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ANOTACE

Bakalářská práce se věnuje problematice eurokrize s cílem zjistit, jakými prostředky 

byla řešena. Zaměřuje se na období mezi lety 2010 až 2012, kdy byla přijímána řada 

zásadních opatření a zároveň vznikaly nové organizace, které zajišťovaly finanční 

asistenci členským státům eurozóny. Práce analyzuje tyto nové instituce a také 

povahu těchto rozhodnutí. Záměrem je zjistit, zda kroky vedoucí k záchraně 

eurozóny měly převážně intergovernmentální povahu nebo zda hlavním hybatelem 

procesů byly supranacionální instituce. V úvodních kapitolách jsou vysvětleny příčiny 

krize, její institucionální rámec a představeny některé názory na způsob řešení krize 

na základě prací dalších autorů. Dále je popsán teoreticko-analytický rámec, který 

vychází z teorií intergovernmentalismu, resp. liberálního intergovernmentalismu 

a neofunkcionalismu. Analytická část práce nejprve popisuje zvolenou metodologii 

výzkumu, výsledky jsou poté prezentovány v diskuzi. V ní jsou zjištěné poznatky 

konfrontovány s výzkumy jiných autorů, kteří analyzovali tuto problematiku. Závěr 

shrnuje práci jako celek a na základě výsledků analýzy zodpovídá výzkumnou otázku 

stanovenou v úvodu práce.

ANNOTATION

This bachelor thesis focuses on the topic of the Euro crisis intending to identify crisis-

solving strategies. It considers the period between 2010 and 2012 during which 

several key measures were taken and new institutions were established to provide 

financial assistance to the Eurozone Member States. The work analyses the nature 

of these institutions and the decisions taken. The intention is to determine whether 

the steps that led to the protection of the Eurozone were predominantly 

intergovernmental-driven or whether the main drivers of the processes were 

supranational institutions. The introductory chapters explain the causes of the crisis, 

its institutional framework and highlight several views on solving the crisis as 

presented in the research of other authors. Furthermore, they introduce the 

theoretical-analytical framework based on the theories of intergovernmentalism, 

respectively liberal intergovernmentalism and neofunctionalism. The analytical part of 

the work, first, specifies the research methodology. Then, the discussion presents the 

findings of the research and confronts them with the research of other authors who 
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analyzed this issue. The conclusion summarizes the work and draws on the results of 

the analysis to answer the research question that is defined in the introduction.
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ÚVOD

Celosvětová hospodářská krize zasáhla hospodářství zemí Evropské unie velmi 

tvrdě a některé její  vlivy můžeme ve statistikách výkonnosti evropských ekonomik 

zaznamenat  dodnes.  Příkladem  může  být  míra  nezaměstnanosti  v nejhůře 

postižených  zemích  jako  je  Španělsko  nebo  Řecko.  Ze  statistik  evropského 

statistického  úřadu  Eurostat  vyplývá,  že  Řecko  mělo  v roce  2007  míru 

nezaměstnanosti na úrovni 8,4 %. Španělsko mělo ve stejné době v populaci 8,2 % 

nezaměstnaných.  V roce 2012 ale obě země vykazovaly více než 20% procentní 

nezaměstnanost,  a  ještě  loni  počet  lidí  bez  práce  neklesl  pod  10  %.1 Kromě 

dramatického propadu všech ekonomických ukazatelů je ale eurokrize poznamenána 

také politickými otřesy, a to především ve vztahu ke společné měně euro. Finanční 

problémy  eurozóny  vedly  ke  změně  základních  smluv  o  Evropské  unii  a  vzniku 

několika  nových  institucí  a  mechanismů.  Jakým  způsobem  ale  členské  státy  či 

Evropská unie řešily nastalý kolaps veřejných financí? Analýz na toto téma existuje 

řada, pouze zlomek z nich se ale věnuje institucionálnímu řešení krize, tj. zda byla 

řešena primárně institucemi  Evropské unie či  přímo členskými  státy,  které eurem 

platí.  Právě  na  to  odpoví  tato  bakalářská  práce.  K posouzení,  zda  hlavní  roli 

v procesu záchrany jednotlivých ekonomik eurozóny sloužily mezivládní dohody, či  

opatření supranacionálních institucí, využiji teorie liberálního intergovernmentalismu 

a neofunkcionalismu. S jejich pomocí  zanalyzuji  jak kroky orgánů EU a členských 

států mezi lety 2010 až 2012, tak samotných nových institucí, které v tomto období 

vznikly. Práce ověří hypotézu, předpokládající intergovernmentální charakter řešení 

této krize.

Problematika  společné  měny  euro  mne  zajímá  dlouhodobě  a  kvůli  dopadům 

eurokrize  na  život  v Unii  se  domnívám,  že  je  velmi  důležitá.  Zdánlivě  okrajové 

důsledky krize na fungování Evropské unie ale rovněž nelze opomenout. Výběr jsem 

proto uskutečnil i s cílem rozšíření obzorů v této oblasti.

Sledované období bylo zúženo na časový úsek od roku 2010 do roku 2012. Původní 

projekt přitom ohraničoval  časové období mezi  lety 2008 až 2012. Důvodem této 

změny  je  fakt,  že  nejzásadnější  rozhodnutí,  ovlivňující  průběh  eurokrize,  byla 

přijímána právě v tomto období. Dalším faktorem byl i rozsah bakalářské práce, který 

1 Unemployment rate - annual data - Eurostat [online]. [cit. 2020-06-30]. Dostupné z: 
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/TIPSUN20.
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by  se  prodloužil  z  důvodu  nezbytné  kontextualizace  problematiky.  Události 

předcházející  skutečnému  poskytování  finanční  asistence  členským  státům  pak 

nebyly  pro  vyhodnocení  výzkumné  otázky  podstatné.  Vzhledem ke  komplexnosti 

jednotlivých kroků při  záchraně eurozóny bylo rovněž upuštěno od původně úzce 

profilovaného  vzorku  sledovaných  dat.  Těmi  měly  být  především  rozhodnutí 

Evropské rady. V této práci jsou ale sledovány veškeré v úvahu připadající aspekty, 

které mohly dynamiku rozhodnutí či vzniku nových institucí ovlivnit. Práci je možno 

oborově zařadit pod mezinárodní vztahy a politiku a s tím související teorie.
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1 TEORETICKÁ ČÁST

Následující kapitoly se věnují příčinám vzniku eurokrize a představí také názory 

ostatních autorů k tématu bakalářské práce. Pro následný výzkum bylo nutné rovněž 

popsat, v době krize platný, institucionální rámec, což je součástí těchto kapitola. Jak 

již  bylo  naznačeno  v úvodu,  zvolené  teorie  pro  následný  výzkum  je  liberální 

intergovernmentalismus  a  neofunkcionalismus.  Jejich  definice  jsou  uvedeny  níže 

v teoretické části.

1.1 PŘÍČINY EUROKRIZE

Hospodářská  krize  ve  Spojených  státech  amerických,  způsobená  rizikovými 

hypotečními  úvěry,  se  prostřednictvím  bank  přenesla  i  do  Evropy.  Především 

periferní  evropské ekonomiky platící  eurem ale už v té  době trápily  velké deficity 

veřejných rozpočtů. Na případné výkyvy v ekonomické situaci bylo citlivé například 

hospodářství  Itálie  nebo  Řecka.2 Jak  v této  práci  několikrát  zmíním,  zákládající 

smlouvy o euru předpokládaly vznik hospodářské a měnové unie. Druhá jmenovaná 

byla  ustanovena,  hospodářská  ale  v době  krize  neexistovala.  Částečně  ji  měl 

nahradit  Pakt  stability  a růstu,  přijatý  v roce  1997.3 Ten  vytvářel  pravidla  pro 

rozpočtovou  politiku  zemí  používajících  euro  a  také  mechanismus  pro  vymáhání 

těchto pravidel. Ta se zaměřovala především na schodek veřejných financí, vládní 

dluhy, ekonomický růst a měnovou stabilitu. Jenže již v roce 2003 došlo u několika 

států  k vyšším  schodkům  rozpočtů,  za  což  jim  hrozily  sankce.  Mezi  těmito 

nedisciplinovanými státy ale byly také Francie a Německo, které vyvinuly silný tlak,  

aby hrozbu pokut odvrátily.4 Konvergenční neboli Maastrichtská pravidla, stejně jako 

