté vyhodnotím popsané fragmenty, aby se daly vyvozovat 

celkové závěry o úspěšnosti našeho předsedání. 

Využitím komparace předcházejících předsednictví s tím českým zhodnotím úspěchy 

České republiky vůči zemi jako je Slovinsko (která je nám blízká díky své době přidružení 

k Unii i svou zeměpisnou polohou), které funkci předsednictví plnilo o rok dříve a vůči 

Francii, se svými ambiciózními cíly a která předsedala před námi. 
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2 Charakteristika předsednictví v Evropské unii  

 

 

2.1 Evropská unie 

 

Evropská unie (EU) je politickým a ekonomickým seskupením, které vznikalo 

dlouhodobým integračním procesem a jehož počátky sahají do 50. let. V současné době čítá 

27 členských států s rozlohou přes 4 miliony km
2
 a počtem obyvatel blížícím se 500 

miliónům obyvatel a tvoří tak velmi silný ekonomický celek. Je unikátní svým právním 

uspořádáním, kdy část pravomocí zůstává u jednotlivých států a o některých záležitostech je 

rozhodováno na úrovni vyšší – nadnárodní. Toto vzniklo vytvořením společných orgánů na 

vyšší než národní úrovni, na které jednotlivé země přenesly část své suverenity. 

Důvodem vzniku dnešní Evropské unie byla druhá světová válka, po které se první 

členské státy zavázaly ke společnému úsilí o mír a prosperitu. Současným cílem EU je 

podpora rozvoje a růstu hospodářství, konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a zlepšování 

životní úrovně a kvality životního prostředí ve všech členských zemích. Toho dosahuje ve 

složitém globálním prostředí, které Unii nabízí mnoho příležitostí pro uplatnění svých 

možností, ale zároveň tvoří překážky v podobě obchodních bariér, rozdílných politických 

názorů nebo potřebě udržitelného rozvoje k zachování životního prostředí. 

Evropa je světadílem s mnoha různými tradicemi a jazyky, ale také se společnými 

hodnotami, jakými jsou demokracie, svoboda a sociální spravedlnost. Evropská unie tyto 

hodnoty brání. Podporuje spolupráci mezi národy Evropy, posiluje jednotu při zachování 

rozmanitosti a zajišťuje, aby rozhodnutí byla přijímána co nejblíže občanům.  

 

2.1.1 Orgány Evropské unie 

V institucionální struktuře Evropské unie hraje hlavní roli trojúhelník - Rada EU - 

Evropská komise - Evropský parlament, který doplňuje Evropský soudní dvůr. V rozdělení 

zodpovědností ve věci unijního práva platí, že Komise navrhuje, Parlament a Rada rozhoduje 

a Evropský soudní dvůr řeší spory. Tuto strukturu doplnila v roce 1975 Evropská rada, která 

je vrcholným politickým orgánem určujícím strategii dalšího vývoje Unie a neformální řešitel 

případných institucionálních sporů. 
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K dalším důležitým součástem orgánové soustavy EU patří Evropský účetní dvůr, 

poradní instituce jimiž jsou Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů, dále také finanční 

instituce - Evropská centrální banka a Evropská investiční banka a jiné specializované 

subjekty, jako je Evropský ombudsman a Evropský inspektor ochrany údajů. 

 

Evropská rada funguje jako strategický orgán, který je odpovědný za základní 

politická rozhodnutí a řešení závažných politických problémů. Slouží jako fórum pro 

vrcholnou politickou diskuzi v krizových situacích a v případě potřeby se snaží pomáhat řešit 

případné spory a neshody mezi členskými státy. Z jejího jednání vycházejí podněty pro další 

rozvoj jednotlivých politických oblastí. Dle Lisabonské smlouvy (vstoupila v platnost  

1. prosince 2009) se stala řádným orgánem Unie.  

Tvoří ji nevyšší představitelé členských zemí, tedy hlavy států či předsedové vlád a 

zasedání se účastní i předseda Evropské komise a nově ji vede stálý předseda Evropské 

rady. Jednání se rovněž účastní Vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní 

politiku. Předsednictví bylo dříve odvozováno od předsednictví Rady EU, to se ale změnilo 

přijetím Lisabonu, jak bude popsáno dále.  

Evropská rada zasedá alespoň čtyřikrát ročně. Minimálně dvakrát ročně se setkává v 

Bruselu, případné další schůzky se pak konají v zemi, která právě předsedá Radě Evropské 

unie.  

 

Evropská komise má výlučné právo iniciovat návrhy legislativy na jejichž základě 

Rada a Parlament schvalují legislativní dokumenty. Dále dohlíží na implementaci těchto 

dokumentů a také na dodržování zakládacích smluv EU. Vypracovává návrh rozpočtu EU a 

provádí kontrolu jeho plnění.  

Evropská komise sleduje zájmy Evropské unie jako celku. Tvoří ji evropští komisaři, 

každý z jednoho členského státu Unie a to na pětileté funkční období, které je odvozováno od 

funkčního období Evropského parlamentu. Komisaři nesmějí přihlížet k zájmům jednotlivých 

zemí, jednají nezávisle, sledují zájmy celku. Každý komisař má na starosti určitou oblast 

politiky Unie od obchodu přes životní prostředí až po kulturu.  

Komise je vedena předsedou a nově byla zřízena funkce Vysokého představitele Unie 

pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, který je zároveň místopředsedou Komise. 

 (cit. Euroskop, Evropská komise) 
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Evropský parlament je legislativním a kontrolním orgánem Evropské unie. Jeho hlavní 

pravomocí je společně s Radou EU přijímat legislativní akty, které se dále realizují 

v členských státech EU. Schvaluje složení Evropské komise a má právo kontrolovat její 

činnost, podílí se na tvorbě zákonů a má moc ovlivnit zahraniční politiku, protože vyslovuje 

souhlas s mezinárodními smlouvami a přijímáním nových členských států.  

Je jediným nadnárodním parlamentním shromážděním na světe a od roku 1979 jediným 

orgánem EU voleným přímo občany. 

V současné době se jeho zasedání účastní 736 poslanců s pětiletým funkčním obdobím. 

Poslanci se sdružují do skupin podle politické příslušnosti, ne podle národního původu.  

Od svého vzniku pravomoci Parlamentu vzrůstají, stává se tak rovnoprávnějším 

partnerem při rozhodování s Radou EU. (cit. Euroskop, Evropský parlament) 

 

Rada Evropské unie (dříve Rada ministrů, dnes často pouze Rada) je hlavní 

rozhodovací orgán Evropské unie. Reprezentuje členské státy a má rozsáhlé zákonodárné a 

výkonné pravomoci. Společně s Evropským parlamentem schvaluje právní předpisy EU a 

sdílí i pravomoci v oblasti rozpočtu.  

Rada spravuje celou řadu oblastí a vyskytuje se v několika formacích dle projednávané 

tématiky. Nemá tudíž stálou, jednotnou podobu. Každá členská země je zastoupena na 

ministerské úrovni, jednání Rady se vždy účastní jeden ministr z každé vnitrostátní vlády, jež 

je zplnomocněn k závaznému jednání jménem své vlády a nese odpovědnost vůči svému 

vnitrostátnímu parlamentu a občanům. Který resortní ministr se jednání účastní pak záleží 

právě na projednávané problematice. 

V roce 2009 bylo zakotveno deset základních formací Rady EU, kdy změnou 

způsobenou Lisabonskou smlouvou byla Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy 

(General Affairs and External Relations Council - GAERC) rozdělena na Radu pro obecné 

záležitosti (GAC) a Radu pro zahraniční věci (FAC), což je zmíněno dále ve změnách po 

přijetí Lisabonské smlouvy (kapitola 2.4). 

 

Za hladký průběh jednání odpovídá generální sekretariát Rady, který sídlí v Bruselu. 

Nabízí také poradenství a pomáhá koordinovat činnosti jak Radě tak Evropské radě a 

předsednictvím členských států, zahrnuje totiž útvary zajišťující logistickou a podpůrnou 

činnost. Řídí ho generální tajemník jmenovaný Radou. 
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Přípravným orgánem Rady je Výbor stálých zástupců (COREPER), kde se schází 

velvyslanci členských států. Hlavním úkolem COREPERu je projednávání a příprava návrhů, 

o nichž poté, často již jen formálně, Rada rozhoduje. Jeho cílem je koordinovat a připravovat 

činnost zasedání Rady a usilovat o dosažení shody v otázkách pro jednání tak, aby je mohla 

Rada přijmout. Je také současně fórem pro dialog mezi stálými zástupci navzájem a mezi nimi 

a jejich národními vládami. Obecně lze říci, že COREPER funguje jako předsunutý 

komunikátor pro vztahy mezi členskými zeměmi a Společenstvím. 

Předsednictví COREPERu je odvozováno od předsednictví Rady Evropské unie. Skládá 

se ze stálých zástupců členských zemí při EU na úrovni velvyslanců, kteří zároveň řídí stálá 

zastoupení svých zemí. Od roku 1962 se dělí na dvě formace: COREPER I (zástupci 

velvyslanců) a COREPER II (velvyslanci). (cit. Evropská unie v České republice, Coreper) 

 

Každý půlrok předsedá Radě jiná země Evropské unie a vzniká tak rotační 

mechanismus předsednictví. Řídí zasedání Rady, navrhuje politické směry, kterým je třeba 

se věnovat a vypracovává kompromisní návrhy, aby bylo možné přijetí legislativních 

dokumentů. Jeho charakteristika a také působnost Česka v této funkci bude dále rozebrána.   

 

 

2.2 Charakteristika předsednictví 

 

Pod pojmem předsednictví EU se obecně rozumí předsedání jedné členské země 

v Radě Evropské unie. Předsednictví tedy není vlastní orgán či instituce, je to pouze časově 

omezená funkce – součást stávajícího institucionálního fungování Evropské unie. Vzniklo 

jako potřeba praktického řízení při jednáních orgánů EU a jako důsledek toho, že Rada 

jakožto kolektivní orgán by neměla k dispozici jiný prostředek pro svou reprezentaci ve 

vztahu k jiným orgánům či partnerům na mezinárodní scéně.  

 

Samotné předsednictví má především význam v organizaci práce Rady. Předsedající 

země má, až na drobné změny vyplývající z Lisabonské smlouvy, za úkol svolávat zasedání 

Rady, určovat jejich program a předsedat jim. Činí tak s ohledem na předem stanovené 

priority svého předsednictví. Velvyslanec státu, jenž drží předsednictví, vede jednání 

COREPERu, stejně tak jednání pracovních skupin Rady vedou členové těchto skupin 

reprezentující předsedající stát.  
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A právě předsednictví určuje, jaký je časový rozvrh schůzek pracovních skupin  

(s ohledem na zasedání COREPERu, na němž se mají výstupy z pracovních skupin 

projednávat). Dá se také říci, že předsedající stát určuje a řídí agendu Rady a tím fakticky 

kontroluje proces schvalování legislativy.  

Většina zasedání Rady se koná v Bruselu, některé v Lusemburku, v předsednické zemi 

se konají převážně jen neformální zasedání a speciální summity, při nichž zodpovídá 

předsednická země za logistickou stránku, kterou při jednáních v Bruselu zajišťuje generální 

sekretariát Rady.  

 

Předsednictví plní několik funkcí, částečně stanovených v rámci zřizovacích smluv, 

částečně v jednacím řádu Rady EU, či stanovených na základě potřeb praxe. Jsou to už 

zmíněná administrace a řízení programu Rady a vytyčování politických priorit pro 

nejbližších šest měsíců. Program je připravován v součinnosti s institucemi Unie a také s 

předešlým a následujícím předsednictvím (více v kapitole 2.2.1). 

Předsedající země navíc vystupuje jako politický iniciátor, vyjednavač i mediátor při 

řešení problémů, reprezentant Rady vůči jiným unijním institucím (hlavně vůči Komisi a 

Parlamentu) a průběžně komunikuje s Výborem regionů a Hospodářským a sociálním 

výborem při potřebě jejich názorů na řešenou problematiku. S Evropskou komisí například 

spolupracuje při přípravě legislativních aktů a zajišťuje jednání s Evropským parlamentem v 

případě schvalování legislativních návrhů spolurozhodovací procedurou. Také průběžně 

komunikuje s členskými zeměmi s cílem prezentovat záměry předsednictví a získat zpětné 

reakce na své záměry. 

K funkci vyjednavače přistupuje každý stát s různými národními prioritami. K dojednání 

kompromisu využívá předsedající stát širokou škálu vyjednávacích nástrojů, jako je například 

míra formálnosti zasedání, přerušování jednání, individuální rozhovory. 

Působí i jako „tiskový mluvčí“ Rady a celé Evropské unie a tedy aktivní účastník 

mezinárodních jednání vedených mezi Unií a jinými subjekty mezinárodního práva (např. 

v záležitostech souvisejících se zahraniční a bezpečnostní politikou Unie). Ovšem tato funkce 

je dnes už omezena Lisabonskou smlouvou a novými funkcemi, jež díky ní vznikly.  

Když se jednání dostanou do slepé uličky nebo když vyvstanou jakékoli problémy, je 

úkolem předsednické země pokusit se navrhnout řešení. Je proto důležité, aby země 

nepoužívala svoje období v předsednickém úřadě k vylepšování vlastních zájmů, ale 

směřovala k vytýčeným cílům. Předsednictví by se tudíž mělo vykonávat neutrálně a 

nestranně.  
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Na počátku svého funkčního období prezentuje v Evropském parlamentu předsednictví 

(zpravidla v osobě ministra zahraničních věcí nebo ministra pro evropské záležitosti) svůj 

pracovní program a v závěru pak jeho výsledky. Ten reflektuje především aktuální stav a 

vývoj v jednotlivých oblastech spolupráce EU, mezinárodní situaci, příslušné víceleté 

programy EU apod. 

Při sestavování priorit předsednictví proti sobě stojí předpoklady, že země na straně 

jedné bude prosazovat svoje potřeby sledující národní zájmy a na straně druhé bude působit 

ve prospěch EU jako celku. Postupným vývojem jsou stále více akcentovány právě evropské 

záměry. To přirozeně ovlivňuje možná očekávání na předsednictví konkrétního státu a ten 

často musí odložit vlastní zájmy stranou a dát přednost dosažení jednoty a společného 

konsensu mezi členskými státy. 

 

Předsednictví je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro prosazování priorit 

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

Proto se země v předsedání pravidelně střídají, aby měly všechny stejnou možnost 

usměrňovat vývoj Unie podle „vlastních představ“. Předsednictví také dává jedinečnou 

příležitost ke zviditelnění problematiky evropské integrace v předsedající zemi a v neposlední 

řadě ke zvýšení prestiže země v Unii. Předsedající stát ovšem nemá žádné zvláštní pravomoci, 

kterými by mohl výrazně zasahovat do chodu a fungování EU. 

 

Předsednictví se střídá po šesti měsících podle předem určeného a schváleného pořadí, 

které určí Rada jednomyslným rozhodnutím (článek 203 Smlouvy o ES), což znamená, že 

v každém kalendářním roce se o něj dělí dvě členské země EU - jedna v první polovině roku 

(leden - červen) a druhá země ve zbývajícím půlroce (červenec - prosinec). Vzniká tak 

institut předsednické země.  

Pořadí, podle kterého se bude střídat všech současných 27 členských států v 

předsednictví Unie v období let 2007 – 2020, bylo potvrzeno počátkem roku 2007 Evropskou 

radou. Při jeho sestavování bylo zohledněno především kritérium velikosti jednotlivých zemí 

a jejich geografická poloha
1
. 

 

 

                                                
1 Viz Příloha č. 1 - Seznam předsedajících zemí  
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Plnit roli předsednictví je velmi náročný proces a vyžaduje dlouhodobou přípravu. 

Klíčovým koncepčním prvkem je návrh programu hlavních cílů předsednictví - priorit,  

kterých hodlá v průběhu svého předsednictví dosáhnout a jenž je představován Radě a 

Evropskému parlamentu. Tento program je výsledkem zhruba rok trvajících přípravných prací 

a budování komunikace ať už mezi po sobě předsedajícími zeměmi nebo posílení kontaktů 

s institucemi Unie. Obsahuje oblasti, jimž hodlá předsednická země věnovat nejvyšší 

pozornost, a vytyčuje úkoly, které je nutné v průběhu předsednictví splnit. Stanovené cíle jsou 

determinovány jak vlastními preferencemi, tak i vnějšími faktory.  

Zpravidla vycházejí z aktuální situace a problémů, kterým EU v daném období čelí nebo 

které jsou z hlediska země pro ní prioritní. Měly by být výsledkem vnitrostátní debaty a 

realisticky zohledňovat postavení a zájmy země v EU.  

 

Je to neformální dokument, který nemá formu ani povahu dokumentu Rady EU. 

Obvykle se zveřejňuje na internetové stránce předsednictví a je směřován nejen k ostatním 

členským státům a institucím EU, ale také směrem k široké veřejnosti. 

Po skončení svého předsednictví provádí země zhodnocení naplnění dříve určených 

priorit a cílů. Tento postup tvorby a vyhodnocování priorit byl zakotven v roce 1983 

ve Slavnostní deklaraci o Evropské unii. 

