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Anotace

Tato diplomová práce pojednává o strategiích prosazování Čechů na pozice 

unijních ambasadorů od spuštění Evropské služby pro vnější činnost do 

současnosti. Některé členské státy Evropské unie prosazují své kandidáty na 

pozice unijních ambasadorů v zemích svého prioritního zájmu. Hlavním cílem 

této práce je zjistit, zda podobné aktivity vyvíjí také Česká republika a jaké 

metody ktom u využívá. Pro tyto účely je v první kapitole textu, na základě 

strategických koncepcí České republiky a vybrané sekundární literatury, 

vytvořena kategorizace prioritních zemí pro Českou republiku. Občan původem 

z České republiky se dosud stal unijním ambasadorem v šesti případech. Tyto 

případy jsou konfrontovány se zmíněnou kategorizací prioritních států, díky 

čemuž je možné odpovědět na otázku, zda Češi obsazují pozice unijních 

ambasadorů v souladu s prioritami české zahraniční politiky. České aktivity jsou 

následně v hlavní části této diplomové práce na základě rozhovorů s relevantními 

aktéry české státní správy podrobně rozebrány a zasazeny do kategorizace 

lobbovacích strategií menších států v oblasti zahraniční politiky Evropské unie.

Annotation

This diploma thesis deals with strategies of promoting Czechs as 

ambassadors of the EU since the launch of the European External Action Service 

to the present. Some of the member states of the EU promote their candidates to 

the positions of the European Union ambassadors in countries of their priority 

interests. The main research goal of this thesis is to find out whether the Czech 

Republic acts similarly and what methods the country uses. To this end, based on 

the Czech strategic documents and selected secondary literature, a categorization 

of priority countries for the Czech Republic has been elaborated. So far, a Czech 

citizen has become an EU ambassador in six cases. These cases are confronted



with the above-mentioned categorization. Consequently, the research question 

whether the Czech nominations to the positions of the EU ambassadors are in 

accordance with the Czech foreign policy interests may be addressed. In the 

following chapters, the Czech activities are analysed based on interviews with 

relevant employees of the Czech state organs, and put into the categorisation of 

lobbying methods of the smaller states in the EU.

Klíčová slova

Evropská unie, Evropská služba pro vnější činnost, Delegace Evropské unie, Česká 

republika, Národní zájem, Diplomacie, Velvyslanec

Keywords

European Union, European External Action Service, Delegation of the European Union, 

Czech Republic, National interest, Diplomacy, Ambassador

Title

Strategies of promoting Czechs to the positions of the Heads of EU delegations



Poděkování

Na tomto místě bych rád poděkoval PhDr. Janu Hornátovi, Ph.D. za odborné vedení práce, 

četné konzultace a cenné rady, které mi dával v průběhu několika semestrů. Dále zde chci 

poděkovat všem respondentům, kteří mi poskytli rozhovor, a zprostředkovali tak unikátní vhled 

do světa české i unijní diplomacie.



ZÁVĚREČNÉ TEZE MAGISTERSKÉ PRÁCE NMTS
Závěrečné teze student odevzdává ke konci Diplomního semináře III jako součást magisterské práce a tyto 
teze jsou spolu s odevzdáním magisterské práce do SIS předpokladem udělení zápočtu za tento seminář.
Jméno:
Bc. Patrik Urban
E-mail:
19104451@fsv.cuni.cz
Specializace (uveďte zkratkou)*:
ES
Semestr a školní rok zahájení práce:
Letní 2017/2018
Semestr a školní rok ukončení práce:
Zimní 2019/2020
Vedoucí diplomového semináře:
prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Vedoucí práce:
PhDr. Jan Hornát, Ph.D.
Název práce:
Strategie prosazování Cechů na pozice vedoucích delegací EU
Charakteristika tématu práce (max 10 řádek):
Tato diplomová práce pojednává o strategiích prosazování Cechů na pozice unijních 
ambasadorů od spuštění Evropské služby pro vnější činnost do současnosti. Hlavní cílem této 
práce je zjistit, zda Česká republika, podobně jako některé další státy EU, prosazuje své 
kandidáty na posty vedoucích unijních delegací v zemích svého prioritního zájmu. Druhým 
cílem je zjistit, jaké metody ktomu využívá. V první kapitole textu je na základě 
strategických koncepcí České republiky a vybrané sekundární literatury vytvořena 
kategorizace prioritních zemí pro Českou republiku. Občan původem z České republiky se 
dosud stal unijním ambasadorem v šesti případech. Tyto případy jsou konfrontovány se 
zmíněnou kategorizací prioritních států, díky čemuž je možné odpovědět na otázku, zda Češi 
obsazují pozice unijních ambasadorů v souladu s prioritami české zahraniční politiky. České 
aktivity jsou následně v hlavní části této diplomové práce na základě rozhovorů s 
relevantními aktéry české státní správy podrobně rozebrány a zasazeny do kategorizace 
lobbovacích strategií menších států v oblasti zahraniční politiky EU.
Vývoj tématu od zadání projektu do odevzdání práce (max. 10 řádek):
Autor práce vyjasnil, že hlavním aktérem výzkumu je Česká republika, práce se konkrétněji 
zaměřuje na formální i neformální možnosti, které se zemi nabízejí při lobbování za zájmy v 
unijní zahraniční politice prostřednictvím personálního obsazování postů v ESVČ. Původně 
autor neměl jasno, zda bude výzkum pojat z této perspektivy, či z perspektivy jednotlivých 
ambasadorů a jejich případného vlivu na prosazování českých zájmů. Práce se tedy zaměřuje 
hlavně na situaci před obsazením postu unijního ambasadora.
Struktura práce (hlavní kapitoly obsahu):
1 Úvod
2 České zájmy v zahraniční politice
3 Působnost ESVČ a proces obsazování postů unijních ambasadorů
4 Strategie prosazování Čechů na pozice vedoucích delegací EU
5 Závěr
Hlavní výsledky práce (max. 10 řádek):
Na základě kategorizace českých teritoriálních priorit lze konstatovat, že čeští unijní 
ambasadoři dosud nepůsobili v zemích českých zájmů. Na druhou stranu Česká republika

mailto:19104451@fsv.cuni.cz


vyvíjí řadu aktivit, které mají tento trend zvrátit. Zaprvé, česká státní správa 
zprostředkovává neformální setkání mezi Cechy působícími v Bruselu. Zadruhé, čeští 
úředníci vytvořili formální mechanismy pro výcvik a mentorování budoucích unijních 
ambasadorů. Ministerstvo zahraničních věcí ČR také začalo uplatňovat přísnější pravidla pro 
schvalování českých diplomatů, jakožto kandidátů na pozice v čele ESVČ. V neposlední řadě 
Česká republika během výběrového řízení vyvíjí politický lobbying ve prospěch svých 
kandidátů. Stručně řečeno, země používá dvě ze tří metod menších členských států EU při 
prosazování zájmů, a mnoho dalších soft mechanismů mimo využitou metodiku.
Prameny a literatura (výběr nej podstatnějších):
1 Beneš, Vít. 2013. „The Czech Republic and the European External Action Service“. IN: 
Rosa Balfourová a Kristi Raiková, „The European External Action Service and National 
Diplomacies“, European Policy Centre, issue paper no. 73.
2 Borěany, Vít a Vít Dostál. 2018. „Vrávorání české zahraniční politiky“. IN: Agenda pro 
českou zahraniční politiku 2018 (Praha: Asociace pro mezinárodní otázky).
3 Drulák, Petr, Vít Střítecký a kol. 2010. Hledání českých zájmů: Mezinárodní bezpečnost 
(Praha: Ustav mezinárodních vztahů).
4 Formuszewiczová, Ryszarda a Jakub Kumoch. 2010. The Practice of Appointing the Heads 
of EU Delegations in the Wake of Council Decision on European External Action Service 
(Varšava: The Polish Institute of International Affairs).
5 Ministerstvo zahraničních věcí CR. 2015. „Koncepce zahraniční politiky České republiky“.
6 Murdochová, Zuzana, Jarle Trondal a Stefan Gánzle. 2013. „Building Foreign Affairs 
Capacity in the EU: The Recruitment of Member State Officials to the European External 
Action Service (EEAS)“, Public Administration vol. 92, no. 1.
7 Quinn, Paul a koi. 2011. „Making European Diplomacy Work: Can the EEAS Deliver?“, 
EU Diplomacy Papers 8.
8 Střítecký, Vít a kol., Česká zahraniční politika: mezi politickým (ne)zájmem a 
byrokratickou efektivitou (Praha: Ustav mezinárodních vztahů, 2011).
9 Tesař, Filip. 2011. „Rovní a rovnější: Je nám blízký Balkán nebo jen jeho část?“. IN: Vít 
Střítecký a kol., Česká zahraniční politika: Mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou 
efektivitou (Praha: Ustav mezinárodních vztahů).
10 Weiss, Tomáš. 2017. Promoting National Priorities in EU Foreign Policy: The Czech 
Republic's Foreign Policy in the EU (Oxford: Routledge).
Etika výzkumu:* **
V rámci výzkumu byly provedeny rozhovory s pracovníky české státní správy, při nichž byli 
respondenti poučeni, že jejich výpovědi mohou být anonymizovány a že budou využity pouze 
pro účely zpracování této diplomové práce.
Jazyk práce:
Čeština
Podpis studenta a datum

Schváleno Datum Podpis
Vedoucí práce
Vedoucí diplomového semináře
Vedoucí specializace
Garant programu
* BAS -  Balkánská a středoevropská studia; ES -  Evropská studia; NRS -  Německá a 
rakouská studia; RES -  Ruská a eurasijská studia; SAS -  Severoamerická studia; ZES -  
Západoevropská studia.
** Pokud je to relevantní, tj. vyžaduje to charakter výzkumu (nebo jeho zadavatel), data, s 
nimiž pracujete, nebo osobní bezpečnost vaše či dalších účastníků výzkumu, vysvětlete, jak zajistíte 
dodržení, resp. splnění těchto etických aspektů výzkumu: 1) informovaný souhlas s účastí na



výzkumu, 2) dobrovolná účast na výzkumu, 3) důvěrnost a anonymita zdrojů, 4) bezpečný výzkum 
(nikomu nevznikne újma).



Obsah

1 Úvod....................................................................................................................................10
1.1 Teoretické ukotvení a metodologie...........................................................................19

2 České zájmy v zahraniční politice......................................................................................27
2.1 Geografie...................................................................................................................... 29
2.2 Kultura, historie a transformační a rozvojová pomoc..................................................31
2.3 Obchod, investice, velikost ekonomiky a mezinárodní postavení.................................32
2.4 Energetika..................................................................................................................... 34
2.5 Bývalé supervelmoci jako klíčové země pro ČR......................................................... 35
2.6 Kam prosazovat unijního ambasadora?....................................................................... 36

3 Působnost ESVČ a proces obsazování postů unijních ambasadorů................................... 39
3.1 Teritoriální zastoupení ESVČ.......................................................................................40
3.2 Zastoupení při mezinárodních organizacích................................................................ 43
3.3 Proces výběru unijních ambasadorů............................................................................ 44
3.4 Zaměstnanecká hierarchie v ESVČ............................................................................. 46

4 Strategie prosazování Čechů na pozice vedoucích delegací EU........................................ 48
4.1 Zastoupení ČR v ESVČ.............................................................................................. 49
4.2 Podpora Čechů v institucích EU ze strany Úřadu vlády.............................................. 53
4.3 Podpora Čechů ve výběrovém řízení ze strany MZV ČR............................................ 56
4.4 Aktivita MZV ČR po výběrovém řízení...................................................................... 63
4.5 Cílená strategie, nebo náhoda?.....................................................................................65

5 Závěr....................................................................................................................................70
6 Summary............................................................................................................................. 75
7 Seznam zdrojů..................................................................................................................... 76

7.1 Rozhovory a zprávy adresované autorovi.................................................................... 76
7.2 Normativní akty a primární zdroje................................................................................76
7.3 Monografie a sborníky................................................................................................. 77
7.4 Články a studie.............................................................................................................78
7.5 Internetové zdroj e .........................................................................................................81

8 Seznam příloh...................................................................................................................... 83



Seznam zkratek

Administrator AD

Česká republika ČR

Evropská komise EK

Evropský parlament EP

Evropská služba pro vnější činnost ESVČ

Evropská unie EU

Ministerstvo zahraničních věcí ČR MZV ČR

Organizace spojených národů OSN

Severoatlantická aliance NATO

Stálé zastoupení ČR při EU Stálé zastoupení

Strategie podpory Čechů v institucích EU Strategie

Světová obchodní organizace WTO

Temporary agents TA

Úřad vlády České republiky Úřad vlády

Visegrádská skupina V4

Vysoký představitel Unie pro zahraniční
věci a bezpečnostní politiku Vysoký představitel/Vysoká představitelka

Zvláštní zmocněnec Ministra 
zahraničních věcí ČR pro instituce EU Zmocněnkyně



10

1 Úvod

Lisabonská smlouva posílila roli Evropské unie (EU) ve vnějších vztazích, 

institucionalizovala spolupráci mezi členskými státy v zahraničních a 

bezpečnostních otázkách a měla za cíl zlepšit globální postavení EU. Na základě 

Lisabonské smlouvy vznikl post Vysokého představitele Unie pro zahraniční věci 

a bezpečnostní politiku (Vysoký představitel/Vysoká představitelka), který stojí 

včele Evropské služby pro vnější činnost (ESVC),1 zároveň je místopředsedou 

Evropské komise (EK) a předsedá Radě pro zahraniční věci. Vzhledem ke svým 

významným finančním a personálním zdrojům má ESVC přispívat ke zvýšení 

jednotnosti při rozhodování v zahraničněpolitických otázkách a k viditelnosti EU 

na mezinárodní scéně.2

Status ESVC v institucionální struktuře EU je poměrně vágní. V odborné 

literatuře je ESVC nejčastěji označována spojeními jako „Je facto  instituce“ nebo 

„orgán sui generis''', který „není uveden mezi orgány EU“.3 Ve vztahu k dalším 

institucím EU a k diplomatickým službám členských států má mít ESVC 

podpůrnou a koordinační funkci „s cílem zajistit soudržnost mezi jednotlivými 

oblastmi činnosti Unie“ 4 Tematicky se ESVC opírá o hodnoty EU. Jakožto hlavní 

zahraničněpolitický orgán evropského bloku hledí na dodržování zásad

1 V literatuře je také používán název Evropská služba vnější akce. Autor zde dal přednost označení Evropská 
služba pro vnější činnost.
2 Simon Duke, „Learning to cooperate after Lisbon: Inter-institutional dimensions of the EEAS“, Cuadernos 
Europeos de Deusto vol. 44 (2011), s. 44.; Juan Santos Vara. „The Establishment of the European External Action 
Service: The EU in Search of a Stronger Role on the International Stage“, Croatian yearbook o f European law & 
policy (2011), s. 109.
3 Srovnej: Duke, „Learning to cooperate after Lisbon“, s. 44.; Ivo Šlosarčík, Právní a politický systém Evropské 
unie (Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017), s. 137.
4 Úřední věstník Evropské unie, „Rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské 
služby pro vnější činnost“, 2010/427/EU, Dostupné on-line [20. 10. 2018, 10:34]: https://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0427&from=EN.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0427&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0427&from=EN
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mezinárodního práva a podporuje šíření hodnot, na nichž EU vznikla, tedy 

zejména demokracie, lidských práv a právního státu.5

ESVČ tvoří ústředí v Bruselu, které je rozděleno na řadu teritoriálních i 

tematických generálních ředitelství. Bruselské centrále ESVC podléhají stálá 

zastoupení EU ve třetích státech a při některých mezinárodních organizacích, jako 

je například Organizace spojených národů (OSN) nebo Světová obchodní 

organizace (WTO). Součástí těchto „unijních ambasád“ jsou pracovníci původem 

z generálního sekretariátu Rady a EK (dohromady minimálně 60 procent) a lidé z 

národních diplomatických sborů členských států EU (nejméně jedna třetina).6

V čele jednotlivých zastoupení je vždy takzvaný vedoucí mise.7 Při vykonávání 

své profese by jednotliví zaměstnanci ESVC neměli zohledňovat svou národnost 

a Jednat výhradně v zájmu Unie“ .81 přes výše zmíněné, a přestože je tato pozice 

obsazována na základě několikastupňového výběrového řízení, podle některých 

názorů členské státy na posty prosazují nominanty ze svých zemí a lobbují za to, 

aby posty obsadili.9 Právě tento rozpor mezi vizí ESVC jako výhradně evropského 

(ve smyslu unijního) tělesa a racionálním chováním členských států EU je náplní 

předložené diplomové práce.

Tato práce částečně vychází z analýzy primárních zdrojů. Mezi klíčové prameny 

pro analýzu českých zájmů v zahraničněpolitické oblasti patří strategické 

dokumenty České republiky (ČR), které byly zpracovány na Ministerstvu 

zahraničních věcí ČR (MZV ČR), Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR,

5 Úřední věstník Evropské unie, „Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii“, 2010/C 83/13.
6 Tento klíč se uplatňoval při rekrutování zaměstnanců při vytváření ESVČ. V současné době se již rozdíly mezi 
pracovníky původem z EK, Rady a dalších institucí smazaly a souhrnně se tito lidé označují jako officials. 
Třetinová kvóta pro diplomaty členských států je stále platná. Úřední věstník Evropské unie, „Rozhodnutí Rady 
ze dne 26. července 2010“.
7 V literatuře se kromě termínu vedoucí mise (Head o f Mission) objevuje také označení vedoucí delegace EU (Head 
o f EU delegation) nebo velvyslanec Evropské unie (Ambassador o f the European Union). V této práci budou názvy 
používány zaměnitelně.
8 Úřední věstník Evropské unie, „Rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2010“.
9 Ryszarda Formuszewiczová, Jakub Kumoch, The Practice o f Appointing the Heads o f EU Delegations in the 
Wake o f Council Decision on European External Action Service (Varšava: The Polish Institute of International 
Affairs, 2010), s. 9.
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Ministerstvu obrany ČR a Úřadu vlády ČR (dále jen Úřad vlády). Konkrétně se 

jedná hlavně o Koncepci zahraniční politiky ČR,10 Exportní strategii České 

republiky 2012 -  2020,* 11 Obrannou strategii ČR,12 Státní energetickou koncepci13 

a Strategii podpory Čechů v institucích EU.

V rovině sekundární literatury tato práce navazuje na dvě akademické debaty. 

První část zdrojů představují tituly pojednávající o českém národním zájmu. Mezi 

nej významnější texty na dané téma patří publikace Ústavu mezinárodních vztahů, 

z nichž je třeba na prvním místě jmenovat obsáhlou kolektivní knižní řadu s 

názvem Hledání českých zájmů,14 V publikacích je na základě rozsáhlého 

metodologického ukotvení detailně rozebráno několik zahraničněpolitických 

oblastí (viz podnázvy jednotlivých sborníků) ve vztahu k ČR.

Mezi další příspěvky Ústavu mezinárodních vztahů do debaty o českých 

národních zájmech patří kolektivní monografie pod vedením Víta Stříteckého.15 

Tento sborník je, na rozdíl od výše zmíněného metodologicky a teoreticky 

komplexního Hledání českých zájmů, zaměřen na empirické analýzy a policy 

doporučení. Originální (a cenný z hlediska této diplomové práce) je také v tom, 

že o národních zájmech v něm není pojednáváno sektorově, podle oblastí 

zahraniční politiky, ale teritoriálně, podle vybraných států, případně (v otázkách 

spojených s EU) institucionálně.

10 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, „Koncepce zahraniční politiky České republiky“ (2015). Dostupné on-line 
[20. 11. 2018, 10:34]: https://www.mzv.cz/file/1565920/Koncepce_zahranicni_politiky_CR.pdf.
11 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, „Exportní strategie České republiky 2012-2020“ (2012). Dostupné on- 
line [25. 11. 2018, 13:19]: https://www.mpo.cz/assets/cz/zahranicni-obchod/podpora-exportu/koncepce-a- 
strategie/2016/10/priloha001 .pdf.
12Ministerstvo obrany ČR, „Obranná strategie České republiky“ (2017). Dostupné on-line [22. 11. 2018, 11:08]: 
http://www.mocr.army.cz/images/id_40001_50000/46088/0brann^_strategie_2017_-_CZ.pdf.
13 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, „Státní energetická koncepce“ (2015). Dostupné on-line [25. 11. 2018, 
13:22]: https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/52841/60959/636207/priloha006.pdf.
14 Petr Drulák, Vít Střítecký a kol., Hledání českých zájmů: Mezinárodní bezpečnost (Praha: Ustav mezinárodních 
vztahů, 2010).; Petr Drulák, Vladimír Handl a kol., Hledání českých zájmů: Vnitřní rozmanitost a vnější 
akceschopnost (Praha: Ustav mezinárodních vztahů, 2010).; Petr Drulák, Ondřej, Horký a kol., Hledání českých 
zájmů: Obchod, lidská práva a mezinárodní rozvoj (Praha: Ustav mezinárodních vztahů, 2010).
15 Vít Střítecký a kol., Česká zahraniční politika: mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou (Praha: 
Ústav mezinárodních vztahů, 2011).

https://www.mzv.cz/file/1565920/Koncepce_zahranicni_politiky_CR.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/zahranicni-obchod/podpora-exportu/koncepce-a-strategie/2016/10/priloha001
https://www.mpo.cz/assets/cz/zahranicni-obchod/podpora-exportu/koncepce-a-strategie/2016/10/priloha001
http://www.mocr.army.cz/images/id_40001_50000/46088/0brann%5e_strategie_2017_-_CZ.pdf
https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/52841/60959/636207/priloha006.pdf
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Další autoři, jejichž předmětem výzkumu jsou české zájmy v zahraniční politice, 

se již například věnovali také dopadu globalizace a evropské integrace na ČR a 

české priority v zahraniční politice.16 Jiní výzkumníci se, namísto obsahu a 

definování českých zájmů, zaměřili na metody, které ČR k prosazování svých 

zahraničněpolitických priorit využívá. ČR tak činí například prostřednictvím 

Visegrádské skupiny (V4).17 Podle Marka Neumana z Univerzity v Groningenu 

představují státy V4 přirozené spojence ČR při prosazování jejích cílů v EU. 