Pakt,  předpokládají,  že státy budou držet fiskální  disciplínu, která počítá s růstem 

deficitu  státního  rozpočtu  do 3 % HDP. Celkový veřejný  dluh pak podle  pravidel 

nesměl překročit 60 % HDP.5

2 BASU, L.: Media Amnesia: Rewriting the Economic Crisis, s.139.
3 BYDŽOVSKÁ, Marie. Kořeny a průběh krize eurozóny. Euroskop [online]. Praha [cit. 2020-
06-30]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/9026/sekce/koreny-a-prubeh-krize-eurozony/.
4 PRINCEN, Sebastiaan a Femke VAN ESCH. Paradigm formation and paradigm change in 
the EU’s Stability and Growth Pact. European Consortium for Political Research [online]. 
2013, 2013, 24 [cit. 2020-06-30]. Dostupné z: 
https://ecpr.eu/filestore/paperproposal/987e03b0-85a0-47eb-b191-b262a6f36096.pdf.
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Právě kvůli  vlivu  velkých členských zemí  došlo v roce 2005 k rozvolnění  pravidel 

Paktu.  Oslabena  byla  represivní  část,  která  počítala  s procedurou  postihu  za 

nadměrný  schodek  vládních  rozpočtů.  Prodloužena  byla  i  lhůta  pro  nápravná 

opatření a rozšířil se okruh situací, při kterých se od procedury upustilo. Podobně to 

bylo i s doložkou neposkytnutí  pomoci – tzv. no bail-out clause. Její tvůrci počítali 

s tím,  že  státy  nebudou zachraňovat  ty  členy eurozóny,  kteří  se  špatnou fiskální 

politikou dostali  do finančních potíží.  Ani  toto  ustanovení  ale  nebylo v době krize 

dodrženo. K prvnímu prolomení bail out clause došlo v případě Řecka v roce 2010, 

kdy  se  Evropská  centrální  banka  (dále  „ECB“),  Evropská  komise  a  Mezinárodní 

měnový fond (dále „MFF“) dohodli na půjčce ve výši 110 miliard eur. V té době již 

bylo  jasné,  že  Atény  záměrně  falšovaly  své  ekonomické  statistiky  a  náklady  na 

splácení  řeckých  dluhů  začaly  neúměrně  narůstat.6 Následovala  pomoc  Irsku, 

Portugalsku nebo Španělsku. 

Thomas Fazi vidí přímou korelaci mezi finanční krizí, vzniklou ve Spojených státech, 

a nárůstem veřejných deficitů. To znamená, že krize měla podle něj přímý dopad na 

veřejné  rozpočty,  protože  se  problémy  soukromého  sektoru  přenesly  do  toho 

veřejného.7 Je zřejmé, že EU i členské státy musely v počátcích improvizovat kvůli 

nedostatečnému  institucionálnímu  zakotvení  evropských  orgánů,  které  neměly 

pravomoci  k organizované  pomoci  státům.  Výše  uvedená  pravidla  byla  navíc 

porušována,  což  ještě  více  oslabovalo  pozici  supranacionálních  institucí.  Podle 

Luuka van Middelaara ale improvizace přinesla i pozitivní efekty.8

1.2 RELEVANTNÍ LITERATURA

Někteří  autoři  jsou přesvědčeni,  že role  unijních  institucí  byla  během krize 

umenšena.  Například  John  Peterson  kritizuje  Evropskou  komisi  za  pasivitu  při 

vyjednávání  o  opatřeních  souvisejících  s krizí.9 Stefan  Collignon  považuje 

5 DARVAS, Zsolt. The Euro Crisis: Mission Accomplished? World Policy Journal. 2013, 30(1), 
87-94. DOI: https://www.jstor.org/stable/43290399. ISSN 07402775, s. 92
6 BYDŽOVSKÁ, Marie. Kořeny a průběh krize eurozóny. Euroskop [online]. Praha [cit. 2020-
06-30]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/9026/sekce/koreny-a-prubeh-krize-eurozony/.
7 FAZI, T.: The Battle for Europe: How an Elite Hijacked a Continent and How we Can Take it 
Back s. 63
8 VAN MIDDELAAR, L.: Alarums & Excursions: Improvising politics on the European stage. s. 
21-22
9 PETERSON, J. v BICKERTON, Christopher J. (ed.) et al. The new intergovernmentalism: 
states and supranational actors in the post-Maastricht era, s. 269
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intergovernmentální  spolupráci  v tomto  případě  za  neefektivní  a  supranacionální 

řízení by mohlo omezit zájmy jednotlivých členských zemí.10 Je ale potřeba říci, že 

Collignon kritizuje i současné postavení Evropské komise, která by podle něj měla 

být přímo volena. Decentralizované řízení krize považuje za nešťastné také Sergio 

Fabbrini.  Založení mezivládního fondu podle něj nemělo takový efekt,  jak členské 

státy očekávaly, jejich další chybné kroky podle něj naopak pomohly zformovat pozici 

Evropské centrální banky, jejíž opatření naopak euro zachránila.11 Christian Stoffaës 

s Fabbrinim  souhlasí  s tím,  že  krize  byla  řízena  Francií  a  Německem,  což  bylo 

v rozporu  s evropskou  legislativou.  Komise  ani  Evropský  parlament  podle  něj 

nevykonávaly svoje povinnosti řádně.12

1.3 INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC KRIZE

I  přesto,  že zakládající  smlouvy EU předpokládají  v souvislosti  s eurem vznik 

hospodářské a měnové unie,  na počátku krize nebyla hospodářská část  projektu 

dokončena. Z unijních dokumentů vyplývá, že Evropská unie má výlučnou pravomoc 

v měnové politice členských států, jejichž měnou je euro.13 Z toho lze usuzovat, že 

legislativně měly členské státy při řešení krize menší pravomoci než unijní instituce.

Euroskupina je neformální platforma bez výkonných pravomocí, složená z ministrů 

financí  členských  zemí  EU  používajících  euro.14 Euroskupina  je  sdružená  kolem 

Rady pro hospodářské a finanční věci (dále „ECOFIN“) a zasedá jednou měsíčně 

v předvečer zasedání ECOFINu.15 Její role při řešení krize vzrostla až v letech 2010 

až 2012, kdy se výrazně zvýšila četnost setkání ministrů financí eurozóny. Zvýšil se 

10 COLLIGNON, S. v RODRIGUES, Maria João a Eleni XIARCHOGIANNOPOULOU. The 
Eurozone crisis and the transformation of EU governance: internal and external implications., 
s. 103
11 FABBRINI, S. v RODRIGUES, Maria João a Eleni XIARCHOGIANNOPOULOU. The 
Eurozone crisis and the transformation of EU governance: internal and external implications, 
s. 64
12 STOFFAËS, Ch. v RODRIGUES, Maria João a Eleni XIARCHOGIANNOPOULOU. The 
Eurozone crisis and the transformation of EU governance: internal and external implications, 
s. 79
13 Smlouva o fungování EU, část první, hlava první, článek 3, odstavec 1, bod c). Dostupné z: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN.
14 Protokol č. 14 k Lisabonské smlouvě (Smlouvě o fungování EU). Dostupné z: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN.
15 Euroskupina - Consilium [online]. [cit. 2020-06-31]. Dostupné z: 
https://www.consilium.europa.eu/cs/council-eu/eurogroup/.
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také  reálný  dopad  činnosti  skupiny  na  občany  Unie,  protože  hlasování  ministrů 

ovlivňovalo  podobu  přijatých  opatření.  Jedním  z prvních  kroků  bylo  například 

zavedení programů pomoci  pro všechny členské státy  EU. Jejím úkolem bylo po 

přijetí  Lisabonské  smlouvy  přivádět  v život  pravidla  vyplývající  z řízení  měnové 

unie.16 Primárně  ale  skupina  slouží  jako  prostor  k diskuzi.  Výkonné  pravomoci 

Euroskupiny jsou totiž přeneseny do prostředí Rady Evropské unie. V případech, kdy 

se v Radě EU rozhoduje o záležitostech týkajících se eura, hlasují  o nich pouze 

ministři  členských  zemí  eurozóny.17 Euroskupina  sice  nemá  velké  legislativní 

pravomoci,  její  názor  má  ale  v konečném  důsledku  vliv  na  podobu  Evropské 

monetární  unie  (dále  „EMU“).  Podle  Puettera  je  zřejmé,  že  pro  absenci 

supranacionální  instituce,  která by EMU přímo řídila,  Euroskupina převzala v této 

oblasti pozici decision makera již před krizí ve vztahu k úpravám pravidel Paktu.18

Evropská  centrální  banka  byla  založena  v roce  1998  jako  nástupce  Evropského 

měnového institutu.  ECB je  centrální  institucí  Ekonomické a měnové unie,  jejímž 

úkolem je provádění měnové politiky států eurozóny, resp. Evropské unie.19 Podle 

Smlouvy o  fungování  EU je  jejím hlavním cílem udržování  cenové  stability,  dále 

provádění devizových operací, správa devizových rezerv zemí eurozóny a podpora 

fungování platebních systémů. V roce 2013 se pak její pravomoci rozšířily i do oblasti 

dohledu nad úvěrovými institucemi v členských státech eurozóny. Ten je prováděn 

v rámci jednotného mechanismu dohledu, ve kterém jsou zapojeny i národní orgány. 