 

 

Předsednictví se dá teoreticky rozdělit do několika pracovních etap, jež jsou časově 

vymezeny. (Pro lepší přiblížení je doplněn časový rozvrh k předsednictví České republiky):  

1. Přípravná etapa 

a. úvodní (leden 2005 – září 2006)  

b. systematická (říjen 2006 – prosinec 2008) 

2. Výkonná etapa (leden 2009 – červen 2009)  

3. Vyhodnocovací etapa (červenec 2009 – červen 2010) 

4. Ukončení činnosti dočasných struktur 

 

Přípravná etapa úvodní se věnuje převážně vyhodnocování zkušeností 

s předsednictvím jiných členských států. Dalším z kroků je zapojení zástupce státu do týmu 

pro přípravu dřívějších předsednictví pro získání nebo doplňování informací a zkušeností. 
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Přípravná etapa systematická zahrnuje už přesnější činnost chystaného předsednictví 

jako je návrh rámcového harmonogramu a detailnějšího rozpočtu pro zajištění přípravy a 

výkonu předsednictví, také ustavení vnitrostátního koordinačního mechanismu, personální 

zajištění (posílení Stálého zastoupení v Bruselu a vybraných velvyslanectví země v 

ostatních členských zemích EU, případně i jednotlivých resortů a bezpečnostních složek) a 

cílené zaškolování personálu zajišťujícího výkon předsednictví. Je třeba taktéž zajistit 

organizační a bezpečnostní zabezpečení předsednictví a třeba vybrat způsob prezentace 

navenek i uvnitř země.  

Samozřejmě sem patří i nezbytná příprava společného programu týmového 

předsednictví, včetně samotných priorit předsedající země. 

 

Výkonná etapa představuje samotný výkon předsednictví, kdy stát zahajuje vlastní 

vytýčený program, pořádá zasedání jednotlivých formací Rady na svém území a plní všechny 

funkce jí určené . 

 

Vyhodnocovací etapa, jak už název napovídá, má v hlavní náplni vyhodnotit výkon 

předsednictví, zajistit kontinuitu s následujícím předsednictvím. Také se zde zpracovává 

dokumentace předsednictví a dokončují se akce iniciované v době výkonu předsednictví. 

 

Ukončení činnosti dočasných struktur dochází k navracení k původnímu 

personálnímu stavu či technickým zabezpečením v rámci celého koordinačního mechanismu.  

(cit. MSMT, Předsednictví v Radě EU v základních bodech) 

 

2.2.1 Trojka 

Systém krátkodobého rotačního předsednictví nedával dostatečný prostor pro rozvoj 

politik, protože strategické priority se měnily s každým přejímáním předsednictví. Snaha tento 

problém překonat byla řešena přes propojení tří po sobě následujících předsednictví. 

Od ledna 2007 navrhuje předsednická země program společně s dalšími dvěma zeměmi 

a vzniká tzv. trio předsednictví, trojka, která během svého rok a půl trvajícího mandátu tvoří 

předsednický tým. Cílem této spolupráce je zajistit kontinuitu v práci Rady. Trojku tvoří 

ministři zahraničí aktuální předsednické země a zemí, které Radě předsedají před a po ní. 

Spolupráce se účastní rovněž tajemník Rady a Komise. Každá členská země se tedy v průběhu 

18 měsíců podílí na přípravě až šesti po sobě jdoucích summitů. Role předsednictví je však 

dominantní.  
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Země tria mají povinnost vedle svého šestiměsíčního programu předložit Evropskému 

parlamentu také program osmnáctiměsíční, který odráží cíle všech tří spolupracujících 

států a je v platnosti po celou dobu předsednictví těchto zemí.  

Ve svém rozhodování o prioritách tudíž nemá členský stát zcela svobodnou vůli ohledně 

volby řešené problematiky, ale musí stavět jak na dohodách se zeměmi trojky, dosavadním 

vývoji Evropské unie, taktéž na dlouhodobých koncepcích nastavených Evropskou radou a 

v neposlední řadě na aktuálních světových politických či hospodářských problémech. 

První osmnáctiměsíční program trojky vytvořily na období leden 2007 - červen 2008 

Německo, Portugalsko a Slovinsko. Česká republika tvořila trojku s jí předcházející 

Francií a po ní následujícím Švédskem v období červenec 2008 – prosinec 2009.  

 

2.2.2 Trojka Francie – Česko – Švédsko  

Jednotlivá ministerstva České republiky intenzivně spolupracovala s kolegy z Francie a 

Švédska od jara 2007 na struktuře a obsahu společného osmnáctiměsíčního programu. Ten byl 

dne 16. června 2008 představen Radě EU. 

Program byl zasazen do širšího kontextu a zabýval se zejména hlediskem 

dlouhodobějších cílů, jež zasahovaly do daných období předsednictví. Všechna tři 

předsednictví měla vzájemně kooperovat s cílem co nejlépe splnit stanovené cíle. Za tímto 

účelem měla rovněž spolupracovat s ostatními orgány Evropské unie, zejména s Komisí a 

Evropským parlamentem, k naplnění úsilí předsednictví o to, aby Unie byla v dlouhodobém 

horizontu schopna účinněji předvídat a řešit výzvy, jimž čelí. 

Změna klimatu byla jednou z nejdůležitějších výzev, jimž EU čelí i dnes. Unie si proto 

měla zachovat svou mezinárodní vedoucí úlohu při jednáních o Rámcové úmluvě Organizace 

spojených národů o změně klimatu. 

Mezi hlavní priority EU bylo stanoveno zajištění bezpečné, konkurenceschopné  

a z hlediska životního prostředí udržitelné energie. Energetická bezpečnost doposud 

představuje téma vzrůstajícího významu, neboť zahrnuje nejen diverzifikaci zdrojů energie, 

ale i bezpečnost dodávek a rozvoj evropských energetických infrastruktur.  

Provádění Lisabonské strategie bylo rozhodujícím požadavkem pro vytváření většího 

počtu pracovních příležitostí a kvalitnějších pracovních míst a zabezpečení dlouhodobého 

udržitelného růstu. Předsednictví proto v souladu s tím měla pracovat na tvorbě základů pro 

obnovení Lisabonské strategie.  
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Všechna tři předsednictví určila zaměstnanost za svou klíčovou oblast zájmu, a proto na 

přední místo v programu EU zařadila vytváření většího počtu pracovních příležitostí a 

kvalitnějších pracovních míst a reformy nezbytné k dosažení tohoto cíle. 

 

Mělo být vyvinuto zvláštní úsilí na prosazování konkurenceschopnosti Unie a její 

schopnosti využívat příležitostí a čelit vnějším výzvám. To vyžaduje plně integrovaný a dobře 

fungující vnitřní trh. Předsednictví tudíž aktivně navázala na přezkum jednotného trhu a 

pokračovala v práci na odstranění zbývajících překážek, které mohou bránit realizaci čtyř 

základních svobod. Předsednictví chtěla usilovat o posílení evropského výzkumného prostoru, 

mezinárodní spolupráce ve vědě a technologii, vzhledem ke klíčové úloze výzkumu a inovací 

při zvýšení konkurenceschopnosti. 

Jedním ze základních dlouhodobých cílů Evropské unie je udržitelný rozvoj, provádění 

obnovené evropské strategie udržitelného rozvoje bylo proto mezi snahami vytýčenými 

v tomto programu. 

 

Společná zemědělská politika byla vždy jednou z důležitých oblastí budování Evropy. 

Proto bylo nezbytné rozhodnout o kontrole stavu společné zemědělské politiky a zamyslet se, 

jak by společná zemědělská politika mohla řešit důležité výzvy v problematice rozvoje 

venkova, lesnictví, či zajištění kvality potravinářských výrobků. 

Dalším cílem, o jehož dosažení předsednictví usilovala, bylo udržitelné řízení 

rybolovných zdrojů, aby byly v odvětví rybolovu a v regionech závislých na rybolovu 

vytvořeny udržitelné ekologické, hospodářské a sociální podmínky. 

 

Nadřazeným záměrem v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí byl pokračující vývoj 

prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Předsednictví chtěla zajistit přijetí nového, 

ambiciózního pracovního programu na období let 2010 – 2014. Zvláštní pozornost měla být 

věnována zavedení společného evropského azylového systému do roku 2010, jakož i rozvoji 

komplexní evropské migrační politiky.  

 

Proces rozšíření byl významným přínosem pro Unii a její členské státy zejména proto, 

že podporuje celkovou stabilitu a prosperitu Evropy. Předsednictví chtěla usilovat o 

zachování tempa procesu rozšíření. 

Předsednictví rovněž měla usilovat o posílení perspektivy oblasti západního Balkánu, 

zejména prostřednictvím procesu stabilizace a přidružení včetně podpory mezilidských 
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kontaktů. Posilovat se měly i vztahy Unie se zeměmi na východní a jižní hranici přes 

evropskou politiku sousedství, a to jak její středomořský rozměr prostřednictvím 

Barcelonského procesu: Unie pro Středomoří, tak i její východní rozměr prostřednictvím 

„východního partnerství“. 

Předsednictví měla usilovat o účinnou a soudržnou vnější politiku s cílem posílit 

postavení EU jakožto globálního aktéra a zvýšit její vliv ve světě. Cílem bylo rovněž bojovat 

proti terorismu a šíření zbraní hromadného ničení. Unie měla posílit evropskou bezpečnostní a 

obrannou politiku jako globálního a autonomního aktéra v oblasti řešení krizí. 

 

Nadcházející období mělo také představovat důležitou fázi v pokračujícím úsilí Unie 

přispívat k dosažení rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015, jakožto klíčového prvku k 

dosažení celkového cíle Unie, jímž je vymýcení chudoby. 

(cit. Prioritní oblasti předsednictví České republiky v Radě EU v prvním pololetí roku 2009) 

 

 

2.3 Historie funkce předsednictví 

 

Instituce předsednictví byla během svého vývoje předmětem celé řady reformních 

návrhů. Nejčastěji se týkaly úprav systému rotace, ale objevovaly se i iniciativy doporučující 

nahrazení samotného principu předsednictví. Jako možné alternativy byly zvažovány 

například návrhy kolektivního předsednictví několika zemí nebo volba předsedy Unie, která 

by byla doprovázena prodloužením období předsednictví až na 5 let. Akcelerátorem diskuze o 

budoucnosti statusu a pravomocích předsedy byl především rychlý rozvoj integrace v rámci 

bývalého druhého pilíře. 

Předsednictví bylo zmíněno již v zakládající Smlouvě o ESUO, kde se v čl. 27 říká, že 

„předsednictví vykonávají postupně všichni členové Rady vždy po dobu tří měsíců podle 

abecedního pořádku členských států“. (cit. Fiala, Pitrová, str.217) Toto pravidlo bylo 

pozměněno podpisem Smlouvy o EHS, která v čl. 146 prodloužila období trvání předsednictví 

na šest měsíců. Půlroční frekvence byla potvrzena Slučovací smlouvou z roku 1965.  

Instituce předsednictví byla dále modifikována především v souvislosti s rozvojem 

politiky sousedství. Úsilí zemí o jednotnější přístup v oblasti zahraničněpolitických vztahů 

vyústilo v upřesnění úkolů předsedajícího státu v Jednotném evropském aktu – „předsedající 

země odpovídá za dávání podnětů ke krokům, koordinaci a předkládání stanovisek členských 

států týkajících se působení Evropské politické spolupráce.“  
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Podle Smlouvy o EU (1987) se předsedající země stala odpovědnou za provádění 

společných akcí a za vyjadřování politických postojů Unie v mezinárodním prostředí. 

Specifickým přínosem smlouvy bylo potvrzení systému trojky, která byla založena 

Londýnskou zprávou 13. 10. 1981. Smyslem zřízení tohoto institutu bylo minimalizovat 

výkyvy ve vnější prezentaci EU, jež vznikaly střídáním zemí s malým nebo naopak velkým 

zahraničněpolitickým vlivem.  

Amsterodamská smlouva zřídila post Vysokého zmocněnce pro SZBP. Touto úpravou 

bylo dosaženo nezbytné kontinuity reprezentace v oblasti SZBP, což byl jeden z hlavních cílů 

reformních návrhů, a současně byla zachována pozice předsedajícího státu. Amsterdamská 

smlouva navíc zavedla tzv. reformovanou trojku, kterou tvořil ministr zahraničí předsedající 

země, Vysoký zmocněnec a komisař pro vnější vztahy. 

Trojka byla formálně ukotvena až Lisabonskou smlouvou, která přinesla další 

změny, jež budou níže popsány. 

Významným problémem spojeným s fungováním předsednictví v Unii je stanovování 

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

ohledu na velikost nebo ekonomickou sílu členských států. 

První rotační princip a to abecední přístup (dle názvů států v národních jazycích) 

stanovila již Smlouva o ESUO. Po rozšíření o Portugalsko a Španělsko v roce 1986 byl tento 

systém změněn způsobem, který lépe vyhovoval kolísání výkonu administrativy Společenství 

v rámci letního a zimního předsednictví. V letním období, tedy čase dovolených a 

administrativního klidu je možnost jednání a dosažení cílů menší. Země byly nově rozděleny 

do dvou skupin, v nichž se státy v šestiletých cyklech střídaly ve dvojicích, vždy jeden stát ve 

letním období, druhý v zimním a v dalším cyklu naopak. Prakticky tedy v prvním cyklu bylo 

pořadí: Belgie, Dánsko, Německo, Řecko, Španělsko, Francie atd. a v dalším období se vždy 

ve dvojicích vyměnili, předsedali tedy: Dánsko, Belgie, Řecko, Německo… 

Tento způsob rotace v praxi znamenal rovnoměrné střídání států v letním a zimním 

předsednictví a v delší časové ose tak předsedaly Společenství stejnou dobu v obdobích, kdy 

je šance na prosazení potřebných bodů programu vyšší. 

 

Abecední princip byl definitivně změněn roku 1995 v souvislosti s přijetím Finska, 

Švédska a Rakouska. Změna rotace byla motivována rozvojem SZBP, jež s sebou nesla 

potřebu vytvořit stabilní vnější reprezentaci Společenství. Cílem bylo zajistit, aby v rámci 

trojice po sobě jdoucích států byla zastoupena vždy jedna velká země a aby po sobě 

nenásledovaly neutrální státy ani tehdejší noví členové. Ovšem vůči předchozímu principu 
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není zaručena taková vyváženost střídání předsednictví. Toto pořadí bylo stanoveno 

rozhodnutím Rady EU na období od roku 1995 do 2006. 

Následujícím zásahem byla úprava pro období rozšíření v letech 2004 a 2007. Nový 

seznam zahrnuje systém rotace předsednických států po šesti měsících od roku 2007 až do 

roku 2020 a zohledňuje příslušná kritéria velikosti a geografické polohy států. Režim rotace 

reflektuje rozšíření EU o 12 zemí a předpokládá spolupráci v rámci týmového předsednictví 

po dobu 18ti měsíců. Ve skupině tří po sobě následujících států se proto vyskytují státy různé 

velikosti a současně vždy alespoň jedna z členských zemí z „východního“ rozšíření. 

 

 

2.4 Změny v předsednictví po přijetí Lisabonské smlouvy 

 

Nejaktuálnější smluvní úpravou záležitostí týkající se Evropské unie je Lisabonská 

smlouva. Vstoupila v platnost 1. prosince 2009 a má po neúspěchu Smlouvy o Ústavě pro 

Evropu („Ústavy EU“) zajistit efektivní fungování Evropské unie do budoucna. Je to 

mezinárodní smlouva, jejímž cílem je především reformovat instituce Evropské unie a 

jejich fungování. A tyto reformy se do určité míry týkají i obměny šestiměsíčního rotačního 

principu předsednictví v Radě EU. Předsednická země bude i nadále odpovědná za řízení 

vnitřního fungování Unie, ovšem navenek budou EU zastupovat nově jmenovaní 

představitelé.  

 

Prvním z nich je Stálý předseda Evropské rady volený jejími členy kvalifikovanou 

většinou na období dva a půl roku s možností jednoho prodloužení a v případě vážného 

pochybení může být stejným postupem odvolán. Předseda Evropské rady od předsednického 

státu přejímá funkci organizace práce Evropské rady a reprezentaci Unie na 

mezinárodní scéně. Na významu tak ztrácí úloha předsedy vlády či prezidenta předsedajícího 

státu, který bude Stálého předsedu zastupovat v případě jeho nepřítomnosti.  

Členský stát vykonávající předsednictví v Radě bude i nadále odpovídat za přípravu a 

předsedání sektorových rad, s výjimkou Rady pro zahraniční věci. Předsednická země zůstane 

zodpovědná za program i výsledky předsednictví své země a také se nikterak nezmenšuje 

odpovědnost za příslušný díl společného programu předsednického tria. 



 16 

Zavedení funkce stálého předsedy posílí Evropskou radu jako instituci, Unie tak získá 

jasnou vnější i vnitřní tvář a zajistí se efektivní kontinuální fungování na základě 

dlouhodobých strategických priorit. 

Neexistence střídající se národní reprezentace by měla posílit důvěryhodnost osoby 

předsedy ER v pozici zprostředkovatele komunikace. Jednotná reprezentace navenek může 

být však komplikována překrývajícími se kompetencemi předsedy ER, Vysokého 

představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a do určité míry i předsedy Komise. 

 

Další změna platí pro jednu z formací Rady EU, a to Radu pro všeobecné záležitosti  

a vnější vztahy, která byla rozdělena a vznikla dvě nová složení Rady - Rada pro všeobecné 

záležitosti a Rada pro zahraniční věci, přičemž druhé zmíněné nově předsedá Vysoký 

představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.  