Autor se v souvislosti s V4, podobně jako další výzkumníci, zaobírá také otázkou 

prosazování zájmů ČR při předsednictví země v Radě EU.18 Pokud některý ze 

států V4 drží předsednictví, jeho vliv ve středoevropském uskupení se zvyšuje, 

neboť nastoluje projednávanou agendu. Díky tomu může V4 podle Neumana 

efektivně sloužit jako mechanismus k prosazování národních zájmů i pro ostatní 

členy V4, pokud předsednictví obstarává některá z dalších zemí skupiny. K 

nej obsáhlejším a nej aktuálnějším příspěvkům k metodám a strategiím 

prosazování českých zájmů v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

EU patří monografie Tomáše Weisse, z níž částečně vychází metodologie této 

práce (více níže).19

Druhým segmentem literatury, na němž se tato práce zakládá, je debata 

pojednávající o ESVČ. ESVČ, jako nové zahraničněpolitické těleso EU, poskytla 

badatelům širokou výzkumnou oblast. V souvislosti s ESVČ tak bylo dosud 

z různých úhlů pohledů a podtémat vypracováno značné množství akademických 

textů. Vzhledem k tomu, že právním základem ESVČ je Lisabonská smlouva a že 

samotná ESVČ byla oficiálně spuštěna 1. ledna 2011,20 veškerá tato literatura je

16 Jiří Malý, Petr Wawrosz, Karel Mráček, Ivana Dostálová, Globalizace, integrace a české národní zájmy (Praha: 
Professional Publishing, 2011).
17 Marek Neuman, „The Visegrád Group as a Vehicle for Promoting National Interests in the European Union: 
The Case of the Czech Republic“, Politics in Central Europe vol. 13, no. 1 (2017).
18 K předsednictví v Radě EU a prosazování národních zájmů také například Vít Beneš, Mats Braun „The Czech 
EU Policy: Domestic Political Context and Key Priorities“, Revista de Historia Actual vol. 9, no. 9 (2011).
19 Tomáš Weiss, Promoting National Priorities in EUForeign Policy: The Czech Republic’s Foreign Policy in the 
EU (Oxford: Routledge, 2017).
20 Od data spuštění ESVČ do „současnosti“ je vymezena i tato diplomová práce. Současností se rozumí termín 
odevzdám práce, tedy přelom roku 2019/2020.
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relativně nedávného data vzniku. Mezi akademickými texty převažují články, 

studie a empirické analýzy,21 ESVČ se ale věnuje také množství 

monotematických knih.22 O tématu částečně pojednávají rovněž obecnější 

publikace o evropské integraci.23 Velké množství zdrojů o zahraničněpolitickém 

tělese EU rovněž zveřejňuje sama ESVC.24

Část akademické debaty se věnuje institucionální roli ESVČ (spolu s postem 

Vysokého představitele) v rámci EU, tedy do jaké míry ji lze považovat za unijní 

instituci.25 Další autoři se věnovali tomu, zda ESVČ jedná 

v zahraničněpolitických otázkách nezávisle na členských státech,26 dále jak se 

s novou evropskou diplomatickou službou (z)mění Společná zahraniční a 

bezpečnostní politika EU.27 Podle publikace, která vznikla pod vedením Paula 

Quinna z College o f Europe, představuje ESVČ pro národní státy spíše doplnění 

a rozšíření jejich diplomatických služeb než konkurenci v podobě „evropského 

ministerstva zahraničí“ 28 Někdejší Vysoká představitelka Catherine Ashtonová

21 Formuszewiczová, Kumoch, The Practice o f  Appointing the Heads o f EU Delegations.', Karolina Pomorská, 
Anna E. Juncosová, „Manufacturing Esprit de Corps: The Case of the European External Action Service“, Journal 
o f Common Market Studies vol. 52, no. 2 (2014).; Vít Beneš, „The Czech Republic and the European External 
Action Service“. IN: Rosa Balfourová a Kristi Raiková (eds.), „The European External Action Service and 
National Diplomacies“, European Policy Centre.
22 Rosa Balfourová, Caterina Cartaová, Kristi Raiková, The European External Action Service and National 
Foreign Ministries: Convergence or Divergence? (Londýn: Routledge, 2015).; Jost-Henrik Morgenstem- 
Pomorski, The Contested Diplomacy o f  the European External Action Service: Inception (Oxford: Routledge, 
2018).; David Spence a Jozef Bátora, The European External Action Service: European Diplomacy Post- 
Westphalia (Londýn: Palgrave Macmillan, 2015).
23 Šlosarčík, Právní a politický systém Evropské unie.
24 Viz např.: Evropská služba pro vnější činnost, „High Representative Federica Mogherini announces senior
nominations“ (2019). Dostupné on-line [1. 11. 2019, 14:20]: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters- 
homepage/65182/high-representative-federica-mogherini-announces-senior-nominations_en.; Evropská služba 
pro vnější činnost. „EU in the World“. Dostupné on-line [24. 10. 2019, 14:36]:
https://eeas.emopa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en.; Evropská služba pro vnější činnost. 
„EU Special Representatives“. Dostupné on-line [30. 10. 2019, 13:14]:
https ://eeas. europa. eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20 Special%20Representatives.
25 Dan D. Vataman, „The Role of the European External Action Service in the EU’s Institutional System“,
Challenges o f  the Knowledge Society, May (2012). Dostupné on-line [29. 5. 2018, 11:14]:
https://papers.ssm.com/sol3/papers.cfm7abstract id=2206979.
26 Mark Furness, „Who Controls the European External Action Service - Agent Autonomy in EU External Policy“, 
European Foreign Affairs Review vol. 18, no. 1 (2013).
27 Paul Quinn a koi, „Making European Diplomacy Work: Can the EEAS Deliver?“, EU Diplomacy Papers 8
(2011). Dostupné on-line [30 4. 2018, 14:21]: https://www.coleurope.eu/system/files_force/research-
paper/edp_8_2011_quinn_0.pdf?download=l.; Tomáš Weiss, „Evropská služba pro vnější činnost a legitimita 
zahraniční politiky Evropské unie“, Mezinárodní vztahy vol. 47, no. 1 (2012).
28 Quinn a kol., „Making European Diplomacy Work“.

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/65182/high-representative-federica-mogherini-announces-senior-nominations_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/65182/high-representative-federica-mogherini-announces-senior-nominations_en
https://eeas.emopa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en
https://papers.ssm.com/sol3/papers.cfm7abstract
https://www.coleurope.eu/system/files_force/research-
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označila ESVČ za nástroj „tiché diplomacie“, což je podle textu Quinna a spol. 

pouze „pragmatický převlek, který (...) působí jako štít odvracející negativní 

kritiku nečinnosti.“29 Autoři uzavírají debatu o institucionální povaze ESVČ ve 

své publikaci s tím, že se jedná o kompromis mezi evropskou diplomatickou 

službou a diplomatickými sbory členských států.

Část autorů se již věnovala také personálnímu obsazování ESVČ. Někteří 

zjišťovali, do jaké míry se nové evropské diplomatické těleso názorově ztotožňuje 

a vytváří jednotný úřad, anebo zda jde spíše o platformu sdružující 28 různých 

diplomacií.30 Podle Karoliny Pomorské a Any E. Juncosové je vytvoření 

jednotného esprit de corps nezbytným předpokladem ke vzniku homogenního 

zahraničněpolitického orgánu.31 Podle závěrů studie je dosud největší problém 

v tom, že jednotliví pracovníci ESVČ mají různou kariérní minulost, jak již bylo 

zmíněno výše. To zapříčiňuje stav, kdy mezi zaměstnanci ESVČ chybí vzájemná 

důvěra.

Z výše uvedeného vyplývá, že personální obsazení a způsob výběru pracovníků 

je pro fungování ESVČ klíčové. Podle některých autorů jde o důležitý indikátor 

nezávislosti celého orgánu na ostatních unijních institucích a na členských 

státech.32 Další studie, která se zabývala obsazováním postů v ESVČ, tvrdí, že 

existují tři důvody, proč je nezbytné zkoumat původ zaměstnanců tohoto úřadu.33 

První důvod by se dal označit termínem „faktor jedince“, tedy že angažovanost 

jednotlivce může pozitivně ovlivnit prosazování zájmů členských států v EU. 

Zadruhé, profesní minulost pracovníků -  ať už v rámci institucí EU nebo 

diplomacie členského státu -  do menší či větší míry ovlivňuje jejich postoje.

29 Ibid., s. 7.
30 Pomorská, Juncosová, „Manufacturing Esprit de Corps: The Čase of the European Extemal Action Service“ .
31 Ibid.
32 Zuzana Murdochová, Jarle Trondal. „The Advance of a European Executive Order in Foreign Policy? 
Recruitment Practices in the European Extemal Action Service“. IN: David Spence, Jozef Bátora. The European 
ExternalAction Service: European Diplomacy Post-Westphalia (New York: Palgrave Macmillan, 2015), s. 106.
33 Zuzana Murdochová, Jarle Trondal, Stefan Ganzle, „Building Foreign Affairs Capacity in the EU: The 
Recruitment of Member State Officials to the European Extemal Action Service (EEAS)“, Public Administration 
vol. 92, no. 1 (2013).
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Zatřetí, obsazování postů uvnitř ESVČ napovídá, zda úřad není pouze 

„prodlouženou rukou“ některých členů EU.

V souvislosti s obsazováním postů v ESVČ byl již prostor věnován také 

národnostní a genderové rovnováze.34 Na nutnost zabývat se obsazováním postů 

unijních ambasadorů upozorňují rovněž polští výzkumníci Ryszarda 

Formuszewiczová a Jakub Kumoch, kteří upozorňují na silné pravomoci unijních 

ambasadorů, jež mohou některé členské státy vést ke snaze zajistit si tyto klíčové 

posty unijní diplomacie pro své občany.35 Toto tvrzení má navíc oporu 

v konkrétním aktu politického tělesa členského státu EU. Francie totiž před 

schválením konečné podoby nového zahraničněpolitického orgánu EU a 

v průběhu debat o způsobu výběru zaměstnanců ESVČ, explicitně oznámila, že 

určí svého kandidáta „na všechny úrovně organizace a že bude mít svého 

kandidáta na všechny posty“.36

Formuszewiczová s Kumochem předpokládají, že členové EU budou usilovat o 

unijní ambasadory zejména ve státech, v nichž mají specifické zájmy či k nimž je 

váže (koloniální) minulost.37 Například v afrických zemích v praxi velmi často 

obsazují posty unijních ambasadorů státy, které měly dříve v oblasti své 

koloniální panství. Francouzští diplomaté nezřídka působí jako vedoucí misí ve 

frankofonních zemích Afriky. Podobně je tomu v Severní a Jižní Americe, kde 

Španělsko, Portugalsko a Velká Británie, dříve nej významnější koloniální

34 Simon Duke, Sabina K. Langeová. „Achieving Geographical and Gender Balance in the European External
Action Service“, Directorate - General for External Policies o f  the Union: Policy Department (2013). Dostupné 
on-line [30 4. 2018, 15:49]: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/457106/EXPO- 
JOIN_ET(2013)457106_EN.pdf.; Tereza Novotná, „Where Have All the Women Gone? Women in EEAS and EU 
Delegations“, ISPI, Analysis No. 239, březen 2014. Dostupné on-line [11. 12. 2019, 15:49]:
https ://www. ispionline.it/it/documents/Analysis_239_%202014.pdf.
35 Formuszewiczová, Kumoch, The Practice o f Appointing the Heads o f EU Delegations, s. 9.
36Assemblée Nationale, „Rapport d’information déposé par la Commission des affaires européennes sur la réforme 
de la gouvernance de la politique extérieure de l ’Union européenne“ (2010). Dostupné on-line [20 6. 2018, 10:49]: 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/emope/rap-info/i2631 .asp.
37 Formuszewiczová, Kumoch, The Practice o f Appointing the Heads o f EU Delegations, s. 9.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/457106/EXPO-JOIN_ET(2013)457106_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/457106/EXPO-JOIN_ET(2013)457106_EN.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/emope/rap-info/i2631
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mocnosti v oblasti, držely v době vzniku studie nadpoloviční většinu všech 

unijních ambasadorů.38

Z analýzy dosavadního bádání vyplývá, že představa ESVČ jako národnostně 

zcela nestranného tělesa, které jedná „výhradně v zájmu Unie“,39 je spíše ideální 

model než odraz reality. Ukazuje se totiž, že řada států usiluje o své unijní 

ambasadory v konkrétních zemích a v praxi tyto posty také obsazují. Obsazení 

vedoucího postu na unijní ambasádě skýtá pro členský stát potenciálně celou řadu 

příležitostí. Malé a středně velké země EU tímto například mohou částečně 

kompenzovat svou řídkou síť diplomatického zastoupení, jelikož občané 

takového člena EU mohou v rámci evropské diplomacie působit na místech, do 

nichž by se pod národní vlajkou nemohli dostat. Diplomaté působící na 

významných pozicích tak mohou pro svůj stát získávat unikátní informace a 

zkušenosti, které mohou po návratu zúročit v národní diplomatické službě, 

případně je přímo komunikovat svému domovskému úřadu. Tento proces může 

mít pozitivní vliv na úspěšnost státu v zahraniční politice, jeho materiální zájmy, 

apod.

Další motivací pro obsazování postů unijních ambasadorů může být pro členské 

státy vylepšení jejich pozice v rámci EU. Obsazení klíčové pozice v rámci EU je 

důležité pro renomé a status země. Členské státy mohou rovněž usilovat o klíčové 

pozice ve třetích zemích, které jsou prioritní z hlediska politik EU, aby získaly 

větší vliv v EU samotné. Ten mohou následně využívat ve svůj prospěch při 

vyjednávání (i o jiných věcech) v rámci evropského bloku. Jinými slovy, úspěšné 

angažmá na důležitém postu (samozřejmě nejen na pozici unijního ambasadora) 

může celkově zlepšit obraz země v EU. Úspěšnost občanů daného státu lze vnímat 

i zpětně -  jako prostředek ke zlepšení vnímání a přístupu veřejnosti k EU.

38 Ibid., s. 17-19.
39 Úřední věstník Evropské unie, „Rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2010“.
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Kombinace výše zmíněných faktorů vede členské státy EU k cíleným aktivitám 

v této věci. Racionalitu jednoho z členských států explicitně potvrzuje již zmíněný 

výnos dolní komory francouzského parlamentu. Implicitně je to zřejmé rovněž na 

příkladech Španělska, Portugalska nebo Velké Británie při porovnání mapy světa 

podle toho, jaké národnosti je unijní ambasador v dané zemi, s mapou bývalých 

koloniálních impérií.40 Zatímco priority některých členských států EU 

v souvislosti s unijními ambasadory jsou již v odborné literatuře diskutovány, 

zájmům ČR v této oblasti se dlouho žádný z autorů nevěnoval.

V poslední době se však zájem o toto téma zvyšuje. Nezávisle na sobě se 

v současnosti problematikou zabývají badatelé z Asociace pro mezinárodní 

otázky41 a také výzkumníci z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. 

Posledně jmenovaní téma zastoupení Čechů v institucích EU (vč. ESVČ) 

zpracovávají v projektu financovaném Technologickou agenturou České 

republiky.42 Výstup z žádného z těchto projektů ovšem před dokončením 

předložené diplomové práce nebyl zveřejněn. Práce na posledně jmenovaných 

studiích svědčí o vzrůstajícím badatelském zájmu o toto téma v posledním roce a 

také o jeho relevanci. I přes současný zájem výzkumníků, téma této diplomové 

práce zůstává originální jak obsahově (kvalitativním zaměřením pouze na posty 

unijních ambasadorů), tak svým komplexním metodologickým rámcem.

40 Formuszewiczová, Kumoch, The Practice ofAppointing the Heads ofEUDelegations. s. 18.
41 Vít Dostál, „Kde má Česko zájmy, nemá „své“ evropské diplomaty“, Euractiv.cz (2019). Dostupné on-line [15. 
12. 2019,12:11]: https://euractiv.cz/section/cr-v-evropske-unii/opinion/kde-ma-cesko-zajmy-nema-sve-evropske- 
diplomaty/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null.
42 Projektu se účastní i vedoucí této diplomové práce Jan Homát, jenž ve vznikajícím policy páperu analyzuje 
nedostatky personální politiky ČR v ESVČ a zpracovává doporučení, jak tento stav změnit. Pro účely této 
diplomové práce poskytl Jan Hornát autorovi textu krátký rozhovor, v němž přibližuje závěry své kapitoly.

Euractiv.cz
https://euractiv.cz/section/cr-v-evropske-unii/opinion/kde-ma-cesko-zajmy-nema-sve-evropske-diplomaty/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
https://euractiv.cz/section/cr-v-evropske-unii/opinion/kde-ma-cesko-zajmy-nema-sve-evropske-diplomaty/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
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1.1 Teoretické ukotvení a metodologie

Část odborných textů, které se dosud zabývaly personálními otázkami 

v ESVČ, lze považovat za empirické studie bez širšího teoretického ukotvení.43 

Za nejkomplexnější příspěvek co do teoretické části lze považovat publikaci, za 

níž stojí think tank nesoucí název European policy centre44 Dílo zkoumá vztah 

mezi národními diplomaciemi a ESVČ na 14 případových studiích, které jsou 

zaměřeny na jednotlivé členské státy, včetně ČR.45 Teoretickým východiskem 

zmíněného textu je koncept socializace v mezinárodních vztazích a evropských 

studiích 46

Podle uvedené teorie mohou státy své zájmy prosazovat tím, že jednotliví aktéři 

se začleňují do zavedené mezinárodní instituce a osvojují si její normy a vzorce 

chování. Následně může docházet ke konvergenci daného sektoru, v tomto 

případě Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU, a do jisté míry i ke 

smazávání rozdílů mezi národní a evropskou zahraniční politikou. Celý proces ale 

může fungovat i obráceně, kdy jeden aktér promítá svá stanoviska na celé těleso 

a tím prosazuje partikulární zájmy. K tomu je využívána například metoda 

takzvané strategické kalkulace {strategie calculation), kdy aktéři „pečlivě 

kalkulují a snaží se maximalizovat své zájmy tím, že přizpůsobují své chování 

normám a pravidlům, které preferuje mezinárodní společenství“ .47

43 Formuszewiczová, Kumoch, The Practice o f Appointing the Heads o f EU D elegationsDuke, Langeová, 
„Achieving Geographical and Gender Balance in the European External Action Service.“
44 Rosa Balfourová a Kristi Raiková, „Introduction“. IN: Rosa Balfourová a Kristi Raiková, „The European
External Action Service and National Diplomacies“, European Policy Centre, issue paper no. 73 (2013), s. 3. 
Dostupné on-line [15. 11. 2018, 12:11]:
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_3385_the_eeas_and_national_diplomacies.pdf7doc_idM342.
45 Beneš, „The Czech Republic and the European External Action Service“.
46 Jeffrey T. Checkel, „International Institutions and Socialization in Emope: Introduction and Framework“, 
International Organization 59, Fall 2005.
47 Ibid., s. 809.

http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_3385_the_eeas_and_national_diplomacies.pdf7doc_idM342


20

Teorie socializace by byla vhodným východiskem této práce, pokud by jejím 

cílem byla analýza chování českých unijních ambasadorů v ESVČ a jejich vliv na 

prosazování českých zájmů vunijní zahraniční politice. Jinými slovy, teorie 

socializace je vhodnější pro evaluaci vlivu českých diplomatů ve službě ESVC. 

Tato práce se ovšem zaměřuje na perspektivu ČR. Konkrétněji na formální i 

neformální možnosti, které se zemi nabízejí při prosazování svých občanů na 

klíčová místa v ESVČ.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že za hlavního aktéra je v této práci považován 

stát, nikoliv jedinec, jak předpokládá teorie socializace. Členské státy EU jsou 

v tomto textu chápány jako racionální aktéři, kteří se prostřednictvím 

personálního obsazení klíčových postů v jedné z unijních institucí snaží 

maximalizovat svůj vliv. Chování států, jak je bráno v této práci, odpovídá logice 

teorie realismu.48 Státy podle tohoto přístupu usilují zejména o prosazování 

vlastních cílů, bez ohledu na zájmy jiných aktérů nebo lidstva jako celku.49 Jejich 

motivace k tomuto chování je někdy přisuzována přirozenosti lidské povahy, jež 

je vedena touhou po moci,50 jindy je ospravedlňována snahou aktérů o přežití 

v anarchii mezinárodních vztahů.51

Z hlediska formy je tato diplomová práce koncipována jako takzvaná 

disciplinovaná interpretativní studie. Tento typ jednopřípadové studie se 

vyznačuje tím, že konkrétní výzkumný problém je sledován prostřednictvím již 

etablované teorie, která ještě nebyla využita ke studiu zvoleného fenoménu.52 

Zvolený teoretický přístup neslouží k výzkumu, v němž by byla potvrzena či

48 Scott Burchill, The National Interest in International Relations Theory (Londýn: Palgrave Macmillan UK, 
2005).
49 Což je v kontrastu se zastánci teorie liberalismu, kteří usilují o volný obchod a globalizaci, a zároveň se 
domnívají, že stát by neměl mít zájmy sám o sobě, ale měl by fungovat jako prostředek k volnému obchodu a k 
vytvoření „globální komunity“.
50 Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace (New York: A. A. Knopf, 
1948).
51 Kenneth N. Waltz, Theory o f International Politics (Reading: Addison-Wesley Pub. Co., 1979).
52 Michal Kořán, „Jednopřípadová studie“. IN: Drulák, Petr a kol., Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie 
v politologii a mezinárodních vztazích (Praha: Portál, 2008), s. 34.



21

vyvrácena teorie. Teorie zde slouží jen jako „vodítko pro identifikování hlavních 

procesů a proměnných v rámci případu“ .53

Jako vodítko a prostředek ke kvantifikaci českého lobbyingu poslouží již zmíněná 

Weissova monografie.54 Autor rozlišuje tři různé lobbovací strategie, které ČR 

(případně další „menší členské státy“) využívá k prosazování své 

zahraničněpolitické priority v EU, což aplikuje na příklady mezinárodního 

obchodu, Evropské politiky sousedství, demokracie a lidských práv a Společné 

bezpečnostní a obranné politiky EU.