Centrální  banky členských států eurozóny jsou pak společně sdruženy s ECB do 

Eurosystému.  Současně  s tím  existuje  také  ESCB  neboli  Evropský  systém 

centrálních bank, ve kterém jsou zahrnuty národní banky všech členských států Unie. 

Smlouvy hovoří o tom, že ESCB podporuje obecné hospodářské politiky EU, čímž 

16 VAN MIDDELAAR, L.: Alarums & Excursions, s. 195
17 How the Eurogroup works - Consilium [online]. [cit. 2020-06-31]. Dostupné z: 
https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/eurogroup/how-the-eurogroup-works/.
18 PUETTER, Uwe. Governing informally: the role of the Eurogroup in EMU and the Stability 
and Growth Pact. Journal of European Public Policy [online]. 2004, 11(5), 854-870 [cit. 2020-
07-31]. DOI: 10.1080/1350176042000273577. ISSN 1350-1763. Dostupné z: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1350176042000273577, s. 867
19 K. SCHELLER, Hanspeter. The European Central Bank: History, Role and 
Functions [online]. Frankfurt am Main: European Central Bank, 2004 [cit. 2020-06-31]. ISBN 
92-9181-506-3. Dostupné z: 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecbhistoryrolefunctions2004en.pdf.
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má podpořit ekonomický růst nebo například sociální pokrok, což jsou cíle stanovené 

Unii jako celkem.20

Evropská  komise  je  výkonný  orgán  Evropské  unie,  který  je  politicky  nezávislý. 

Komise je jediným orgánem EU, který předkládá legislativní návrhy, je odpovědná za 

provádění rozhodnutí Rady Evropské unie a Evropského parlamentu. Jejím obecným 

úkolem je chránit  zájmy Unie v oblastech, ve kterých není možné přijímat účinná 

opatření  na  úrovni  členských  států.21 V souvislosti  s eurem  nemá  Komise  žádné 

výkonné pravomoci.  V obecné rovině  má ale  právo upozornit  členské země (bez 

ohledu na to, zda je jejich měnou euro) na vady v jejich fiskální politice a formálně 

instruovat  Evropskou radu,  aby finanční  situaci  konkrétní  země projednala.  Radě 

ovšem nemůže navrhnout žádná opatření, která by se fiskální politikou členských 

zemí zabývala. Komise ovšem schválením Lisabonské smlouvy získala nové úlohy 

v oblasti  ekonomických  záležitostí,  a  to  prostřednictvím  nových  pravomocí 

v oblasti preventivních a nápravných opatření, vztažených k Paktu. Díky tomu může 

Komise  zasahovat  do  hospodářské  a  finanční  politiky  členských  států.22 Tuto 

pravomoc využila v nedávné době například při návrzích italského státního rozpočtu, 

který byl podle komisařů sestaven nevyváženě a zhoršil  by hrubý domácí produkt 

Itálie o  0,1  %.  Komise měla  v minulosti  výhrady  i  ke  státním rozpočtům Francie, 

Španělska,  Portugalska,  Belgie  nebo  Finska.23 Komise  rovněž  sestavuje  analýzy 

v rámci takzvaného Evropského semestru. V tomto období zhodnocuje ekonomické 

reformy členských států a dává doporučení v této oblasti na dalších 12–18 měsíců.24 

V době eurokrize byla Komise součástí takzvané Trojky – tedy institucí podílejících 

se  na  financování  pomoci  pro  některé  zasažené  členské  státy  eurozóny.  Podle 

Antonia Gouchy Soareze byla Komise v tomto procesu spíše upozaděna, a i přes 

20 Činnost - ECB [online]. [cit. 2020-07-31]. Dostupné z: 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/html/index.cs.html.
21 Evropská unie | Evropská komise [online]. [cit. 2020-06-31]. Dostupné z: https://europa.eu/
european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_cs.
22 CAMISÃO, Isabel. Irrelevant player?: The Commission's role during the Eurozone 
crisis. Journal of Contemporary European Research [online]. 2015, 11(3), pp. 268-286 [cit. 
2020-06-31]. ISSN 1815-347X. Dostupné z: 
https://jcer.net/index.php/jcer/article/view/686/536, s. 280
23 CNBC.com - European Commission asks Italy to clarify its 2020 budget plans [online]. [cit. 
2020-06-31]. Dostupné z: https://www.cnbc.com/2019/10/22/european-commission-asks-
italy-to-clarify-its-2020-budget-plans.html.
24 CAMISÃO, I.: Irrelevant player?, s. 280
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supranacionální a nezávislý charakter tohoto orgánu plnila spíše vůli členských států. 

To přispělo ke zvýšení vlivu Rady a EP.25

Evropská rada je jednou z hlavních institucí Evropské unie a představuje nejvyšší 

úroveň  politické  spolupráce  mezi  členskými  zeměmi.  Rada  je  hlavním  fórem 

představitelů vlád nebo hlav států a na její půdě se přijímají rozhodnutí ovlivňující  

směřování celé Unie. Obecně lze ale říci, že se v Radě projednávají takové otázky, 

které nelze vyřešit na nižších úrovních mezivládní spolupráce. Evropská rada ovšem 

neschvaluje  žádné právní  předpisy.  V rámci  výkonných pravomocí  může o  návrh 

legislativního  opatření  požádat  Komisi  nebo  problematiku  předat  Radě  Evropské 

unie.  Jejím  dalším  úkolem  je  nominace  kandidátů  do  funkcí  v ECB  nebo  EK.26 

Evropská rada v minulosti přijala řadu zásadních rozhodnutí, jako například vytvoření 

Ekonomické  a  měnové  unie,  což  mělo  za  následek  vytvoření  eura  jako  měny 

Evropské  unie.27 V době  krize  byla  Rada  podle  Wolfganga  Wesselse  krizovým 

manažerem Unie. Lídři  zemí se například shodli  na úpravy základních smluv EU, 

které měly přispět k řešení eurokrize. Rada koordinovala poskytování bilaterálních 

půjček  pro  zasažené  státy  eurozóny,  podílela  se  na  vytvoření  Evropského 

stabilizačního  mechanismu  (dále  „ESM“),  schvalovala  navýšení  prostředků  EFSF 

atd.28 Právě  v období  krize  došlo  v případě  Rady  k faktickým  změnám  jejich 

pravomocí.  Institucionální  rámec  totiž  předpokládá,  že  legislativní  návrhy  smí 

předkládat pouze politicky nezávislá Komise. Nicméně Rada v období destabilizace 

eurozóny  navrhovala  legislativu  a  připravovala  detailní  návrhy,  jejichž  plnění 

následně zabezpečovala a kontrolovala. Například v roce 2010 vytvořila Rada v čele 

s předsedou  Hermanem Van Rompuyem dokument pro Komisi, ve kterém hodnotí 

dosavadní opatření pro zajištění větší rozpočtové kázně členských států eurozóny. 

Hlavy států a vlád k tomuto reportu připojily i řadu ekonomických doporučení. Komise 

je pak téměř beze změn transponovala do vlastního legislativního balíčku zvaného 

25 SOARES, Antonio Goucha. EU Commission participation in the Troika mission: is there a 
European Union price to pay? Revista Brasileira de Política Internacional [online]. 
2015, 58(1), 108-126 [cit. 2020-06-31]. DOI: 10.1590/0034-7329201500106. ISSN 0034-
7329, s. 110
26 Evropská rada | Evropská unie [online]. [cit. 2020-06-31]. Dostupné z: 
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_cs
27 WESSELS, Wolfgang. The European Council as a crisis driven ‘gouvernement 
économique’. Cologne: The European Council, 2015, s. 5-6
28 Tamtéž, s. 9-11
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six pack.29 Ten například obsahoval opatření zpřísňující fiskální pravidla obsažená 

v Paktu.30

Architektura evropských institucí je nastavena na vzájemné koordinaci těchto orgánů. 