Vysoký představitel je jmenován (nebo odvoláván) kvalifikovanou většinou Evropské 

rady se souhlasem předsedy Komise. Délka jeho funkčního období není smlouvou stanovena, 

lze ovšem předpokládat, že je tímto obdobím délka mandátu Komise, tedy 5 let. Tato funkce 

nahrazuje a personálně slučuje dosavadní úřady Vysokého zmocněnce pro společnou 

zahraniční a bezpečnostní politiku, komisaře pro vnější vztahy (stává se jedním 

z místopředsedů Komise) a předsedu Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy, resp. její 

zahraničně-politické části. Jako zmocněnec Rady má přispívat k vytváření SZBP a 

vykonávat ji, v politickém dialogu bude tedy jednat se třetími zeměmi. Nahradí zde tak 

ministra zahraničí předsednické země, který tuto funkci vykonával před vstupem Lisabonu v 

platnost.  

 

Dále Lisabonská smlouva předvídá zřízení delegací pod vedením Vysokého 

představitele, které budou zastupovat Unii ve třetích zemích a při mezinárodních 

organizacích. Delegace Evropské komise se tedy stanou delegacemi Unie a při zastupování 

EU v příslušném třetím státě či mezinárodní organizaci budou vykonávat mimo jiné i 

reprezentační a koordinační funkce, jež dosud náležely předsednickému státu.  

 

Zástupci předsednické země budou dále předsedat pravidelným Radám ministrů s 

výjimkou Rady pro zahraniční věci, které předsedá právě Vysoký představitel. Ta se stala 

jedinou formací Rady, ve které není uplatňován systém rotujícího předsednictví, protože 

funkce Vysokého představitele není závislá na střídajícím se předsednictví v Radě. 
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Lisabonská smlouva ovlivňuje i předsednictví v přípravných orgánech Rady v oblasti 

vnějších vztahů. Výboru stálých zástupců bude i nadále předsedat zástupce členského státu 

vykonávajícího předsednictví v Radě. Politický a bezpečnostní výbor povede zástupce 

Vysokého představitele a s výjimkou oblasti zahraničních věcí budou pracovním formacím 

Rady předsedat zástupci předsednictví.  

 

Funkce předsednictví je tak značně omezena na úkor předsedy Evropské rady a 

Vysokého představitele pro ZHBP. Obecně řečeno, předsednická země bude i nadále 

odpovědná za řízení vnitřního fungování Unie, kdežto navenek budou EU zastupovat 

nově jmenovaní představitelé. 
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3 České předsednictví – cíle a průběh 

 

Předsednictví v Radě je nejenom velmi těžký úkol a povinnost vyplývající pro každý 

členský stát Evropské unie, ale je především velkou výzvou pro danou zemi, jak tuto roli 

dobře zvládnout a zanechat během vytýčené doby dobrý dojem a důkaz o vlastní prospěšné 

činnosti mezi ostatními členy Unie. Důležitou podmínkou, jak tohoto dosáhnout, je především 

včasná a komplexní příprava. 

V předchozí kapitole bylo již zmíněno trio (trojka), ve kterém jsou předsednické země 

sdruženy do trojpředsednictví, jež během svého rok a půl trvajícího mandátu tvoří 

předsednický tým. Země tria mají povinnost vedle svého šestiměsíčního programu předložit 

Evropskému parlamentu také program osmnáctiměsíční, který odráží cíle všech tří 

spolupracujících států a je v platnosti po celou dobu předsednictví těchto zemí.  

Dle tohoto tvořilo české předsednictví část tria Francie - Česko - Švédsko, jehož funkční 

období bylo od 1. července 2008 do 31. prosince 2009. Praha tedy 1. ledna 2009 převzala 

předsednictví od Paříže a 30. června 2009 předala funkci do Stockholmu.  

Program již druhého tria (předcházející osmnáctiměsíční program, od ledna 2007 do 

června 2008, vypracovalo Německo ve spolupráci s Portugalskem a Slovinskem) byl 

formálně přijat Radou pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy na zasedání v Lucemburku 

v červnu 2008. Za cíl si kladl především zajištění kontinuity v prosazování společných 

unijních priorit. Země tria si pak stanovily řadu společných cílů a zavázaly se ke společné 

podpoře během celého období implementace této strategie. 

 

Česká republika byla po Slovinsku teprve druhým „novým“ členským státem, který měl 

možnost řídit Radu EU. České předsednictví také shodou náhod vyšlo na výročí 20 let od 

pádu železné opony a páté výročí historicky největšího rozšíření Evropské unie, jehož 

součástí byla právě i Česká republika. Kromě těchto historických událostí se termín překrýval 

také s koncem funkčního období Evropského parlamentu a Evropské komise a v globálním 

měřítku i s nástupem nového prezidenta USA.   

Předsednictví České republiky mělo vycházet z aktuální hospodářské a globální 

situace a dlouhodobých cílů celé Unie a  úkolů vytyčených Komisí. Takže byly určeny 

některé stěžejní body, jako pokračování v ratifikaci Lisabonské smlouvy nebo řešení světové 

ekonomické krize, ale daly se očekávat i nově vzniklé světové události, které ovlivňovaly 

chod Unie a bylo je tedy třeba řešit a to s přispěním naší státní reprezentace.  
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3.1 Příprava předsednictví 

 

Jak už bylo dříve řečeno, předsedající země má za úkol organizačně a technicky zajistit, 

svolávat a řídit všechna zasedání Rady a jejích pracovních skupin (nově bez Rady pro 

zahraniční věci), které projednávají legislativu EU, připravovat agendu těchto jednání a 

určovat pořadí projednávaných otázek dle svých priorit. Další významnou úlohou předsedající 

země je usilovat o vytváření všeobecně přijatelných kompromisů během závažných jednáních 

o kontroverzních tématech, kdy mají jednotlivé země rozdílné názory. Tuto roli měli 

vykonávat především čeští ministři, na úrovni pracovních skupin pak čeští předsedové skupin, 

které do Bruselu vyslali jednotlivá ministerstva z řad svých úředníků.  

Jménem EU jedná předsedající země také se třetími zeměmi a mezinárodními 

organizacemi a zastupuje Radu EU při jednáních s ostatními institucemi EU, zejména s 

Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Čeští ministři tak například v Evropském 

parlamentu obhajovali před europoslanci jednotlivé kroky Rady.  

Česká republika měla též za úkol sledovat sektorové agendy, které byly projednávány 

již při přípravách předsednictví v průběhu roku 2008. Tato dlouhodobá příprava pak před 

samotným předsednictvím logicky vyústila do programů Rad EU, ať již formálních v Bruselu, 

či neformálních v ČR, a jednotlivých pracovních skupin a podskupin. 

 

3.1.1 Institucionální zajištění přípravy a výkonu předsednictví ČR 

Výkon předsednictví klade mimořádné nároky na přípravu i průběh pro celou státní 

správu, jak z hlediska volby priorit předsednictví, tak po stránce technické, organizační, 

finanční, personální, logistické, bezpečnostní, či komunikační. Po celé Unii, včetně 

předsedající země, a někdy i ve světě je zapotřebí koordinovat velký počet setkání a 

konferencí. Transparentní, logický a funkční koordinační mechanismus na centrální i rezortní 

úrovni je proto nezbytný pro efektivní a bezproblémový průběh příprav i výkon předsednictví.  

Důležitou oblastí příprav předsednictví zemí, které nemají dosud podobnou zkušenost, 

je i studium předchozích modelů předsednictví, odborné semináře předchozích předsedajících 

zemí a vzájemná kooperace s ostatními zeměmi. Možností je i zapojení národních zástupců 

v přípravných týmech jiných předsedajících států.  

Úřad vlády ČR byl ustanoven jako hlavní spojnice mezi českou a unijní 

administrativou. V úzké součinnosti se Stálým zastoupením ČR v Bruselu, s ministerstvem 

zahraničních věcí ČR a dalšími resorty tedy převzal organizaci činnosti Rady EU. 
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Přípravu předsednictví na centrální úrovni koordinoval místopředseda vlády pro 

evropské záležitosti, Alexandr Vondra. Současně byly pro potřeby předsednictví na Úřadu 

vlády dočasně vytvořeny Sekce pro evropské záležitosti a Sekce pro předsednictví ČR v 

Radě EU, pod které spadají jednotlivé odbory zabývající se konkrétní agendou související s 

předsednictvím. 

 

Ministr (též místopředseda vlády) pro evropské záležitosti byl pověřen vedením 

obou sekcí na Úřadu vlády. Zastával také funkci jako první místopředseda Výboru pro EU na 

úrovni ministrů a předseda Výboru pro EU na pracovní úrovni. Dále k jeho povinnostem 

patřila rámcová koordinace organizační a obsahové stránky přípravy a výkonu předsednictví a 

hlavně reprezentoval přímé komunikační vazby se Stálým zastoupením ČR při EU a 

institucemi EU. Ministr sídlil při Úřadu vlády ČR bez aparátu ministerstva a byl tak 

ministrem bez portfeje.  

 

Sekce pro evropské záležitosti byla od září 2007 řízená náměstkem místopředsedy 

vlády pro evropské záležitosti Ing. Markem Morou. Zajišťovala obsahovou přípravu 

předsednictví (včetně přípravy jeho priorit) a současně i koordinační a analytickou přípravu 

českých pozic na jednání v EU. Koordinovala vytváření a formulování obsahových priorit a 

agendy předsednictví a také metodicky vedla ústřední orgány státní správy při vypracování 

sektorových priorit a agendy předsednictví v jejich věcné odpovědnosti. Fungovala také jako 

sekretariát Výboru pro EU. 

V organizační struktuře sekce fungovaly dva útvary, jež koordinoval a za ně zodpovídal  

náměstek sekce. Jde o: 

 odbor koordinace evropských politik 

 odbor koncepcí a analýz  

 

Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU vedla PhDr. Jana Hendrichová, náměstkyně 

ministra pro evropské záležitosti. Starala se o to, aby vše běželo hladce po organizační, 

logistické i finanční stránce, navíc koordinovala činnost jednotlivých útvarů sekce a 

zodpovídala za ně. Vedla navíc Centrální organizační skupinu pro přípravu technicko-

organizačních otázek předsednictví kde byly mimo zástupců Úřadu vlády zastoupeny také 

všechny resorty a jiné ústřední orgány státní správy nebo zástupci regionů, či smluvní 

poskytovatelé konferenčních, tlumočnických a jiných služeb. 
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Sekce pro předsednictví, jež byla k 31. prosinci 2009 zrušena, sestávala z těchto odborů: 

 odbor logistiky a organizace 

 odbor rozpočtu a veřejných zakázek 

 odbor komunikace  

 

Odbor logistiky a organizace koordinoval program přípravy, výkon předsednictví a 

kalendář akcí souvisejících s předsednictvím. Rovněž koordinoval přípravu zasedání ministrů 

zemí EU a jednání na nižší politické úrovni, technické i expertní úrovni a doprovodný 

program. V neposlední řadě měl za úkol koordinovat práci Centrální organizační skupiny. 

Odbor také spolupracoval s Ministerstvem vnitra na realizaci Národního programu 

vzdělávání a na vedení Centrálního registru pracovníků, kteří předsednictví zajišťovali. Dále 

například s Ministerstvem financí, stejně tak jako s centrálními orgány státní správy a dalšími 

institucemi, s regiony, Parlamentem ČR, Stálým zastoupením v Bruselu, Generálním 

sekretariátem Rady EU a dalšími partnery. 

 

Odbor rozpočtu a veřejných zakázek vedl centrální rozpočet sekce pro akce konané v 

ČR a vybrané akce v zahraničí, dále zajišťoval organizační záležitosti, výběrová řízení na 

dodavatele veškerých kongresových a konferenčních služeb a dalších služeb, které se týkaly 

centrální koordinace předsednictví.  

Odbor sledoval návrhy čerpání rozpočtu a spravoval rozpočet určený Generálním 

sekretariátem Rady EU pro podporu předsednických akcí v ČR. V neposlední řadě měl odbor 

například monitorovat průběh akcí a plnění úkolů dodavatelů služeb a dalších pracovníků. 

 

Pracovníci odboru komunikace připravili a realizovali koncepci a strategii medializace 

a propagace českého předsednictví a rovněž připravili věcné podklady pro výběr dodavatelů. 

Zajišťovali práci s médii a vyhodnocovali zpětné vazby v médiích a ve veřejném mínění. 

Odbor měl také na starosti logo předsednictví, náplň a průběžnou aktualizaci webové 

stránky předsednictví www.eu2009.cz, která byla jedním z nejdůležitějších komunikačních 

nástrojů předsednictví. Pracovníci odboru aktualizovali náplň stránek o předsednictví na webu 

Úřadu vlády ČR a spolupracovali s dalšími českými i zahraničními partnery na realizaci 

medializace a propagace předsednictví v zahraničí s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. 
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Vedle Úřadu vlády ČR se na přípravě a chodu předsednictví podílel také Výbor pro 

Evropskou unii
2
. Zřízení výboru bylo vedeno snahou o efektivní institucionální zajištění a 

koordinaci problematiky EU v ČR. Předsedou Výboru pro Evropskou unii byl stanoven 

předseda vlády ČR. Sekretariát Výboru pro Evropskou unii je organizačně začleněn do 

útvaru ministra pro evropské záležitosti, Sekce pro evropské záležitosti. 

Výbor pro EU se zabývá nejdůležitějšími otázkami ve vztahu k evropské politice, 

schvaluje mandáty pro jednání v Evropské radě a většinovou volbou rozhoduje v případných 

sporech, které se nepodařilo vyřešit konsensuálně na úrovni resortních koordinačních skupin. 

Zasedá ve dvou formacích a pracovních orgánech výboru. 

 

Výbor pro EU na úrovni členů (ministrů) se podílí na formulování strategických 

zájmů ve vztahu k členství v EU, na definování postoje ČR k zásadním otázkám 

projednávaným v orgánech EU a projednává další otázky zásadní důležitosti, které souvisejí s 

členstvím ČR v EU. Výbor schvaluje mandát na Evropskou radu. Předsedá mu předseda 

vlády. Členy jsou členové vlády a vedoucí Úřadu vlády ČR. 

 

Výbor pro EU na pracovní úrovni, který se setkává na úrovni náměstků ministrů, 

připravuje jednání Výboru pro EU a rozpracovává úkoly stanovené Výborem, dále projednává 

a schvaluje instrukce pro jednání COREPERu, mandáty pro jednání ministrů na zasedání Rad 

ministrů EU a další materiály související s aktuální agendou EU. Navíc v první půlce roku 

2009 byl pověřen zajištěním předsednictví. Předsedou je zde místopředseda vlády pro 

evropské záležitosti. Předsedou Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni je ministr pro 

evropské záležitosti.  

 

Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii  

Stálé zastoupení je diplomatická mise se sídlem v Bruselu, která zastupuje Českou 

republiku v Evropské unii. Je tedy hlavním spojovacím článkem mezi českou 

administrativou a unijními orgány a mělo nepostradatelnou úlohu i během předsednictví.  

Vzniklo usnesením vlády k datu vstupu ČR do EU transformací ze Stálé mise ČR při 

Evropských společenstvích, aby sloužilo jako institucionální základ pro zajištění účasti ČR 

v podmínkách plnoprávného členství v EU. 

                                                
2 pracovní orgán vlády pro stanovení a koordinaci pozic ČR v EU. Byl zřízen usnesením vlády č. 427/2003. 

Nahradil činnost Rady vlády pro evropskou integraci a Pracovní výbor pro integraci ČR do EU z roku 1994 
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Statutárním představitelem a vedoucím Stálého zastoupení je mimořádný a 

zplnomocněný velvyslanec, Stálý představitel ČR při EU, který působí také jako stálý 

zástupce České republiky ve Výboru stálých zástupců (COREPER II). Od 7. ledna 2008 je 

touto představitelkou Milena Vicenová, která tuto funkci převzala po Janu Kohoutovi.  

Jako plnoprávný členský stát Unie s právem hlasovat, se Česká republika účastní práce 

přibližně dvou set pracovních skupin a výborů Rady EU, Výboru stálých zástupců a 

jednotlivých ministerských rad. A právě Stálé zastoupení má ČR zastupovat v pracovních 

skupinách v rámci Rady či výborů Komise nebo reprezentovat české zájmy ve Výboru 

Stálých zástupců. Pracovníci Zastoupení také asistují delegacím z České republiky (členům 

vlády a parlamentu, zástupcům státní správy a samosprávy) při jejich jednáních v Bruselu, 

Štrasburku či Lucemburku. 

 

Ve spolupráci s úřadem místopředsedy vlády, ministerstvem zahraničních věcí a 

ostatními resorty mělo Stálé zastoupení na starosti zajistit 34 formálních rad ministrů a dvě 

Evropské rady nejvyšších představitelů členských států. Více než 100 diplomatů řídilo 

během předsednictví 150 pracovních skupin a více než dva tisíce jednání. 

Čeští diplomaté také formálně předsedali výborům stálých představitelů EU, které 

připravují všechna jednání ministrů v radách - COREPER II. (politické, finanční a zahraniční 

témata), jehož dočasnou předsedkyní byla velvyslankyně Milena Vicenová a COREPER I. 

(hospodářské a sociální otázky), jemuž předsedala zástupkyně vedoucí úřadu Jana Reinišová. 

Třetím klíčovým výborem byl Politický a bezpečnostní výbor, kterému předsedal Ivo Šrámek. 