První postup autor označuje spojením „strategie, které se zaměřují na konkrétní 

projednávaný dokument“ .55 Tím je myšlen lobbying u aktérů, kteří o problematice 

rozhodují. Cílem takové aktivity je pomocí pádné argumentace získat vliv a 

ovlivnit pozici těchto aktérů ve prospěch (nebo naopak v neprospěch) 

projednávané problematiky v průběhu rozhodovacího procesu. Za modelovou 

situaci, při níž je využita tato metoda, lze v našem případě označit lobbying u 

Vysoké představitelky v průběhu výběru unijních ambasadorů (detailně o 

výběrovém řízení níže).

Zadruhé jde o metodu „včasného varování“, čímž se rozumí monitoring a sběr 

informací, na základě čehož se lze podílet na rozhodovacím procesu od jeho 

počátku a maximalizovat vliv aktéra na projednávaný dokument.56 Sběr informací 

probíhá zejména na základě neformální komunikace v rámci evropských institucí. 

Analogicky, za „včasné varování“ lze označit situaci, kdy jsou pečlivě 

monitorovány nově vypsané pozice na unijní ambasadory. Ve chvíli, kdy dojde 

k vypsání místa unijního ambasadora v zemi prioritního zájmu pro ČR, může začít

53 Ibid.
54 Weiss, Promoting National Priorities in EU Foreign Policy.
55 Ibid., s.ll.
56 Ibid.
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prosazování konkrétního kandidáta na tuto pozici od samého počátku výběrového 

cyklu.

Třetí strategií je snaha získat „status insidera“, tedy pozici, z níž lze explicitně 

ovlivnit projednávanou problematiku.57 Jednotliví lobbující aktéři se mohou stát 

insidery na základě své specifické znalosti, získaných informací nebo 

angažovanosti. Za využití metody insidera lze označit situaci, kdy český občan 

zasedá ve výběrové komisi, která se podílí na selekci kandidátů na nové unijní 

ambasadory.

Metodologicky tato práce kombinuje využití stávajícího konceptu a vytvoření 

vlastní kategorizace. Nad rámec Weissovy typologie autor v práci sestavuje 

vlastní kategorizaci teritoriálních priorit české zahraniční politiky. Autor 

rozděluje kritéria, podle nichž definuje priority české zahraniční politiky, do osmi 

skupin.58 Díky kategorizaci je možné definovat prioritní země z hlediska české 

zahraniční politiky a od nich následně odvodit české zájmy v prosazování občanů 

na pozice unijních ambasadorů. Vypracována je s využitím metody obsahové 

analýzy strategických dokumentů ČR a vybrané sekundární literatury 

pojednávající o národních zájmech (viz výše).

Zmíněná východiska jsou následně konfrontována s dosavadními úspěchy ČR 

v obsazování postů unijních ambasadorů jejími občany. Jinými slovy, bude 

zjištěno, zda země, které jsou považovány za klíčové pro českou zahraniční 

politiku, korespondují s tím, ve kterých zemích ČR dosud obsazovala posty 

unijních ambasadorů, a s tím, do kterých destinací se úspěšní čeští kandidáti 

v rámci diplomacie EU hlásili.

57 Ibid., s. 11-12.
58 První skupinu tvoří geografie, kulturní, jazyková a historická spřízněnost, druhou transformační a rozvojová 
pomoc, třetí ekonomická síla, čtvrtou český export, pátou české zahraniční investice, šestou geopolitika, sedmou 
energetika a poslední osmou tzv. speciální vztahy. Detailně je kategorizace rozpracována v první kapitole této 
práce. Viz také Příloha č. 3.
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Čeští občané dosud uspěli ve výběrovém řízení na pozici unijního ambasadora 

šestkrát -  Robert Kopecký (Guyana), Marek Skolil (Alžírsko), Jana Hybášková 

(Irák, později Namibie), Tomáš Uličný (Súdán, později Angola). V těchto 

případech, vedle zasazení destinací do zmiňované kategorizace, bude zkoumáno, 

jakým způsobem se ČR angažovala ve prospěch jednotlivých ambasadorů a jakou 

strategii k tomu použila.

Výzkumné otázky této práce jsou tedy následující: Prosazuje ČR, podobně jako  

jiné členské státy EU, své kandidáty na pozici unijních ambasadorů v zemích 

svého prioritního zájmu? Jakou aktivitu ČR ve svém lobbyingu vyvíjí, respektive 

jakou strategii dle Weissovy kategorizace využívá? Hypotéza práce je následující: 

ČR prosazuje své kandidáty na post unijních ambasadorů v zemích svého 

prioritního zájmu, podobně jako ostatní členské státy EU, nicméně zatím 

neúspěšně.

Odpovědi na výzkumné otázky vycházejí z empirické části práce. Data byla 

získána na základě rozhovorů s pracovníky MZV ČR, Stálého zastoupení ČR při 

EU (dále jen Stálé zastoupení) a Úřadu vlády. Jednalo se o polostrukturované 

rozhovory, což je kvalitativní metoda, která se pro analýzu lobbovacích strategií 

ČR hodí nejlépe. Polostrukturované rozhovory jsou, oproti plně strukturovaným i 

volným diskurzivním rozhovorům, vhodné z toho důvodu, že respondenti nejsou 

limitováni pevně daným seznamem otázek, ale naopak se od nich mohou částečně 

odchýlit a poskytnout autorovi hlubší poznatky. Zároveň určitá strukturace 

rozhovoru byla žádoucí z důvodu, aby se dotazovaní příliš neodchylovali od 

meritu věci. Polostrukturované rozhovory rovněž umožňovaly autorovi této práce 

upravovat seznam otázek „na míru“ jednotlivým respondentům.

Z hlediska možnosti zpracování zvoleného tématu ve formě diplomové práce bylo 

kvůli nedostatku dostupných materiálů nezbytné získat data na základě 

rozhovorů. Tato metoda, s přihlédnutím k tématu práce, má ovšem kromě výhod,
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také některé nedostatky. Jedna z výhod pramení z úzkého vymezení tématu. 

Jelikož v pozici unijního ambasadora dosud působili pouze čtyři Češi a této 

problematice se v orgánech české státní správy věnují pouze jednotky lidí, bylo 

možné při zpracovávání této práce oslovit téměř všechny osoby, které jsou pro 

téma výzkumu významné.

Z hlavní výhody zvolené metody vyplývají ovšem její nedostatky. Vzhledem 

k tomu, že relevantních odborníků na toto téma je velmi omezené množství a k 

situaci, kdy Čech obsadil nej důležitější pozici na unijním zastoupení, došlo jen 

v jednotkách případů, může být zavádějící vyvozovat z odpovědí respondentů 

závěry s obecnější platností. Dalším problémem je fakt, že respondenti jsou 

osoby, které aktuálně mají konkrétní institucionální zázemí (převážně v rámci 

MZV ČR) a závazky. V některých bodech mohou být respondenti vázáni 

mlčenlivostí nebo jednoduše o některých aspektech problematiky nechtějí 

hovořit, a tak existuje pravděpodobnost, že některé podstatné informace zůstanou 

autorovi této práce zamlčeny. Do vnímání tématu také promítají své profesní i 

osobní zkušenosti a v neposlední řadě rovněž perspektivu svých (ne)naplněných 

ambicí. To vše vede k tomu, že výpovědi jsou pouze subjektivní interpretací. S 

vědomím, že se nejedná o objektivní popis „pravdy“, ale jde o osobní zkušeností 

poznamenané zhodnocení konkrétního fenoménu, autor této práce rozhovory 

zpracovával.

Pro účely této diplomové práce byly vytipovány a osloveny osoby z útvarů napříč 

organizační strukturou MZV ČR, Stálého zastoupení a Úřadu vlády.59 Celkem 

bylo s poptávkou rozhovoru osloveno 13 odborníků,60 devět z nich institucionálně 

pochází z MZV ČR (bez Stálého zastoupení), dva z Úřadu vlády, jeden ze Stálého 

zastoupení a jeden aktuálně působí v ESVČ (ovšem s vazbou na MZV ČR).

59 Přestože šije autor vědom toho, že organizačně spadá Stálé zastoupení pod MZV ČR, v zájmu větší přehlednosti 
je v tomto případě uvedeno i konkrétní působiště.
60 Jejich gender zde není uveden -  označení ambasador, expert, odborník, osoba, pracovník, respondent, 
zaměstnanec, zdroj, aj. tak může označovat osoby obou pohlaví.
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Celkově byla úspěšnost poptávání rozhovorů téměř padesátiprocentní, jelikož 

z 13 oslovených pracovníků šest rozhovor poskytlo.

Čtyři z respondentů pochází z MZV ČR. Jedná se o tři bývalé české unijní 

ambasadory, kteří se již ze svého působení v rámci ESVČ vrátili zpět do tuzemské 

diplomatické služby. Jednou z těchto osob je Jana Hybášková, která jako jediná 

z respondentů nevyužila možnosti anonymizace odpovědí. V jednom případě šlo 

o zaměstnance Personálního odboru MZV ČR.61 Jeden rozhovor byl proveden se 

zaměstnancem Úřadu vlády, konkrétněji šlo o zástupce Odboru koordinace 

hospodářských politik EU. Šestým respondentem byl člověk působící na Stálém 

zastoupení v Bruselu.62

Zbylých sedm vytipovaných expertů rozhovor neposkytlo. Ve čtyřech případech 

(všechny z MZV ČR) oslovení sdělili, že k tomuto tématu existuje relevantnější 

respondent a část z nich uvedla, že se touto problematikou zajímají velmi 

okrajově.63 Shodně pak tato čtveřice odkázala na Janu Hybáškovou, „která je na 

MZV [ČR] tou nejpovolanější“ v této věci.64 Ve třech případech osoby na 

autorovu poptávku prostřednictvím e-mailové korespondence nereagovaly. 

Jednalo se v jednom případě o zaměstnance MZV ČR, ve druhém o člověka 

působícího v ESVČ (s vazbou na MZV ČR) a ve třetím o zaměstnance Úřadu 

vlády.65 Všechny rozhovory byly realizovány mezi 11. listopadem 2019 a 3. 

prosincem 2019.66

61 V tomto případě byl původně s poptávkou osloven výše postavený zaměstnanec tohoto odboru, nicméně na 
poslední chvíli se rozhovoru z důvodu pracovního vytížení původně osloveného respondenta zhostil jiný pracovník 
tohoto odboru.
62 Odpovědi tohoto respondenta byly zpracovány v kooperaci s dalším zaměstnancem Stálého zastoupení.
63 Dvě z těchto čtyř osob autor oslovii prostřednictvím jednoho e-mailu, který byl zaslán na sekretariát odboru 
MZV ČR, pod nějž oba zaměstnanci spadají.
64 Světlana Doboszová, „Rozhovor k diplomové práci“, Odbor kanceláře státního tajemníka a koncepčního řízení 
ve věcech služby, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, e-mailová zpráva adresovaná autorovi, 19. 11. 2019.
65 U osoby z ESVČ je pravděpodobné, že se k ní poptávka k rozhovoru ani nedostala, neboť autor ji oslovil 
prostřednictvím e-mailové adresy s doménou MZV ČR, kterou, lze se domnívat, v současné době nevyužívá.
66 Před poskytnutím rozhovoru byli všichni respondenti informováni, za jakým účelem své výpovědi poskytují. 
Rovněž jim  byla v zájmu výzkumných cílů a také jejich ochrany nabídnuta anonymizace rozhovorů, čehož všichni 
aktéři, s výjimkou již zmíněné Jany Hybáškové, využili. Přestože ve výše uvedeném výčtu respondentů není příliš 
složité, zejména u bývalých unijních ambasadorů, dohledat, o koho konkrétně se jedná, dále v textu jsou
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Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. První část je věnována českým 

zájmům v zahraničněpolitické oblasti a dochází v ní k sestavení zmiňované 

kategorizace teritoriálních priorit ČR. Druhá část práce přibližuje působení a 

poslání ESVČ, unijních ambasadorů a dalších pracovníků diplomacie EU. Třetí 

část je věnována aktivitám a strategiím ČR při prosazování Čechů na pozice 

unijních ambasadorů.

v poznámce pod čarou odkazy na konkrétní výpovědi transformovány do anonymní podoby (bez uvedení 
konkrétního odboru, teritoria či pozice pracovníka ve struktuře domovského úřadu), aby na základě odpovědí 
nedošlo k poškození respondentů.
V případech, kdy to bylo z technického hlediska možné, proběhlo dotazování ve formě osobního rozhovoru 
v Praze. K tomuto došlo ve třech případech. U respondentů, kteří aktuálně působí v zahraničí, nebyly odpovědi 
získány na základě osobního setkám. V případě pracovníka Stálého zastoupení byly odpovědi na zaslané otázky 
autorovi poskytnuty přes e-mail. Ve dvou případech, kdy byli osloveni pracovníci MZV ČR, kteří aktuálně 
nepůsobí v ČR, proběhl rozhovor přes mobilní aplikaci WhatsApp, přes níž byly uskutečněny videohovory (i 
v těchto případech autor tohoto textu z důvodu ochrany respondentů na příslušných místech v poznámce pod čarou 
uvádí, že rozhovor proběhl v Praze). Informace získané z rozhovorů budou použity pouze pro účely této diplomové 
práce, o čemž byli respondenti řádně poučeni.
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v
2 České zájmy v zahraniční politice

Abychom mohli zkoumat, zda ČR prosazuje do čela unijních ambasád ve 

třetích zemích své kandidáty, je třeba nejprve definovat, které země vnímá jako 

prioritní a do kterých zemí by mohla, z důvodů zmíněných v Úvodu, potenciálně 

prosazovat svého unijního ambasadora. Autor této práce definuje prioritní země 

pro ČR na základě analýzy ministerských i vládních strategických koncepcí a 

vybrané akademické literatury. Komplexní rozbor doplňuje několik 

žurnalistických příspěvků, které ucelují celkový obraz teritoriálního pojetí české 

zahraniční politiky.

Národní zájem je velmi nadužívaný a volný pojem, který může zahrnovat velké 

množství oblastí a témat a pod nějž se dá zahrnout obsáhlá agenda.67 Jde také o 

velmi zneužívané slovní spojení, které je (zejména v politické rovině) do značné 

míry zprofanované a nicneříkající.68 Autoři, kteří se ve svých textech zabývají 

národními zájmy, si rovněž kladou otázku, zda existují jednotné národní zájmy, 

nebo zda jednotlivé politické a myšlenkové směry, socioekonomické nebo věkové 

skupiny mají své národní zájmy.69

Přestože tento text sleduje zejména empirickou rovinu českých 

zahraničněpolitických priorit, z výše uvedeného vyplývá, že téma národních 

zájmů nelze uchopit bez alespoň základního náčrtu teoretických východisek ve 

studiu tohoto fenoménu. Obecně nejpřijímanější výzkumnou základnou mezi 

autory, kteří se věnují tematice českých zájmů, je definice Petra Druláka, podle 

nějž národní zájem musí splňovat tři kritéria. „Politika naplňující národní zájem

67 Jaroslav Spurný, „Co Čechy spojuje: Politici se rozhodli najít náš národní zájem“, Respekt, 19/2018. Dostupné 
on-line [25. 9. 2019, 15:28]: https://www.respekt.cz/tydenik/2018/19/co-cechy-spojuje.
68 Petr Drulák, „Úvod“. IN: Petr Drulák, Vít Střítecký a kol., Hledání českých zájmů: Mezinárodní bezpečnost 
(Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010), s. 7.; Jan Eichler, Nik Hynek, „Obnova Afghánistánu: Bezpečnostní 
kontext české účasti“. IN: Petr Drulák, Vít Střítecký a kol., Hledání českých zájmů: Mezinárodní bezpečnost 
(Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010), s. 121.
69 Spurný, „Co Čechy spojuje“.; Eichler, Hynek, „Obnova Afghánistánu“, s. 121.

https://www.respekt.cz/tydenik/2018/19/co-cechy-spojuje
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by se (...) měla týkat společensky významných otázek, měla by se těšit shodě 

hlavních politických aktérů a měla by být přijatelná z hlediska mezinárodního 

společenství“ .70 V souvislosti se zkoumáním národních zájmů se rovněž lze setkat 

s termínem politika nezájmu, který označuje situaci, kdy země nedokáže 

prosazovat cíle, které považuje za své priority.71 Od Drulákovy definice národního 

zájmu se odvíjí také spojení vlastní národní zájem, který nepovažuje za relevantní 

kritérium mezinárodní přijatelnosti, ale kombinuje zájem veřejnosti, vlády a 

v úvahu bere také diskusi s vládní opozicí.72

Právě výše zmíněná diskuse napříč politickým spektrem a aplikace 

nadstranického přístupu ke vztahům s vnějšími aktéry české zahraniční politice 

podle mnohých autorů chybí, stejně jako dlouhodobější hloubková strategická 

vize.73 Nebylo tomu tak ovšem vždy, neboť československá/česká zahraniční 

politika nebyla vždy sužována absencí širšího strategického rámce. Po sametové 

revoluci se stal leitmotivem země „návrat do Evropy“ . Napříč společností 

panovala shoda, že se země nejlépe zbaví své komunistické minulosti tím, že se 

integruje do euroatlantických struktur. Tato snaha byla završena v letech 1999, 

kdy ČR vstoupila do Severoatlantické aliance (NATO), a 2004, kdy se země stala 

součástí EU. Po dosažení těchto cílů se však o dalších „velkých“ národních 

zájmech přestalo diskutovat. Dle některých názorů se od té doby národní zájmy 

ČR začaly zjednodušeně přirovnávat k materiálním zájmům země.74 Rovněž v ČR 

ustala (nebo ani pořádně nezačala) debata o tom, jakou formu by měla mít EU, co 

od našeho členství, kromě čerpání unijních fondů, očekáváme či jaká by měla být

70 Drulák, „Úvod“, s. 13.
71 Ibid., s. 8.
72 Eichler, Hynek, „Obnova Afghánistánu“, s. 121.
73 Viz např. Vladimír Handl, „Češi a Němci jako spojenci: Sbližování strategické kultury“. IN: Petr Drulák, Vít 
Střítecký a kol., Hledám českých zájmů: Mezinárodní bezpečnost (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010), s. 
134.; Weiss, Promoting National Priorities in EUForeign Policy, Vít Střítecký, „Závěr“. IN: Vít Střítecký a kol., 
Česká zahraniční politika: Mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou (Praha: Ústav mezinárodních 
vztahů, 2011), 205.
74 Erik Tabery, Opuštěná společnost: Česká cesta od Masaryka po Beneše (Praha: Paseka, 2017), s. 182.
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role NATO.75 Formovat a formulovat českou zahraniční politikuje tak v současné 

době nejobtížnější nejméně od roku 1989.76

Obecně je ČR, nad rámec jasně deklarované příslušnosti k euroatlantickému 

prostoru, v zahraniční politice tematicky zaměřena zejména na lidská práva, 

demokracii, multilateralismus, boj s mezinárodním terorismem, volný obchod, 

pomoc transformujícím a rozvíjejícím se zemím a dodržování mezinárodního 

práva.77 Debata o národních zájmech je v ČR tradičně rozdělena mezi „atlantisty“, 

kteří kladou důraz na (vojenské) spojenectví se Spojenými státy, a „europeisty“, 

kteří upřednostňují unijní rozměr obrany a zahraniční politiky.78 Část společnosti 

tradičně pléduje rovněž za „východní“ orientaci české zahraniční politiky. 

Apolitický přístup bez ideologického podtextu a konsensus mezi těmito 

dominujícími směry lze najít ve strategických dokumentech ČR.

2.1 Geografie

ČR je v evropském měřítku střední a v globálním malou zemí.79 Od toho se 

odvíjí geografický záběr české zahraniční politiky, která je finančně a lidsky 

limitována, kvůli čemuž je země nucena stanovit „omezený počet teritoriálních 

(...) priorit“ .80 Základním determinantem zahraniční politiky každé země je její 

geografická poloha a orientace na sousedy a „blízké zahraničí“ .81 Pomineme-li

75 Weiss, Promoting National Priorities in EUForeign Policy, s. 21; Spurný, „Co Čechy spojuje“.
76 Vít Borčany, Vít Dostál, „Vrávorám české zahraniční politiky“. IN: Agenda pro českou zahraniční politiku 2018 
(Praha: Asociace pro mezinárodní otázky, 2018), s. 13.
77 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, „Koncepce zahraniční politiky“.; Weiss, Promoting National Priorities in 
EU Foreign Policy, s. 22-23.
78 Handl, „Češi a Němci jako spojenci“, s. 135.
79 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, „Koncepce zahraniční politiky“, s. 2.
80 Ibid.
81 Tim Marshall, V zajetí geografie: Jak lze pomocí deseti map pochopit světovou politiku (Praha: Rybka 
Publishers, 2018).; Filip Tesař, „Rovní a rovnější: Je nám blízký Balkán nebo jen jeho část?“. IN: Vít Střítecký a 
kol., Česká zahraniční politika: Mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou (Praha: Ustav 
mezinárodních vztahů, 2011), s. 98.
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české sousedy a nejbližší členské země EU od českých hranic, v nichž ESVČ 

z logických důvodů nemá zastupitelské úřady (viz následující kapitola), za 

přirozeně prioritní země pro ČR z hlediska geografie lze považovat státy 

Východního partnerství a západního Balkánu.