Evropský parlament (dále „EP“)  je  v procesu rozhodování  například neoddělitelně 

spjat s Evropskou radou, kdy ani jedna z institucí nemůže přijmout rozhodnutí sama 

o sobě.  Podle  legislativního  rámce  fungování  Evropské  unie  je  EP  zástupcem 

občanů členských států, který ovšem nesmí předkládat vlastní návrhy. Stejně jako 

v případě Rady, i EP může požádat Komisi o předložení legislativního návrhu. Má ale 

poměrně široké kontrolní  pravomoci,  kdy společně s Radou vykonává dohled nad 

činností Komise, jejíž souhrnné výroční zprávy projednávají europoslanci na plénu. 

EP rovněž schvaluje  eurokomisaře a podle článku 234 Smlouvy o fungování  EU 

(dále  „SFEU“)  může  Komisi  vyhlásit  nedůvěru,  čímž  dojde  k jejím  faktickému 

rozpuštění.31 Neméně důležitá, a pro tuto práci podstatná, je pravomoc EP v oblasti 

hospodářského  a daňového  dohledu  nad  členskými  státy,  již  europarlament  sdílí 

s Radou.32 Té mohl EP využít například v legislativním procesu při schvalování už 

zmíněného balíčku six pack. Podle názoru Johanesse Müllera Goméze byl ale při 

hlasování  parlament  nekoherentní  a  pouze  aplikoval  vůli  představitelů  členských 

států, kteří tlačili na své politické frakce v EP. Výsledkem bylo schválení návrhů Rady 

a Komise a zamítnutí  pozměňovacího návrhu,  který měl,  podle názoru poslanců, 

zabránit  zhoršení hospodářského růstu v nejhůře zasažených zemích.33 Parlament 

hrál pasivní roli při vyjednávání o vzniku trvalého záchranného mechanismu (ESM) či  

při schvalování Smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii, 

v médiích nazývané Fiskální pakt (dále „TSCG“). Také do vzniku dalších opatření byl 

EP pouze nepřímo zapojen, což bylo dáno rolí Rady v eurokrizi, která, na rozdíl od 

29 DAWSON, Mark a Floris DE WITTE. Constitutional Balance in the EU after the Euro–
Crisis. The Modern Law Review [online]. London, 2013, 09/2013, 76(5) [cit. 2020-07-31]. 
Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/24029740, s. 830-831
30 European Commission | EU Economic governance "Six-Pack" enters into force [online]. 
[cit. 2020-06-31]. Dostupné z: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_11_898.
31 Evropský parlament: pravomoci | Fakta a čísla o Evropské unii | Evropský 
parlament [online]. [cit. 2020-06-31]. Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/
cs/sheet/19/the-european-parliament-powers.
32 Smlouva o fungování EU, část třetí, hlava sedmá, čl. 121, odstavec 6. Dostupné z: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN.
33 GOMÉZ, J.M., WESSELS, W. a Johannes WOLTERS v COSTA, Olivier, ed. The 
European Parliament in times of EU crisis: Dynamics and Transformations, s. 64
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EP, má pravomoc zajišťovat finanční zdroje ke stabilizaci ekonomické situace. Navíc 

pouze národní vlády měly dostatek síly k tomu, aby vyvážily tlak finančních trhů na 

krizové ekonomiky.34

Jen  pro  kontext  doplním  právní  rámec  pomoci  pro  státy  postižené  eurokrizí. 

Především pro potřeby analytické části  je potřeba připomenout,  že Evropská unie 

v době vypisování záchranných programů pro Řecko a další státy postupovala na 

samé hraně svých vlastních  legislativních pravidel.  Podle článku 125 SFEU Unie 

neodpovídá  za  závazky  vlád  jednotlivých  členských  států  ani  za  jiné  části  jejich 

veřejných dluhů.  Tyto závazky není možné ani  přebírat.  Článek 122 ale připouští 

výjimky,  například  v případě  mimořádných událostí,  které  nemůže členský stát  či 

Unie ovlivnit.35 Vágní  legislativní  ukotvení  pomoci  dává možnost  jednotlivé články 

různě  interpretovat.  Například  pomoc  ECB  či  národních  centrálních  bank  sice 

smlouva zakazuje,  finanční  pomoc členských států  na  intergovernmentální  úrovni 

ovšem nevylučuje. To je jeden z důvodu vzniku nových fondů v době eurokrize či 

programů na výkup státních dluhopisů postižených států.36 Právě nákup dluhopisů 

nebyl  oficiálně  prezentován  jako  pomoc  státům,  ale  intervence  trhu.37 S tím  se 

ztotožnil i Soudní dvůr EU, který obdobný program nákup dluhopisů na sekundárním 

trhu  (program  OMT),  vyhlášený  v roce  2012,  označil  za  slučitelný  s evropským 

právem a neporušující zásadu proporcionality. Smlouvy podle soudu sice zakazují 

poskytovat ESCB členským státům jakoukoliv finanční pomoc, nevylučují ale nákup 

cenných papírů, které byly původně emitovány členským státem.38

1.4 TEORIE INTERGOVERNMENTALISMU

Ve studiích evropské integrace se pojem intergovernmentalismus objevil  v 60. 

letech, kdy se kooperací států zabýval například Stanley Hoffmann. Středem teorie 

jsou silné  členské státy,  které jsou hybnou silou  integrace (ve slovníku  zastánců 

34 GOMÉZ J.M. et al., s. 63
35 Smlouva o fungování Evropské unie, Dostupné z: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN.
36 BYDŽOVSKÁ, Marie. Eurozónu trápí „prasata“. Euroskop [online]. 2010 Praha [cit. 2020-
06-31]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/9008/15383/clanek/eurozonu-trapi-prasata/.
37 BYDŽOVSKÁ, Marie. Kořeny a průběh krize eurozóny. Euroskop [online]. Praha [cit. 2020-
06-30]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/9026/sekce/koreny-a-prubeh-krize-eurozony/.
38 Tisková zpráva č. 70/15 | Soudní dvůr Evropské unie [online]. Lucemburk, 2015 [cit. 2020-
07-31]. Dostupné z: 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-06/cp150070cs.pdf.
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teorie  spíše  kooperace).  Suverenita  států  je  v tomto  procesu  nedotknutelná. 

Intergovernmentalismus  je  odpovědí  na  neofunkcionalismus,  který  považuje 

supranacionální  instituce  s delegovanými  zástupci  členských  států  za  motor 

integrace.  Pro  analýzu  kroků  členských  států  při  řešení  krize  eura  je  nezbytné 

zohlednit  také nový proud v této teorii,  kterým je liberální  intergovernmentalismus 

Andrewa Moravcsika z Princeton University.

Intergovernmentalismus  má  na  funkci  supranacionálních  institucí  zcela  opačný 

pohled než neofunkcionalismus. Předpokládá, že při mezivládních jednáních budou 

evropské instituce plnit pouze asistenční roli a při správě unijních záležitostí budou 

mít minimum nezávislosti. Z toho logicky vyplývá, že zastánci tohoto proudu nevidí 

budoucnost Evropské unie v přeměně na federativní stát, ale spíše jako platformu 

mezinárodního řádu, který bude kontrolován evropskými národními státy. Každý člen 

Unie by měl  mít  podle teorie  právo rozhodnout  o  míře  kooperace a segmentech 

spolupráce s tím, že na mezinárodní instituce je delegována pouze nezbytná část 

jejich  pravomocí  národních  úřadů.  Reálný  trend  je  ale  přesně  opačný.  Evropská 

komise jako výkonná instituce Unie má na starosti řadu oblastí, které nepřímo řídí a 

zároveň  za  ně  i spoluodpovídá  –  například  za  rozvoj  jednotného  trhu  nebo 

společných politik. Proto také část příznivců inter. předpovídá Unii rozpad, protože 

jde cestou integrace, a nikoliv kooperace.39 Intergovernmentalisté zároveň uznávají, 

že spolupráci  musí nějaká instituce řídit.  Část  pravomocí národních států je tak i 

podle nich možné delegovat na nějaký z evropských úřadů pro zajištění efektivity 

spolupráce. Stále ale předpokládají, že supranacionální instituce nebudou autonomní 

při tvorbě různých opatření, ale spíše agenty členských států reprezentujícími jejich 

potřeby.40

V roce 1993 Andrew Moravcsik představil  upravenou koncepci teorie, tzv. liberální 

intergovernmentalismus (dále „LI“). V ní jsou národní státy stále zásadním hráčem na 

mezinárodní scéně s tím rozdílem, že jsou více zdůrazňovány domácí zájmy před 

národními. To znamená, že jsou ve větší míře zapojeny domácí zájmové skupiny, 

které  získávají  možnost  formovat  národní  postoj  k integračním procesům.  Ten  je 

následně  reprodukován  při mezivládních  vyjednáváních.  Koncept  také  pracuje 

39 WEN, Pan. Crises and Opportunities: Strengthened European Union
Economic Governance after the 2008 Financial Crisis. Leiden, 2015. Disertační práce (PhD.) 
Leiden University, Faculteit Campus Den Haag, 28. 1. 2015, s. 154-156
40 Tamtéž, s. 157
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s teorií  vyjednávání  při  mezinárodní  spolupráci.  Státy  mají  při  kooperaci  různou 

vyjednávací pozici  a sílu, čímž je složité nalézt způsob řešení společného zájmu. 