(cit. Stálé zastoupení ČR při Evropské unii, Role stálého zastoupení během předsednictví) 

 

 

Kulatý stůl komunikace 

Komunikace s domácími i mezinárodními médii představuje jednu z klíčových 

oblastí pro úspěšné zvládnutí předsednictví. Pro koordinaci mediálních výstupů z jednotlivých 

resortů a pro otázky komunikace a prezentace předsednictví byl tedy v červenci 2007 Úřadem 

vlády zřízen Kulatý stůl komunikace, ve kterém byly zastoupeny ústřední orgány státní 

správy na úrovni tiskových mluvčí a dalších pracovníků odborů  vnějších vztahů a 

komunikace. Fungoval jako platforma zřízená pro spolupráci mezi Úřadem vlády ČR jako 

centrálním koordinátorem příprav předsednictví, tiskovými a komunikačními odbory 

jednotlivých resortů, kanceláří tiskového mluvčí Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu a 

dalšími subjekty. 
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Ke Kulatému stolu měli být dle potřeby přizváni i zástupci institucí, které mají ve své 

agendě prezentaci ČR (Česká centra, agentury CzechInvest, Czech Trade a CzechTourism). 

Kulatý stůl se měl scházet dle potřeby, jeho organizace a řízení byly v kompetenci odboru 

komunikace Sekce pro předsednictví. Cílem bylo koordinovat komunikační a prezentační 

aktivity související s českým předsednictvím. (cit. Shrnutí Koncepce komunikace a 

prezentace předsednictví České republiky v Radě EU) 

 

Personální zajištění 

Příprava a výkon předsednictví v Radě s sebou přináší celou řadu nových úkolů státní 

správy nad rámec běžné agendy, proto jsou předpokladem dobrého zvládnutí výkonu 

předsednictví kvalitní lidské zdroje. Mezi organizační přípravy patří i vzdělávání státních 

úředníků.  

Česká administrativa kvůli předsednictví dočasně posílila již v letech 2007–2008 

zhruba o čtyři stovky úřednických míst. Na každém úřadě byl stanoven tzv. resortní 

koordinátor. Byly posíleny i stálé mise ČR v zahraničí, zejména pak Stálé zastoupení ČR 

v Bruselu, které z tehdejšího počtu 120 osob mělo narůst na cca 200 zaměstnanců.  

Zvýšení počtu pracovních míst ve státní správě bylo mimořádné a přechodné. Mělo 

umožnit zvládnout zvýšený počet jednání a objem práce při přípravě i během předsednictví.  

Vytvořená úřednická místa se měla od druhé poloviny roku 2009 postupně snižovat, až 

nejpozději do konce roku 2009 měla být zrušena. 

 

Zaměstnanci orgánů státní správy - státní úředníci i diplomaté - byli v rámci přípravy 

na předsednictví ČR vzděláváni jak jazykově, tak i odborně. Odpovědnost za organizaci a 

dostatečnou nabídku vzdělávacích kurzů měl Institut státní správy pro předsednictví ČR v 

Radě EU. Komplexně mělo být vyškoleno přes 1000 úředníků.  

Organizačně bylo také nutno kompletně zajistit na 15 akcí vysoké úrovně (na úrovni 

ministrů a vyšší) včetně doprovodného programu a více než 200 akcí nižší úrovně na území 

České republiky (v Praze a v dalších regionech). Stovky akcí předsednictví se konaly v 

zahraničí, především v Bruselu, Štrasburku a Lucemburku.  

(cit. České předsednictví EU 2009 - Otázky a odpovědi) 
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Rozpočet předsednictví 

Příprava a výkon předsednictví v Radě EU má zásadní dopady na státní rozpočet i na 

rozpočty jednotlivých rezortů. Akce předsednictví jsou vždy hrazeny z rozpočtu předsednické 

země. Vláda ČR na konci června 2007 usnesením schválila finanční zajištění českého 

předsednictví.  

Pro kvalitní a spolehlivé zajištění českého předsednictví vyčlenila vláda závazně 1,9 

miliardy korun pro roky 2007–2009. Rozložení této částky zobrazuje následující tabulka, 

z níž vyplývá, že největší částka připadá na rok výkonu předsednictví. 

 

Tab. 3.1 – Rozpočet vlády pro předsednictví v EU na roky 2007 – 2009  

Rok 2007 2008 2009 Celkem 

Částka (v milionech Kč) 200 700 1.000 1.900 

Zdroj: EU2009.cz 

 

Tyto peníze byly určeny například na nájmy konferenčních prostor, zajištění chodu 

webové stránky, propagaci předsednictví, tlumočení, konferenční vybavení nebo pořízení 

dárkových předmětů pro zahraniční delegáty a na zahajovací a závěrečné kulturní akce 

předsednictví. Důležitou složkou bylo i bezpečnostní zajištění jednání či pokrytí zvýšených 

výdajů kvůli personálnímu posílení úřadů a na institucionální vzdělávání pracovníků 

 

Mimo této částky, vydané z Všeobecné pokladní správy, měly být využity prostředky 

jednotlivých ministerstev, ty však nebyly předem známy a sloužily pouze na určité aktivity 

jako je  tlumočení a pohoštění na pracovních zasedáních, doprovodný program akcí na úrovni 

ministrů, zahraniční služební cesty, popřípadě pronájmy zasedacích prostor a konferenčních 

služeb pro pracovní jednání.. Tato praxe je obvyklá i v dalších zemích EU. 

Předpokládalo se také využití sponzoringu u některých doprovodných akcí. 

Část nákladů spojených s organizací byla kryta také z prostředků institucí EU, 

jmenovitě ze zdrojů Generálního sekretariátu Rady EU. Tyto prostředky byly určeny na 

podporu tlumočení neformálních rad konaných v České republice, či některých odborných 

konferencí. 
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3.1.2 Vizuální identita  

Základní strukturu jednotného vizuálního stylu předsednictví tvořila značka v podobě 

jeho internetové domény
3
 v uměleckém zpracování autora, také oficiální dvoupísmenné kódy 

členských států EU v barvě převzaté ze státních vlajek, zformované buď do symbolického 

motivu mapy
4
, nebo do dekorativního motivu mozaiky

5
.  

Jednotný vizuální styl byl použit pro všechny nástroje propagace a prezentace 

předsednictví ČR včetně relevantních aktivit partnerských subjektů, kterým byla udělena 

záštita místopředsedy vlády pro evropské záležitosti ČR. (cit. EU2009.cz, Vizuální identita) 

 

Mottem českého předsednictví, „Evropa bez bariér“ („Europe without Barriers“), 

vyjádřila Česká republika vůli k odstraňování zbývajících překážek mezi členskými státy 

Evropské unie, zejména v oblasti vnitřního trhu – volného pohybu zboží, služeb, osob a 

kapitálu, včetně komplikovaných právních předpisů EU i členských států. Tyto překážky totiž 

plně nedovolují využít potenciálu jednotlivých států, ani Evropské unie jako celku. Dále má 

být řešena problematika konkurenceschopnosti a liberální obchodní politiky. Motto zároveň 

vyjádřilo otevřenost Evropy navenek, vůči celému světu a má také symbolický rozměr, 

jelikož si v roce 2009 připomínáme dvacet let od pádu železné opony a pět let od historicky 

největšího rozšíření Evropské unie..  

 

„Evropa bez vnitřních ekonomických, kulturních a hodnotových bariér pro občany, 

podnikatele a ekonomické subjekty. Evropa otevřená světu, nikoli však bezbranná vůči 

nelegálním aktivitám a útokům. V rámci tehdejšího úsilí o stabilizaci unijních ekonomik je 

především třeba se vyhnout nadbytečné regulaci a zvýšené míře protekcionismu. Evropská 

unie nesmí rezignovat za cenu krátkodobých stabilizačních opatření na své strategické cíle. 

Pouze ekonomicky silná a soudržná EU bez vnitřních bariér vycházející ze svých hodnot a 

kořenů bude schopna řešit složité globální problémy a své postavení v dnešním světě.“  

(cit. Pracovní program českého předsednictví) 

 

Motto bylo schváleno českou vládou již v únoru 2007 a podle něj se dále formovaly 

konečné priority nebo i logo předsednictví. 

 

                                                
3 Viz Příloha č. 2 – Vizualizace loga českého předsednictví v podobě internetové domény 
4 Viz Příloha č. 3 – Vizualizace dvoupísmenných kódů jako mapa 
5 Viz Příloha č. 4 – Vizualizace dvoupísmenných kódů jako mozaika 
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Logo českého předsednictví představuje jednotným základ vizuální prezentace 

každého předsednictví. Podle Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České 

republiky v Radě EU, připravené Sekcí pro předsednictví ČR v Radě EU je právě jednotný 

vizuální styl jedním z důležitých komunikačních faktorů.  

 

Již v červenci 2007 byla Úřadem vlády vyhlášena veřejná soutěž na návrh loga, do níž 

se mohli do konce října téhož roku přihlásit jak profesionální grafici, designéři a studenti 

grafických oborů, tak i zástupci široké veřejnosti. Do soutěže bylo přihlášeno několik stovek 

soutěžních návrhů, z nichž komise složená z vyhlašovatele a zejména z odborníků na grafický 

design a marketingovou komunikaci, vybrala ve dvoukolovém posuzování pět návrhů, které 

postoupily do užšího výběru. Při výběru loga byl kladen důraz na jeho spojitost s ČR a s 

členstvím v Evropské unii. 

Zmiňovanou procedurou úspěšně prošel vítězný návrh mladého grafika z Litomyšle 

Tomáše Pakosty, na jehož návrhu se komise shodla jednomyslně. Výběr stvrdil svým 

podpisem v lednu 2008 předseda vlády Mirek Topolánek.  

Vítězné logo v sobě podle hodnotící komise odráží jak motto českého předsednictví 

„Evropa bez bariér“, tak motto Evropské unie „Jednota v rozmanitosti“. Tvoří ho barevné 

kódy jednotlivých států rozložené na mapě Unie.  

 

Jeho konkrétní podoba byla v souladu se zvyklostmi Evropské unie zveřejněna až  

12. listopadu 2008, kdy bylo spolu s celkovou vizuální podobou českého předsednictví 

slavnostně představeno domácí i zahraniční veřejnosti.  

 

Tváře předsednictví 

Na začátku září 2008 byla spuštěna komunikační kampaň k nadcházejícímu 

předsednictví s názvem „Tváře českého předsednictví“. Cílem této první fáze kampaně bylo 

využít princip překvapení a originální a zábavnou formou upoutat pozornost domácího 

publika, kterému byla určena především. Pro kampaň byl vytvořen televizní spot, ve kterém 

hrála důležitou roli kostka cukru - český vynález z roku 1843. 

Ve spotu vystupují architektka Eva Jiřičná, primabalerína Daria Klimentová, vědec a 

objevitel léků Antonín Holý, dirigent Libor Pešek a dále modelka Tereza Maxová, hokejista 

Jaromír Jágr a fotbalový brankář Petr Čech. Všechny osobnosti účinkovaly v kampani bez 

nároku na jakýkoli honorář. 

 



 28 

Na koncepci kampaně se podílela řada špičkových odborníků. V týmu místopředsedy 

vlády pro evropské záležitosti, který se podílel na koncepci a realizaci spotu, figurovali 

fotograf Herbert Slavík, autor konceptu Tváří českého předsednictví, režisérka Alice Nellis a 

Art Director Eda Kauba. V koncepci spotu byl podobně jako u jiných součástí presentace 

českého předsednictví, například u loga, kladen důraz především na originalitu, popření klišé, 

neotřelost, vtip a kvalitu. (cit. EU2009.cz. Tváře předsednictví.) 

 

 

3.2 Priority českého předsednictví 
 

 

Dle požadavků obsažených ve Slavnostní deklaraci o Evropské unii z roku 1983 musí 

každá nastupující předsednická země formulovat nejen program, ale i cíle, které chce během 

šesti měsíců svého předsednictví naplňovat. 

Oblasti, kterým chtěla České republika v době předsednictví věnovat zvýšenou 

pozornost, se začaly formulovat již v únoru 2007. Ve spolupráci Úřadu vlády a Stálého 

zastoupení při ČR v Bruselu vznikaly určité okruhy a cíle, na které se české předsednictví 

soustředilo. Vznikl pracovní dokument Východiska k prioritám předsednictví ČR v Radě 

EU v prvním pololetí 2009 jako základ pro diskusi, jejímž výstupem měly být priority 

českého předsednictví. Při definici programu se vycházelo ze strategických dokumentů EU a 

závěrů Rad EU i Evropských rad.  

 

Příprava těchto priorit není ale záležitostí pouze politickou. V rámci konzultačního 

schématu koordinovaného místopředsedou vlády pro evropské záležitosti byly do příprav 

zapojení zástupci podnikatelského sektoru spolu se zástupci akademické či neziskové sféry. 

Šlo zejména o možné zapojení do práce meziresortních expertních skupin k dalšímu 

rozpracování hlavních politických priorit. Konzultován byl také Pracovní tým pro EU Rady 

hospodářské a sociální dohody a Parlament ČR.  

Osloveni byli tedy poslanci a senátoři v zahraničním a evropském výboru obou komor 

Parlamentu, čeští europoslanci, Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí, sociální partneři a 

odborníci z akademické, neziskové i podnikatelské sféry.  

Výsledkem připomínek vznikl přepracovaný dokument k prioritám předsednictví ČR 

s názvem Prioritní oblasti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v první 

polovině roku 2009. Schválen byl v říjnu 2007 Výborem pro EU a poté zveřejněn na vládním 

webu.  
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V návaznosti na motto „Evropa bez bariér“ bylo formulováno pět důležitých témat: 

 Evropa konkurenceschopná a otevřená 

 Energetika udržitelná a bezpečná 

 Rozpočet pro budoucnost Evropy 

 Evropa jako globální partner 

 Evropa bezpečná a svobodná  

 

Jako hlavní se jevila zejména priorita Evropa konkurenceschopná a otevřená, 

zaměřená na podporu reforem na úrovni EU i na úrovni členských států a to přes 

prohlubování konkurenceschopnosti, zlepšování vnitřního trhu přes prosazování čtyř svobod a 

liberalizaci obchodní politiky se třetími zeměmi. 

Energetika bezpečná a udržitelná měla za cíl vytvořit společné strategie pro 

rovnováhu mezi zabezpečením dodávek energií, konkurenceschopností a udržitelným 

rozvojem k ochraně klimatu. Důležitým se jevilo bezpečné fungování vnitřní trhu s energií a 

jeho liberalizace. V neposlední řadě se kladl důraz na navýšení energetické účinnosti 

Rozpočet pro budoucnost Evropy měl revidovat rozpočet Unie, včetně reformy 

společné zemědělské politiky, kdy se měly výdaje na tuto politiku snižovat a také reformy 

politiky hospodářské a sociální soudržnosti, jejíž územní rozměr měl být posílen, aby mohly 

být nadále snižovány přetrvávající disparity mezi regiony EU.  

V globálním partnerství bylo ustaveno jako hlavní rozvíjení a posilování 

transatlantických vztahů s USA, vztahů se západním Balkánem v rámci možného budoucího 

rozšiřování Unie a posílení spolupráce se státy východní Evropy. Důležitým byl i vztah 

k Rusku a to především jednání o dodávkách energetických surovin a energetická bezpečnost. 

A Evropa bezpečná a svobodná zahrnovala spolupráci v oblasti justice a vnitra, to jest 

další rozvoj prostoru svobody, bezpečnosti a práva, také v otázkách azylové a migrační 

politiky, či policejní a justiční spolupráce v trestních věcech.  

Od stanovených priorit se následně odvíjejí další aktivity předsednictví, například 

konference, semináře, neformální zasedání resortních rad a pracovních skupin. 

 

 

3.2.1 Pracovní program českého předsednictví – Evropa bez bariér 

Dne 6. ledna 2009, na začátku svého působení v čele EU, představila Česká republika 

reprezentovaná premiérem ČR Mirkem Topolánkem a vicepremiérem Alexandrem Vondrou 

finální priority a program činností na nadcházejících šest měsíců předsednictví. 
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Pracovní program českého předsednictví byl uvozen popisem prioritních oblastí, 

kterým chtěla Česká republika v předsednické funkci věnovat zvláštní pozornost. Následoval 

podrobný popis agend, rozčleněných do kapitol podle složení jednotlivých formací Rady EU, 

kterými se předsednictví v rámci vnitřních i vnějších politik Unie chtělo zabývat.  

Ve zprávě se hovoří o tehdy aktuální situaci, tedy že Evropská unie stojí před řadou 

závažných výzev a rozhodnutí. V důsledku finanční krize bylo třeba čelit rostoucí hrozbě 

zpomalení hospodářského růstu  se všemi sociálními, politickými a mezinárodními důsledky. 

Přestože v předcházejících měsících byla přijata rychlá opatření na světové, unijní i na 

národních úrovních, Evropská unie bude muset věnovat prioritní pozornost řešení tohoto 

problému i v roce 2009. 

V době českého předsednictví bylo rovněž třeba věnovat pozornost nově zvolenému 

vedení a novým prioritám u strategického spojence Evropské unie – USA. Předmětem 

zvýšené pozornosti byly také postoje dalšího významného partnera – Ruské federace. 

Pro efektivní fungovaní Evropské unie a jejich vnitřních i vnějších politik byla neméně 

důležitá otázka institucionální reformy, spojené s osudem ratifikace Lisabonské smlouvy. 