Geografická podmíněnost při výběru prioritních partnerů pro ČR se odráží 

v českých víceletých strategických dokumentech. Východní partnerství a západní 

Balkán jsou považovány za klíčové (mimounijní) oblasti například ve 

vládní Bezpečnostní strategii ČR z roku 2015.82 Střední, jihovýchodní a východní 

Evropa jsou pak definovány jako prioritní regiony v Koncepci zahraniční politiky 

ČR z produkce ministerstva zahraničí.83 Na tomtéž se shodují některé odborné 

publikace pojednávající o české zahraniční politice, které popisují Východní 

partnerství a západní Balkán jako „dlouhodobě vzývané priority české zahraniční 

politiky“ nebo „deklarovanou českou prioritu“ .84 Za „významnou bilaterální 

prioritu“ považuje česká diplomacie rovněž vztahy s Izraelem, který je jejím 

klíčovým spojencem na Blízkém východě.85 Dle některých názorů dochází ze 

strany ČR až k „nekritické podpoře“ Izraele.86

Ani jedno z jmenovaných regionálních uskupení není homogenním celkem, 

naopak mezi jednotlivými státy jsou velké rozdíly, které se odrážejí také v českém 

zahraničněpolitickém přístupu k nim. Pomyslnými spojenci „první kategorie“ 

z členských zemí Východního partnerství jsou pro ČR země dlouhodobě 

prounijně naladěné, tedy Ukrajina, Moldavsko a Gruzie.87 Bělorusko, Arménii a 

Ázerbájdžán pojí s ČR částečně geografická poloha a právě členství ve 

Východním partnerství, které vzniklo při českém předsednictví v Radě EU v roce

82 Úřad vlády ČR, „Bezpečnostní strategie České republiky“ (2015), s. 15. Dostupné on-line [8. 10. 2019, 16:07]: 
https://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/bezpecnostni-strategie-2015.pdf.
83 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, „Koncepce zahraniční politiky“, s. 12.
84 Střítecký, „Závěr“, s. 205.; Borčany, Dostál, „Vrávorání české zahraniční politiky“, s. 15.
85 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, „Koncepce zahraniční politiky“, s. 15-16.
86 Borčany, Dostál, „Vrávorání české zahraniční politiky“, s. 15.
87 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, „Koncepce zahraniční politiky“, s. 14.

https://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/bezpecnostni-strategie-2015.pdf
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2009. Politicky jsou ovšem tyto země od ČR vzdálenější než zmiňovaný 

„proevropský trojlístek“ .

2.2 Kultura, historie a transformační a rozvojová pomoc

Geografická poloha je sice podstatným, nicméně samozřejmě není jediným 

předpokladem pro formování zahraničněpolitických priorit. Východní partnerství 

i západní Balkán jsou pro ČR významné, kromě své geografické blízkosti, rovněž 

silnými historickými, ekonomickými, společenskými, jazykovými a kulturními 

vazbami. Z komplexní analýzy, která na šesti parametrech (obchod, 

kulturněhistorická blízkost, existence krajanských komunit, veřejná sféra, 

politická sféra, exekutiva) a celé řadě proměnných měřila všestranné vazby ČR 

na jednotlivé balkánské země, vyplývá, že nejblíže (z nečlenských zemí EU) má 

ČR k Srbsku.88 S velkým odstupem následuje Bosna a Hercegovina, naopak jako 

nej vzdálenější se z analýzy jeví Kosovo, jehož zahraničněpolitické vztahy 

zatěžuje sporné postavení v rámci mezinárodního práva.89

Balkánské země jsou v hledáčku české diplomacie a výkonné moci také 

v souvislosti s rozvojovou a transformační pomocí, jejíž rozsah je dalším 

indikátorem vztahu ČR se zahraničními partnery.90 Mezi prioritními zeměmi a 

významnými beneficienty rozvojové a transformační pomoci ČR dlouhodobě 

figuruje Srbsko.91 Vedle něj až do roku 2018 ČR výrazně podporovala Kosovo a 

Mongolsko.92 Tyto „dosavadní prioritní země“ se nyní ve vztahu k české

88 Tesař, „Rovní a rovnější: Je nám blízký Balkán nebo jen jeho část?“, s. 111.
89 Ibid.
90 Ibid., s. 108.
91 Velvyslanectví České republiky v Bělehradě, „Zahraniční rozvojová a transformační spolupráce“. Dostupné On
line [8. 10. 2019, 15:47]: https://www.mzv.cz/belgrade/cz/zahranicni_rozvojova_spoluprace/index.html.
92 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, „Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky: 2018-2030“,
s. 12. Dostupné on-line [8. 10. 2019, 15:50]: http://www.czechaid.cz/wp-
content/uploads/2016/09/Strategie_ZRS_CR_2018-2030.pdf.

https://www.mzv.cz/belgrade/cz/zahranicni_rozvojova_spoluprace/index.html
http://www.czechaid.cz/wp-
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rozvojové a transformační pomoci nacházejí v přechodném období, kdy do roku 

2020 využívají dofinancování posledních projektů. MZV ČR ve svém aktuálním 

strategickém plánu definuje jako nové prioritní země pro roky 2018-2030 Bosnu 

a Hercegovinu, Etiopii, Gruzii, Kambodžu, Moldavsko a Zambii.93

2.3 Obchod, investice, velikost ekonomiky a mezinárodní postavení

Teritoriální záběr české diplomacie se rovněž odvíjí od obchodní výměny, 

objemu investic, velikosti ekonomik a mezinárodního postavení jednotlivých 

zemí. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve své Exportní strategii ČR 2012- 

2020 definuje prioritní trhy, na něž by se země měla zaměřit, aby snížila svou 

ekonomickou závislost na obchodu se zeměmi EU.94 Jedná se zpravidla o velké 

ekonomiky, které mají potenciál dále růst.95 Strategie explicitně uvádí dvanáct 

prioritních zemí pro český export, kterými jsou Brazílie, Čína, Indie, Irák, 

Kazachstán, Mexiko, Rusko, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA a Vietnam.96 

Z hlediska velikosti ekonomiky je nezbytné (vedle USA a Číny) ještě uvést 

Japonsko, třetí největší světovou ekonomiku, které však v Exportní strategii ČR 

není považováno za prioritní pro český export.97

Výše českých zahraničních investic a míra českého vývozu mají vliv na vznik 

privilegovaných vztahů s druhou zemí.98 Jinými slovy, čím více ČR exportuje a 

čím větší množství českých investic do konkrétní destinace míří, tím více bude 

ČR záležet na solidních vztazích s danou zemí, a to z důvodu ochrany těchto

93 Ibid.
94 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, „Exportní strategie České republiky 2012-2020“, s. 17.
95 Ibid.
96 Ibid.
97 Ibid.; Světová banka, „GDP (current US$)“. Dostupné on-line [8. 10. 2019, 15:41]:
https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.mktp.cd?most_recent_value_desc=true.
98 Tesař, „Rovní a rovnější: Je nám blízký Balkán nebo jen jeho část?“, s. 102.

https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.mktp.cd?most_recent_value_desc=true


33

investic a udržení exportních toků. Z hlediska aktuálních statistik ČR nejvíce 

vyváží, ze zemí mimo EU, do USA, těsně před Ruskem, s odstupem následují 

Švýcarsko, Čína a Turecko."

Podobná logika jako u korelace: export -  vztahy mezi zeměmi; se dá uplatnit 

rovněž u českých investic v zahraničí. České investice ze zemí mimo EU směřují 

zejména do Egypta, Indie, Ruska, Turecka, Gruzie a USA.100 Podle zástupců 

Exportní garanční a pojišťovací společnosti, která českým investorům poskytuje 

ručení na projekty v zahraničí, stále více investic z ČR proudí také do Číny, 

Mexika, Běloruska, Mongolská, Kazachstánu, Srbska a Bosny a Hercegoviny.101 

V obecné rovině je objem českých investic ovlivněn vzdáleností jednotlivých 

teritorií -  zjednodušeně: čím dále od ČR se daný stát nachází, tím méně českých 

investic tam zpravidla proudí -  toto ovšem zcela neplatí pro oblasti, kde se mluví 

ruský, což jsou oblíbená teritoria českých investorů.102

Kritérium mezinárodního postavení je nejlépe „měřitelné“ dle členství v Radě 

bezpečnosti OSN, jejímiž stálými členy s právem veta jsou USA, Čína a Rusko (z 

členů EU také Velká Británie a Francie). Stálí členové Rady bezpečnosti OSN, 

jejímž cílem je fungovat jako garant globální bezpečnosti, získali svá křesla nejen 

v důsledku své vojenské (a v současné době jaderné) kapacity, ale rovněž 

v souvislosti s jejich historicky ukotveným geopolitickým významem.103 Globální 

význam těmto zemím, zejména Spojeným státům, přisuzuje rovněž české 

ministerstvo zahraničí.104

99 Český statistický úřad, cit. dle Novinky.cz, „Český export loni dosáhl rekordních 4,2 bilionu. Víc vyvážíme do
Německa i Číny“ (2018). Dostupné on-line [8. 10. 2019, 15:18]:
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/cesky-export-loni-dosahl-rekordnich-42-bilionu-vic-vyvazime-do- 
nemecka-i-ciny-40060822.
100 Bw.cz, „Českých investic v zahraničí přibývá. Roste i zájem o jejich pojištění“ (2017). Dostupné on-line [9. 
10. 2019, 10:00]: https://www.bw.cz/msv/aktuality/ceskych-investic-v-zahranici-pribyva-roste-i-zajem/.
101 Ibid.
102 Ibid.
103 Henry Kissinger, Uspořádám světa: Státní zájmy, konflikty a mocenská rovnováha (Praha: Prostor, 2016), s. 
288.
104 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, „Koncepce zahraniční politiky“, s.12.

Novinky.cz
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/cesky-export-loni-dosahl-rekordnich-42-bilionu-vic-vyvazime-do-nemecka-i-ciny-40060822
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/cesky-export-loni-dosahl-rekordnich-42-bilionu-vic-vyvazime-do-nemecka-i-ciny-40060822
https://www.bw.cz/msv/aktuality/ceskych-investic-v-zahranici-pribyva-roste-i-zajem/
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2.4 Energetika

Posledním tematickým okruhem, jenž je klíčový pro určení prioritních 

partnerů ČR, představuje energetika. Energetická bezpečnost byla zásadním 

tématem již zmiňovaného českého předsednictví v Radě EU.105 Analýza českého 

diskurzu v době před předsednictvím ukázala, že z hlediska energetické 

bezpečnosti jsou pro ČR klíčové tři tematické okruhy -  vnímání Ruska jako 

hrozby, konvergence se zájmy a cíli USA a situace v zemích „bývalého 

sovětského Západu“ .106

Analogicky lze z hlediska energetiky označit za prioritní země pro českou 

diplomacii na jedné straně Rusko a USA, jakožto významné geopolitické aktéry 

pro ČR ve sféře energetické bezpečnosti, a tranzitní východoevropské země, 

přičemž zcela zásadní zemí pro ČR je Ukrajina.107 Jednou z klíčových zemí pro 

ČR ohledně energetiky je rovněž Turecko.108 Do budoucna by se mezi prioritní 

země v energetické politice ČR mohly dostat i některé africké země, které 

disponují rozsáhlými energetickými zásobami. V současné době však ČR 

nedokáže z potenciálu afrických zemí těžit a upřednostňuje v energetické politice 

orientaci směrem na Východ, na úkor jižního směru.109

105 Nik Hynek, Vít Střítecký, „Energetická bezpečnost podle českých atlantistů“. IN: Petr Drulák, Vít Střítecký a 
kol., Hledám českých zájmů: Mezinárodní bezpečnost (Praha: Ustav mezinárodních vztahů, 2010), s. 80.
106 Ibid., s. 89-92.
107 Ibid., s. 90.
108 Ibid.
109 Šárka Waisová, „Afrika jako evropský energetický dodavatel budoucnosti: Dodávky z afrických zemí jako 
jedno z řešení energetické bezpečnosti České republiky a Evropské unie“. IN: Vít Střítecký a kol., Česká 
zahraniční politika: Mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou (Praha: Ustav mezinárodních vztahů, 
2011), s. 27.
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v
2.5 Bývalé supervelmoci jako klíčové země pro CR

Z výše uvedeného vyplývá několik klíčových zjištění. Zaprvé, zahraniční 

politika každé země je přirozeně určována geografií, a je tak nucena k reflexi 

vztahů se zeměmi v nejbližším okolí. ČR je obklopena členskými státy EU. Přesto 

(nebo právě proto) usiluje o silné vazby se státy na východní a jihovýchodní 

hranici evropského klubu, tedy se zeměmi Východního partnerství a západního 

Balkánu, a to zejména s těmi prounijně naladěnými a kulturně, jazykově a 

historicky blízkými. Jedná se především o Srbsko, Ukrajinu, Moldavsko a 

Gruzii.110 V druhém sledu následují ostatní země Východního partnerství a 

západního Balkánu, tedy Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a 

Hercegovina, Černá Hora, Kosovo a Severní Makedonie.

Jedním ze zásadních tematických motivů české zahraniční politiky je 

transformační a rozvojová pomoc, již ČR, vzhledem ke své historické zkušenosti, 

poskytuje. Rovněž v tomto ohledu figuruje Srbsko, Gruzie a Moldavsko mezi 

zeměmi, které nejvíce profitují z české podpory. Kromě nich se na listině 

prioritních zemí objevuje také Bosna a Hercegovina, Etiopie, Kambodža, Kosovo, 

Mongolsko a Zambie.* 111

Klíčovým kritériem pro teritoriální orientaci české zahraniční politiky je také 

ekonomický potenciál partnerských zemí, stejně jako objem exportu a českých 

investic. Ekonomicky nej silnější, tudíž v tomto ohledu nej atraktivnější pro ČR, 

jsou USA, Čína a Japonsko. Ze strategického hlediska, které zohledňuje potenciál 

růstu ekonomik a další faktory, jsou pak pro ČR zajímavé také Brazílie, Indie, 

Irák, Kazachstán, Mexiko, Rusko, Srbsko, Turecko, Ukrajina a Vietnam. 

Současná „tvrdá data“ ukazují, že statistice českých exportních destinací vévodí

110 Pro grafické zpracování viz Příloha č. 3.
111 Ibid.
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USA, spolu s Ruskem, následují Švýcarsko, Čína a Turecko. Podobná teritoria se 

objevují u kritéria českých investic v zahraničí; konkrétně se jedná o Egypt, Indii, 

Rusko, Turecko, Gruzii a USA. Ve druhém sledu následují Bělorusko, Bosna a 

Hercegovina, Čína, Kazachstán, Mexiko, Mongolsko a Srbsko. Speciální význam 

pro české investory pak mají ruskojazyčná teritoria.

Z hlediska geopolitiky jsou nej významnějšími aktéry USA, Rusko a Čína. Dvě 

bývalé supervelmoci studené války, tedy Rusko a USA, jsou pro ČR klíčovými 

globálními aktéry rovněž z hlediska energetiky. ČR je ve své energetické politice 

orientována zejména na Východ. Klíčové pro energetickou bezpečnost ČR jsou 

tranzitní země na cestě surovin z Ruska, zejména Ukrajina. Do popředí českého 

zájmu ohledně energetiky patří také Turecko.

2.6 Kam prosazovat unijního ambasadora?

Z komplexní analýzy sektorových strategických dokumentů a relevantní 

literatury pojednávající o národních zájmech lze odvodit, ve kterých státech by 

ČR nejvíce stála o „svého“ unijního ambasadora.

Tabulka: Prioritní země pro ČR112

Země Získané body
USA 5,00

Rusko 5,00
Srbsko 3,66

Ukrajina 3,33
Turecko 3,33
Gruzie 3,00

Moldavsko 2,33

112 Zpracováno autorem. Pravý sloupec označuje počet bodů, které státy získaly ve vytvořené kategorizaci 
prioritních zemí pro ČR. Čím více bodů země získala, tím důležitější je z hlediska české zahraniční politiky. Viz 
také popis následujícího grafu.
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Bosna a Hercegovina 2,33
Čína 2,00
Indie 2,00

Kazachstán 2,00
Bělorusko 1,66
Kosovo 1,66

Mongolsko 1,66
Mexiko 1,66

Graf: Prioritní země pro ČR113

Ukázalo se, že z hlediska priorit ČR by bylo nej výhodnější mít unijního 

ambasadora v Rusku či USA, na čemž se podílí zejména jejich velmocenské a 

geopolitické postavení. Obě země získaly v kategorizaci shodně 5 bodů. Do druhé 

skupiny prioritních zemí patří Srbsko, Ukrajina, Turecko a Gruzie, které se

113 Zpracováno autorem. Svislá osa označuje body, které státy získávaly ve vytvořené kategorizaci prioritních zemí 
pro ČR. Čím více bodů země získala, tím prioritnější je z hlediska české zahraniční politiky. Cílem grafu je 
graficky znázornit poznatky z této kapitoly. Jednotlivé země získávaly body v kategoriích, které byly definovány 
na základě doktrinálních dokumentů ČR a použité literatury. Pokud byla země zcela prioritní pro ČR v dané 
kategorii či vykazovala nejvyšší statistické hodnoty, získala 1 bod; pokud byla země důležitá v konkrétní kategorii, 
ovšem nikoli zcela prioritní či vykazovala druhé nejvyšší statistické ukazatele, získala 0,66 bodu; analogicky pak 
země na třetím místě obdržela/y 0,33 bodu. Výsledky zemí z jednotlivých kategorií byly autorem sečteny a 
promítnuty do grafu. Tato metoda má řadu limitů, výsledky mohou být například částečně zkresleny tím, že autor 
do své analýzy -  vzhledem k rozsahu diplomové práce -  zahrnul omezené množství strategických dokumentů i 
literatury. Pokud by bylo použito větší množství primárních a sekundárních zdrojů, bylo by pravděpodobně možné 
identifikovat více kategorií a ty současné obsálmout detailněji. Z již zmiňovaných důvodů nejsou v kategorizaci 
zařazeny členské země EU. Viz také Příloha č. 3.
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pohybují v bodovém rozpětí 3,66 až 3. Jejich výsledek pozitivně ovlivnila jejich 

zeměpisná poloha a v některých případech náležitost ke stejnému 

sociokulturnímu prostoru a rovněž důležitost pro ČR z hlediska energetické 

bezpečnosti.

Následuje třetí okruh zemí, jež jsou pro ČR prioritní, a to: Moldavsko, Bosna a 

Hercegovina, Čína, Indie a Kazachstán, které získaly mezi 2,33 až 2 body, na 

čemž se podepsala kombinace faktorů. Čtvrtá skupina států vhodných k prosazení 

českého unijního ambasadora čítá Bělorusko, Kosovo, Mongolsko a Mexiko, u 

nichž je společným pojítkem s ČR zejména transformační a rozvojová pomoc a 

také české investice. Všechny tyto země v kategorizaci obdržely 1,66 bodu.

Vycházíme-li v této práci z teze, že členské státy EU prosazují své občany do 

vedení zastupitelských úřadů ESVČ v zemích, kde mají určitý národní zájem, pak 

by měla ČR nejvíce usilovat o posty v delegacích EU ve Washingtonu a 

v Moskvě. Z důvodů zmíněných výše by dále české úsilí mělo směřovat 

k prosazení Čechů na ambasadorský post v Bělehradě, Kyjevě, Ankaře a Tbilisi. 

S odstupem pak jsou z hlediska národního zájmu pro ČR prioritní úřady 

v Kišiněvě, Sarajevu, Pekingu, Novém Dillí a Nur-Sultánu, respektive v Minsku, 

Prištině, Ulánbátaru a Mexiku. Do jaké míry ČR do těchto úřadů své kandidáty 

prosazuje a jaké strategie k tomu případně využívá, bude rozebráno 

v následujících částech této práce.
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3 Působnost ESVČ a proces obsazování postů unijních ambasadorů

EU je zastoupena v jednotlivých státech trojím způsobem, respektive 

prostřednictvím tří institucí. V členských zemích EU působí zastoupení EK, která 

jsou kontaktními body pro občany dané země s EK a zároveň fungují jako zdroj 

informací o dané členské zemi pro EK. Svá zastoupení, takzvané styčné úřady, 

má v členských zemích rovněž Evropský parlament (EP). Jejich role a umístění 

jsou analogické se zastoupeními EK. Jedinou výjimkou z působnosti kanceláří 

EP, je existence styčného úřadu EP ve Washingtonu v USA.114 Další, nicméně 

pomíjivou, linku unijního zastoupení vnečlenských státech představují štáby 

vojenských a civilních misí EU, které fungují jako dočasná unijní střediska určená 

k dosažení konkrétních cílů.115

K zastupování EU v nečlenských zemích slouží, s výjimkou výše zmíněného 

styčného úřadu EP v USA a ústředí vojenských a civilních misí EU, výhradně 

zastoupení ESVČ. Existence úřadů je klíčová pro prezentaci a implementaci 

politik EU v konkrétní lokaci. Dále zastoupení slouží ke sledování vývoje a sběru 

informací o teritoriu, pro nějž je akreditováno. Konkrétní úkoly jednotlivých 

úřadů se pak logicky liší podle toho, v jaké oblasti se nachází a jaké tam EU 

prosazuje politiky. Celkem ESVČ provozuje přibližně 140 svých zastupitelských 

úřadů, jejich přesný počet však fluktuuje.116 Působnost ESVČ je celosvětová. 

Většinu ze zmiňovaných 140 ambasád představují teritoriální zastoupení ve 

třetích státech, menší část pak funguje jako zastoupení při mezinárodních 

organizacích.

114 Evropský parlament, „Liaison offices in your country“. Dostupné on-line [24. 10. 2019, 14:33]: 
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/liaison-offices-in-your-country.
115 Mezi cíle a úkoly vojenských a civilních misí EU patří například prevence konfliktů, potlačování 
organizovaného zločinu, výcvik lokálních armád, asistence s ochranou hranic aj.
116 Evropská komise, „Relations with the EEAS, EU institutions and Member States“ (2019). Dostupné on-line 
[24. 10. 2019, 14:39]: https://ec.emopa.eu/emopeaid/relations-eeas-eu-institutions-and-member-states_en.

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://ec.emopa.eu/emopeaid/relations-eeas-eu-institutions-and-member-states_en
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Jak již bylo načrtnuto, delegace ESVČ jsou primárně politické orgány sloužící 

jako „prodloužená ruka“ EU k implementaci unijních politik. Občané EU mají 

garantované konzulární právo na zastupitelských úřadech členů EU ve třetích 

státech, pokud jejich země neprovozuje v daném teritoriu svůj úřad. Delegace 

ESVČ ovšem pouze ,,přispív[ají] k uplatňování tohoto práva“, neboť jejich 

konzulární rozměr je limitován.117 Jinými slovy, pokud Čech potřebuje využít 

konzulární služby vBeninu, kde ČR neprovozuje kontaktní úřad (Benin je 

přiakreditován velvyslanectví v Nigérii), může pro své účely lépe využít například 

konzulární sekci francouzské ambasády v Cotonou než delegaci ESVČ v tomto 

městě.118 Z toho také vyplývá, že ESVČ neprovozuje, obdobně jako národní 

diplomacie, několikanásobná zastoupení v jednotlivých státech, tedy kromě 

ambasád nezřizuje také jakési unijní konzuláty.