Autor  to  ilustruje  na  konkrétním  případu  Evropské  unie,  kde  je  podle  něj  příjem 

benefitů ze společného jednání nerovný. Díky síle některých členských států je totiž 

možné dosáhnout různých specifických výjimek v opatřeních nebo zachování statu 

quo. Silné státy rovněž mohou zablokovat určitá jednání, tedy v některé oblasti vůbec 

nekooperovat.41 Klasický  inter.  předpokládá,  že  evropské  instituce  budou  státům 

poskytovat asistenci. LI jejich roli mírně rozšiřuje. Supranacionální orgány by měly 

sloužit jako komunikační platforma, která pomáhá odstraňovat nejasnosti v postojích 

mezi státy. Týká se to především jejich národních strategií v oblastech kooperace. 

Mezinárodní instituce by měly pomáhat nejen snižovat náklady na spolupráci mezi 

státy a implementovat společná rozhodnutí, ale také postihovat případné nedostatky 

ve  spolupráci.  Do  těchto  orgánů  jsou  delegováni  vládní  zástupci,  kteří  nastavují 

procesy implementace a standardy spolupráce. 42

Při  krizi  eurozóny došlo k setření rozdílů mezi  domácími a externími zájmy. Silné 

národní  státy,  s poměrně  velkou  nezávislostí  v oblasti  fiskální  politiky,  se 

v mezivládním vyjednávání v některých svých názorech rozcházely. Zároveň ovšem 

podnikaly kroky k zachování  eurozóny jako celku.  Dohody tak byly poznamenány 

procesem  brinkmanshipu,  kde  společná  rozhodnutí  sdílely  státy  s rozdílnou 

vyjednávací silou. Výsledkem tak byly dohody, ve kterých převažovaly preference 

Německa a jejich názorových spojenců. Krize byla poznamenána také velkou mírou 

nechtěného  spillover  efektu  a  závislosti  rozhodnutí  na  kondici  EMU jako  celku.43 

Podle  teorie  jsou  preference  vlád  při  evropské  integraci  založeny  na  národních 

zájmech a postojích k jednotlivým problémům. Ty jsou výsledkem domácího procesu 

formování národního zájmu, do kterého vstupují i nestátní aktéři. LI ovšem očekává, 

že integrace v době eurokrize je nutná a řízená vzájemnou závislostí států, jejichž 

měnou  je  euro.  To  vše  v zájmu  snížení  ztrát  a  záchrany  benefitů  plynoucích 

z existence  eurozóny.  LI  ale  také  předpokládá,  že  výsledkem těchto  procesů  by 

41 MORAVCSIK, A. v: WIENER, Antje, Tanja A. BÖRZEL a Thomas RISSE. European 
integration theory. Third edition. Oxford: Oxford University Press, 2019. ISBN 978-0-19-
873731-5, s. 65-69.
42

43 SCHIMMELFENNIG, Frank. Liberal intergovernmentalism and the euro area crisis. Journal 
of European Public Policy [online]. 2015, 22(2), 177-195 [cit. 2020-07-31]. DOI: 
10.1080/13501763.2014.994020. ISSN 1350-1763. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/
doi/full/10.1080/13501763.2014.994020, s. 178-179
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mohla být v tomto případě i dezintegrace. Odchod Řecka z eurozóny ale mohl mít 

zásadní  dopady  na  ekonomiku  severních  států  a  mohl  vytvořit  nebezpečný 

precedens,  jenž  mohl  způsobit  odchod  další  států  z eurozóny,  což  by  vyvolalo 

nedůvěru v euro jako celek. Například Německo by se takovým krokem dostalo do 

dlouhotrvající  recese.  Během  krize  se  tak  vytvořily  dva  běžné  národní  postoje. 

Solventní severoevropské státy požadovaly úpravy fiskálních pravidel na národních 

úrovních, zadlužené jižní státy naopak preferovaly společnou úpravu, platnou napříč 

EMU.44 Co se týče záchranných programů, kvůli síle Německa ve vyjednáváních byla 

výsledkem masivní finanční pomoc, která měla ale jasná pravidla, prosazená právě 

silnějšími  členské státy.45 Podle Schimmelfenniga byla  eurokrize řízena v souladu 

s liberálním  intergovernmentalismem,  protože  národní  preference  reflektovaly 

provázanost  ekonomik  eurozóny  a  země  na  základě  mezivládní  spolupráce 

souhlasily s hlubší integrací pro zvládnutí této krize.46

Teorie LI bude použita při analýze této bakalářské práce. Důvodem je její aktuálnost 

a blízkost tématu.

1.5 TEORIE NEOFUNKCIONALISMU

Teorie neofunkcionalismu vznikla z potřeby popsat proces evropské integrace. 

Za zakladatele tohoto směru je považován Ernst Haas, který teorii poprvé popsal ve 

své  knize  The  Uniting  of  Europe  z roku  1958.  Teorii  pak  dále  rozvíjela  řada 

odborníků. V posledních letech to  byli  například Wayne Sandholtz  z  University  of 

Southern  California  nebo  Alec  Stone  Sweet  působící  na  National  University  of 

Singapore.  Pro  tuto  práci  použiji  jejich  společný výklad  neofunkcionalismu z roku 

2016.

Neofunkcionalismus  zahrnuje  přesvědčení,  že  role  regionálních  nadnárodních 

institucí je posilována na úkor států a jejich národních zájmů. Zásadním hybatelem 

integračních  procesů  tedy  nemohou  být  státy,  ale  supranacionální  instituce.  Ty 

zároveň nesou zodpovědnost za tento proces a mají také hlavní roli  v rozšiřování 

okruhu  zapojených  států.47 Součástí  teorie  neofunkcionalismu  je  spillover  effect, 

44 SCHIMMELFENNIG, F.: Liberal intergovernmentalism and the euro area crisis, s. 180-181
45 Tamtéž, s. 185
46 Tamtéž, s. 191.
47 STONE SWEET, Alec a Wayne SANDHOLTZ. Neofunctionalism and Supranational 
Governance. SSRN Electronic Journal [online]. [cit. 2020-06-31]. DOI: 
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česky  efekt  přelévání.  Ten  předpokládá,  že  pokud  se  státy  na  regionální  úrovni 

integrují  v jedné  oblasti,  je  možné  je  integrovat  i  v jiné.  Tím  dochází  k dalšímu 

odstraňování  bariér  a  harmonizaci  separovaných  politik  národních  států.48 

Neofunkcionalismus ale pracuje i s jinými druhy spillover efektů. Například functional 

spillover předpokládá, že pro řešení problému mohou být použity prostředky, které 

vyžadují  větší  integraci.  To  se  vztahuje  na  případy,  kdy  jsou  některé  sektory  a 

problémy vázány silnou vzájemnou závislostí. Dalším příkladem je political spillover, 

kdy integraci  vyvolávají  elity  národních států.  Ty přesouvají  problematiku, již  není 

možné efektivně vyřešit na domácí úrovni, do prostředí evropských institucí. Tento 

efekt  se  ovšem  netýká  jen  politické  reprezentace,  ale  také  různých  nevládních 

organizací,  oborových svazů nebo zaměstnaneckých odborů. Může tedy jít  o tlak 

zvenčí, který přispěje k formování politické pozice, jež je následně distribuována do 

evropského centra.49

Podle  Sandholtze  a  Stone  Sweeta  jsou  hlavními  aktéry  upravené  teorie  právě 

nestátní  zájmové  skupiny  s transnacionálními  zájmy;  supranacionální  organizace 

s vlastním  aparátem,  které  jsou  schopné  řešit  konflikty  a  prosazovat  právo;  a 

normativní  struktura  definující  pravidla.50 Zastánci  intergovernmentalismu  jsou 

přesvědčeni,  že  vlády  členských  států  mohou  společnou  silou  vytvářet  společná 

evropská pravidla.  Zastánci  opačného názorového spektra ale  tvrdí,  že Evropská 

komise nebo Soudní dvůr na rutinní bázi produkují řadu pravidel a opatření, která 

nevznikla kooperací s vládami národních států. Procesy, které neofunkcionalismus 

popisuje, umožňují tvorbu politik, jejichž prosazení je zcela nezávislé na rozhodování 

národních  vlád.  Dobrým  příkladem  je  Evropská  komise,  která  není  zástupcem 