 

3.2.2 Priority českého předsednictví 

Klíčovými prioritami českého předsednictví byli zvoleny „tři E“, a to: 

 Ekonomika 

 Energetika 

 Evropská unie ve světě 

 

V oblasti ekonomiky si Česká republika dala za cíl úspěšně stabilizovat hospodářskou 

situaci po finanční krizi. Zárukou úspěšného společného postupu proti rekordnímu 

hospodářskému poklesu se stalo především odmítnutí protekcionismu a podíl všech členských 

států na stabilizaci ekonomiky. V této oblasti mohla ČR například nabídnout zkušenosti s 

krizí bankovního sektoru, kdy vlády v 90. letech musely řešit krachy peněžních ústavů.  

Obnova fungování finančních systémů a důvěry ekonomických subjektů si již 

vyžádala urychlená opatření. Realizace dalších kroků k posílení transparentnosti a stability 

finančních trhů bude naléhavým úkolem následujícího období. Vzhledem k tomu, že se 

finanční krize již tehdy přenesla do oblasti reálné ekonomiky, bylo prvořadým úkolem 

českého předsednictví zabránit prohlubování krize a znovuoživit hospodářský růst unijních 

ekonomik.  
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Společný rámec pro koordinované úsilí Evropské unie i členských států představoval 

Evropský plán hospodářské obnovy přijatý Evropskou radou v prosinci 2008. Plán počítal s 

finanční injekcí ve výši zhruba 200 miliard eur, které měly putovat do evropského 

hospodářství. Unie se ale měla soustředit nejen na krátkodobá opatření, ale i na hluboké 

strukturální reformy. 

„Řešení navržená v tomto plánu musí byt účinná, cílená a časově omezená, musí odrážet 

specifické podmínky členských států a respektovat principy Paktu stability a růstu a pravidla 

hospodářské soutěže.“ (cit. Pracovní program českého předsednictví) 

I ve složité ekonomické situaci chtělo české předsednictví klást důraz na rozvoj 

lidského kapitálu podporou vzdělávaní, výzkumu a vývoje a uvolňováním rezerv 

vnitřního trhu. Šlo především o odstraňování bariér, které dosud bránily plnému využití 

všech jeho svobod, zejména svobody pohybu pracovníků a služeb, jakož pohybu znalostí. 

Konkurenceschopnost a hospodářský rozvoj Evropské unie rovněž brzdila řada vnitřních 

regulativních a administrativních překážek, jejichž účelnost se začínala jevit jako diskutabilní. 

Pozornost bylo třeba věnovat odstraňování bariér v oblasti transevropských dopravních sítí.  

„Evropská unie se zároveň musí zasazovat o odbourávání vnějších bariér. Nemůže se 

smířit s pozastavením procesu liberalizace světového obchodu, s přetrvávajícími překážkami 

pro přístup na jiné trhy, ale ani s nekalou konkurencí či s nedostatečnou ochranou duševního a 

průmyslového vlastnictví. Nová světová ekonomická situace může svádět k ochranářským 

přístupům. České předsednictví bude proto usilovat, aby se EU neodchýlila od cesty 

otevřenosti, která ji v minulosti přivedla k hospodářské a sociální prosperitě.“ (cit. Pracovní 

program českého předsednictví) 

„Evropská unie se nesmí před světem uzavírat a naopak má těžit z otevřenosti světového 

obchodu. Pouze ekonomicky silná EU bude schopná řešit všechny ostatní politické a 

bezpečnostní otázky nebo otázky životního prostředí,“ prohlásil k ekonomickým prioritám 

premiér Topolánek. (cit. ČT24) 

 

Priorita tématicky zaměřená na energetiku v mnoha oblastech navazovala na 

předsednictví francouzské. Předmětem jednání se stal vývoj efektivnějších technologií a 

úspora energie k podpoře ochraně klimatu a také zajištění bezpečné energie. Začátkem roku 

navíc předsednictví hledalo východisko z „plynové krize“ při rusko-ukrajinských sporech.  

Jedním z ústředních témat EU v době českého předsednictví byl soubor otázek 

spojených s energetikou a aktivním zapojením do mezinárodního vyjednávání k ochraně 

klimatu po roce 2012. I dnes „jde o naléhavé téma, které se citelně týká ekonomiky a má 
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mezinárodněpolitické a bezpečnostní souvislosti. Snahou předsednictví bylo v návaznosti na 

závazky Evropské rady z března 2007, obsažené ve schváleném klimaticko-energetickém 

balíčku, připravit cestu k dosažení širokého mezinárodního konsensu, jak čelit klimatické 

změně.“ (cit. Pracovní program českého předsednictví)  

Dalším bodem byla energetická bezpečnost, jež je základním předpokladem fungování 

unijních ekonomik. Ve světle rostoucí závislosti EU na dovozech zdrojů energie z okolního 

světa stále nabývá na naléhavosti. Důležitým faktem je stabilizace vztahů se stávajícími 

hlavními zahraničními dodavateli energetických zdrojů, zejména vyjasnění úlohy Ruska, a 

budování pevných vztahů s dodavateli novými. Zvláštní význam je třeba přikládat 

dodavatelům z jižní, kaspické oblasti a výstavbě příslušných dopravních cest. Klíčovým proto 

měl být summit EU a Jižního koridoru
6
.  

Cílem EU bylo dosahovat větší teritoriální diverzifikace dodavatelů, pestřejší palety 

využívaných zdrojů, posílení obnovitelných zdrojů a vytvoření skutečně jednotného trhu 

energií s elektřinou a plynem a jeho technických a organizačních předpokladů v rámci EU, 

který by umožňoval solidaritu v krizových situacích. Půjde zejména o dostavbu chybějících 

segmentů ve stávající přenosové a dopravní infrastruktuře uvnitř EU a koordinaci operátorů 

přenosových soustav. Celkově je třeba směřovat ke snižování energetické náročnosti 

ekonomiky a sníženi dopadů energetiky na životní prostředí na evropské i celosvětové úrovni. 

 

Třetí prioritou byla určena Evropská unie ve světě. EU je významným globálním 

seskupením a to díky své váze ve světové ekonomice, vysoké míře zapojení do 

multilaterálního systému, jejímu stabilizačnímu úsilí v oblastech mezinárodních konfliktů i 

objemu poskytované rozvojové a humanitární pomoci. Zásadním zdrojem stabilizační úlohy 

EU je nejen její prosperita a hospodářská síla, ale i hodnotový systém. Proto si také musí 

uchovat schopnost se dále rozšiřovat a nabízet dalším evropským zemím perspektivu 

budoucího vstupu či vzájemně výhodné nadstandardní spolupráce. 

Z hlediska mezinárodněpolitického postavení Unie má dlouhodobý význam především 

stabilní transatlantická vazba. Pro zájmy EU proto mělo být zásadní jednání s představiteli 

nové administrativy USA po tamějších prezidentských volbách a další rozvoj 

transatlantického dialogu v klíčových oblastech bezpečnosti, hospodářství, energetiky a 

ochrany klimatu. 

                                                
6 Jednání vedoucí propojení sítě plynovodů přivádějících zemní plyn z oblasti střední Asie (Ázerbájdžán, Egypt, 

Gruzie, Kazachstán, Turecko, Turkmenistán a Uzbekistán) přes Turecko do Evropy s cílem vyhnout se ruskému 

a ukrajinskému území. 
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K jednání o nové dohodě o partnerství s Ruskou federací musela EU, na pozadí 

nedávných kroků Ruska vyvolávajících řadu vážných otázek, přistoupit s jednotnou pozicí. 

Zvyšující se význam spolupráce s regionem východní Evropy, zejména s Ukrajinou, a 

budování vztahů se státy v oblasti Kavkazu urychlil přípravu Východního partnerství. 

Předsednictví věnovalo této východní dimenzi Evropské politiky sousedství zvláštní 

pozornost.  

„Pro Česko je toto příležitostí, jak dát určitou „evropskou“ perspektivu i některým 

zemím bývalého SSSR. Češi dlouhodobě usilují o zvýšení vlivu EU v této oblasti a k tomuto 

se měl uskutečnit summit Unie a států Východního partnerství. Jde o Arménii, Ázerbájdžán, 

Bělorusko, Gruzii, Moldavsko a Ukrajinu.“ (cit. ČT24)  

 

V první polovině roku 2009 měla pokračovat přístupová jednání se strategickým 

partnerem – Tureckem. Ze zemí západního Balkánu se členství v EU blížilo Chorvatsko a 

předsednictví chtělo učinit vše pro to, aby se rozšíření EU o tuto zemi uskutečnilo co nejdříve. 

České předsednictví mělo také pokračovat v rozvoji jižní dimenze Evropské politiky 

sousedství a zlepšování vztahů s partnerskými zeměmi, které tento politický koncept 

zahrnuje. Předmětem zájmu předsednictví byl rovněž blízkovýchodní mírový proces v Gaze. 

Zároveň se měla uskutečnit řada jednání se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi. 

 

Podobně chtělo předsednictví pokračovat v dosavadním důrazu EU na rozvojovou 

spolupráci, na podporu lidských prav, budování právního státu a demokracie i na řešení 

konfliktů ve světě. „Stěžejním předpokladem akceschopnosti EU v mezinárodní politice je 

ukotvení její vlastní bezpečnosti ve strategickém partnerství s NATO a v budování vlastních, 

k NATO komplementárních obranných schopností.“  

(cit. Pracovní program českého předsednictví) 

 

Povaha současných bezpečnostních hrozeb stále více přesahuje do oblasti vnitřní 

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

který se dotýká života všech občanů. V něm bude předsednictví usilovat o další pokrok v 

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

spolupráci a ve spolupráci členských států v civilních a trestních věcech. 
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3.3 Kalendář akcí 

 

Důležitým podkladem pro výkon předsednictví v Radě EU je kalendář samotných akcí, 

které se uskuteční. Kalendář předsednictví je na centrální úrovni vytvářen podle stanovených 

priorit tak, aby konání jednotlivých zasedání umožnilo dostatečné projednání návrhů na všech 

úrovních - pracovní skupiny Rady EU, zasedání ředitelů pro jednotlivé oblasti, Výbor stálých 

zástupců a konkrétní formace Rady EU.  

 

Všechna tato pravidelná a povinná zasedání probíhají v Bruselu a dalších městech, 

kde sídlí instituce EU. Vedle těchto pravidelných zasedání bývá ale organizována řada 

neformálních jednání a výjezdních zasedání, odborných seminářů, konferencí a setkání, 

které se uskutečňují na území předsedající země, v prvním půlroce 2009 tedy na území České 

republiky, ať již v hlavním nebo jiných městech. Neformální ministerská jednání jsou dobrou 

příležitostí ke zvýšení prestiže a atraktivity jednotlivých regionů a k představení kulturního 

bohatství a tradic zahraničním hostům. 

 

V České republice se mělo tedy konat řádově přes 150 zasedání na nejrůznějších 

úrovních, od ministerských jednání a návštěv vysokých představitelů institucí EU až po 

jednání na úřednické a expertní úrovni. Celkem ČR navštívilo v době předsednictví více než 

30 000 účastníků jednání. Po obsahové a organizační stránce všechna zasedání zajišťovala 

Česká republika ve spolupráci s Generálním sekretariátem Rady EU.  

Mezi nejdůležitější akce patřilo čtrnáct neformálních ministerských jednání, jejichž 

součástí byl i doprovodný program – koncerty, výstavy apod. Kromě Prahy se konaly v pěti 

českých a moravských městech: Brně, Hluboké nad Vltavou, Litoměřicích, Luhačovicích 

a Mariánských Lázních. Řada menších zasedání proběhla v mnoha dalších městech.  

O umístění jednotlivých ministerských jednání rozhodla vláda ČR v říjnu 2007 na 

základě podrobné analýzy. Rozhodujícím kritériem při výběru lokalit pro neformální zasedání 

Rad ministrů EU byla především vyhovující infrastruktura, dostatečná konferenční a 

ubytovací kapacita a dopravní dostupnost. Pro všechna tato jednání je nutné zajistit 

konferenční prostory, jejich výzdobu, akreditaci, dopravu, konferenční techniku, tlumočení, 

občerstvení, informační i prezentační publikace, ubytování delegátů, doprovodný společenský 

program atd. Jednání vyžadují také zajištění bezpečnosti jak účastníků, tak i jednacích prostor. 
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Následující přehled chronologicky sleduje české předsednictví v první polovině roku 

2009. Zachycuje nejen důležité summity a vrcholné schůzky, ale i způsob, jakým Česká 

republika řešila často obtížné situace. 

 

Leden 2009 

Na leden připadlo zahájení předsednictví (slavnostní zahajovací večer proběhl 7.ledna 

v Národním divadle) a s ním spojené představení priorit a tím pádem plánovaná náplň 

českého předsednictví. Ovšem hned s prvními dny českého předsednictví se objevil 

významný, nečekaný problém v podobě „plynové krize“. Spor mezi Ukrajinou a Ruskem se 

však po sérii diplomatických jednáních počátkem ledna podařilo vyřešit.  

Další výraznou událostí prvního předsednického měsíce byla situace na Blízkém 

východě. Na konflikt v Gaze reagovala Česká republika vysláním týmu vyjednávačů v čele 

s ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem. 

Kromě oficiálních akcí pořádaných v institucích EU a řízených českou administrativou 

lze zmínit například neformální summit evropských ministrů práce a sociálních věcí 

v Luhačovicích nebo další neformální zasedání v Praze (Spravedlnost a vnitro, Rozvojová 

spolupráce EU) nebo neformální zasedání Rady pro všeobecné záležitosti. Česká republika 

představila i řadu kulturních událostí. Kromě českého plesu v Bruselu, byla v budově Rady 

EU v Bruselu odhalena kontroverzní plastika Davida Černého Entropa, tedy jeden z bodů 

pozdější celkové kritiky našeho předsednictví. 

 

 

Únor 2009 

V druhém měsíci se předsednictví zabývalo především ekonomickou krizí a jejím 

dopadem na Evropu. Češi se v evropské politice jasně vyjádřili proti protekcionismu. Zmínit 

lze i zasedání ministrů EU pro otázky rodinné politiky v Praze. 

Na evropské úrovni výrazně zapůsobilo vystoupení prezidenta Václava Klause 

v Evropském parlamentu, když kromě jiného prohlásil, že Unie trpí „demokratickým 

deficitem“. Projev se dočkal několika kladných reakcí ohledně jeho názorů proti jednotnému 

evropskému myšlení, ale také postupnému odchodu většiny europoslanců ze sálu. 
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Březen 2009 

Na začátek měsíce svolal tehdejší český premiér Mirek Topolánek neformální zasedání 

hlav států a předsedů vlád unie k hospodářské krizi. Podle plánu třeba proběhl Evropský 

summit regionů a měst 5. a 6. března. 

Ke konci měsíce, 19. a 20. března se v Bruselu sešla Evropská rada, která se mimo jiné 

v závěru dohodla na protikrizových opatřeních v době hospodářské krize. Rovněž schválila 

projekt Východního partnerství, jehož oficiální zahájení stanovila na květen 2009.  

Rozruch na domácí i evropské úrovni způsobil pád Topolánkovy vlády 24. března, 

když jí Poslanecká sněmovna vyslovila nedůvěru. V reakci na tuto událost začaly některé 

členské státy zpochybňovat schopnost České republiky dál vést EU.  

Ovšem i přes tuto nemilou skutečnost, kdy předsednictví ztratilo svou politickou 

reprezentaci, administrativní základy zůstaly a mohlo tak proběhnout neformální zasedání 

ministrů zahraničních věcí v Hluboké nad Vltavou. 

 

 

Duben 2009 

Novým premiérem české úřednické vlády byl 9. dubna 2009 jmenován Jan Fischer. 

Čtvrtý měsíc předsednictví proběhlo několik setkání mezinárodních organizací, na 

kterých Česko mělo jednotně zastupovat zájmy EU. V Londýně se konal summit G20, který 

se zabýval finanční krizí a jejími dopady. Bezprostředně poté následovala schůze 

Severoatlantické aliance, kde se projednávala vojenská a bezpečnostní spolupráce.  

K neformálním setkáním Rady (pro hospodářské a finanční záležitosti, pro životní 

prostředí), jež byly zajišťovány na našem území došlo dvakrát v Praze, regionální rozvoj se 

projednával v Mariánských Lázních a Litoměřice hostily jednání ministrů dopravy. 

Pro Českou republiku byla v dubnu významná především návštěva amerického 

prezidenta Baracka Obamy v Praze a následný neformální summit EU-USA, kdy se sešli 

zástupci všech 27 členských zemí s administrativou nového amerického prezidenta 

diskutovali o energetice, hospodářské situaci a bezpečnostní politice. 

Kromě těchto velkých mezinárodních akcí způsobilo rozruch prohlášení umělce Davida 

Černého, který se v reakci na pád české vlády rozhodl předčasně odstranit plastiku Entropa ze 

sídla Rady EU. 
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Květen 2009 

Před českým předsednictvím se po pádu vlády koncem března objevil problém, kdo 

povede sérii, na květen naplánovaných, summitů. 

Zahraniční summity s Japonskem a Čínou nakonec řídil český prezident Václav Klaus. 

Dalších se podle původního plánu účastnil premiér Mirek Topolánek, obeznámený 

s projednávanou problematikou.. 

Mimo jiné byl 7. května oficiálně zahájen projekt Východního partnerství a o den 

později se uskutečnil summit „Jižní koridor - nová hedvábná stezka“, který řešil otázku 

nových energetických možností pro Evropu. České předsednictví mělo na programu také 

jednání s třetími zeměmi a to jmenovitě s Kanadou a se skupinou z Ria (země Latinské 

Ameriky a Karibiku). 

 

 

Červen 2009 

Poslednímu měsíci předsednictví vévodila schůzka Evropské rady v Bruselu (18. – 19. 