3.1 Teritoriální zastoupení ESVČ

Teritoriální působnost ESVČ ve třetích zemích má na starosti Vysoký 

představitel, který po dohodě s Radou a EK rozhoduje o zprovoznění či uzavření 

unijní ambasády.119 Status teritoriálních ambasád ESVČ lze rozdělit do čtyř 

kategorií. Nejčetněji se vyskytují delegace (delegations). Jedná se o plnohodnotné 

úřady, které v analogii národních diplomacií odpovídají ambasádám. ESVČ má 

svou delegaci v drtivé většině politicky, ekonomicky, populačně i jinak

117 Úřední věstník Evropské unie, „Směrnice Rady (EU) ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace 
a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů Unie ve třetích zemích a o zrušení 
rozhodnutí 95/553/ES“, 2015/637. Dostupné on-line [24. 10. 2019, 14:50]: https://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0637&from=FI.
118 Příloha č. 1.; France Diplomatie, „Ambassades et consulats français à l’étranger“ (2019). Dostupné on-line [30.
10. 2019, 10:36] : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-du-ministere-de-l-
europe-et-des-affaires-etrangeres/ambassades-et-consulats-francais-a-l-etranger/. ; Ministerstvo zahraničních věcí 
ČR, „Benin“. Dostupné on-line [30. 10. 2019, 10:39]:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/benin/kontaktni_cesky_urad/index.html.
119 Úřední věstník Evropské unie, „Rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2010“.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0637&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0637&from=FI
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-du-ministere-de-l-
https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/benin/kontaktni_cesky_urad/index.html
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významných státech. Hustou síť diplomatického zastoupení má EU přirozeně 

zejména ve svém blízkém okolí, ve státech, které jsou pro evropský klub důležité 

z hlediska společné zahraniční a bezpečnostní politiky a dalších unijních 

politik.120 Naopak s přibývající geografickou vzdáleností četnost diplomatického 

zastoupení EU klesá.

Do druhé kategorie spadají země, které naopak zpravidla nejsou příliš významné 

co do síly ekonomiky, politického vlivu, velikosti populace a dalších klíčových 

ukazatelů. V těchto zemích nemá ESVČ své přímé zastoupení. Diplomatické 

styky tu EU udržuje prostřednictvím svých ambasád v okolních zemích, do jejichž 

působnosti státy bez přímého zastoupení spadají. Jedná se zejména o mikrostáty, 

země, které pro EU nejsou prioritní a (nebo) které se nacházejí na okraji 

geografického zájmu EU. Jako příklady mikrostátů bez přímého zastoupení EU 

lze uvést Andorru, San Marino nebo Monako.121 Do této kategorie patří také státy 

v Tichomoří, několik států z oblasti Střední Ameriky a Karibiku, ale také, možná 

poněkud překvapivě, některé geopoliticky, politicky, ekonomicky a z hlediska 

energetiky významnější země Blízkého východu a Arabského poloostrova, 

například Katar, Omán a Bahrajn.122

Třetí skupinu tvoří státy či subjekty s nevyjasněným statusem, které čekají na plné 

mezinárodní uznání a u nichž se členské státy zároveň neshodnou na jednotném 

stanovisku ohledně jejich svrchovanosti. Podobně jako například MZV ČR, tak i 

ESVČ má v těchto teritoriích zastoupení nižšího stupně. „Bruselská mluva“ tato 

zastoupení označuje jako kanceláře (offices). V současné době123 jsou 

provozovány čtyři kanceláře ESVČ -  v Hongkongu (a pro Macao), v Kosovu, 

v Palestině (pro Západní břeh Jordánu a Pásmo Gázy) a na Tchaj-wanu.124 

Některá z těchto zastoupení, zejména to tchajwanské, které je doslovně

120 Příloha č. 1.
121 Ibid.
122 Ibid.
123 Informace jsou platné k 24. 10. 2019.
124 Příloha č. 1.
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označováno jako „ekonomická a obchodní kancelář“, jsou nominálně apolitická a 

spíše ekonomického charakteru.125

Čtvrtá kategorie označuje státy, v nichž ESVČ nemá své zastoupení, a tato 

teritoria zároveň nejsou přiakreditována úřadu v jiné zemi. Patří sem pouze dva 

státy, které se nacházejí v mezinárodní izolaci -  Írán a Severní Korea.126

Mimo naznačenou kategorizaci unijní diplomatické působnosti stojí úřady v Sýrii 

a Jemenu, které mají v důsledku interních konfliktů dočasně zvláštní status. 

Původně plnohodnotná unijní delegace v Damašku byla vzhledem k probíhající 

syrské občanské válce zredukována a transformována v detašované pracoviště.127 

Pracovníci delegace operují z bruselského ústředí a ze zastupitelských úřadů 

ve státech sousedících se Sýrií. Jemenská delegace byla z válkou zmítané země 

přesunuta do Jordánská.128

Poslední výjimku z klasifikace unijního zastoupení představují takzvaní zvláštní 

zástupci EU {EU Speciál Representatives), kteří působí v čele delegací či 

kanceláří v politicky nestabilních oblastech a kteří mají formálně odlišný status 

od ostatních unijních ambasadorů. V čele výše zmíněných úřadů stojí osoba 

doslovně titulována jako „Vedoucí delegace EU a zvláštní zástupce EU“ {Head 

o f EU Delegation and EU Speciál Representative}nc> Nad rámec běžných úkolů 

unijních ambasadorů hrají tito úředníci důležitou roli také v politické asistenci 

tamějším vládám.130 EU je v současnosti reprezentována celkem osmi zvláštními 

zástupci, kteří působí buďto na úrovni států (Bosna a Hercegovina, Kosovo),

125 Ibid.
126 Ibid.
127 Ibid.
128 Ibid.
129 Evropská služba pro vnější činnost. „About the EU Office in Kosovo /EUSR“. Dostupné on-line [30. 10. 2019,
13:07]: https ://eeas. europa. eu/delegations/kosovo/13 86/about-eu-office-kosovo-eusr_en.; Evropská unie.
„Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina & European Union Special Representative in 
Bosnia and Herzegovina“. Dostupné on-line [30. 10. 2019, 13:10]: http://europa.ba/?page_id=5497.
130 Evropská služba pro vnější činnost. „EEAS vacancy notice - contract agent FGIV - Policy officer-Civil registry

EU Office -  Kosovo“. Dostupné on-line [30. 10. 2019, 13:13]:
https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/66285/eeas-vacancy-notice-contract-agent-fg-iv-policy-officer-civil- 
registry-eu-office-kosovo_sr.

http://europa.ba/?page_id=5497
https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/66285/eeas-vacancy-notice-contract-agent-fg-iv-policy-officer-civil-registry-eu-office-kosovo_sr
https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/66285/eeas-vacancy-notice-contract-agent-fg-iv-policy-officer-civil-registry-eu-office-kosovo_sr
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regionů (Střední Asie, Africký roh, Střední východ, Sahel, Jižní Kavkaz) nebo se 

zaměřují tematicky (lidská práva).131 Institut zvláštního zástupce EU lze chápat 

jako další politický doplněk ke klasickému zastoupení EU. Mezi oběma úřady je 

navíc patrný překryv, neboť například kosovskou unijní kancelář vede stejná 

osoba, která vykonává také pozici zvláštního zástupce v Kosovu.132

3.2 Zastoupení při mezinárodních organizacích

Teritoriální zastoupení zřizuje ESVČ ve třetích státech sice vždy pouze 

jedno, v zemích, v nichž sídlí významné mezinárodní organizace, jako je 

například Švýcarsko nebo USA, má ale ESVČ vícenásobné zastoupení. Ve 

Švýcarsku ESVČ provozuje kromě teritoriálního zastoupení v Bernu také 

multilaterální úřady -  stálou misi při WTO a delegaci při OSN a dalších 

mezinárodních organizacích sídlících vZenevě.133 V USA sídlí kromě 

washingtonské teritoriální delegace rovněž delegace při OSN v New Yorku.134

Při některých mezinárodních organizacích má ESVČ samostatné zastoupení, je 

tomu tak například u Africké unie, ASEANu nebo u Rady Evropy.135 Ve většině 

případů má ovšem teritoriální zastoupení rovněž působnost pro mezinárodní 

organizaci sídlící v dané metropoli. Například unijní delegace v Gaborone má, 

kromě role teritoriálního zastoupení pro Botswanu, v agendě také Jihoafrické 

rozvojové společenství (SADC), úřad v Nigérii slouží také jako unijní orgán pro 

Hospodářské společenství západoafrických států (ECOWAS), unijní ambasáda

131 Evropská služba pro vnější činnost. „EU Special Representatives“. Dostupné on-line [30. 10. 2019, 13:14]: 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives.
132 Evropská služba pro vnější činnost, „About the EU Office in Kosovo /EUSR“ (2016). Dostupné on-line [12. 
12. 2019, 13:14]: https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/1386/about-eu-office-kosovo-eusr_en.
133 Příloha č. 1.; Příloha č. 2.
134 Ibid.
135 Pro další příklady viz Příloha č. 2.

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives
https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/1386/about-eu-office-kosovo-eusr_en
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v Nikarague působí i jako delegace pro Středoamerický integrační systém (SIC A), 

atd.136

Označení unijních zastoupení při mezinárodních organizacích je dvojí, jedná se 

buďto o již známé delegace (např. OSN v New Yorku), nebo o mise (missions-, 

např. při WTO).137 Navzdory dvěma různým pojmenováním „není žádný rozdíl 

ve statusu, rozsahu, úkolech, aktivitách nebo rozpočtu“ mezi delegacemi a misemi 

EU při mezinárodních organizacích, úřady s oběma označeními naopak „mají 

stejnou důležitost“ .138

3.3 Proces výběru unijních ambasadorů

Jak již bylo naznačeno v Úvodu této práce, po vzniku zastupitelských úřadů 

ESVC ve třetích zemích a při některých mezinárodních organizacích, zanikly 

dřívější delegace EK a kanceláře Generálního sekretariátu Rady ve třetích zemích, 

jejichž personál částečně přešel právě do ESVC. Bez ohledu na to, z jaké instituce 

či země zaměstnanec do ESVC přichází, v momentě, kdy obsadí post v unijní 

diplomacii, nominálně se stává „nadstátním“ úředníkem, který nesmí přijímat 

pokyny od cizích vlád (ani z řad členů EU).139 Z personálního hlediska by 

v ESVC měly být poměrně zastoupeny všechny členské státy EU. Důraz při 

rekrutování pracovních sil je rovněž kladen na genderovou rovnováhu.

Unijní velvyslanec je v čele zastoupení nadřízen všem zaměstnancům úřadu. Řídí 

veškerou jeho činnost, přijímá úkoly od Vysokého představitele a zodpovídá za

136 Příloha č. 1.; Příloha č. 2.
137 Příloha č. 2.
138 Europe Direct Contact Centre, „enquiry no. 101000539244“, e-mailová zpráva adresovaná autorovi, 8. 11. 
2019.
139 Úřední věstník Evropské unie, „Rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2010“.



45

jejich plnění.140 Pracovníci ESVČ, včetně ambasadorů, by se měli rekrutovat 

v duchu zásad transparentnosti na základě výběrového řízení pod vedením 

Vysokého představitele.141 Pracovníci by zároveň měli být vybíráni na základě 

odborné způsobilosti, kvalit a morální integrity.142

V praxi o jednotlivých unijních ambasadorech rozhoduje „obrovské výběrové 

řízení“, kdy se na jednu pozici hlásí zhruba pět desítek kandidátů.143 ESVČ 

každoročně informuje o pozicích, které budou uvolněny k zaplnění 

v následujícím období. Tento seznam je interně komunikován v unijních 

institucích. V případě třetiny postů určených pro uchazeče z řad národních 

diplomacií je o místech informováno také v příslušných národních orgánech, v 

ČR jde o MZV ČR.144 Výjimečně se může výběrové řízení na některé místo 

vyhlásit „nesystémově“ mimo oficiální rotaci, k čemuž docházelo zejména 

v počátcích ESVČ.145

V první fázi výběru dochází nejdříve k tzv. preselekci kandidátů bez jejich přímé 

účasti, na základě přihlášek, životopisů a dalších dodaných dokumentů.146 V další 

etapě probíhá panelová diskuse kandidátů s výběrovou komisí, která určí několik 

postupujících uchazečů. V komisi jsou zástupci ESVČ, Generálního sekretariátu 

rady a diplomacií členských zemí. Zde je z hlediska této práce důležité zmínit, že 

zástupci členských zemí nemohou ovlivnit, zda v konkrétní komisi zasednou, 

protože tato místa jsou losována.147 Teoreticky se může stát, že například českého 

uchazeče o post unijního ambasadora posuzuje také zaměstnanec MZV ČR, 

ovšem v praxi je krajně nepravděpodobné, že by člověk sedící v komisi mohl

140 Ibid.
141 Ibid.
142 Ibid.
143 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR , Praha, 11. 11. 2019.
144 Europe Direct Contact Centre, „enquiry no. 101000542037“, e-mailová zpráva adresovaná autorovi, 13. 11. 
2019.; Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR , Praha, 11. 11. 2019.
145 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 13. 11. 2019.
146 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR , Praha, 11. 11. 2019.
147 Rozhovor s Janou Hybáškovou, Praha, 3. 12. 2019.
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upřednostňovat konkrétního kandidáta na základě jiných kritérií než profesních a 

osobních kvalit.148

Po vytvoření shortlistu s postupujícími a schválení těchto jmen ze strany EK 

následuje třetí část procesu, rozhovor s Vysokou představitelkou, která má 

v celém řízení rozhodující slovo.149 Noví unijní ambasadoři na čtyřletá období 

jsou následně oficiálně vyhlášeni, k čemuž dochází zpravidla v červenci.150 

Nakonec dochází k formální, přibližně dvouměsíční, proceduře, při níž nového 

unijního velvyslance schvaluje přijímající stát, EK a Rada.151

v
3.4 Zaměstnanecká hierarchie v ESVC

Personál ESVČ je dle institucionálního původu a pracovní pozice 

označován několikerým způsobem. V této práci nás nejvíce zajímá úroveň 

s označením administrátor (AD), která označuje skupinu výše postavených 

pracovníků, mezi nimi i unijní ambasadory.152 Jak již víme, zhruba třetina 

zaměstnanců ESVC by měla pocházet z diplomacií členů EU. Zaměstnanci na 

úrovni AD původem z členských států se označují jako temporary agents (TA). 

Jak jejich pojmenování naznačuje, TA působí v ESVC pouze na omezený čas. 

Maximálně mohou v unijní diplomacii sloužit dvě čtyřletá období. Osmiletý

148 Ibid.
149 Europe Direct Contact Centre, „enquiry no. 101000542037“, e-mailová zpráva adresovaná autorovi, 13. 11. 
2019.
150 Evropská služba pro vnější činnost, „High Representative Federica Mogherini announces senior nominations“
(2018). Dostupné on-line [1. 11. 2019, 14:19]: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage/48659/high-representative-federica-mogherini-announces-senior-nominations_en.; Evropská služba 
pro vnější činnost, „High Representative Federica Mogherini announces senior nominations“ (2019). Dostupné 
on-line [1. 11. 2019, 14:20]: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/65182/high-
representative-federica-mogherini-announces-senior-nominationsen.
151 Detailně je celá procedura popsána zde: Evropská komise, „Protocol Service“. Dostupné on-line [1. 11. 2019, 
12:19]: https://ec.europa.eu/dgs/secretariat_generaPcorps/index.cfm?go=vademecum.vademecum#8.
152 Rozhovor s Janem Homátem, Praha, 21. 11. 2019.

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/65182/high-
https://ec.europa.eu/dgs/secretariat_generaPcorps/index.cfm?go=vademecum.vademecum%238
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cyklus lze ve zvláštních případech prodloužit o dva roky.153 Celkově tak diplomat 

původem z členského státu, včetně unijních ambasadorů, může v ESVČ působit 

maximálně 10 let bez jednoho dne.154

Přibližně zbylé dvě třetiny zaměstnanců ESVC na úrovni AD před obsazením 

nové pozice již působily v ESVC, případně jiné instituci EU (o tom, jakým 

způsobem se do unijních struktur budoucí zaměstnanec ESVC může dostat, níže). 

Tito AD zaměstnanci se označují termínem officials. Vedle AD úředníků, ať už 

jde o TA nebo officials, působí na zastupitelských úřadech a bruselském ústředí 

také níže postavený personál. Jedná se o asistenty, stážisty, lokální síly, národní 

experty vyslané dočasně členskými státy {secondment} a contract agents.155 

Jelikož lidé z těchto kategorií se nemohou stát unijními ambasadory, není třeba se 

jim v této práci dále věnovat.

Officials se do čela unijních delegací (i na nižší pozice) zpravidla dostávají v 

procesu, který se označuje jako rotace, tedy na základě pravidelné výměny 

pracovníků v unijních strukturách.156 Tento proces je někdy označován jako 

„individuální cesta“ .157 Z rozhovoru se zaměstnancem MZV ČR, který se tímto 

tématem profesně zabývá, vyplynulo, že jména českých officials v ESVČ zná, ale 

často neví, že se tito lidé v rotaci na nějaké místo přihlásí, neboť v takových 

případech se jedná o „samostatné jednotky“.158 Z hlediska tohoto výzkumu, jenž 

se zabývá strategií vycházející z ČR, je tak klíčové analyzovat zejména 

obsazování pozic unijních ambasadorů formou TA, což je „manévrovací prostor“ 

pro ČR v prosazování jejích občanů.

153 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR v Praze, 11. 11. 2019.
154 Do 10 let nemají TA nárok na starobní důchod z EU. Ibid.
155 Rozhovor s Janem Homátem, Praha, 21. 11. 2019.
156 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 11. 11. 2019.
157 Rozhovor s Janem Homátem, Praha, 21. 11. 2019.
158 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí Č R , Praha, 11. 11. 2019.
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v
4 Strategie prosazování Cechů na pozice vedoucích delegací EU

Na úvod analýzy české strategie při prosazování svých občanů na pozice 

unijních velvyslanců lze konstatovat, že chování zástupců ČR v personálních 

otázkách je směrem k EU v souladu s teorií realismu v mezinárodních vztazích a 

podobně racionální jako jsou aktivity některých jiných zemí EU. Jiným způsobem 

totiž nelze vyložit vznik neveřejné Strategie podpory Čechů v institucích EU (dále 

jen Strategie), kterou v roce 2015 vypracoval Úřad vlády ve spolupráci s MZV 

ČR, Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem financí ČR.159 Již jen samotná 

existence dokumentu, jehož cílem je zvrátit ,,dlouhodob[ě] neuspokojiv[ou] 

situac[i] zastoupení České republiky v institucích EU“ a zvýšit počet Čechů na 

klíčových postech v unijní hierarchii, dokládá, že přítomnost českých občanů ve 

strukturách EU je pro zemi důležitá a chápána jako příležitost.160 Podobně, 

v poněkud obecnějším měřítku, lze vykládat také existenci Strategie pro 

uplatňování českých občanů v mezinárodních organizacích z roku 2017.161

Ve Strategii pro uplatňování českých občanů v mezinárodních organizacích není 

z logických důvodů ESVČ zahrnuta. ESVČ ovšem není zahrnuta ani v prvně 

zmiňovaném dokumentu -  Strategii -  do jejíhož rámce, jakožto de facto  instituce 

EU, tematicky spadá. V úvodních pasážích Strategie je explicitně uvedeno, že 

ESVČ tímto dokumentem není pokryta.162 Důvod tohoto kontra-intuitivního 

vyjmutí ESVČ z koncepce zahrnující instituce EU vychází z institucionálního 

původu dokumentu. Strategie je vládní koncepcí, při jejímž zpracovávání MZV 

ČR trvalo na tom, aby ESVČ, jakožto kvazi-diplomatická služba EU, nebyla do

159 Rozhovor se zaměstnancem Úřadu vlády ČR, Praha, 14. 11. 2019.
160 Úřad vlády ČR. „Strategie podpory Čechů v institucích EU“. Dostupné on-line [7. 11. 2019, 14:23]: 
https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/podpora-cechu-v-institucich-eu/podpora-cechu-v-institucich-eu- 
169509/.
161 Ministerstvo zahraničních věcí ČR. „Strategie pro uplatňování českých občanů v mezinárodních organizacích“ 
(2017).
162 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 11. 11. 2019.

https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/podpora-cechu-v-institucich-eu/podpora-cechu-v-institucich-eu-169509/
https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/podpora-cechu-v-institucich-eu/podpora-cechu-v-institucich-eu-169509/
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Strategie zahrnuta, na což Úřad vlády přistoupil.163 ESVČ tudíž není pokryta 

žádnou „velkou“ koncepcí, která by vznikla na základě vládního usnesení. 

Institucionálně má otázky spojené s ESVČ v gesci zmiňované MZV ČR. 