členských států, a proto téměř autonomně předkládá opatření, se kterými nesouhlasí 

i některé silné členské státy. Prohlubujícím prvkem integrace je podle autorů také 

institucionalizace, která v souladu s teorií vzniká podle potřeby. Pokud jsou vytvořena 

10.2139/ssrn.1585123. ISSN 1556-5068. Dostupné z: 
http://www.ssrn.com/abstract=1585123, s. 5-6

48 HAAS, Ernst B. The uniting of Europe: political, social, and economic forces, 1950-1957. 

Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 2004. ISBN 978-026-8043-469, s. 297
49 NIEMANN, Arne a Demosthenes IOANNOU. European economic integration in times of 
crisis: a case of neofunctionalism? Journal of European Public Policy [online]. 2015, 22(2), 
196-218 [cit. 2020-07-31]. DOI: 10.1080/13501763.2014.994021. ISSN 1350-1763. 
Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501763.2014.994021, s. 198-199
50 STONE SWEET, A. a SANDHOLTZ W.: Neofunctionalism and Supranational Governance, 
s. 8-11
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pravidla  pro  určitý  segment  trhu,  je  běžné,  že  dojde  k rozšíření  pravomocí 

existujících supranacionálních institucí, popřípadě je založena nová. Tyto instituce 

jsou  po  určité  době  fungování  přísnější  a  přesnější  ve  výkladu  pravidel  a  jejich 

činnost  je  formalizována.  Zastánci  teorie  jsou  přesvědčeni,  že  evropské  instituce 

musí  být  svým  způsobem  nepředvídatelné.  Není  například  možné,  aby  se  dalo 

odvodit jejich budoucí rozhodování od toho, kdo je založil (myšleno zástupci politické 

frakce, zastánci názorového proudu apod.).51

Pokud je teorie neofunkcionalismu správná, měly by orgány EU produkovat taková 

opatření, která nejsou schopny samy tvořit členské státy. Stejně tak by instituce měly 

být  schopny řešit  konflikty  a  problémy,  a  to  i  v případě,  že  se  způsobem řešení 

nebude souhlasit část členských států, včetně těch nejvlivnějších.52 V průběhu krize 

se ale ukázalo, že členské státy byly schopny vytvářet vlastní mezivládní instituce a 

přijímat zcela intergovernmentální dohody.53 Zastánci tohoto proudu ale zdůrazňují, 

že například ECB v době krize vyvíjela tlak na členské státy, aby vzájemná integrace 

v eurozóně byla větší.54

Výše popsané aspekty teorie neofunkcionalismu budou při analýze zohledněny jako 

celek.

1.6 METODOLOGIE

Pro zjištění, zda byla eurokrize řešena v souladu s principy neofunkcionalismu 

nebo intergovernmentalismu, jsem zvolil metodu proces tracing (dále „PT“), která je 

využívána  spíše  v případových  studiích.  Je  ale  vhodná  pro  tento  typ  výzkumu, 

protože jejím prostřednictvím dojde ke kauzálnímu vysvětlení rozhodnutí, která byla 

přijímána  v období  eurokrize.  Jedná  se  o  typ  kvalitativní  analýzy,  která  zkoumá 

předložené otázky  a  hypotézy.  Sleduje  trajektorii  jednotlivých rozhodnutí  a  s nimi 

51 STONE SWEET, A. a SANDHOLTZ W.: Neofunctionalism and Supranational Governance, 
s. 16-18
52 Tamtéž, s. 17-18
53 NICOLI, Francesco. Neofunctionalism revisited: integration theory and varieties of 
outcomes in the Eurocrisis. Journal of European Integration [online]. 2019, , 1-20 [cit. 2020-
04-20]. DOI: 10.1080/07036337.2019.1670658. ISSN 0703-6337. Dostupné z: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07036337.2019.1670658, s. 1
54 NIEMANN, A. a IOANNOU D.: European economic integration in times of crisis: a case of 
neofunctionalism, s. 212
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související změny a kauzality. Zaměřuje se také na posloupnost či závislost těchto 

aktů.55

Jak popisuje Jaromír Mazák: „PT neusiluje pouze o kauzální inferenci, tedy vyvození 

toho, zda určitá událost vede k určitému následku, ale usiluje o kauzální vysvětlení, 

tj. odpověď na otázku, jakým způsobem příčina vyvolává svůj následek.“56

Pomocí  této  metody  budu  zjišťovat,  zda  prvotní  impuls  k řešení  konkrétních 

problémů členských zemí vzešel od vládních, či supranacionálních aktérů. Kauzální 

mechanismus vychází ze dvou nastavených teorií, představených v teoretické části. 

V případě,  že  byl  krok  v období  krize  učiněn  z vůle  členských  států,  resp. 

zformováním národní  pozice  ve  směru  k nadnárodním  či  mezivládním  institucím, 

budu  to  považovat  za  soulad  s teorií  LI.  V případě,  že  krok  vzešel  z iniciativy 

nadnárodních institucí, vyhodnotím ho jako v souladu s neofunkcionalistickou teorií. 

Vhodnost  PT  pro  tuto  bakalářskou  práci  ilustruji  i  dalším  komentářem  Jaromíra 

Mazáka: 

„V praxi je hodnocení empirického materiálu složitější a nikdy ne zcela definitivní ve 

vztahu k navrženému mechanismu. Ten rovnou nezamítáme ani nepřijímáme, ale 

tváří  v  tvář  empirické evidenci  aktualizujeme pravděpodobnost  toho,  že navržený 

mechanismus skutečně působí zkoumanou změnu.“57

Povaha dat analyzovaných v této práci  je podle mé hypotézy ne zcela průkazná. 

Z tohoto důvodu neočekávám zcela jasný příklon k jedné z teorií a zřejmě se vždy 

bude  jednat  o  kombinaci  obou  těchto  výše  popsaných  přístupů.  Rozhodnutí  o 

finanční pomoci  jsou seřazena podle časové posloupnosti  tak,  jak byla přijímána. 

Podobný přístup zvolím i  u analýzy nově založených institucí,  kdy budu sledovat 

způsob jejich založení a částečně také řízení.

55 COLLIER, David. Understanding Process Tracing [online]. 2011, 44(04), 823-830 [cit. 
2020-04-20]. DOI: 10.1017/S1049096511001429. ISSN 1049-0965. Dostupné z: 
http://www.journals.cambridge.org/abstract_S1049096511001429, s. 823
56 MAZÁK, Jaromír. Process tracing: zkoumání kauzality v případových studiích. [online]. 
2017, In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 49, no.1, pp. 55-80. ISSN 0049-122. 
Dostupné z: https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-
list&part=article_response_page&journal_article_no=13525, s. 57
57 Tamtéž, s. 58
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2 ANALYTICKÁ ČÁST

2.1 ANALÝZA INSTITUCÍ

Evropští  představitelé  na  jaře  2010  s obavami  sledovali  vývoj  v Řecku. 

Dluhová krize měla potenciál rozšíření do ostatních zemí, především členů eurozóny. 