června), kterou vedl nový český premiér Jan Fischer. Hlavními body jednání se stala 

ratifikace Lisabonské smlouvy a volba předsedy Evropské komise.  

Červen se nesl také ve znamení hodnocení celého předsednictví. Evropská scéna na 

jedné straně poukazovala na konflikty v české politice, které způsobily pád vlády uprostřed 

předsednictví Radě EU a následně vyvolaly rozpaky nad schopností České republiky 

předsedat Evropské unii. Naopak vesměs s pozitivními ohlasy se setkal úvod předsednictví a 

řešení plynové krize.  

Na závěr českého vedení se znovu rozproudily přístupová jednání s Tureckem. České 

předsednictví Radě EU skončilo 31. června 2009. Štafetu ve vedení Evropské unie převzalo 

Švédsko. 
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4 Hodnocení českého předsednictví 

 

Co se hodnocení předsednictví týká, je třeba zmínit několik obecných problémů. 

Předsednictví lze totiž jen stěží označit za rozhodující instituci Evropské unie (už jenom 

důsledku jeho časového omezení na šest měsíců). Také nelze oddělit působení předsednictví 

od vlivu Evropské komise, Evropského parlamentu či velkých členských států.  

Podstatná část výsledků předsednictví, jež se objevuje s každým koncem půlročního 

období, nemusí s výkonem předsednictví příliš souviset. Bohužel ale na otázku, jaké by byly 

výsledky, pokud by v dané době předsedal někdo jiný, jasnou odpověď nedostaneme. 

Problematickým je i časový horizont hodnocení. Předsednictví bývají obvykle 

hodnocena bezprostředně po jejich ukončení, v horizontu týdnů, maximálně měsíců. Unijní 

instituce přitom fungují poměrně těžkopádně a čas mezi akcí a reakcí se zde měří spíše 

na léta. Proto, co se zpočátku může jevit jako úspěch, se může s odstupem jevit méně 

pozitivně nebo dokonce jako selhání, což platí i v opačné logice věci.  

 

 

4.1 Předcházející předsednictví 

 

Na to, abychom mohli hodnotit předsednictví jedné země, v tomto případě České 

republiky, nestačí mít jen výsledky tohoto předsednictví za půlrok jeho funkčního období, ale 

je třeba znát pro srovnání i úspěchy a neúspěchy předsednictví předcházejících.  

Můžeme sice hodnotit přímé úspěchy či neúspěchy, ale všechno se může jevit méně 

skvělým nebo ne tak špatným při pohledu na výsledky jiných.  

Zmíním se zde nejprve o předsednictví Slovinska, které získalo funkci předsednictví 

jako první z postkomunistických zemí, které přistoupily do Unie za dosud největšího rozšíření 

v roce 2004, stejně jako Česká republika. 

A zadruhé, chci charakterizovat předsednictví Francie, která je první zemí z naší 

„trojky“ Francie – Česko – Švédsko. Spojovaly nás určité prvky z našeho společného 

osmnáctiměsíčního programu a tudíž ČR navazovala tam, kde Francie neuspěla nebo nest ihla 

naplnit některé aspekty předsednictví. 
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4.1.1 Slovinské předsednictví 

Slovinsko je v řadě ohledů podobné Česku, ať už je to zmiňovaná komunistická 

minulost země, nedávné přistoupení do Evropské unie v rámci rozšíření o státy střední a 

východní Evropy nebo i neklidná politická scéna.   

Jsou zde ale i rozdíly, například, že Slovinsko ještě před předsednictvím zavedlo Euro, 

což je známka „proevropského cítění“, jež v našich končinách není tak silné anebo i fakt, že 

hlavní politické strany Slovinska podepsaly více než půl roku před zahájením předsednictví 

dohodu, která měla pomoci jeho hladkému průběhu.  

Politická situace v zemi těsně před předsednictvím nebyla ideální a částečně 

připomínala to, co se odehrávalo České republice po podzimních volbách v roce 2008. 

V listopadu 2007 se uskutečnilo druhé kolo prezidentských voleb, kdy vládnoucí pravicová 

koalice podporovala proevropského Lojze Peterleho. Ten však získal pouze 31,7 % hlasů, 

zatímco kandidát levicové opozice Danilo Türk obdržel 68,3 % hlasů. Hovořilo se o tom, že 

občané hlasovali proti vládě, ozývaly se návrhy na výměnu několika ministrů nepopulárního 

kabinetu. (cit. Mezinárodní politika 1/2009, str 15.) 

Tento obrovský rozdíl vedl premiéra Janeze Janšu k úvahám o rezignaci, nakonec ale 

zhruba měsíc před předsednictvím sám vyvolal v parlamentu hlasování o důvěře. Z devadesáti 

členů parlamentu jej podpořilo většinových jedenapadesát a předsednictví na první 

polovinu roku 2008 tak bylo podpořeno silným politickým mandátem. 

 

Vláda si uvědomovala, že má omezenější administrativní kapacity než velké státy, takže 

si definovala úkoly, jež byla s to zvládnout. Během slovinského půlroku nebyla stanovena 

žádná velká výzva či snaha zásadním způsobem pohnout s nějakou převratnou událostí. 

Předsednictví se zaměřilo se na obsah, nikoli vnější efekty. Na rozdíl od pozdějšího, 

okázalého francouzského předsednictví působila slovinská vláda věcně a skromně.  

 

Cílem předsednictví byly Následující priority: 

 Lisabonská smlouva (úspěšná ratifikace) 

 Lisabonská strategie 

 Energetika a klimatické změny 

 Západní Balkán 

 Propagace dialogu mezi kulturami, víry a tradic v rámci Evropského roku 

mezikulturního dialogu 
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Jarní summit Evropské rady se zabýval dalším implementačním cyklem Lisabonské 

strategie - politikou zaměstnanosti a hospodářským růstem. Nové kolo strategie se mělo 

zaměřit na posilování výzkumu a vývoje, podporu malých a středních podniků a vytváření 

flexibilních trhů práce. 

Dále bylo třeba navrhnout způsoby boje s klimatickými změnami v návaznosti na 

výsledky konference o klimatických změnách z prosince 2007 na Bali. Zdůrazněny byly 

otázky týkající se obchodování s emisemi, zachycování a ukládání emisí a obnovitelné zdroje.  

Slovinsko se během svého předsednictví snažilo poskytnout regionu západního Balkánu 

evropskou perspektivu tak, aby dosáhlo uzavření Stabilizačních a asociačních dohod se všemi 

zeměmi této oblasti (Srbsko, Bosna a Hercegovina, Albánie a Černá Hora).  

Slovinské předsednictví považovalo navíc za důležité zdůraznit hodnoty mezikulturního 

dialogu, především se věnovalo jednáním se západním Balkánem. 

 

Samozřejmě slovinská očekávání na splnění předsevzatých cílů byla značná a po 

skončení předsednictví se představitelé země víceméně shodovali na tom, že o úspěšnosti  

i při sebelepší a detailní přípravě nakonec rozhoduje to, jak země zvládne neočekávané 

události. 

Během první poloviny roku 2008 vyhlásilo Kosovo samostatnost, Irsko v referendu 

odmítlo Lisabonskou smlouvu, naplánován byl summit EU-Jižní Amerika, když se rozpoutal 

konflikt mezi Ekvádorem a Kolumbií. Prezident Türk tedy musel vést diplomatická jednání na 

kontinentu, k němuž  Slovinsko jako malá středoevropská země nemá nijak blízko. 

Mezi další úkoly, které Slovinsko muselo zvládnout, patřilo i zahájení vyjednávání o 

strategickém partnerství mezi EU a Ruskem.  

 

Slovinské politické strany přirozeně hodnotily předsednictví odlišně. Koaliční subjekty 

je vnímaly pozitivně a kritizovaly opozici, že jim „házela klacky pod nohy“ (lživé 

upozorňování na cenzuru médií, diskriminace Romů). Opoziční subjekty měly přirozeně 

několik výhrad, pouze ale v obsahové stránce, technickou a organizační stránku a 

zabezpečení považovaly za dobré. Hlavní výtkou bylo, že náplň byla málo ambiciózní, 

hovořilo se o „nudě v dobrém slova smyslu“. Oceňován byl zejména přístup k západnímu 

Balkánu.  

Opozice také odsuzovala skutečnost, že se Slovinsko v programu nesnažilo o reálnou 

politiku, kterou by pomáhalo lidem. Podle ní za leskem zůstaly inflace, krácení sociálních 

dávek a vysoké ceny potravin a benzínu. 
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Slovinskému úspěšnému předsednictví napomohla přiměřená agenda, profesionální 

administrativa a přístup celé vlády s premiér Janezem Janšou v čele. I předseda Evropského 

parlamentu Hans-Gert Pöttering Slovinsko pochválil a řekl, že šlo o jedno z nejlépe 

zvládnutých předsednictví. 

 

4.1.2 Francouzské předsednictví 

V době od 1.7. do 31.12 2008 měla Francie ve svých rukách předsednictví jako první 

země z francouzsko-česko-švédského trojpředsednictví. Na předsednictví byl vyčleněn 

působivý rozpočet 190 milionů eur.  

Po záporném referendu o Ústavní smlouvě pro Evropu z roku 2005 oznámil prezident 

Sarkozy „návrat do Evropy“. Slíbil, že se zaměří na reformy politik EU „neboť každodenní 

život lidí zasahují více než institucionální otázky“. (cit. Mezinárodní politika 1/2009, str 17.) 

Francouzské předsednictví oznámilo v červnu 2008 čtyři priority, shrnuté pod 

mottem „ochranářská Evropa“.  

 

Priority byly tedy definovány ve čtyřech rozdílných oblastech: 

 Energie a otázka klimatických změn 

 Imigrační a azylová politika 

 Zemědělství 

 Obranná politika 

 

Energie a otázka klimatických změn. Francie chtěla dosáhnout společné celoevropské 

pozice na konferenci OSN k otázce klimatických změn, která byla plánovaná v Kodani na 

konec roku 2009. Byla navržena konkrétní opatření ke splnění závazků EU v otázce emisí 

skleníkových plynů CO2 (potvrzení cíle omezení emisí o 20 %), využití obnovitelných zdrojů 

energie (cíl zvýšení podílu těchto zdrojů na 20 %) a produkce biopaliv. Prioritou byla také 

společná energetická politika s cílem zajistit bezpečnost a diverzifikaci dodávek a prosadit 

využívání alternativních zdrojů, především jaderné energie.  

Stanovené cíle potvrdila Evropská rada 12. prosince 2008. 

 

Společná imigrační a azylová politika. Snaha dosáhnout dohody na uzavření společné 

imigrační a azylové politiky, která by zahrnovala odmítnutí hromadného přistěhovalectví, 

sjednocení azylových režimů a vyjednání dohod o navrácení uprchlíků, stejně tak jako důraz 

na posílení kontrol vnějších hranic EU.  
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Chtěla také organizovat legální imigraci podle schopností jednotlivých členských států 

absorbovat imigranty jednotnou proceduru pro žádosti o trvalý pobyt a pracovní povolení a 

v tomto smyslu podporovala návrh Komise na vznik „modrých karet“ a definice společných 

standardů pro žádosti o víza.  

Dohoda dosažená v prosinci přebírá tyto cíle, nicméně tato dohoda je politickým 

závazkem, není to právně závazný dokument. 

 

Evropská obranná politika. Ambicí země bylo posunout kupředu schvalování a 

přijímání Lisabonské smlouvy a tak předložit a zavést nové institucionální reformy na poli 

Evropské obranné a bezpečnostní politiky. Francie měla tři cíle - urychlit standardizaci 

vojenského vybavení, posílit domácí trh s vybavením a posílit evropské rozmísťovací a 

plánovací kapacity.  

Nicméně kompromis dosažený v prosinci 2008 nebyl tak ambiciózní, jak bylo 

zamýšleno, především kvůli britskému vetu proti spuštění EBOP, takže se vyjednaná dohoda 

zaměřuje spíše na vojenské než na strategické schopnosti. 

 

Reforma Společné zemědělské politiky. Cílem zde bylo zorganizovat především 

debatu k budoucnosti Společné zemědělské politiky až do roku 2013, kdy už od roku 2009 

měla probíhat její modernizace. Francie v této oblasti podporovala například nové 

mechanismy řízení zemědělských trhů, rozvoj výroby na farmách ve venkovských oblastech, 

vytváření certifikací farem na jejichž základě je udělována podpora, či sladění ekonomické 

produktivity a ekologické dokonalosti skrze politiku vývoje a výzkumu. 

Bohužel zde předsednictví nedosáhlo svých stanovených cílů a tato problematika tak 

zůstala náplní pro další předsednictví. 

 

Další, i když neoficiální prioritou francouzského předsednictví, bylo spuštění 

Středomořské unie v polovině července. Tento projekt byl poznamenán vůlí prezidenta 

Sarkozyho k obnovení francouzské role ve Středomoří, které je pro Francii dlouhodobě 

prioritní oblastí. K jednacímu stolu byly pozvány všechny zúčastněné strany včetně Izraele. 

Došlo k dohodě s evropskými partnery na vytvoření nutných institucí ve spolupráci 

s Evropskou komisí a na dvojitém předsednictví Středomořské unie (zahájila Francie a Egypt) 

stejně jako na umístění sídla předsednictví(Barcelona). 
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Ambiciózní plány byly ovšem zastíněny třemi velkými krizemi, k nimž došlo ještě před 

předsednictvím nebo v jeho průběhu, a to: 

 negativním výsledkem referenda o Lisabonské smlouvě v Irsku, k čemuž došlo 

ještě před začátkem francouzského předsednictví, 

 válkou mezi Gruzií a Ruskem v srpnu 2008 

 a mezinárodní finanční krizí na podzim 2008. 

Tyto aktuální problémy ovlivnily francouzské priority a zaměstnávaly francouzskou 

státní správu a diplomacii mnohem více, než se očekávalo. Předsednictví se tak muselo 

zaměřit nejen na dohodnutí politik, ale mělo uvést protikrizová řešení i do praxe. 

 

Lisabonská smlouva. V červnu 2008 se očekávalo, že předsednictví Francie EU bude 

řešit krizi způsobenou negativním irským referendem k Lisabonské smlouvě. Ve skutečnosti 

vlastně docházelo k diskuzím mezi francouzským prezidentem a hlavami států zemí, které 

ještě neratifikovaly Smlouvu (třeba ČR, Polsko, Švédsko). Hlavní otázkou nicméně bylo, zda 

je možné uspořádat druhé referendum v Irsku. V prosinci byla tato možnost v závěru 

evropského summitu schválena, zůstalo však na českém předsednictví pokračování v těchto 

jednáních. 

Válka v Gruzii. Způsob, jakým Francie zvládla válku mezi Gruzií a Ruskem v srpnu 

2008, je možná jeden z největších úspěchů tohoto předsednictví, hlavně proto, že odpověď 

EU na konflikt byla rychlá a napomohla dialogu namísto ozbrojeného konfliktu.  

Finanční krize. Ta začala v září 2008 bankrotem firmy Lehman Brothers v USA a měla 

celosvětové důsledky, tedy i vliv na Unii. Francouzská reakce spočívala v rychlé mobilizaci 

evropských členů skupiny G8 s cílem najít na krizi rychlé řešení. Na Evropské radě v prosinci 

2008 schválily členské státy Evropský ekonomický záchranný plán obnovy s ekvivalentem1,5 

procenta HDP EU. 

 

Přestože politický styl francouzského prezidenta Sarkozyho byl často kritizován 

v národním i zahraničním tisku, lze dojít k závěru, že fakticky bylo dosaženo cílů 

stanovených před začátkem předsednictví.  

Různé dohody dosažené v Evropské radě v prosinci 2008 jistě nebyly tak sebevědomé a 

ambiciózní, jak předsednictví Francie předpokládalo a plánovalo, ale tyto priority byly také 

zastíněny třemi krizemi, jež bylo třeba zvládnout. Jejich možné pokračování měla nadále řešit 

Česká republika během svého předsednictví. 
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4.2 Průběžné výsledky českého předsednictví 

 

Na začátku předsednictví probíhalo vše dle očekávaných okolností. Česko přebralo  

1. ledna 2009 předsednictví od Francie a s tím i jeho nedořešenou agendu.  

Po slavnostním zahájení ovšem začala náročná předsednická práce. Evropa byla stejně 

jako zbytek světa ovlivněna nejhorší hospodářskou krizí od druhé světové války, na Blízkém 

východě, v pásmu Gazy, se nečekaně vystupňovalo násilí, takže bylo třeba se v těžké a sotva 

řešitelné zahraničněpolitické krizi pokusit o nemožné.  

V zahraničí bylo na české vedení Unie pohlíženo nejistě, na rozdíl od aktivistické 

Francie. Bylo a je to dáno tím, že Česká republika je malou zemí a na světové dění nemá 

takový vliv jako velké země. Nečekalo se tedy, že bychom mohli nějak výrazně hnout se 

světovými problémy.  

Na druhé straně byly všeobecně chváleny vybrané priority, jež odrážely aktuální stav 

globálního dění a také profesionální příprava předsednictví. Předseda Evropské komise 

José Barroso pochválil v novoročním pozdravu Čechům přípravu české vlády na 

předsednictví v Radě EU. Za hlavní úkol, který před EU ležel, označil Barosso ochranu 

pracovních míst na evropském trhu. Politici se podle něj měli pokusit eliminovat dopady 

světové finanční krize na Evropu. Ocenil právě priority, se kterými do předsednictví Česká 

republika vstoupila, i odhodlání premiéra Mirka Topolánka ratifikovat Lisabonskou smlouvu.  