Koncepčně vychází přístup MZV ČR k věcem spojeným s ESVČ z interního 

služebního předpisu pro uplatňování a vysílání zaměstnanců MZV ČR do ESVČ 

(a mezinárodních organizací).164 Jedná se o normu, která pokrývá zejména 

technické a logistické náležitosti spojené s výjezdem zaměstnanců a jejich 

služebním poměrem k MZV.165

4.1 Zastoupení ČR v ESVČ

Strategie vznikla (mimo jiné) v reakci na nízké zastoupení Čechů 

v managementu institucí EU v porovnání s ostatními členskými státy EU, které 

mají přibližně stejný počet obyvatel.166 V celkových počtech, konkrétně v ESVČ, 

není ČR v současné době z personálního hlediska podreprezentována, jako tomu 

je u některých jiných institucí EU. Češi tvoří zhruba 2,1 % populace EU, na 

pozicích AD (pozice TA i officials) v ESVČ představovali zaměstnanci s českým 

pasem v posledních letech vždy mezi 2,3 -  2,5 % z celkového počtu.167 U 

středních a vrcholných manažerských postů ovšem Češi reprezentovali pouze 1,1 

%.168

Zejména nedostatek Čechů ve středním a vyšším (nikoliv vrcholném) 

managementu ESVČ je podle některých názorů nejpalčivější problém. Zatímco 

unijní ambasadoři jsou pouze „vrcholem ledovce“, kde se místa pro kandidáty

163 Ibid.
164 Ibid.
165 Ibid.
166 Rozhovor se zaměstnancem Úřadu vlády ČR, Praha, 14. 11. 2019.
167 Rozhovor s Janem Homátem, Praha, 21. 11. 2019.
168 Ibid.
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z členských států „na základě politického tlaku (...) vždy vytvoří“, u nižších 

vedoucích pracovníků v ESVČ je situace pro ČR daleko nepříznivější.169 ČR se 

stala součástí EU v roce 2004, tudíž nejdříve od tohoto roku začali do unijních 

institucí proudit úředníci původem z ČR. V zaměstnanecké hierarchii Češi (a další 

národnosti „východního rozšíření“) začínali po roce 2004 tabulkově od nejnižších 

pozic. Jelikož kariérní postup v institucích EU je, podobně jako v ČR, odvozen 

od odpracovaných let, ČR v současnosti disponuje jen velmi nízkým počtem osob 

ve vyšších skupinách, které by mohly zastávat pozice ve středním 

managementu.110

Kandidát původem z ČR dosud úspěšně prošel přijímajícím cyklem na unijního 

ambasadora v šesti případech. První českou ambasadorkou nebo českým 

ambasadorem, a zároveň dosud jedinou Češkou, která působila v čele 

zastupitelského úřadu EU, byla Jana Hybášková. V období mezi lety 2011-2015 

vedla delegaci v Iráku, poté se přesunula do ambasadorské pozice v Namibii, kde 

působila do letošního roku před svým návratem na MZV ČR. Druhým Čechem 

včele delegace EU se stal v roce 2011 Robert Kopecký, který obsadil úřad 

v jihoamerické Guyaně. Ve druhé fázi jmenování vedoucích unijních delegací 

uspěl Marek Skolil, jenž působil mezi lety 2012 a 2016 v Alžírsku. Dosud pouze 

čtvrtým úspěšným Čechem a jediným aktuálním českým ambasadorem na 

zastupitelském úřadu EU je Tomáš Uličný, jenž nejdříve pracoval v Súdánu a od 

roku 2016 se přesunul do čela delegace v Angole.

169 Rozhovor s Janou Hybáškovou, Praha, 3. 12. 2019.
170 Ibid.
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Tabulka: Čeští unijní ambasadoři171

Jméno Země Období

HYBÁŠKOVÁ Jana
Irák 2011-2015

Namibie 2015-2019
KOPECKÝ Robert Guyana 2011-2015

SKOLIL Marek Alžírsko 2012-2016

ULIČNÝ Tomáš
Súdán 2012-2016

Angola 2016 -  současnost

Cílem této práce není kvantitativní analýza českého zastoupení na pozicích 

unijních ambasadorů, nicméně pro základní orientaci je třeba zde uvést poměr 

Cechů na této pozici vzhledem k celku. Vycházejme tedy z již uvedených dat 

v této práci, tedy, že ČR představuje 2,1 % populace EU, ESVČ provozuje 140 

zastupitelských úřadů172 a čeští občané obsadili posty unijních ambasadorů 

v letech uvedených výše v tabulce. Na základě jednoduchého výpočtu je patrné, 

že z hlediska poměru k počtu obyvatel je ČR ideálně reprezentována v době, kdy 

v čele unijních ambasád působí tři Češi, jelikož ti představují 2,14 % z celku.173 

K této situaci došlo v druhé polovině roku 2015.

Podreprezentována byla ČR v prvním roce fungování ESVČ (2011; 1,43 %).174 

Následně došlo na tři roky k navýšení počtu českých unijních ambasadorů na 

čtyři, tedy na 2,86 % z celkového počtu.175 Následně od roku 2016 je ČR na této

171 První sloupec označuje jméno českého ambasadora, druhý označuje stát, v němž delegaci vede či vedl a v
posledním sloupci je informace o období, kdy svůj mandát vykonával. Zpracováno autorem z: Ministerstvo 
zahraničních věcí ČR, „Velvyslanectví České republiky v Abuji“. Dostupné on-line [01. 11. 2019, 12:35]: 
https://www.mzv.cz/abuja/cz/o_velvyslanectvi/velvyslanec/index.html.; Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 
„Nejvýznamnější Češi v institucích EU“. Dostupné on-line [01. 11. 2019, 12:35]:
https://www.mzv.cz/representation_bmssels/cz/evropska_unie/cesi_v_ridicich_funkcich_evropskycli/index.html.
; Evropská služba pro vnější činnost, „High Representative Federica Mogherini announces adoption of a modified 
organisational chart of the EEAS“. Dostupné on-line [01. 11. 2019, 13:15]:
https://eeas.emopa.eu/lieadquarters/lieadquarters-homepage/6076_en.
172 Jak již bylo zmíněno na příslušném místě, přesný počet úřadů se rychle mění. Výsledná čísla je potřeba chápat 
spíše ilustrativně než jako „tvrdá data“.
173 Výpočet autora.
174 Ibid.
175 Ibid.

https://www.mzv.cz/abuja/cz/o_velvyslanectvi/velvyslanec/index.html
https://www.mzv.cz/representation_bmssels/cz/evropska_unie/cesi_v_ridicich_funkcich_evropskycli/index.html
https://eeas.emopa.eu/lieadquarters/lieadquarters-homepage/6076_en
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pozici opět podreprezentována. Mezi lety 2016 až 2018 byly včele unijnílio 

zastoupení dvě osoby z ČR (1,43 %). Ke druhé polovině roku 2019 (minimálně 

do rotace v létě 2020) je ČR velmi podreprezentována. Jediným zástupcem ČR 

zůstává Tomáš Uličný, jakožto vedoucí delegace EU v Angole, což pro ČR 

znamená 0,71 % z celku.176 Jak již bylo zmíněno, tato čísla jsou pouze ilustrativní, 

jelikož nezoliledňují důležitost ani velikost unijní ambasády, zastoupení Čechů na 

vrcholných pozicích v ústředí ESVČ v Bruselu a ani fakt, že někteří unijní 

velvyslanci mohou mít několikanásobné občanství. Jejich cílem je tudíž 

poskytnout pouze obecný rámec českého zastoupení.

Tabulka: Poměr českých unijních ambasadorů k celku177

Rok Počet unijních ambasadorů z 
ČR (k druhé polovině roku)

Podíl z celku 
(%)

2011 2 1,43
2012 4 2,86
2013 4 2,86
2014 4 2,86
2015 3 2,14
2016 2 1,43
2017 2 1,43
2018 2 1,43
2019 1 0,71

176 Ibid.
177 Zpracováno autorem. Data jsou vždy aktuální k druhé polovině daného roku, tedy po pravidelné letní rotaci.
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Graf: Poměr českých unijních ambasadorů k celku178

v
Podíl CR na postech unijních ambasadorů (%)

V r

4.2 Podpora Cechů v institucích EU ze strany Úřadu vlády

Přestože Strategie ani její revidovaná verze -  Nová Koncepce pro období 2018— 

2020, v níž došlo k vyhodnocení a úpravě původního materiálu -  nezahrnují 

ESVC, některé obecné principy, které jsou v nich popsány, jsou relevantní také 

pro toto zahraničněpolitické těleso EU. V obecné rovině je podpora Cechů 

v institucích EU rozdělena na dvě hlavní části, z nichž vychází celá řada cílů a 

úkolů.179 Zaprvé jde o zkvalitnění české státní správy a o účinnější využívání 

dostupných prostředků, kterými toho lze dosáhnout. Druhou rovinou je snaha o 

podporu Cechů a navazování spolupráce s krajany, kteří již působí v institucích 

EU.

178 Zpracováno autorem. Svislá osa označuje procentuální podíl z celkového počtu unijních ambasadorů, 
vodorovná osa označuje roky.
179 Úřad vlády ČR, „Strategie podpory Čechů v institucích EU“.
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K dalšímu profesnímu rozvoji pracovníků české státní správy může docházet 

prostřednictvím různých mechanismů. Patří mezi ně již zmiňované dlouhodobější 

vysílání národních expertů, dále také úřednické stáže Erasmus fo r  Public 

Administration, NEPT nebo tzv. Blue Book výjezdy.180 Jedná se o soft 

mechanismy, které mají z hlediska tématu této diplomové práce význam spíše 

v dlouhodobém horizontu, neboť tyto programy, díky nimž se prohlubuje úroveň 

profesní kvality v české státní správě, skýtají možnost do budoucna zvýšit 

základnu lidí, z nichž by se mohli rekrutovat potenciální kandidáti na unijní 

ambasadory. Problémem je však nízké povědomí relevantních osob o těchto 

stážích a celkově fakt, že tyto příležitosti jsou nedostatečně využívány.181 

Z rozhovoru se zaměstnancem Úřadu vlády vyplynulo, že řada osob se těmto 

možnostem vyhýbá z praktických důvodů, jelikož se obávají, že po návratu by 

mohlo být ohroženo jejich původní postavení na domovském úřadu, a z hlediska 

zákona o státní službě by jim doba na pracovní stáži nemusela být započítána do 

odpracované doby.182

Explicitnější mechanismus vzhledem k obsazování pozice unijních ambasadorů 

představují tzv. EPSO (European Personnel Selection Office} testy. Zájemci, 

často z řad čerstvých absolventů, kteří úspěšně projdou celým procesem selekce, 

jenž trvá několik měsíců, se dostávají na tzv. rezervní seznam, z nějž se hlásí na 

uvolněná místa v evropských institucích. Tímto způsobem se může z jedince stát 

official a bruselskými strukturami se teoreticky propracovat prostřednictvím 

rotací až na vedoucího unijní delegace. Úspěšnost českých kandidátů v testech 

EPSO je ovšem dlouhodobě velmi nízká a pohybuje se pouze v jednotkách 

úspěšných Cechů.183 ČR se tuto křivku snaží zvrátit a pořádáním veřejných 

seminářů lépe Čechy na EPSO testy připravit. K zvýšení české úspěšnosti v EPSO

180 Rozhovor se zaměstnancem Úřadu vlády ČR, Praha, 14. 11. 2019.
181 Ibid.
182 Ibid.
183 Euractiv.cz, „Češi jsou v Bruselu slyšet, chybí ale na vysokých postech. Důvodem může být vzdělání“ (2019). 
Dostupné on-line [25. 11. 2019, 10:41]: https://euractiv.cz/section/cr-v-evropske-unii/news/cesi-jsou-v-bruselu- 
slyset-chybi-ale-na-vysokych-postech-duvodem-muze-byt-vzdelani/.

Euractiv.cz
https://euractiv.cz/section/cr-v-evropske-unii/news/cesi-jsou-v-bruselu-slyset-chybi-ale-na-vysokych-postech-duvodem-muze-byt-vzdelani/
https://euractiv.cz/section/cr-v-evropske-unii/news/cesi-jsou-v-bruselu-slyset-chybi-ale-na-vysokych-postech-duvodem-muze-byt-vzdelani/
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testech rovněž existuje snaha o prohloubení spolupráce mezi státní správou a 

univerzitami, na nichž se vyučují mezinárodní vztahy, evropská studia a další 

příbuzné obory.184

Se zkvalitňováním české státní správy souvisí i osvěta na jednotlivých rezortech, 

kdy se pracovníci z Úřadu vlády snaží přesvědčovat relevantní osoby na 

ministerstvech, že dočasné vysílání Cechů do ESVČ a dalších institucí EU má pro 

ně smysl. Podle respondenta z Úřadu vlády je totiž rozšířen názor, že vysláním 

pracovníka do institucí EU přijde rezort na značný čas o kvalifikovaného 

odborníka, u nějž musí „doufat, že se jednou vrátí obohacen o nové zkušenosti“ .185 

Smyslem celého úsilí by ovšem podle tohoto zdroje mělo být vytipování 

„strategické oblasti (...), kdekoliv v rámci institucí EU, vyslat tam svého člověka 

a skrz něj spolupracovat (...) s přijímající institucí“ .186

Druhou obecnou rovinou, již vymezuje Strategie, je přímá podpora Cechů 

v institucích EU a zvýšení kooperace mezi nimi a českými orgány státní správy. 

Zde se jedná o celou paletu formálních a zejména neformálních akcí. Jednou 

z nich jsou pravidelná setkání Cechů pracujících „v Bruselu“, která pořádá Stálé 

zastoupení ve spolupráci s Úřadem vlády.187 ČR se v této věci inspirovala u jiných 

členských států, které podobné akce na svých Stálých zastoupeních pořádají, 

zejména u Velké Británie.188 Tyto schůzky umožňují networking mezi Čechy 

napříč unijními institucemi a zaměstnaneckou hierarchií, k jejichž setkání by za 

běžných okolností jen stěží došlo. Pokud se jedná o setkání, jehož motivem je 

zahraničněpolitické téma, zváni jsou také lidé z ESVČ, nicméně pouze ti, kteří 

působí v Bruselu, tedy nikoli unijní ambasadoři.189

184 Rozhovor se zaměstnancem Úřadu vlády ČR, Praha, 14. 11. 2019.
185 Ibid.
186 Ibid.
187 Ibid.
188 Ibid.
189 Zaměstnanec Stálého zastoupení ČR při EU. „Rozhovor k diplomové práci“, e-mailová zpráva adresovaná 
autorovi, 28. 11. 2019.
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Dále sem patří také systematická podpora officials, kteří se v rámci rotace hlásí 

na nové služební místo.190 Strategie, dle respondenta důkladně seznámeného 

s jejím obsahem, uvádí, že ČR by měla dlouhodobě budovat pozitivní obraz svých 

občanů v institucích EU a potenciálních kandidátů na pracovní místa v unijních 

strukturách.191 Vedle toho by mělo docházet k explicitní podpoře Čechů, kteří se 

hlásí na „bruselské“ manažerské pozice, jelikož zejména v konečné fázi 

výběrových řízení jim může státní podpora výrazně dopomoci k zisku pozice (jak 

k tomu konkrétně dochází v případě kandidátů na unijní ambasadory viz níže).192

v v
4.3 Podpora Cechů ve výběrovém řízení ze strany MZV CR

Jak již víme, ESVČ je na úrovni české státní správy primárně v gesci MZV 

ČR. Větší dopad na prosazování Čechů na pozice unijních ambasadorů než akce 

Úřadu vlády tudíž mají iniciativy, které vycházejí z Černínského paláce. Aktivita 

MZV ČR, respektive Stálého zastoupení, začíná již několik let před uvolněním 

pozice unijního ambasadora. Stálé zastoupení v dlouhodobém horizontu, až čtyři 

roky dopředu, monitoruje rotační cykly, a má tak představu, kdy se zhruba bude 

jaký post obsazovat.193 MZV ČR dále vstupuje do procesu výběru unijních 

diplomatů s označením TA, tedy diplomatů původem z národních služeb, ve 

chvíli, kdy ESVČ oznámí výběr nových unijních ambasadorů v této třetinové 

kategorii.194 Poté, co Personální odbor MZV ČR seznam volných míst rozešle 

interně do Černínského paláce, potenciální uchazeči z řad českých diplomatů se

190 Rozhovor se zaměstnancem Úřadu vlády ČR, Praha, 14. 11. 2019.
191 Ibid.
192 Ibid.
193 Zaměstnanec Stálého zastoupení ČR při EU. „Rozhovor k diplomové práci“, e-mailová zpráva adresovaná 
autorovi, 28. 11. 2019.
194 Informace o volných pozicích v kategorii officials ESVČ zveřejňuje v poslední době jen výjimečně. Ibid.
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dozvídají o volných pozicích.195 Někteří kandidáti nad rámec tohoto kanálu ještě 

„aktivně hledají na dalších stránkách EU“.196

Další klíčovou úlohou MZV ČR, ještě před zahájením výběrového řízení, je 

vydávání potvrzení ze sídla české diplomacie, že v případě českého kandidáta se 

skutečně jedná o diplomata MZV ČR s patřičnými zkušenostmi a že ministerstvo 

jeho kandidaturu schvaluje.197 Jde o základní podmínku pro zařazení pracovníka 

MZV ČR do výběrového řízení v kategorii TA.198

Přístup MZV ČR se v této věci v průběhu let vyvíjel. Zatímco v prvních vlnách 

přihlášek na unijní ambasadory někteří čeští kandidáti nechtěli v Černínském 

paláci vůbec sdělit, do kterých teritorií a na jaká místa se hlásí, protože ktom u 

nebyli povinováni, a „kdo chtěl [z řad diplomatů MZV ČR] se přihlásil v podstatě 

na cokoliv“, v posledních letech se na ministerstvu kandidatury posuzují dle 

uchazeče, teritoria a funkce.199 Celý proces je tak s postupem času 

koordinovanější, přesto stále „velmi demokratický a liberální“ .200 Potvrzení, o 

němž v konečné fázi rozhoduje státní tajemník na MZV ČR, tak v současnosti již 

není pro kandidáty pouhou formalitou, jak tomu mohlo být v některých případech 

dříve.

V ústředí české diplomacie se objevil také zcela protichůdný názor v porovnání s 

počáteční praxí, a sice že by MZV ČR mělo direktivně určovat, na jaké 

zastupitelské úřady se mají či mohou jednotliví kandidáti hlásit s ohledem na 

zájmy ČR.201 Ostatně tato praxe je údajně běžná u „chytrých [členských] států“ 202 

Tento pohled však kritizují někteří autorovi respondenti. Podle jednoho z nich by

195 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 11. 11. 2019.
196 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 20. 11. 2019.
197 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 11. 11. 2019.
198 Ibid.
199 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 13. 11. 2019.; Rozhovor se 
zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 20. 11. 2019.
200 Rozhovor s Janou Hybáškovou, Praha, 3. 12. 2019.
201 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 20. 11. 2019.
202 Rozhovor s Janou Hybáškovou, Praha, 3. 12. 2019.
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„to tak nikdy nemohlo fungovat“, jelikož v takto komplexní problematice, v níž 

se střetávají osobní, institucionální a mezistátní faktory, nemůže být „inženýrství 

(...) tak velká věda“, protože by se do vybraných států například nikdo nepřihlásil 

a pokud ano, tak by to ještě neznamenalo, že český kandidát ve výběrovém řízení 

uspěje.203 Podle druhého respondenta je situace zatím taková, že „čím je to 

koordinovanější (...) tím menší máme výsledky“ .204

V současné české praxi je tak v souvislosti se schvalováním kandidatur 

uplatňována jakási střední cesta, kdy MZV ČR začíná s vytipováváním kandidátů 

ve svých řadách, kteří by měli zájem o službu v ESVČ a zároveň mají vhodnou 

profilaci. Ze strategické perspektivy je cílem, aby konkrétní diplomaté ČR mohli 

být dlouhodobě připravováni a následně od počátku prosazováni na prioritní místa 

pro ČR.205

Povinnost získat posvěcení od své národní diplomacie odpadá kandidátům, kteří 

se na pozici unijního ambasadora hlásí z kategorie officials. U nich hraje 

národnost menší roli, protože neobsazují pozici v třetinové kvótě pro národní 

diplomatické služby, ale ve zbylých zhruba dvou třetinách původem z institucí 

EU. Tito lidé navíc zpravidla detailně znají výběrové procedury a mají přístup 

k interním kurzům a materiálům v rámci institucí EU.206 Z českých unijních 

ambasadorů z kolonky officials do své funkce nastoupili pouze ambasadoři, kteří 

přešli na další unijní delegaci vykonávat druhý mandát, tedy Jana Hybášková do 

Namibie a Tomáš Uličný do Angoly.

Další rovina, jak může MZV ČR potenciálně zahrnout své priority do kandidatury 

ještě před zahájením samotného výběrového řízení, je fáze podávání přihlášek. 

Jednotliví kandidáti mohou v rámci rotace podat dle pravidel ESVČ přihlášku až

203 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 20. 11. 2019.
204 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 13. 11. 2019.
205 Rozhovor s Janou Hybáškovou, Praha, 3. 12. 2019.
206 Zaměstnanec Stálého zastoupení ČR při EU. „Rozhovor k diplomové práci“, e-mailová zpráva adresovaná 
autorovi, 28. 11. 2019.
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na osm různých unijních zastoupení.207 Přestože se jedná o osobní přihlášky 

(kandidaturu nepodává členský stát, případně příslušné ministerstvo zahraničí, ale 

sám uchazeč), alespoň někteří kandidáti v praxi „diskutují [přihlášky] se svými 

kolegy na MZV ČR“ 208

Snahou MZV ČR je, aby si kandidáti v současnosti podávali přihlášky co 

nejkoherentněji. Představa je taková, že se zaměří tematicky, například pouze na 

multilaterální zastoupení při mezinárodních organizacích, případně s co možná 

největší geografickou a kulturně-jazykovou logikou.209 Toto současné kritérium u 

některých bývalých českých unijních ambasadorů příliš naplněno nebylo.210

V přihláškách českého, později úspěšného kandidáta, se například (mimo jiné) 

objevil postsovětský, africký a jihoamerický stát.211

Na první kolo výběrového řízení jsou najaty externí agentury, které kandidáty 

bodují a na základě bodového zisku jednotliví uchazeči postupují do další fáze, 

nebo z procesu vypadávají.212 Právě outsourcing vyhodnocování přihlášek, 

životopisů a motivačních dopisů kandidátů na vnější agenturu považuje jeden 

z respondentů, který se k tomuto vyjádřil, za záruku neutrality první fáze 

výběru.213

Z výpovědi osloveného odborníka z Černínského paláce vyplývá, že v posledních 

letech se velmi proměnily a formalizovaly soft nástroje, jejichž cílem je pomoci 

kandidátům v této etapě výběru. Dříve se běžně stávalo, že čeští nominanti často 

vypadávali ještě před tím, než dostali šanci promluvit s výběrovou komisí.