Vzhledem  k už  zmiňovanému  institucionálnímu  rámci  krize  nebyly  státy  zprvu 

schopny koordinovaně reagovat na danou situaci.58 Evropský nástroj finanční stability 

(dále  „EFSF“)  byl  vytvořen  na  základě  mezivládních  dohod  v květnu  2010.  Jeho 

definitivní  schválení  proběhlo na zasedání  Rady pro hospodářské a finanční  věci 

(dále „ECOFIN“).  Pro jeho vznik nebylo potřeba zasahovat do evropského práva, 

protože  vznikl  na  základě  mezivládních  dohod,  mimo  struktury  Evropské  unie.59 

Motivací ke vzniku EFSF byly jistě německé a francouzské národní zájmy, protože 

tamní  banky  by  v případě  krachu  Řecka  byly  vystaveny  velkému  tlaku.  Právě 

Německo a Francie byly totiž držiteli  významné části  řeckého zahraničního dluhu. 

Francouzský prezident Nicolas Sarkozy ale zpočátku trval na vytvoření záchranného 

programu pod iniciativou Evropské komise. Naopak Německo chtělo vliv Komise na 

řešení  řeckého  problému  omezit.  Debata  se  následně  přesunula  k vytvoření 

účelového fondu, který by byl pod správou členských zemí. Mechanismus, ve kterém 

by  fond  prodával  dluhopisy  kryté  vládními  zárukami,  navrhl  ředitel  zahraničních 

vztahů  nizozemského  ministerstva  financí  Maarten  Verwey.60 Právě  takové  bylo 

nakonec definitivní nastavení funkce EFSF, který byl vytvořen jako dočasný nástroj. 

Podle Odila Renauda-Bassa by bylo přílišné zapojení Komise do fungování fondu 

problematické, protože EK zastupuje zájmy Unie jako celku, tudíž by s její činností ve 

vztahu k fondu mohly mít problém členské státy stojící mimo eurozónu.61 Nicméně 

smlouva  mezi  členy  eurozóny  a  EFSF přiznávala  určité  pravomoci  nadnárodním 

orgánům EU. Parametry úvěrů se například měly shodovat s pravidly vyhlášenými 

58 GOCAJ, Ledina a Sophie MEUNIER. Time Will Tell: The EFSF, the ESM, and the Euro 
Crisis. Journal of European Integration [online]. 2013, 35(3), 239-253 [cit. 2020-04-20]. DOI: 
10.1080/07036337.2013.774778. ISSN 0703-6337. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/
doi/abs/10.1080/07036337.2013.774778, s. 241
59 DE WITTE, Bruno:.International Treaty on the Euro and the EU Legal Order, paper 
delivered at the international conference on The Euro Crisis and the State of European 
Democracy, Florence, EUI, 22–3 November 2012. De Witte, s. 2-4
60 GOCAJ, L. a MEUNIER S.: Time Will Tell: The EFSF, the ESM and the Euro Crisis, s. 241-
245
61 Tamtéž s. 245
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Evropskou komisí a ECB a podléhajícími schválení Euroskupinou.62 Podle článku 5 

měly  taky  členské  státy  povinnost  informovat  Komisi  před  žádostí  o  poskytnutí 

prostředků  z EFSF.63 To  ovšem  nemělo  vliv  na  samotnou  povahu  EFSF  ani  na 

intergovernmentální  způsob  založení  této  organizace.  Fond  byl  vytvořen  z vůle 

vládních  představitelů  eurozóny  a  Komise  byla  pouze  technickým prostředníkem 

poskytované pomoci. Na jeho vznik neměly supranacionální unijní instituce žádný či 

velmi  malý  vliv.  Dá  se  tedy  s jistotou  říci,  že  EFSF  byl  vytvořen  na  základě 

intergovernmentální spolupráce.

Další  novou  institucí,  která  byla  založena  ve  sledovaném  období  eurokrize,  byl 

Evropský mechanismus finanční stabilizace (dále „EFSM“), který vznikl v reakci na 

zhoršující se stav veřejných financí ve všech zemích Evropské unie.64 Jeho účelem 

bylo poskytnutí finanční pomoci členským státům v zájmu zachování finanční stability 

Unie.65 K tomu  měly  být  použity  přímo  prostředky  EU  a  činnost  fondu  byla 

garantována  všemi  členskými  státy  v souladu  s článkem  122,  odst.  2  SFEU.66 

Mechanismus  čerpání  byl  podle  legislativy  nastaven  tak,  že  návrh  na  poskytnutí 

finanční  asistence vypracovala  Komise,  jejíž  úmysl  pak musela následně potvrdit 

Rada  EU.  V tomto  případě  postačovala  při  hlasování  kvalifikovaná  většina.67 To 

znemožňovalo členským státům, které s plánovanou podporou nesouhlasily, uplatnit 

právo  veta.  EFSM  byl  navržen  jako  součást  široké  podpory  členským  státům, 

společně s EFSF. Jeho kapacita, limitovaná evropským rozpočtem, ale musela být 

doplněna  právě  mezivládním  fondem,  který  byl  schopen  alokovat  násobně  více 

prostředků než EFSM. Založení EFSM mělo také své odpůrce ze strany členských 

62 Rámcová dohoda EFSF, článek 2, odst. 1, bod a). Dostupné z: 
https://www.sv.uio.no/arena/english/people/guest-researchers/agustinm/crisis-documents-
2012/14-efsf-frameworkagreement-consolidated-8sep11.pdf.
63Nařízení Rady (EU) č. 407/2010. Dostupné z: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?
qid=1484663483987&uri=CELEX:32010R0407.
64 Evropský stabilizační mechanismus - EURACTIV.cz [online]. 2012 [cit. 2020-06-31]. 
Dostupné z: https://euractiv.cz/section/ekonomika-a-euro/opinion/evropsky-stabilizacni-
mechanismus-010365/.
65 Nařízení Rady (EU) č. 407/2010, čl. 1. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?qid=1484663483987&uri=CELEX:32010R0407.
66 GOCAJ, L. a MEUNIER S.: Time Will Tell: The EFSF, the ESM and the Euro Crisis, s. 245
67 Nařízení Rady (EU) č. 407/2010, čl. 3, bod 2. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1484663483987&uri=CELEX:32010R0407.
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států EU, které společnou měnu euro nepoužívaly.68 Při pohledu na dynamiku vzniku 

a následné řízení EFSM lze konstatovat, že se jedná o instituci silně supranacionální. 

Iniciativu  k jeho  založení  převzala  Evropská  komise,  která  ho  spravuje. 

Institucionalizování  EFSM  v rámci  evropských  smluv  rovněž  odpovídá teorii 

neofunkcionalismu,  která  předpokládá,  že  v integračním  procesu  běžně  dochází 

k rozšiřování pravomocí supranacionálních institucí, popřípadě založení nových.

Oproti fondům vzniklým jako dočasné řešení eurokrize a jejich následků je Evropský 

stabilizační  mechanismus  (dále  „ESM“)  navržen  jako  trvalý  nástroj  k řešení 

zásadních problémů evropských ekonomik platících eurem.69 K jeho založení vedly 

názory, že EFSF jako dočasný nástroj s nedostatkem nezávislé finanční kapacity pro 

řešení krize nestačí. Tento názor sdílely i silné vlády Německa a Francie. Evropští 

lídři  se  na  vytvoření  ESM  dohodli  v prosinci  2010,  kdy  zároveň  projednávali  i 

legislativní  aspekt  založení  trvalého  mechanismu.  Pro  vytvoření  ESM  bylo  totiž 

potřeba zasáhnout do Smlouvy o fungování EU.70 Tuto iniciativu převzala belgická 

vláda, která na konci roku 2010 předložila Evropské radě návrh na změnu článku 136 

SFEU, podle kterého mohou státy eurozóny zavést trvalý mechanismus stability, jenž 

by se aktivoval v případech, kdy je to nutné pro zajištění finanční stability eurozóny 

jako celku.71 Evropská rada se změnou článku vyjádřila souhlas 25. března 2011. 

Legislativní úpravu ještě musely ratifikovat národní parlamenty.72 Mezivládní dohoda 

o  vzniku  ESM byla  podepsána  v únoru  2012,  činnost  zahájila  organizace  v říjnu 

68
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27



téhož  roku,  právě  po  schválení  všemi  členskými  státy  Evropské  unie.73 Ještě 

nastíním  roli  dvou  supranacionálních  aktérů,  ECB  a  Komise,  ve  vztahu  k ESM. 