Samotný premiér zapomněl při zahajování předsednictví na své připomínky 

k Lisabonské smlouvě a po několika setkáních s evropskými politiky dospěl postupně až k její 

obhajobě. Sám uvedl, že během českého předsednictví v Evropské unii postupně oslaboval 

jeho letitý „eurorealismus“. To se ovšem změnilo, když musel předsednictví opustit a 

neodolal a znovu předpověděl Lisabonu špatný konec. Jeho temperamentní vystupování tak 

možná částečně zastínilo množství dobře odvedené úřednické práce. 

 

4.2.1 Entropa 

První kritiku obdrželo české předsednictví již za svou výzdobu průčelí budovy Justus 

Lipsius, tedy sídla Rady EU, kde byla vystavena Entropa. 

Jde o satirickou plastiku vytvořenou kontroverzním umělcem Davidem Černým. Dílo 

bylo nainstalováno 12. ledna 2009. Jeho pohyblivé a multimediální součásti byly aktivovány 

při formálním spuštění dne 15. ledna 2009.  
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Černý byl pověřen vytvořením uměleckého díla symbolizujícího české předsednictví. 

Plastika provokujícím způsobem zobrazila stereotypy spojované s každou z členských 

zemí Unie. Například vyobrazená Francie, kde jsou časté stávky, byla zahalena nápisem 

„stávka“, Británie zcela chybí, což má údajně symbolizovat její určitou odtažitost od 

kontinentální Evropy. Dále Rakousko, známé odporem k jaderné energii, bylo ztvárněno 

s obrovskými chladícími věžemi jaderné elektrárny, zatopené Holandsko z něhož vykukují jen 

minarety, naráží na dlouhodobou snahu udržovat území vysušováním mořské vody a kde 

přebývá značná menšina muslimů. Přes Česko zase na digitálním displeji proudily výroky 

prezidenta Václava Klause, Slovensko bylo ztvárněno jako salám s maďarskou trikolorou 

nebo Bulharsko jako turecký záchod. 

Jako první, ještě před spuštěním, se proti zobrazení své země ohradilo bulharské 

ministerstvo zahraničí a požadovalo stažení díla. Na přání bulharských představitelů bylo 

vyobrazení Bulharska v noci z 19. na 20. ledna obaleno černým plátnem, což nebylo koncem 

aféry a vedlo k dalším vtipům mezi českými a bulharskými hodnostáři. 

Za Slovensko protestoval 15. ledna 2009 proti zpodobnění své země ministr zahraničí 

Ján Kubiš. Ministerstvo zahraničí se ale spokojilo s omluvou a úpravy plastiky nepožadovalo.  

Kromě zakrytí části zobrazující Bulharsko bylo před spuštěním instalace upravováno 

zobrazení Dánska (přeskládáním kostiček stavebnice Lego, které měly připomínat karikaturu 

Mohameda) a Itálie (kde z postaviček fotbalistů, držících u svých intimních partií fotbalové 

míče, zmizela jména).  

Při oficiálním spuštění instalace 15. ledna se ministr Alexandr Vondra i výtvarník 

David Černý omluvili uraženým. Alexandr Vondra však v projevu kladl hlavní důraz na 

svobodu tvůrčího uměleckého projevu a proti jeho cenzuře a konstatoval, že za poslední dva 

dny vyvolalo dílo spíše pozitivní reakce. Ve většině evropského tisku bylo totiž dílo pojímáno 

humorně. Objevil se i názor, že z marketingového hlediska je Entropa neskutečně úspěšná, 

protože málokterému uměleckému dílu se podařilo dostat do hlavních zpráv po celé Evropě. 

Entropa se tak stala vyhledávaným uměleckým dílem. Díky ní přicházelo do Rady každý den 

v průměru 200-300 návštěvníků, kteří ji chtěli vidět během svého pobytu v Bruselu.  

Hlavní ostudou ovšem byla aféra kolem autorství Entropy. Podle původně 

prezentovaného záměru mělo být dílo vytvořeno ve spolupráci 27 umělců a uměleckých 

skupin ze všech členských států Unie. Ovšem brzy po uveřejnění Entropy vyšlo najevo, že 

skutečnými autory jsou pouze Černý a jeho asistenti - Tomáš Pospiszyl, Krištof Kintera a 

Libor Svoboda. Většina fiktivních umělců měla své internetové stránky, ovšem kromě 

funkčních emailových adres byly ostatní kontakty nesprávné. Černý nakonec potvrdil, že dílo 
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vytvořil jen se svými spolupracovníky, protože původní záměr se mu nepodařilo naplnit. Za 

nedodržení dohody se vládě omluvil. Ostudou ale je fakt, že vláda nebyla schopná ověřit 

existenci šestadvaceti objednaných umělců. 

Na místě měla původně zůstat do 30. června, koncem dubna ale David Černý oznámil, 

že 10. května dílo předčasně odstraní na protest proti způsobu sesazení Topolánkovy vlády i 

na protest proti připravované vládě Jana Fischera. Datum odstranění plastiky souviselo s 

dohodnutým datem instalace nové vlády dne 9. května. Dnes se dílo nachází v plzeňském 

Techmania Science Centru jako stálá součást expozice o EU. 

 

Entropa byla tedy prvním výrazným prvkem prezentace Česka během jeho 

předsednictví. Nelze ji ovšem brát jako čistě negativní aspekt, přestože vzbudila určité 

pobouření. Není se čemu divit, předcházející Francie vyzdobila budovu prostým balónem ve 

svých národních barvách. Na druhou stranu, právě předsedající Maďarsko svým 

nacionálním kobercem, připomínající historii a kulturu jejich země, vyvolalo značný 

mediální rozruch. Kritici tvrdí, že koberec „nostalgicky připomíná ideu Velkého Maďarska“ 

(které sahalo na území dnešního Slovenska, Rumunska a Srbska) za Rakouska-Uherska, které 

ve své době nebylo demokratickým zřízením, naopak se nemaďarské národy v Uhersku 

podvolovali Maďarům.  

Samotná národní sebeprezentace je tudíž jedním z mnoha úskalí, jak dobře zvládnout 

předsednictví. Neměla by ale rozhodně být brána jako jeden z hlavních faktorů při hodnocení 

na rozdíl od vedení Unie dle stanovených priorit nebo zvládání nečekaných krizí. 

 

 

4.2.2 První výzvy předsednictví 

Hned první dny svého předsednictví musela česká reprezentace řešit akutní otázku 

dodávek plynu z Ruska. Jednalo se o spor na dodávky zemního plynu mezi ruským 

energetickým gigantem Gazpromem a ukrajinským Naftagazem. Rusko vyzývalo 

Evropskou unii, aby dohlédla na tranzit ruského plynu přes Ukrajinu, kterou opakovaně 

obvinilo, že krade plyn. Ukrajinská vláda to popírala.  

Roztržka mezi Ukrajinou a Gazpromem měla vliv i na některé členské země unie, 

včetně Česka. Bylo třeba přimět obě strany k řešení sporu. 

Uklidnění situace napomohla právě úspěšná česká diplomacie, kdy bylo třeba 

zprostředkovat dohodu ohledně dodávek plynu pro Evropu. Plánem, představeného českým 

premiérem Mirkem Topolánkem, mělo být dosažení „technického řešení“ krize, tedy 
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sestavení dohlížecího mezinárodního týmu pozorovatelů. Unie vyzvala obě strany aby 

akceptovaly vyslání nezávislých pozorovatelů, kteří by sledovali a potvrdili skutečný tok 

plynu v plynovodech. 

Řešení tohoto plynového rusko-ukrajinského konfliktu, v němž se české předsednictví 

maximálně angažovalo, ač podporováno německými představiteli, bylo hodnocen velmi 

pozitivně a české předsednictví se zde pozitivně zviditelnilo. 

 

 

Dalším znatelným zapojením českého předsednictví do světového dění z kraje roku byl 

pokračující konflikt na Blízkém východě, kde Izrael zaútočil na pásmo Gazy kvůli aktivitám 

radikálního palestinského hnutí Hamas. Místní problematika je řešena už několik let  

a nebylo jednoduché zde rychle a jasně vyjednat spolupráci natož ukončení bojů. 

 Za misi Evropské unie k řešení vojenského konfliktu se do jednání pustil český ministr 

zahraničí Karel Schwarzenberg a spolu s ním i jeho kolegové z Francie a Švédska a Evropské 

komise. Cílem jednání mělo být přinejmenším přerušení bojových akcí. Podle prezidenta 

Sarkozyho měla Francie, která se v této věci angažovala snad se stejným nasazením jako 

samotné předsednictví, za region zvláštní odpovědnost, protože se jí podařilo navázat 

přátelství a důvěru se všemi zúčastněnými.  

 

Ze stanoviska českého předsednictví vyplývá, že ani nepopiratelné právo státu na svou 

obranu nedovoluje akce, kterými trpí především civilní obyvatelstvo. Vyzývalo proto, aby 

byla umožněna humanitární pomoc obyvatelům pásma Gazy a nastolení příměří, kdy 

byly dojednány 3 hodiny klidu zbraní denně, aby se do palestinského pásma mohly vydat 

humanitární konvoje. Evropská komise uvolnila tři miliony eur (asi 80 milionů korun) na 

humanitární pomoc Gaze. Unie byla navíc pro dosažení příměří ochotna obnovit dřívější 

monitorovací misi na přechodu mezi pásmem Gazy a Egyptem.  

O řešení půl století trvajícího izraelskopalestinského konfliktu se už pokoušel kdekdo, 

aniž by dosáhl trvalého výsledku, proto se ani nedalo očekávat, že by malá země střední 

Evropy dokázala zázrak a svým jednáním s nesvářenými stranami problém vyřešila. 

Zajištění humanitární pomoci bylo tak aspoň určitým přínosem. 
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Další týdny byly ve znamení mnoha jednání, tentokrát ale už v unijních záležitostech. 

Důležitou problematikou bylo hledání řešení ze světové ekonomické krize přes podporu 

unijní ekonomiky. Zde Česká republika prosazovala antiprotekcionistická opatření a důraz na 

liberalismus. Už v lednu, při jednání Evropské komise byl dojednán finanční balíček pěti 

miliard eur k podpoře ekonomiky, především na energetické projekty. Opatření z něj měla být 

realizována co nejdříve, to znamená v letech 2009 a nejpozději 2010. 

 

4.2.3 Krize české vlády 

Začátek předsednictví se z evropského hlediska nijak nevymykal a dařil se české 

reprezentaci udržet na kvalitní úrovni, a to i přes sílící vnitrostátní problémy při slábnoucí 

vládní koalici a negativnímu vlivu „euroskeptického“ prezidenta Václava Klause. 

První měsíce vyvracely řadu předsudků vůči české politické reprezentaci, které se 

pravidelně objevovaly v evropských médiích a které poukazovaly na nedostatek evropských 

zkušeností, nestabilitu, zkorumpovanost a evropský nezájem českých politiků. 

To se bohužel změnilo pádem vlády v polovině českého předsednictví. Nestává se 

často, aby během předsednictví padla vláda a aby na poslední dva měsíce do předsednických 

křesel v Radách ministrů EU zasedli lidé, kteří na něco takového nebyli připraveni a o nichž 

většina jejich evropských partnerů neslyšela.  

Poslanecká sněmovna vyslovila vládě Mirka Topolánka nedůvěru 24. března 2009. 

V kritickém stavu se společně s vládou ale ocitlo i české předsednictví Evropské unii. Nejde o 

první případ v historii, kdy během europředsednictví padla vláda, ještě nikdy se to ale nestalo 

pro Evropu v tak nevhodné době – probíhající těžká hospodářská krize, končící Evropský 

parlament a Evropská komise. Politické výměny během předsednictví zažila EU v 90. letech. 

Roku 1993 měli problémy Dánové, v roce 1995 se uprostřed francouzského předsednictví 

konaly prezidentské volby a s úřednickou vládou vstoupili do svého předsednictví v roce 1996 

Italové. Všechna tři předsednictví se zapsala jako podprůměrná a i to české bylo mnohými 

komentátory považováno za slabé.  

Během pár týdnů byla vytvořena dohoda o vzniku dočasné úřednické vlády. 

Novým premiérem byl 9. dubna 2009 jmenován Jan Fischer. 

Je reálné, že vláda v demisi či vláda nová může předsednictví zvládnout. Jednání totiž 

záleží z velké části na diplomatech a úřednících a ti pracovali i nadále. Šance českého 

předsednictví dosáhnout významných cílů se ale významně zmenšily. Premiér tehdy připustil, 

že mohly nastat komplikace při vyjednávání, avšak dodal, že administrativa je kvalitně 

připravená a i toto zvládne. Což se ve výsledku ukázalo být pravdou.  
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Selhání takového významu přineslo otázku schopnosti Česka působit jako aktér 

mezinárodních vztahů. Podle odstupující vlády nesla plnou odpovědnost za její pád opoziční 

sociální demokracie s komunisty a prezidentem. Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře a 

prezident nevyužil vlivu, který měl, aby vládě pomohl. Odpovědnost proevropsky orientované 

sociální demokracie byla nesporná, a dokonce závažnější než u euroskeptického prezidenta. 

Ovšem tato interpretace pomíjí, že za výkon státní moci nesla odpovědnost vláda, a nikoliv 

opozice. 

Pokud vláda nedisponuje jasnou většinou v parlamentu, musí hledat dohodu se svými 

rivaly. Když Topolánkova vláda na podzim roku 2008 tuto většinu ztratila, stála před úkolem 

dohodnout se na klidu zbraní během předsednictví, jako to udělal Slovinsko. Odpovědnost za 

neúspěch předsednictví tedy padá na celou českou politickou reprezentaci, pro niž výkon 

předsednictví a česká reputace nebyly dostatečným důvodem ke společnému jednání. Vládě 

chyběla vstřícnost, opozici zdrženlivost. Z dělby rolí mezi vládou a opozicí a z dalších 

okolností vyplývá, že větší díl odpovědnosti byl na straně vlády. 

 

 

4.3 Výsledky priorit 

Za českým předsednictvím jsou konkrétní výsledky, které stojí za to připomenout. 

Skutečný vývoj událostí ukázal, že své hlavní priority - Ekonomika, Energetika a Evropa 

ve světě - zvolilo předsednictví správně.  

 

 Ekonomika 

Zde byla řešena především již výše několikrát zmiňovaná světová hospodářská krize a 

snaha Unie zabránit jejím dopadům na národní ekonomiky. Česká republika zde měla jasné 

představy - zabránit protekcionismu a jednat dle motta „Evropa bez bariér“.  

Mimořádný summit, který předsednictví svolalo, se zavázal, že opatření přijímaná státy 

nebudou na úkor druhých. Klíčovou součástí evropské protikrizové strategie měla být i nadále 

nediskriminační prostředí na vnitřním trhu EU a odpovědnost a solidarita členských států. 

Pomoc automobilovému průmyslu včetně systému šrotovného i ozdravná opatření pro 

bankovní sektor měla být koordinována, přičemž dohled nad pravidly hry měla zajistit 

Evropská komise. Summit také potvrdil význam mezinárodní spolupráce ve formě spolupráce 

Světové obchodní organizace (WTO) či G20. 
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Jarní Evropská rada byla krátká a efektivní. Lídři EU schválili pět z pěti 

předložených návrhů. Šlo především o: 

 5 mld. eur na rozvoj infrastruktury a energetickou bezpečnost (včetně 200 mil.na 

projekt Nabucco), 

 navýšení záruky na pomoc zemím, které mají problémy s platební bilancí na 50 mld., 

 návrh dobrovolné půjčky 75 mld. eur úvěrovému fondu Mezinárodního měnového 

fondu, 

 schválení jednotné evropské pozice pro jednání G20, 

 schválení iniciativy Východní partnerství. 

 

V Praze se též uskutečnila konference k bilanci rozšíření „5 let poté“. Na ní experti na 

nejvyšší úrovni analyzovali studii, vypracovanou na popud českého předsednictví Evropskou 

komisí. Studie prokázala, že rozšíření mělo pozitivní účinky pro celou EU, což by mělo být 

pro EU pozitivní inspirací pro nepolevování v tomto procesu. 

Evropští politici se pod českým vedením zavázali, že v rámci Evropského plánu obnovy, 

v němž bude v letech 2009-2010 proinvestováno 400 mld. EUR, budou členské státy 

respektovat pravidla vnitřního trhu, a že se po protikrizové stimulaci poptávky co nejrychleji 

vrátí k dodržování fiskální umírněnosti podle pravidel Paktu růstu a stability. 

 

Rada ministrů financí dosáhla v březnu dohody o snížené sazbě DPH, která na úrovni 

EU vázla mnoho let. Dohoda znamenala vytvoření stručného seznamu
7
 především místně 

poskytovaných služeb s vysokým podílem lidské práce, kde by všechny členské státy měly 

získat trvalou možnost aplikovat sníženou sazbu DPH. Toto opatření mělo pomoci evropské 

ekonomice v těžké situace, ve které se nacházela, a především pozitivně působit na 

zaměstnanost.  

Předsednictví se podařilo přesvědčit Unii a svět, že Střední a východní Evropa není 

ekonomicky homogenní oblast a mezi zeměmi je třeba rozlišovat – „neházet je do jedné 

krabičky“. Pomoc jednotlivým státům by proto měla být adresná a vycházet z reálných 

ukazatelů. 