V současné době však na ministerstvu funguje skupina lidí, kteří například dříve 

působili ve výběrových komisích v Bruselu a kteří nyní pomáhají kandidátům

207 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 11. 11. 2019.
208 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 20. 11. 2019.
209 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 11. 11. 2019.
210 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 13. 11. 2019.; Rozhovor se 
zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 20. 11. 2019.
211 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 13. 11. 2019.
212 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 20. 11. 2019.
213 Ibid.
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s formulací motivačních dopisů a životopisů, aby alespoň postoupili 

k pohovoru.214 Dalším mechanismem, jenž se na MZV ČR postupem času stále 

více profesionalizuje, je mentoring lidí, které čekají pohovory.215 Pokud některý 

z kandidátů projde preselekci, zpravidla j e v  kontaktu s Janou Hybáškovou, jež 

tyto aktivity na MZV ČR zastřešuje (více o jejích úkolech níže).216 Jana 

Hybášková, která v nedávné době za ČR zasedla ve výběrové komisi, sdělila, že 

například současnému českému uchazeči o post unijního ambasadora celý průběh 

řízení popsala.217

Popreselekci pokračují do druhého kola k pohovoru s komisí kandidáti zpravidla 

pouze na některé země ze své přihlášky. V tomto stadiu je důležitá (samozřejmě 

kromě jejich kvalifikace, zkušeností, znalostí, jazykové vybavenosti aj.) hlavně 

neformální aktivita ze strany samotných kandidátů. Podle jednoho z oslovených 

odborníků z MZV ČR, jenž je zasvěcen do průběhu výběrového řízení, kandidáti 

„neoficiálně komunikují, s kým se jim podaří“ 218 Zjednodušeně řečeno, pokud 

někoho znají v ústředí ESVČ, ve výběrové komisi nebo například mezi bývalými 

unijními ambasadory v dané oblasti, snaží se s nimi navázat kontakt, získat jejich 

pozornost a případně i drobnou výhodu do výběrového řízení.219

V poslední, rozhodující třetí části výběru, jsou hlavní aktivity opět vyvíjeny z 

Černínského paláce. Dva oslovení respondenti nezávisle na sobě sdělili, že v praxi 

probíhá aktivita ČR v konečné fázi přesně tak, jak je uvedeno ve Strategii, a sice 

že dochází k explicitní podpoře uchazečů o klíčové posty v institucích EU ze 

strany českých politických činitelů. Dle prvního respondenta se kandidátům, již 

projdou až do finální části výběru, dostává podpory ze strany MZV ČR.220 Druhý 

z respondentů sdělil, že v jeho případě zaslal český ministr zahraničí doporučující

214 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 11. 11. 2019.
215 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 20. 11. 2019.
216 Rozhovor s Janou Hybáškovou, Praha, 3. 12. 2019.
217 Ibid.
218 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 20. 11. 2019.
219 Ibid.
220 Ibid.
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dopis na jeho jméno Vysoké představitelce, a to opakovaně, i v případech, kdy 

v řízení nakonec neuspěl.221 Oba zároveň shodně uvádějí, že jde o běžný proces, 

kterým se „vyrovnávají podmínky“ mezi kandidáty napříč zeměmi, jelikož „to 

napíše každý ministr každému“, kdo se do této etapy výběru dostane 222 Tuto praxi 

nevyvrací ani zdroj ze Stálého zastoupení, dle kterého je česká diplomacie 

„přirozeně v kontaktu se zástupci ES V [C]“ .223

Kvůli výše popsanému průběhu někteří autoři upozorňují na nižší transparentnost 

systému.224 Respondenti autora shodně potvrzují, že v procesu hrají důležitou roli 

neformální komunikace a lobbying. Přestože v některých jednotlivých případech 

nemusí být, dle jednoho z dotazovaných, oficiální pravidla vždy plně dodržena a 

neformálně dochází k „zákulisním procesům“, k nimž by se z hlediska správných 

procedur „nejraději nikdo nehlásil“, celkově se jedná o transparentní a skutečnou 

soutěž.225 Podle dalšího z oslovených je ve výběrovém procesu „něco 

předrozhodnuto“ a celkově jsou v proceduře patrné postkolonialistické prvky.226 

Podle dalšího respondenta je ve výběrových řízeních dostatek transparentnosti, 

nicméně oslovený připouští, že procedury výběru seniorního personálu 

v institucích EU probíhají tak, J a k  fůnguje Brusel, na networkingii, kdy nikdy 

nevíte, co z toho může ve finále vyplynout“ .227

Nutnost jisté míry inženýrství při obsazování postů v ESVC připouští i norma, na 

jejímž základě byla ESVC zřízena, podle které by měli být při obsazování postů 

v ESVC vybíráni nejlepší kandidáti, ovšem s přihlédnutím k jejich národnosti a 

pohlaví.228 Jako příklad neférového rozdělování manažerských postů v ESVC

221 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 13. 11. 2019
222 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 20. 11. 2019; Rozhovor se 
zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 13. 11. 2019
223 Zaměstnanec Stálého zastoupení ČR při EU. „Rozhovor k diplomové práci“, e-mailová zpráva adresovaná 
autorovi, 28. 11. 2019.
224 Formuszewiczová, Kumoch, The Practice ofAppointing the Heads ofEUDelegations, s. 29.
225 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 20. 11. 2019.
226 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 13. 11. 2019.
227 Rozhovor se zaměstnancem Úřadu vlády ČR, Praha, 14. 11. 2019.
228 Úřední věstník Evropské unie, „Rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2010“.
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s českým kontextem je někdy uváděno angažmá Edity Hrdé, jež působí jako 

vrchní ředitelka ESVČ pro Ameriku (v ústředí v Bruselu).229 Podle některých 

hlasů z Černínského paláce může být velmi prestižní pozice Edity Hrdé 

kompenzována, a to kvantitativně či kvalitativně horším zastoupením na jiných 

vysokých manažerských postech, včetně unijních ambasadorů.230 Jeden 

z respondentů se s podobným uvažováním ze strany vysoce postaveného 

personalisty z ESVČ setkal, Stálému zastoupení naopak, dle slov autorova zdroje, 

nic takového naznačováno není.231

Kromě důrazu na národnostní a genderovou rovnováhu, negativně poznamenává 

proces obsazování postů v ESVČ také komplikovaný a v některých bodech 

nevyjasněný vztah mezi ESVČ a národními diplomaciemi. Jeden z respondentů 

sdělil, že v době, kdy se hlásil na pozici unijního ambasadora do konkrétní země, 

působil v té samé destinaci v rámci diplomatické služby ČR.232 Poté, co byla tato 

osoba vyřazena z unijního výběrového řízení, jí bylo naznačeno ze strany ESVČ, 

že by působilo nepatřičně, pokud by byl v dané zemi téměř přímo přesunut 

z národní ambasády do čela unijní delegace.233 Tuto informaci potvrdil rovněž 

další respondent, podle něhož by taková akce mohla vyvolat „problém image“ 

unijní diplomacie, a tak k přesunu diplomatů z národní do unijní služby v rámci 

jedné země zpravidla nedochází.234

229 Rozhovor s Janem Homátem, Praha, 21. 11. 2019.
230 Ibid.
231 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 20. 11. 2019.; Zaměstnanec Stálého 
zastoupení ČR při EU. „Rozhovor k diplomové práci“, e-mailová zpráva adresovaná autorovi, 28. 11. 2019.
232 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 13. 11. 2019.
233 Ibid.
234 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 20. 11. 2019.
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4.4 Aktivita MZV ČR po výběrovém řízení

Zatímco v předchozí sekci se výpovědi respondentů obsahově spíše 

shodovaly, a tak se daly na jejich základě vypozorovat určité obecnější rysy české 

strategie, hodnocení aktivit MZV ČR po skončení výběrového řízení není ze 

strany oslovených lidí tak jednotvárné. Rozdílné pohledy měli někteří respondenti 

například na to, jakým způsobem MZV ČR v minulosti komunikovalo s českými 

unijními ambasadory v době, kdy v čele zastoupení EU působili.

MZV ČR pravidelně pořádá v regionech teritoriální schůze velvyslanců, kteří 

zastupují ČR ve světě. Na základě jednoho z rozhovorů se ukázalo, že tři ze čtyř 

Čechů, kteří působili jako unijní ambasadoři, dostávali na tyto schůze 

s velvyslanci ČR v daném regionu (všichni tři působili v rámci unijní diplomacie 

ve stejném regionu) pravidelně pozvánky a těchto setkání se také pravidelně 

účastnili.235 Dle slov osloveného zaměstnance MZV ČR bylo toto velice vítané, 

protože docházelo ke sdílení zkušeností mezi českými národními diplomaty a 

českými unijními diplomaty a také k udržení kontaktu unijního ambasadora 

s MZV ČR.236 Poslední z této čtveřice (jenž působil v jiném teritoriu) na oblastní 

schůzi českých velvyslanců (za ČR) nikdy pozvánku nedostal, přestože za jeho 

mandát proběhla čtyři taková setkání.237

Obdobně rozdílně byla hodnocena i další komunikace mezi českými unijními 

ambasadory a ostatními zástupci MZV ČR, případně ČR. Jeden z respondentů 

sdělil, že v průběhu své mise komunikoval s MZV ČR „zcela minimálně“ 238 

Z rozhovoru vyplývá, že komunikace vázla zejména na straně MZV ČR, jelikož 

tento respondent explicitně zmínil: „Čekal jsem větší zájem o naši práci.“239 Na

235 Ibid.
236 Ibid.
237 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 13. 11. 2019.
238 Ibid.
239 Ibid.
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druhé straně mezi dalším respondentem a Černínským palácem probíhala, kromě 

teritoriálních porad, komunikace také v několika dalších rovinách. Zaprvé jej 

pravidelně oslovovali uchazeči na unijní ambasadory z MZV ČR s žádostí o rady. 

Dále byl v pravidelném kontaktu s oběma českými velvyslanci (za ČR), kteří v 

destinaci působili po dobu jeho unijního mandátu, a „úplně běžně“ se setkával 

také s českými vládními představiteli, kteří do země přicestovali k oficiální 

návštěvě.240

Tato dichotomie přetrvávala i po návratu unijních ambasadorů do ČR a po jejich 

začlenění zpět do struktur MZV ČR. V době, kdy se vrátili první dva Češi z 

ambasadorského angažmá v rámci ESVČ (v letech 2015 a 2016), MZV ČR jejich 

zkušeností „vůbec nevyužilo“, nebyli začleněni do žádného oficiálního 

mechanismu a o jejich zkušenosti „na MZV [ČR] nikdo nestál, s jedinou 

výjimkou“, kdy jeden z nich pohovořil o své zkušenosti s absolventy 

Diplomatické akademie MZV ČR.241 Naproti tomu, po letošním návratu Jany 

Hybáškové z Namibie bylo ve struktuře MZV ČR vytvořeno místo „Zvláštního 

zmocněnce Ministra zahraničních věcí ČR pro instituce EU“ (dále jen 

Zmocněnkyně).242 Úkoly Zmocněnkyně jsou podobné tomu, jak definuje aktivity 

ČR Strategie. Cílem Zmocněnkyně je zvýšit povědomí o pracovních 

příležitostech v ESVČ (případně obecně v institucích EU), motivovat lidi 

k přihláškám do výběrových řízení, propojovat vzdělávací instituce s MZV ČR a 

v neposlední řadě zprostředkovávat tok informací mezi Čechy, kteří institucemi 

EU prošli a těmi, kteří se na unijní kariéru teprve chystají.243

Vyvozování obecnějších trendů v rámci české diplomacie pouze ze čtyř případů, 

kdy český občan obsadil post unijního velvyslance, může být zavádějící, nicméně 

z výše uvedeného je patrné, že v poslední době se přístup MZV ČR k prosazování

240 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 20. 11. 2019.
241 Ibid..; Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 13. 11. 2019.
242 Přestože oficiální zmocnění je pro instituce EU, reálně má Zmocněnkyně na starost pouze ESVČ, která je 
v gesci MZV ČR. Rozhovor s Janou Hybáškovou, Praha, 3. 12. 2019.
243 Ibid.
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Čechů (nejen) na pozice unijních ambasadorů formalizuje, strukturuje a 

profesionalizuje. Dokládá to nejen zvětšující se dohled nad podáváním přihlášek 

na MZV ČR, ale také například zřízení postu Zmocněnkyně nebo vytváření 

dalších nových postů v návaznosti na Strategii, a to například na Úřadu vlády a 

Stálém zastoupení, které byly zřízeny za účelem lepšího uplatnění Čechů v EU 244

Konceptualizaci české strategie při prosazování unijních ambasadorů potvrzuje 

rovněž jeden z respondentů, podle nějž na MZV ČR došlo k systematickým 

změnám, díky nimž nyní formálně a organizovaně funguje řada mechanismů, 

které se dříve tvořily na ad hoc bázi, jako například zmiňovaný mentoring 

kandidátů.245 Podle něj se jedná o přirozený vývoj, protože v prvních letech od 

spuštění ESVČ nebylo jasné, jak přesně bude toto zahraničněpolitické těleso EU 

fungovat. S novým rozměrem diplomacie EU se dle něj sžívali nejen lidé na straně 

národních orgánů, kteří si v systému hledali své místo, ale také unijní úředníci.246 

Je tak evidentní, že podobné procesy probíhaly v Praze i v Bruselu.

4.5 Cílená strategie, nebo náhoda?

Vraťme se nyní opět k teoretickým východiskům této práce a aplikujme je 

na získané poznatky od respondentů. V Úvodu této práce byly rozpracovány 

metody, které se nabízejí menším členským zemím EU při prosazování 

zahraničněpolitických zájmů v unijním bloku. První metodu Tomáš Weiss, autor 

kategorizace, označuje jako „strategie, které se zaměřují na konkrétní

244 Ibid.; Rozhovor se zaměstnancem Úřadu vlády ČR, Praha, 14. 11. 2019.
245 Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 20. 11. 2019.
246 Respondent tento argument dokládá na několika případech, kdy například v prvních letech od spuštění ESVČ 
nebylo zcela vyjasněné, jak přesně se mají lidé ve vedení unijních zastoupení titulovat. Až po několika letech se 
běžně začali označovat jako mimořádní a zplnomocnění velvyslanci a obdrželi příručku s diplomatickým 
protokolem. Dále jim některé, v diplomacii běžné aktivity, nebyly doporučovány, aby tím „nebyly členské státy 
popuzeny“, aj. Ibid.



66

projednávaný dokument“, jde tedy o lobbying u aktérů, kteří o problematice 

rozhodují.247 Modelová situace využití této metody je lobbying u Vysoké 

představitelky v průběhu výběru unijních ambasadorů. Na řádcích výše byla 

popsána explicitní podpora ze strany českého ministra zahraničních věcí ve formě 

doporučujících dopisů v klíčové fázi výběrového řízení ve prospěch českých 

diplomatů. Tuto metodu tedy ČR ve sledované problematice využívá.248

Dále Tomáš Weiss uvádí metodu „včasného varování“, která je zde chápána jako 

monitoring a sběr informací o uvolňovaných pozicích. Díky těmto aktivitám se 

aktéři mohou podílet na rozhodovacím procesu od jeho počátku, a maximalizovat 

tak svůj vliv.249 Metodu včasného varování využívá MZV ČR zejména 

prostřednictvím Stálého zastoupení, které sleduje rotační cykly v dlouhodobém 

horizontu. I tato strategie je tak uplatňována při prosazování Čechů na pozice 

unijních ambasadorů.

Třetí strategií je snaha o získání „statusu insiderď, tedy pozice, z níž lze 

explicitně ovlivnit projednávanou problematiku.250 Jako modelová situace bylo 

vyhodnoceno zastoupení českého občana ve výběrové komisi, která se podílí na 

selekci kandidátů na nové unijní ambasadory. Jelikož první etapa výběrů je 

outsourcována na externí agentury a ve třetí fázi rozhoduje Vysoká představitelka, 

angažmá člověka z ČR je reálně možné pouze ve druhém kole. Komisaři z řad 

národních diplomacií jsou ovšem losováni, MZV ČR tak v této věci nemá vliv. 

Zvýše zmíněného je zřejmé, že v teoretické situaci, kdy člen komise, 

institucionálně původem z české diplomacie, rozhoduje o českém kandidátovi na 

unijního ambasadora, se nedá očekávat, že by docházelo k přímému prosazování 

českého kandidáta.

247 Weiss, Promoting National Priorities in EU Foreign Policy, s. 11.
248 Přehledně je aplikace Weissovy kategorizace znázorněna v tabulce na následující straně.
249 Weiss, Promoting National Priorities in EU Foreign Policy, s. 11.
250 Ibid., s. 11-12.
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Lze tak konstatovat, že ČR v prosazování svých občanů na pozice unijních 

ambasadorů využívá dvě ze tří metod, které se jí z hlediska své velikosti a 

možností nabízejí. Konkrétně jde o strategie, které se zaměřují na konkrétní 

projednávaný dokument a metodu včasného varování. Je třeba ale také zmínit, že 

ČR, respektive MZV ČR a Úřad vlády, vyvíjejí celou řadu aktivit nad rámec 

kategorizace, díky nimž se zvyšuje šance na to, že český občan usedne do čela pro 

ČR prioritního unijního úřadu. Jedná se hlavně o celou řadu soft mechanismů, 

mezi něž se řadí různé formy přípravy Čechů na unijní kariéru, praktická pomoc 

se zpracováváním přihlášek, vytipovávání vhodných lidí na konkrétní pozice, 

zřizování specializovaných postů na podporu Čechů v EU a v neposlední řadě 

také propojování Čechů napříč institucemi EU.

Tabulka: Strategie při prosazování zájmů menších států v EU251

Originální 
strategie Tomáše 

Weisse

Strategie, které se 
zaměřují na 
konkrétní 

projednávaný 
dokument

Metoda včasného 
varování

Využití statusu 
insidera

Aplikace strategií 
na prosazování 

unijních 
ambasadorů

Lobbying Dlouhodobý
monitoring

Přítomnost ve 
výběrové komisi

Využití metody 
při prosazování 

unijních 
ambasadorů

ANO ANO NE

Nyní je nasnadě ukázat, jak se české úsilí projevuje v konkrétních případech, kdy 

český občan zamířil do čela delegace EU. Využijme tedy kategorizaci prioritních

251 Zpracováno autorem s využitím: Weiss, Promoting National Priorities in EU Foreign Policv. První řádek 
označuje originální lobbovací strategie menších států EU, jak je definoval Tomáš Weiss. Ve druhém řádku je 
originální metoda aplikována na případ prosazování unijních ambasadorů. Třetí řádek označuje, zda ČR metodu 
v této věci využívá, či nikoliv.
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zemí pro ČR vytvořenou v této práci a zanesme do ní teritoria, v nichž Češi dosud 

obsadili pozici unijního ambasadora. Víme, že unijní velvyslanci původem z ČR 

dosud působili v Alžírsku, Angole, Guyaně, Iráku, Namibii a Súdánu. Prioritní 

země napříč oblastmi jsou pro ČR postupně USA a Rusko, následuje Srbsko, 

Ukrajina, Turecko a Gruzie, poté Moldavsko, Bosna a Hercegovina, Čína, Indie 

a Kazachstán a ve čtvrtém sledu pak Bělorusko, Kosovo, Mongolsko a Mexiko. 

Žádná země, v níž ČR do současnosti obsadila post unijního ambasadora, se tak 

nedá označit za prioritu české zahraniční politiky.

Jak již bylo zmíněno výše, při kandidatuře na pozici vedoucího unijního úřadu si 

kandidáti volí až osm zastoupení, do jejichž čela by se potenciálně mohli postavit. 

Po zpracování výpovědí respondentů tohoto výzkumu se ukázalo, že bývalí čeští 

unijní ambasadoři se ve svých přihláškách souhrnně ucházeli o pozice vedoucích 

unijních úřadů v Alžírsku, Angole, Arménie, Brazílii, Guyaně, Iráku, Jordánsku, 

Kazachstánu (2x), Libanonu (2x), Namibii, Papue Nové Guiney, Spojených 

arabských emirátech, Súdánu, Tanzanii, Uzbekistánu a Vietnamu.252

V případě aplikace všech přihlášek na kategorizaci prioritních zemí pro ČR je 

situace z hlediska českých zájmů již o něco zajímavější. Hned dvakrát se 

v kandidaturách pozdějších českých unijních ambasadorů objevil Kazachstán (ve 

dvou různých letech), jenž je z hlediska českých zájmů ve třetí skupině dle míry 

priority. Nicméně z odpovědí respondentů vyplývá, že nešlo o koordinovaný 

postup ze strany MZV ČR. Oba kandidáti se do destinace přihlásili bez hlubších

252 Rozhovor s Janou Hybáškovou, Praha, 3. 12. 2019.; Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí 
ČR, Praha, 20. 11. 2019.; Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha, 13. 11. 2019. 
Zde je třeba uvést, že destinace, jež se objevily v přihláškách Tomáše Uličného (samozřejmě kromě případů, 
v nichž nakonec uspěl), se autorovi nepodařilo získat. Jeden z respondentů rovněž uvedl, že si již všechny 
destinace nepamatuje, uvedl tak jen tři z nich. Jednalo se o případy, kdy se uchazeč dostal do pokročilejších fází 
výběrů. Nadto je rovněž třeba uvést, že data byla získána ze soukromých výpovědí osob po několika letech od 
podávání přihlášek, takže existuje pravděpodobnost, že zde uvedené destinace se mohou od reality částečně lišit.
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konzultací a spíše s přihlédnutím k vlastním znalostem oblasti a předchozím 

zkušenostem z diplomacie.253

Dvakrát se v přihláškách objevil také Libanon, jenž není pro ČR prioritním 

státem. I v tomto případě se jednalo spíše o náhodu a osobní preference diplomatů 

než koordinovaný a promyšlený postup MZV ČR. Oba kandidáti disponovali 

předchozími zkušenostmi z oblasti Blízkého a Středního východu, takže země 

byla zvolena jakožto logický krok.254 Žádná z dalších zemí, do kterých se hlásili 

úspěšní čeští unijní ambasadoři, pro ČR nebyla prioritní.

Obsazování postů unijních ambasadorů v zemích českého zájmu se tedy zatím 

příliš nevede, respektive v prvních letech od spuštění ESVČ se o to ČR ani 

nepokoušela. Je možné, že v minulosti čeští kandidáti usilovali o méně 

„zajímavé“ státy, protože ve výběrovém řízení měli větší šanci na úspěch. 

Z odpovědí respondentů ovšem vyplývá, že ČR zefektivňuje své počínání. Česká 

diplomacie usiluje o docílení kýženého stavu, kdy lidé v ústředí ESVČ vědí o 

prioritách české zahraniční politiky.255 Podle Jany Hybáškové začínáme dospívat 

do situace, kdy v případě, že se uvolní klíčová pozice v teritoriu s českými zájmy, 

si bude ESVČ uvědomovat, že „to budou chtít Češi“, tak jako tomu je u některých 

jiných členských států.256 Hodnocení, do jaké míry tomu tak skutečně je, bude 

možné provádět v následujících měsících, neboť v současné době má ČR svého 

kandidáta na unijního ambasadora v několika státech západního Balkánu.257

253 Rozhovor s Janou Hybáškovou, Praha, 3. 12. 2019.; Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí 
ČR, Praha, 13. 11.2019.
254 Rozhovor s Janou Hybáškovou, Praha, 3. 12. 2019.; Rozhovor se zaměstnancem Ministerstva zahraničních věcí 
ČR, Praha, 20. 11.2019.
255 Rozhovor s Janou Hybáškovou, Praha, 3. 12. 2019.
256 Ibid.
257 Informace je aktuální k datu pořízení rozhovoru. Ibid.
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5 Závěr

V této práci bylo sledováno, do jaké míry ČR prosazuje své kandidáty na 

posty unijních ambasadorů v zemích svého prioritního zájmu, jak byla v tomto 

úsilí dosud úspěšná a jaké metody k tomu používá. Nejprve autor na základě 

obsahové analýzy strategických koncepcí a vybrané literatury, a s přihlédnutím k 

obecně přijímaným třem kritériím národního zájmu, vytvořil kategorizaci 

teritoriálních priorit české zahraniční politiky (bez zemí EU). Kategorizace 

umožnila definovat, v jakých zemích by z hlediska ČR bylo nej výhodnější 

umístění českého unijního ambasadora.

Přirozeným determinantem při zacílení (nejen) české diplomacie je geografie, 

s níž souvisí také kulturní, historická a jazyková spřízněnost. V tomto ohledu patří 

mezi klíčové země pro ČR Gruzie, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina. Druhým 

kritériem, na němž byla postavena typologie prioritních oblastí pro ČR, je míra 

transformační a rozvojové pomoci, kterou ČR poskytuje. Zde je pro ČR 

nej důležitější Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Kosovo, 

Moldavsko, Srbsko a Zambie. Z hlediska velikosti ekonomiky jsou globálně 

nej důležitější zemí USA, následované Čínou a Japonskem. USA, společně 

s Ruskem, vévodí také kategorii, která sleduje objem exportu ČR. České 

zahraniční investice pak plují v největším množství do Gruzie, Egypta, Indie, 

Ruska, Turecka a USA. Geopoliticky je nej významnější trojice Čína, Rusko a 

USA. Z hlediska energetiky je to Rusko, Ukrajina a USA. V samostatné kategorii 

pak stál Izrael, s nímž ČR dle některých zdrojů pojí „speciální vztah“ .

Prostý součet bodů, které země v jednotlivých tematických oblastech získávaly, 

ukazuje, že ve vší komplexnosti jsou klíčové země pro ČR bývalé supervelmoci 

studené války, tedy Rusko a USA. Tyto dvě země následuje Srbsko, Ukrajina, 

Turecko a Gruzie. Ve třetím sledu pak Moldavsko, Bosna a Hercegovina, Čína,
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Indie a Kazachstán. Ve čtvrté skupině pokračuje Bělorusko, Kosovo, Mongolsko 

a Mexiko.

ČR je v celosvětovém měřítku malý stát a středně velký v rámci EU, takže musí 

své zdroje využívat co nej efektivněji. Z provedené analýzy chování ČR vyplývá, 

že země po několika letech fungování ESVČ zjistila, že v prosazování svých 

občanů do čela unijních ambasád by měla být také racionální jako další členské 

země. Praha by měla usilovat o to, aby občané ČR obsazovali nej důležitější post 

v delegaci ESVČ v jedné ze zemí zmíněné výše. ČR nemusí své 

zahraničněpolitické priority v této problematice podřizovat teritoriální působnosti 

ESVČ, ta je  totiž celosvětová. Síť unijních delegací, misí a kanceláří čítá na 140 

úřadů, přičemž ve všech zemích českého zájmu, jak je vymezuje autorova 

kategorizace, působí přímé zastoupení ESVČ.

Unijní ambasadoři, kteří stojí v čele zastoupení ESVČ, se rekrutují buďto z 

„bruselských“ úředníků, tedy officials, nebo přicházejí v třetinové kvótě jako 

národní diplomaté, TA. Čtyři čeští občané dosud působili na pozici unijního 

ambasadora v šesti případech, a to v Alžírsku, Angole, Guyaně, Iráku, Namibii a 

Súdánu. Při jednoduchém zasazení těchto destinací do vytvořené kategorizace je 

patrné, že žádná z těchto zemí není prioritou české zahraniční politiky. Kandidáti 

na unijní ambasadory si mohou podávat několikanásobné přihlášky. Ovšem ani 

teritoria, o něž se čeští unijní ambasadoři souhrnně ucházeli, nebyla v drtivé 

většině případů v souladu se zájmy ČR. Výjimkou z tohoto pravidla jsou dvě 

přihlášky do Kazachstánu. Z odpovědí respondentů však vyplývá, že se nejednalo 

o koordinovanou akci, která by vycházela z preferencí ČR, ale spíše šlo o osobní 

volbu jednotlivých kandidátů.

Přestože dosavadní praxe ukazuje, že ČR nedokáže prosadit své občany do zemí 

svého prioritního zájmu, neznamená to, že neexistují mechanismy, které mají 

uplatnění Čechů zlepšit. Z českých orgánů státní správy mají na prosazování
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Čechů na pozice unijních ambasadorů vliv Úřad vlády a hlavně MZV ČR. Úřad 

vlády operuje v mezích, které byly vytyčeny Strategií. Jedná se zpravidla o soft 

aktivity, které mají přispět k celkovému zkvalitňování českého úřednictva, 

v důsledku čehož se může v konečné fázi zvyšovat počet vhodných Čechů na 

pozice unijních ambasadorů. Zadruhé, pracovníci Úřadu vlády se (ve spolupráci 

s lidmi z dalších orgánů české státní správy) snaží o propojování Čechů napříč 

institucemi EU a zprostředkovávají mezi nimi networking. Tyto akce vedou 

k větší informovanosti českých občanů o možnostech kariéry v institucích EU a 

v konečném důsledku mohou mít rovněž vliv na úspěšnost Čechů v soubojích o 

křesla unijních diplomatů.

Klíčovou roli v celé problematice má MZV ČR. Aktivita české diplomacie začíná 

již několik let před konkrétním výběrovým řízením, jelikož MZV ČR, respektive 

Stálé zastoupení, v dlouhodobém horizontu monitoruje pozice, které se budou 

uvolňovat. Černínský palác posléze oficiálně (ne)schvaluje jednotlivé kandidáty, 

kteří se do daného výběru přihlásí. Z výpovědí autorových respondentů 

vyplynulo, že s postupem let je proces schvalování kandidátů na MZV ČR 

svázanější. Další rovinou, jak může MZV ČR částečně ovlivňovat obsazování 

postů unijních ambasadorů, je fáze podávání přihlášek. Přestože se jedná o osobní 

kandidatury, z výpovědí několika respondentů vyplývá, že MZV ČR nyní 

požaduje (dříve tomu tak nebylo), aby přihlášky měly určitou míru geografické či 

tematické, respektive multilaterální, logiky.

V počáteční etapě výběrů MZV ČR využívá řadu soft mechanismů, jako je 

mentoring kandidátů a celkové sdílení dostupných informací. Podle autorových 

zdrojů se tyto aktivity stále více formalizují, a to i na základě institucionálních 

změn na ministerstvu. Zcela klíčová je aktivita MZV ČR v konečné fázi 

výběrového řízení, v níž dochází k explicitnímu politickému lobbyingu ve 

prospěch českých kandidátů. Dosud se tak dělo zejména formou doporučujících 

dopisů ze strany českého ministra zahraničních věcí k rukám Vysoké
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představitelky. Někteří respondenti v této souvislosti upozorňovali na to, že tento 

proces není zcela transparentní, dle jiných je networking a lobbying běžnou 

součástí EU, a tak se nejedná o nestandardní věc.

Poté, co čeští unijní ambasadoři do čela svých delegací nastoupili, kooperaci 

s MZV ČR hodnotili rozdílně. Zatímco část z nich si stěžovala na nezájem MZV 

ČR o jejich práci v ESVČ, jiní se například účastnili teritoriálních schůzí po boku 

českých velvyslanců, kde rovněž docházelo k networkingu a neformálnímu 

sdílení poznatků a zkušeností. Jeden český unijní ambasador byl také v běžném 

kontaktu s českým velvyslancem v dané destinaci i s nejvyššími politickými 

představiteli ČR, kteří přicestovali k oficiální návštěvě. Bezpochyby tak v této 

věci záleží také na proaktivním přístupu jednotlivců.

Rozdílně byl hodnocen také návrat a začlenění českých unijních ambasadorů zpět 

do struktur MZV ČR. Zatímco dva z respondentů zmínili, že o jejich znalosti po 

návratu do ČR (v letech 2015 a 2016) téměř nikdo nestál, Jana Hybášková se 

krátce po návratu v roce 2019 ujala postu Zmocněnkyně, z nějž má za úkol 

zefektivnit prosazování Čechů (nejen) na pozice unijních ambasadorů. Přestože 

je vyvozování obecnějších trendů v prosazování Čechů do čela unijních 

zastoupení ošemetné, jelikož ČR dosud zaznamenala úspěch pouze v šesti 

případech, v přístupu MZV ČR (i Úřadu vlády) je patrná formalizace a 

profesionalizace celého úsilí. Dle Jany Hybáškové se zlepšování situace začíná 

projevovat také v tom, jakým způsobem je na ČR pohlíženo v ústředí ESVČ.

Odpověď na první ze dvou výzkumných otázek, tedy zda ČR prosazuje, podobně 

jako jiné členské státy EU, své kandidáty na pozici unijních ambasadorů v zemích 

svého prioritního zájmu?', je třeba rozdělit na dvě části, které kopírují historický 

vývoj v této problematice. V počátcích byl přihlašovací proces na MZV ČR velmi 

rozvolněný a v praxi si jednotliví kandidáti volili destinace na základě svých 

zkušeností z české diplomacie a osobních preferencí. V konečné etapě
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výběrového řízení sice i v raných letech fungování ESVČ docházelo k explicitní 

politické podpoře českých kandidátů, ovšem bez ohledu na to, zda je destinace 

uchazeče relevantní z hlediska české zahraniční politiky.

V přístupu zainteresovaných orgánů české státní správy jsou však patrné dva 

zásadní předěly, a sice vypracování Strategie v roce 2015 (a na ní navazující 

kroky) a zřízení postu Zmocněnkyně, k němuž došlo v roce 2019. Na základě 

těchto momentů je zřejmé, že české úsilí se značně zefektivňuje. Výsledkem 

těchto kroků je direktivnější vytipovávání českých kandidátů na konkrétní pozice, 

formalizace mechanismů podpory českých kandidátů, preciznější výměna 

informací na více úrovních atd. Z tohoto úsilí pramení aktuální česká kandidatura 

na unijního ambasadora v (respondentem) blíže nespecifikovaných zemích 

západního Balkánu a také zlepšení postavení ČR, kdy lidé z ústředí ESVČ začínají 

chápat, že některé pozice v prioritních teritoriích z hlediska ČR „budou chtít 

Češi“ . Hypotéza práce, která stála takto: ČR prosazuje své kandidáty na post 

unijních ambasadorů v zemích svého prioritního zájmu, podobně jako ostatní 

členské státy EU, nicméně zatím neúspěšně', tedy vyvrácena nebyla.

Odpověď na druhou výzkumnou otázku, která se zaměřovala na to, jakou 

lobbovací strategii ČR ve svém úsilí využívá, je zcela zřejmá. Na základě 

rozhovorů a zpracované literatury se ukázalo, že ČR při prosazování Čechů na 

pozice unijních ambasadorů využívá dvě ze tří metod, které pro prosazování 

zájmů menších států v zahraniční politice EU definoval Tomáš Weiss. Jedná se o 

„strategie, které se zaměřují na konkrétní projednávaný dokument“, konkrétně 

v případě tohoto tématu jde o politický lobbying u Vysoké představitelky. Druhou 

využívanou metodou je „včasné varování“, které je praktikováno prostřednictvím 

dlouhodobého monitoringu rotačních cyklů ze strany Stálého zastoupení. 

Uplatňování metody „insidera“ prokázáno nebylo.
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6 Summary

This diploma thesis dealt with the Czech activities in promoting the Czech 

citizens to the positions of the Heads of EU Delegations (HoD). Based on the 

categorisation of the Czech territorial priorities, it can be claimed that the Czech 

HoDs have not been sent to the countries of the Czech interests so far. On the 

other hand, there is a bulk of activities embraced by the Czech Republic to reverse 

this trend. First, the Czech administration exacerbates networking and informal 

meetings among the Czechs based in Brussels. Second, the Czech state officials 

have developed formal mechanisms to train and mentor its future HoDs. The 

Czech Foreign Ministry also applied stricter rules on approving the Czech 

diplomats as the HoD candidates. Fast, but not least, the Czech Republic embraces 

political lobbying in favour of its citizens during the selection procedure. To sum 

it up, the country uses two out of three methods of smaller EU member states in 

promoting their interests, and many more soft mechanisms out of the 

methodology.
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8 Seznam příloh

Příloha č. 1: Zastoupení EU ve třetích státech (tabulka)258

A. B.
Země Status zastoupení^

Afghánistán D
Albánie D
Alžírsko D
Andorra -
Angola D

Antigua a Barbuda -
Argentina D
Arménie D
Austrálie D

Azerbájdžán D
Bahamy -
Bahrajn -

Bangladéš D
Barbados D ( l)

BeKze -
Bělorusko D

Benin D
Bhútán -
Bolívie D

Bosna a Hercegovina D
Botswana D (2)

Brazílie D
Brunej -

Burkina Faso D
Burundi D

Čad D
Černá Hora D

Čína D
Dominikánská republika D

DR Kongo D
Džibuti D (3)

Egypt D
Ekvádor D

El Salvador D
Eritrea D

eSwatini D
Etiopie D
Fidži D (4 )

FiKpiny D
Gabon D (5 )

Gambie D
Ghana D

Grenada -
Gruzie D

Guatemala D
Guinea D

Guinea-Bissau D
Guvana D (6 )

Haiti D
Honduras D
Hongkong 0 ( 7 )

Chile D
Indie D (8 )

Indonésie D (9 )
Irák D
Írán X

Island D
Izrael D

Jamajka D (10)
Japonsko D

258 Zpracováno autorem z: Evropská služba pro vnější činnost, „EU inthe World“. Dostupné on-line [24. 10. 2019, 
14:36]: https://eeas.europa.eu/lieadquarters/lieadquarters-homepage/area/geo_en.
Tabulka je aktuální ke dni 24. 10. 2019. Znázorňuje diplomatickou působnost EU a status zastoupení v daných 

zemích. Čísla v závorkách odkazují k poznámce pod čarou (viz níže), kde je upřesněna působnost úřadu 
v případech, kdy má zastoupení zvláštní status, do jeho agendy patří více teritorií nebo mezinárodních organizací. 
Z důvodu nedostatku místa byla tabulka rozdělena na šest částí, které na sebe abecedně navazují.
*D = Delegace, O = Kancelář, - = Nepřímé zastoupení sídlící v jiné zemi, X = Žádné zastoupení.

(1) Delegace EU na Barbadosu a pro východokaribské státy. Organizaci východokaribských států (OECS) a 
Karibské fórum (CARICOM/CARIFORUM).
(2) Delegace EU v Botswaně a pro Jihoafrické rozvojové společenství (SADC).
(3) Delegace EU v Džibuti a pro Mezivládní úřad pro rozvoj (IGAD).
(4) Delegace EU pro Pacifik.
(5) Delegace EU v Gabonu a pro Rovníkovou Guineu, Svatého Tomáše a Princův ostrov a Hospodářské 
společenství států střední Afriky (CEEAC).
(6) Delegace EU v Guyaně a pro Surinam, Arubu, Bonaire, Curacao, Sabu, Svatého Bartoloměje, Svatého Eustacha 
a Svatého Martina.
(7) Kancelář EU v Hongkongu a pro Macao.
(8) Delegace EU v Indii a pro Bhútán.
(9) Delegace EU v Indonésii a pro Brunej.

https://eeas.europa.eu/lieadquarters/lieadquarters-homepage/area/geo_en
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c 259 D.

Jemen D ( l l )
Jižní Afrika D
Jižní Korea D
Jižní Súdán D
Jordánsko D
Kambodža D
Kamerun D
Kanada D

Kapverdy D
Katar -

Kazachstán D
Keňa D

Kiribati -
Kolumbie D
Komory -
Kongo D
Kosovo 0

Kostarika D
Kuba D

Kuvajt D (12)
Kyrgyzstán D

Laos D
Lesotho D
Libanon D
Libérie D
Libye D

Lichtenštejnsko -
Madagaskar D (13)

Malajsie D
Malawi D

Maledňy -
Mali D

Maroko D
Maršálovy ostrovy -

Maurícius D(14)
Mauritánie D

Mexiko D
Mikroněsie -
Moldavsko D

Monako -
Mongolsko D
Mozambik D

Myanmar (Barma) D
Namibie D
Nauru -
Nepal D
Niger D

Nigérie D(15)
Nikaragua D(16)

Norsko D
Novýr Zéland D

Oman -
Pákistán D

Palau -
Palestina 0 (17 )
Panama D

Papua Nová Guinea D
Paraguay D

Peru D
Pobřeží slonoviny D
Rovníková Guinea -

Rusko D
Rwanda D
Samoa -

259 (10) Delegace EU na Jamajce a pro Belize, Turks a Caicos, Bahamy a Kajmanské ostrovy.
(11) Aktuálně sídlí v Jordánsku.
(12) Delegace EU v Kuvajtu a pro Katar.
(13) Delegace EU na Madagaskaru a pro Komory.
(14) Delegace EU na Mauriciu a pro Seychely.
(15) Delegace EU v Nigérii a pro Hospodářské společenství západoafrických států (ECOWAS).
(16) Delegace EU v Nikarague a pro Středoamerický integrační systém (SICA).
(17) Kancelář představitele EU (Západní břeh Jordánu, Pásmo Gázy).
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E 260 F.

San Marino
Saúdská Arábie D(18)

Senegal D
Severní Korea X

Severní Makedonie D
Seychely

Sierra Leone D
Singapur D
Somálsko D

Spojené arabské emiráty D
Spojené státy americké D

Srbsko D
Srí Lanka D(19)

Středoafrická republika D
Súdán D

Surinam
Svatá Lucie

Svatý Kryštof a Nevis -
Svatý Tomáš a Princův7 ostrov

Svatý Vincent a Grenadiny
Sýrie D (20)

Šalamounovy ostrovy

Švýcarsko D(21)
Tádžikistán D

Tatizátue D
Thajsko D

Tchajhvvan 0 (2 2 )
Togo D

Tonga -
Trinidad a Tobago D

Turecko D
Turkmenistán D

Rivalu -
Uganda D
Ukrajina D
Uruguay D

Uzbekistán D
Vanuatu -
Vatikán -

Venezuela D
Vietnam D

Východní Timor D
Zambie D(23)

Zimbabvve D

2611 (18) Delegace EU v Saúdské Arábii a pro Bahrajn a Omán.
(19) Delegace EU na Srí Laňce a pro Maledivy.
(20) Delegace EU v Sýrii zredukovala své aktivity v hostující zemi. Pracovníci delegace operují z Bruselu, Bejrůtu 
a Ammánu, Damašek pravidelně navštěvují.
(21) Delegace EU ve Švýcarsku a pro Lichtenštejnské knížectví.
(22) Evropská ekonomická a obchodní kancelář na Tchaj-wanu.
(23) Delegace EU v Zambii a pro Společný trh pro Východní a Jižní Afriku (COMESA).
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Příloha č. 2: Zastoupení EU při mezinárodních organizacích (tabulka)261

M ezinárodní organizace Status zastoupení* **
Africká unie D

ASEAN M
CEEAC D (5)

COMESA D (23)
ECOWAS D (15)

IGAD D (3)
Mezinárodni organizace ve Vídni D

OECD a UNESCO D (24)
OECS a CARICOM/CAKIFORUM D ( l)

OSN v New Yorky D
OSN v Římě D(2Ů)

OSN v Ženevě D (25)
Rada Evropy D

SADC D (2)
SICA D (lů )
WTO M

261 Zpracováno autorem z: Evropská služba pro vnější činnost, „EU in the World“. Tabulka je aktuální ke dni 24. 
10. 2019, znázorňuje diplomatickou působnost EU při mezinárodních organizacích a status těchto zastoupení. 
Čísla v závorkách odkazují k poznámce pod čarou (viz níže), kde je upřesněna působnost úřadu v případech, kdy 
do jeho agendy patří více mezinárodních organizací či další teritoria.
** D = Delegace, M = Mise.
(24) Delegace EU při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Organizace OSN pro vzdělání, 
vědu a kulturu (UNESCO) a pro Andorru a Monako v Paříži.
(25) Delegace EU při Organizaci spojených národů a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě.
(26) Delegace EU pro Svatý stolec, Maltézský řád. Organizaci spojených národů v Římě a pro San Marino.
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Příloha č. 3: Prioritní země pro ČR (tabulka)262

A.

Geografie + kulturní, jazyková a 
historická spřízněnost

Transformační a 
rozvojová pomoc

Ekonomická
síla

1. Gruzie, Moldavsko, Srbsko, Ukrajina

Bosna a Hercegovina, 
Etiopie, Gruzie, 

Kambodža, Kosovo, 
Moldavsko, Mongolsko, 

Srbsko a Zambie

USA

2.
Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, 

Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá 
Hora, Kosovo a Severní Makedonie

- Čína

3. - - Japonsko

B.

Export
(strategie)

Export
(data) Investice Geopolitika Energetika Speciální

vztahy
Brazílie, Indie, 

Irák,
Kazachstán, 

Mexiko, Rusko, 
Srbsko, 

Turecko, 
Ukrajina a 
Vietnam

Rusko,
USA

Gruzie, Egypt, 
Indie, Rusko, 

Turecko a USA

Čína,
Rusko,
USA

Rusko,
Ukrajina,

USA
Izrael

-
Čína,

Švýcarsko 
a Turecko

Bělorusko, Bosna a 
Hercegovina, Čína, 

Kazachstán, 
Mexiko, Mongolsko 

a Srbsko

- Turecko -

-
Ostatní

ruskojazyčná
teritoria

- - -

262 Zpracováno autorem. Část s označením „B.“ je pokračováním části s označením „A.“. K rozdělení tabulky 
došlo z důvodu nedostatku místa. V tabulce jsou zaneseny státy dle priority pro ČR v daném sektoru (l=nejvíce 
prioritní atd.).
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