 

                                                
7 zahrnuje třeba restaurační a kadeřnické služby, opravy a renovace soukromých obytných budov, domácí 

pečovatelské služby, čištění oken a úklid v domácnostech, opravy obuvi, koženého zboží a bytového textilu či 

knihy na veškerých nosičích (EU2009.cz. Výsledky českého předsednictví v Radě EU.) 



 51 

České předsednictví zaznamenalo i dobré výsledky při jednání s Evropským 

parlamentem a členskými státy, když vyjednalo řadu zásadních legislativních návrhů, které 

přímo dopadly na život občanů EU, mezi jinými: 

 „třetí energetický balíček“, který upravil pravidla pro fungování trhu s energiemi, 

vytvořil jasnější podmínky pro investice do energetiky, propojení sítí a zlepšil 

postavení spotřebitelů; 

 „balíček letecké dopravy“, který zboural existující bariéry v letecké dopravě v EU, 

zkrátil doby letů, snížil spotřebu pohonných hmot i emise CO2 a vytvořil prostor ke 

snížení ceny letenek; 

 „silniční balíček“ zjednodušil přístup na trh silniční dopravy (osobní i nákladní), 

odstranil administrativní zátěž kladenou na dopravce a neopodstatněné bariéry při 

vstupu na mezinárodní trh; 

 „balíček koordinace sociálního zabezpečení“, který usnadnil mobilitu občanů po EU, 

zrychlil vyřizování žádostí lidí, kteří žijí v cizině, odboural některé bariéry a 

zmodernizoval výměnu informací mezi úřady v 27 členských státech; 

 „ekoznačka, ekodesign a EMAS“, jež vedly k dalšímu rozšíření energeticky účinných 

výrobků a služeb, šetrnějších k životnímu prostředí, a zároveň odstranily 

administrativní zátěž a usnadnily obchod uvnitř EU; 

 „směrnice GSM“ odstranila zbytečnou legislativu a umožnila rozvoj nejmodernějších 

informačních a komunikačních technologií; 

 „směrnice Solventnost II“ nahradila legislativu starou tři desetiletí, zásadně změnila 

podobu sektoru pojišťovnictví. Projednávala se několik let. Hlavním jejím přínosem 

je, že zvýšila požadavky na kapitálovou přiměřenost pojišťoven a zavedla systém 

včasného varování ohledně nedostatku kapitálu; 

 nařízení o roamingu, díky kterému se dále snížily sazby za hlasový roaming, SMS 

z/do zemí EU a datový roaming až do roku 2012. 

 

Energetika 

České předsednictví dotáhlo k úspěšnému konci legislativní balíček, který dále 

liberalizuje evropský trh s energiemi, odstraňuje z něj existující bariéry a může pro 

spotřebitele znamenat nižší ceny energií. České předsednictví také výrazně posunulo diskuzi o 

jednotném tarifu za přenos elektrické energie tak, aby byly zajištěny férové a transparentní 

podmínky pro provozovatele přenosové soustavy. 
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Předsednictví se též zasadilo o vytvoření krizového mechanismu a revize energetické 

strategie, čímž zajistí větší energetickou bezpečnost EU. V rámci pětimiliardového balíčku, 

který je součástí Evropského plánu obnovy, zajistilo dohodu mezi členskými státy nad 

projekty plynových propojení a zásobníků ve střední a východní Evropě. Snahou bylo také 

prosazení nové globální úmluvy o rtuti v únoru na setkání UNEP v Nairobi.  

Spolupořádalo úspěšnou konferenci o plynové infrastruktuře na Ukrajině, díky níž by na 

modernizaci tamních plynovodů, kterými tato klíčová surovina proudí do řady zemí EU, 

mohlo být věnováno až pět miliard eur. 

Byla vyvinuta také značná aktivita v rámci projektu Jižního koridoru (státy kolem 

Kaspického moře), který má umožnit diverzifikaci dodávek energií a zároveň předejít další 

možné krizi na poli evropské energetiky z počátku roku, což by mohl zaručit projekt 

plynovodu Nabucco. Ten by měl do Evropy přivést kaspický zemní plyn a vyhnout se přitom 

území Ruska. Projekt má ale problémy kvůli nedostatku finančních prostředků i konkurenci 

ruského giganta Gazpromu. Dnes se ovšem projekt nejeví příliš pozitivně, protože země 

Evropské unie pro něj dosud nezajistily dodávky plynu.  

 

Evropa ve světě 

Třetím „E“ už předsednictví začalo hned zpočátku  svého funkčního období, ať už to 

bylo plynovou krizí mezi Ruskem a Ukrajinou, nebo blízkovýchodním vojenským konfliktem 

v pásmu Gazy. Ovšem na řádném programu byla i další jednání… 

České předsednictví se zasadilo o přijetí nové iniciativy Východního partnerství s 

finanční podporou 600 milionů eur. Jde o jeden z klíčových úspěchů předsednictví v rámci 

priority „Evropa ve světě“ a důležitý nástroj pro spolupráci a posilování vztahů s Arménií, 

Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskou republikou a Ukrajinou. 

Podařilo se dojednat sérii významných summitů na nejvyšší úrovni, především summit 

EU-USA, když do Prahy zavítal nově zvolený prezident Spojených států, Barack Obama, na 

setkání lídry sedmadvacítky. Významnými byly i summit s Čínou, summit s Jižní Koreou či 

jednání o Jižním koridoru. 

Důležitou kapitolou v zahraniční politice bylo v první polovině roku 2009 i rozšiřování 

o další členské země. Česká republika se angažovala především v oblasti Balkánu. Přes 

počáteční pozastavení přístupových rozhovorů s Chorvatskem, se uskutečnily v tomto regionu 

důležité kroky vstříc hlubší evropské integraci. České předsednictví postoupilo přihlášku 

Černé Hory k dalšímu jednání a registrovalo také nového zájemce, Albánii. Dále se pak 

vyvíjela jednání s Tureckem. 
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4.4 Srovnání rozpočtů 

 

Prostředky na kvalitní zajištění českého předsednictví pro roky 2007 – 2009 dosáhly 

výše zhruba 3,4 miliardy Kč, přičemž výdaje na rok samotného předsednictví představovaly 

asi 2,1 mld. Kč. Rozdělení na jednotlivé roky je vidět v následující tabulce. 

 

Tab. 4.1 – Rozpočet pro předsednictví na roky 2007 – 2009  

Rok 2007 2008 2009 Celkem 

Částka (v milionech Kč) 0.286 1.013 2.129 3.430 

Zdroj: Ministerstvo financí 

 

Část výdajů byla čerpána ze Všeobecné pokladní správy, z níž byla uvolněna částka 

necelé 2 mld. Kč. Ostatní prostředky ve  svých kapitolách vyčlenily jednotlivé resorty 

v rámci svých rozpočtových limitů. V přepočtu představují výdaje českého předsednictví 

73 milionů eur.  

Ačkoliv je mezinárodní srovnání obtížné, lze říci, že je tato částka srovnatelná s výdaji 

zemí jako Slovinsko, Finsko nebo Rakousko, které na organizaci předsednictví spotřebovaly 

částky v rozmezí od 65 do 85 milionů eur. Maďarský rozpočet na výdaje spojené s půlročním 

předsednictvím je s hodnotou 80 milionů eur (2 miliardy korun) taktéž v tomto průměru.  

Oproti tomu, na předsednictví Francie byl vyčleněn působivý rozpočet 190 milionů eur 

a Německo utratilo v roce 2007 dokonce 210 milionů. Rozpočet polského předsednictví je 

například plánován kolem 110 milionů eur. (cit. Ministerstvo financí) 

Z tohoto můžeme vysledovat, že velké země jsou ochotny za svou evropskou prezentaci 

více zaplatit. České předsednictví se tak řadí mezi ta méně nákladná.  

 

Problematickým faktem zde zůstává aktuální a stále neuzavřená kauza kolem 

financování audiovizuální a tlumočnické techniky v prostorách Kongresového centra Praha 

pro předsednictví EU, jež dostala exkluzivně na starosti společnost Promopro. V průběhu 

posledních měsíců jsou postupně odhalovány informace o určování politické a celkové 

odpovědnosti za schválení této zakázky, která byla poskytnuta bez výběrového řízení, o míře 

nadhodnocení financování nebo o blokované zahraniční lokaci části finančních prostředků. 

Vzhledem k době, která ale mezitím uplynula od samotného předsednictví, není toto už 

tolik probíráno v zahraničních médiích a zůstává to spíše jen vnitrostátním problémem. 
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4.5 Celkové zhodnocení 

 

Česká republika dosáhla dobrých výsledků ve všech oblastech předsednického plánu. 

Nejvýraznější byly úspěchy v energetice a v oblasti finanční a hospodářské. Před pádem vlády 

se dařilo vyvracet počáteční kritické myšlenky ohledně našeho vedení Unie. Organizaci všech 

akcí hodnotili zahraniční návštěvníci, novináři i politici jako velmi dobrou. To byl 

samozřejmě výsledek tvrdé práce, dlouhodobé přípravy a dobré spolupráce všech 

představitelů české státní správy. 

Už od začátku byly nejistě brány především postoje a postavení českých politických 

představitelů. Neskrývaně eurokritický postoj prezidenta Klause je pro vnější pozorovatele 

matoucí. Důležitou skutečností, která byla v zahraničí vnímána, bylo slabé postavení české 

vlády na vnitropolitické scéně. Častým terčem kritiky byla také plastika Entropa a heslo 

„Evropě to osladíme“. 

S konečnou platností rozhodl o nepříznivém hodnocení našeho předsednictví v očích 

okolního světa pád vlády premiéra Topolánka, který Česko dlouhodobě politicky 

poškodil. Kritika byla směřována hlavně na opozici v čele s Jiřím Paroubkem, která 

iniciovala hlasování o nedůvěře vládě uprostřed českého předsedání.  Jednalo se však 

o selhání celé domácí politické reprezentace, která nedokázala uzavřít dohodu o politickém 

klidu během předsednického pololetí, podobně, jak to zvládlo dříve předsedající Slovinsko. 

Odpovědnost tudíž padá jak  na vládu tak na opozici. 

Dá se tedy říci, že zatímco čeští úředníci předsednictví zvládli velmi dobře, politici 

propadli.  

 

Nicméně je české předsednictví hodnoceno kladně - hájilo zásadní hodnoty, na kterých 

byla vystavěna evropská integrace, tedy společný trh a volný pohyb zboží, pracovníků, služeb 

a kapitálu.  

„Dokázali jsme, že respektujeme principy a evropská pravidla hry a dokážeme za ně i 

tvrdě a efektivně bojovat v zájmu celku. České předsednictví tak mj. naplnilo své motto 

Evropa bez bariér.“ (cit. Stálé zastoupení ČR při Evropské unii) 

Sami čeští reprezentanti hodnotili vliv českého předsednictví, i přes pád vlády, 

pozitivně. Milena Vicenová, velvyslankyně při EU prohlásila, že: „Češi ukázali, že umí 

ovlivnit směřování Evropské unie a její legislativu. Česká republika přispěla ke zvýšení 

bezpečnosti Evropské unie v oblasti zásobování s energiemi.“ (cit. Stálé zastoupení ČR při 

Evropské unii) 
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Domácí reprezentace hodnotila výsledky s nadhledem jim vlastním: „Evropě jsme to 

opravdu osladili,“ podotkl premiér Topolánek. (cit. iHned Jako vůdci EU jsme měli úspěch, 

shodli se Fischer s Topolánkem)  

Česko podle něj naplnilo své motto „Evropa bez bariér“ a Evropě ukázalo, že má 

vždycky nějaké zvláštnosti, od smyslu pro humor po výměnu premiérů. „Opravdu jenom v 

Praze je možné, aby závěrečnou řeč mohli vést dva lidé, kteří se na tom předsednictví 

podíleli,“ dodal. (iHned Jako vůdci EU jsme měli úspěch, shodli se Fischer s Topolánkem) 

Premiér úřednické vlády Jan Fischer dostál svému záměru a zvládl poslední fázi 

předsednictví se ctí. Zamezil ostudě, kterou pád vlády v náročném půlročním období byl.  

 

Záleží tedy na tom, jak chceme české předsednictví hodnotit. Z pracovního ohledu 

jsme dokázali udržet celých šest měsíců kvalitní zabezpečení úřednické práce, která 

nezůstala bez povšimnutí. Politická reprezentace ovšem také vynikla, jen v opačném slova 

smyslu. Je to možná dáno krátkou demokratickou historií v naší zemi, kdy politici ještě 

nezjistili, že jsou záležitosti i nad úrovní naší republiky, celoevropské a celosvětové a ty, že 

nás ovlivňují stejně jako domácí prostředí a je tedy třeba mu věnovat stejnou pozornost.   

Není sporu, že by české předsednictví nenaplnilo své cíle. To, že se nám nepodařilo 

nějak výrazně změnit názor druhých na obraz Evropské unie je sice negativním aspektem, ale 

za půl roku činnosti se to nepodařilo žádnému předchozímu předsednictví. 
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5 Závěr 

 

 

Předsednictví bylo pro Českou republiku výzvou mimořádného rozsahu a významu. 

Měli jsem šanci ukázat svůj potenciál a projevit se jako důležitý a důvěryhodný partner 

na mezinárodním poli. Představovalo pro naši zemi šanci, jak se zviditelnit a dokázat našim 

kolegům v Evropské unii i ve světě, že se umíme postarat nejen sami o sebe, ale i o ostatní. Po 

šest měsíců jsme řídili chod organizace, která zahrnuje 27 členských zemí a téměř půl 

miliardy Evropanů.  

 

První pololetí roku 2009 se zapsalo do historie Evropské unie jako období náročných 

zkoušek vyplývajících ze složité ekonomické a politické situace. Členské státy Unie musely v 

těchto měsících čelit celosvětové hospodářské krizi a také situace ve světě (především v Gaze 

nebo i na Ukrajině) byla, zejména začátkem roku, značně neklidná. Z těchto, i řady jiných 

důvodů, byly podmínky pro výkon českého předsednictví mimořádně ztížené. 

České předsednictví se vyjadřovalo k řadě plánovaných i nečekaných situací, 

vydávalo prohlášení a navrhovalo řešení v celé řadě politik. Bylo zodpovědné za 

provádění společných akcí a formulací pozic Unie na mezinárodních fórech a organizovalo 

setkání EU s představiteli třetích zemí. 

 

Předpoklad, že snahou předsednictví je přinášet prospěch Unii, zatímco překonává 

různé překážky, především aktuální světové dění se mi díky této práci potvrdil. Česká 

republika, stejně jako země jí předcházející, usilovala o zlepšení stavu v Evropské Unii a 

snažila se proto zlepšovat právní rámec Unie i přes ne vždy jednoduchou ekonomickou a 

zahraničněpolitickou situaci. 

 

Podobně druhá hypotéza, že vlastní zájmy předsedající země posouvají politiky 

Unie, se ukázala správnou. Díky předsednictví Česka tak do popředí například vystoupily 

zájmy zemí na východ od Unie (tzv. Východní partnerství), oproti do té doby prosazované 

Středomořské unii, na níž měla zájem před námi předsedající Francie. 
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Česká republika během šesti měsíců svého předsednictví dosáhla řady hmatatelných 

výsledků a významných úspěchů. Vyjednala v Evropském parlamentu více než 80 

konkrétních opatření, ukázala se jako dobrý krizový manažer při řešení aktuálních problémů, 

jakými byla „plynová krize“ mezi Ukrajinou a Ruskem, či válečný konflikt na Blízkém 

východě, v pásmu Gazy (viz. kapitola 4.2.2). Dále jasně odmítla ochranářské tendence v 

ekonomice a zasadila se o opatření na podporu evropského hospodářství, jmenovitě lze zmínit 

jednání o snížené sazbě DPH (kapitola 4.3, Ekonomika). Pod českým vedením Unie udělala 

důležité kroky směrem k diversifikaci dodávek energií a ochraně klimatu (kapitola 4.3, 

Energetika). Navíc za našeho vedení byly navázány nové či prohloubeny současné vazby 

Evropské sousedské politiky na její východní sousedy přes zprostředkovaný summit s tehdy 

vznikajícím Východním partnerstvím. A dobrých výsledků jsme dosáhli i při jednáních 

na mezinárodní úrovni při summitech s USA, Kanadou či jižní Koreou (kapitola 4.3, Evropa 

ve světě).  

 

Tyto pracovní úspěchy ovšem značně zastínila naše reprezentace navenek, ať už se 

jedná o satirickou Entropu (kapitola 4.2.1), která silně pobouřila většinu zemí, na jí 

zobrazených, výroky našich předních politických představitelů v čele s „euroskeptickým“ 

prezidentem, nebo nešťastný pád vlády v polovině předsednictví (viz. 4.2.3). Jde o značná 

negativa, jež mají dopad na celkové hodnocení předsednictví a zanechávají tak dlouhodobě na 

České republice stín selhání. 

 

Z výše uvedených důvodů je značně složité vyvodit jednoznačný závěr o přínosech 

předsednictví České republiky v Evropské unii. Nabízí se dvojí závěr a to ten, že po 

pracovní stránce, stránce úřednické, bylo předsednictví perfektně připraveno a zvládlo 

svou předpokládanou úlohu, minimálně jako předsednictví jemu předcházející.  

Po stránce politické zanechalo sice silný dojem, ovšem dojem o politicích, kteří se umí 

jen stěží dohodnout i za tak důležitých okolností jakými je probíhající ekonomická krize či 

předsedání Evropské unii a dle všeobecných názorů zklamalo a nenaplnilo očekávání. 
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