Smlouva  o  stabilizačním  mechanismu  předpokládá,  že  rozhodnutí  ESM  provádí 

pouze  Rada  guvernérů,  která  je  složena  z ministrů  financí  eurozóny.  Zástupci 

Komise a centrální banky mohou být na jednání přizváni. I když z pohledu legislativy 

nemají  tyto  instituce  v ESM žádné  formální  pravomoci,  ministři  mohou  v určitých 

případech dát Komisi mandát ke splnění konkrétních cílů. Komisaři na žádost ESM 

například vypracovávají analýzy udržitelnosti veřejných financí členských států nebo 

analýzy  potřeby  finanční  asistence  pro  akcionáře  ESM.  Těmi  jsou  právě  státy 

eurozóny.  Komise  může  na  žádost  ESM  také  vést  vyjednávání  o  pravidlech 

hospodářské politiky,  která jsou přímo navázána na poskytování  finanční pomoci. 

Tyto úkoly plní Komise vždy ve spolupráci s ECB.74 Shoda na vzniku permanentního 

orgánu, který bude poskytovat asistenci členům eurozóny, byla široká. To naznačuje 

i  schválení změn SFEU. Úvodní dynamiku vzniku ESM, alespoň podle oficiálních 

dokumentů,  převzala  belgická  vláda.  Rozhodnutí  o založení  fondu  bylo  ale  silně 

intergovernmentální,  kdy pravidla  fungování  ESM vytvořily  členské státy,  jež  jsou 

zároveň faktickými vlastníky fondu. Evropské orgány měly v procesu jen nezbytné 

minimum pravomocí, čili  plnily spíše asistenční funkci. Je nesporné, že vlády byly 

motivovány domácími i zahraničními zájmy. Tím ústředním bylo evidentně udržení 

funkce eurozóny jako celku.

Ještě  doplním  analýzu  Evropské  centrální  banky,  jejíž  role  se  v době  eurokrize 

fakticky upravila. Úkolem ECB je chránit hodnotu měny a pracovat s inflačními tlaky. 

V době eurokrize se ale projevil problém v nezávislé roli ECB a zároveň suverenitě 

národních států v oblasti  fiskální  politiky. Zásadní byla absence instituce, která by 

dohlížela na rozpočtovou zodpovědnost členských států. ECB navíc měla být zcela 

apolitická, což se v průběhu krize ukázalo jako nemožné. Centrální banka několikrát 

přímo  intervenovala  do  hospodářství  eurozóny  a  přinášela  vlastní  návrhy  řešení 

tehdejší  ekonomické  situace.  V roce  2011  například  půjčila  evropským  bankám 

73 Finanční pomoc pro členské státy eurozóny - Consilium [online]. [cit. 2020-06-31]. 
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stovky miliard eur, což se projevilo ve snížení úrokových sazeb půjček pro členské 

státy.  ECB zároveň na konci  roku 2011 skupovala státní  dluhopisy problémových 

ekonomik.75 Jak  již  bylo  popsáno  výše,  ECB  neměla  v této  oblasti  dostatečnou 

legislativní oporu. A právě nákup dluhopisů byl jasným odklonem od původní úlohy 

ECB, která se tím dostala i  do rozporu s Maastrichtskými pravidly,  která zakazují 

přímé  financování  národních  vlád.  Neexistence  fiskální  unie  rovněž  znemožnila 

centrální bance být pro členské státy věřitelem poslední instance.76 Konkrétní postup 

v krizi  v tomto  bodě  ovlivňovala  politická  rozhodnutí  a  ECB  sloužila  pouze  jako 

autorita,  jejímž  prostřednictvím  se  pomoc  kontrolovala.  ECB  ve  spolupráci 

s Evropskou  komisí  také  prováděla  evaluaci  přijatých  opatření.77 Samotnou 

institucionální povahu ECB ale ponechám bez analýzy, protože její kroky zhodnotím 

v následující kapitole.

2.2 ANALÝZA ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí budu analyzovat od února 2010, kdy se kvůli situaci v Řecku sešla 

první mimořádná Evropská rada. Na základě tiskové zprávy Rady na jednání řecká 

vláda nepožádala o žádnou finanční pomoc. Ve zprávě je rovněž konstatováno, že 

Evropská  komise  bude  dohlížet  na  dodržování  doporučení  ECB  a  situace  bude 

pravidelně  vyhodnocována.  Členové  eurozóny  se  zavázali,  že  budou  postupovat 

koordinovaně, s cílem zajistit finanční stabilitu eura.78

V té  době  významní  členové  eurozóny,  především Německo  a  Francie,  tlačili  na 

přijetí opatření, které mělo odvrátit krach Řecka. Na dramatických jednáních země 

eurozóny vyjádřily společný zájem na záchraně zemí, které se vlivem ekonomické 

situace  ve  světě  dostanou  do  problémů.  Dvanáct  členů  eurozóny  se  následně 

75 MCNAMARA, McNamara. Banking on Legitimacy: The ECB and the Euro Zone 
Crisis. Georgetown Journal of International Affairs [online]. Georgetown, 2012, 13(2), pp. 
143-150 [cit. 2020-07-31]. ISSN 2471-8831. Dostupné z: 
https://www.jstor.org/stable/43134245, s. 146-147
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dohodlo na mimořádné finanční pomoci ve výši 110 miliard eur.79 Na této pomoci se 

podílela  takzvaná  Trojka,  tedy  Evropská  centrální  banka,  Evropská  komise  a 

Mezinárodní měnový fond. Jednalo se o ad hoc pomoc, která byla součástí krizového 

managementu. Komise se tehdy dohodla s MMF na způsobu ekonomických reforem, 

díky čemuž fond kofinancoval pomoc Řecku. ECB se v úvodní části krize soustředila 

především na zajištění bankovní stability v eurozóně.80 V tehdejším institucionálním 

rámci  již  byla  role  Euroskupiny  výrazně  vyšší  než  v období  před  Lisabonskou 

smlouvou.  Dokládá to i  vyjádření  tehdejšího šéfa ministrů  financí eurozóny Jean-

Clauda  Junckera,  který  prohlásil:  „Rozhodli  jsme se  aktivovat  podpůrný  plán  pro 

Řecko.“ Role členských států v procesu bail outu byla ostatně velmi výrazná. Ze 110 

miliard eur daly členské státy eurozóny prostřednictvím bilaterálních smluv k dispozici 

80  miliard.  Největší  část  zajistilo  Německo,  a  to  zhruba  22  miliard  eur.81 Z výše 

uvedeného  vyplývá,  že  i  přes  asistenční  roli  Komise,  která  prvotní  pomoc 

organizovala, byla nejdůležitější část pomoci soustředěna do rukou členských států, 

které o finanční pomoci rozhodly a zároveň poskytly většinu prostředků k odvrácení 

řeckého bankrotu. Komise dohodou s Mezinárodním měnovým fondem splnila svou 

transnacionální  roli  v tomto  procesu.  Nicméně  prostředky  z MMF  byly  v objemu 

pomoci  spíše marginální.  Z pohledu teorie  LI  je  možné identifikovat,  že  motivace 

členských států eurozóny k pomoci Řecku byla vedena domácími zájmy členských 

států eurozóny. Už tehdy bylo totiž zřejmé, že v případě kolapsu řecké ekonomiky by 

se tato  vlna prostřednictvím  spill  over efektu  přenesla i  do ostatních  států,  které 

používají  jako  svou  měnu  euro.  Vzhledem  k tomu,  že  prvotní  jednání  o  pomoci 

Řecku  byla  vedena  mezivládně,  přičemž  i  způsob  pomoci  byl  převážně 

intergovernmentálního  charakteru,  považuji  tento  krok  v souladu  s teorií  LI.  To 

potvrzuje i  fakt,  že Komise v tomto procesu postupovala jako  asistenční  orgán a 

pomoc neiniciovala ani neorganizovala. Při vyjednávání v Trojce navíc zastupovala 
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členské státy, čímž částečně přišla o svou úlohu nezávislého orgánu, jak jí to určují 

základní smlouvy.82

V květnu  2010  vyhlásila  Evropská  centrální  banka  Program  nákupu  dluhopisů 

(Securities Market Programme – dále „SMP“). Ten měl za úkol zvýšit likviditu krizí 

zasažených členských států.83 Jeho součástí byla poprvé v historii možnost nákupu 

státních  dluhopisů  ze  strany ECB.  Vzhledem k tomu,  že se jednalo  o  rozhodnutí 

Rady  guvernérů  ECB,  lze  ho  považovat  za  zcela  autonomní.  Je  ale  možné 

předpokládat určitou komunikaci před tímto rozhodnutím jak s představiteli Unie, tak 

s lídry členských států eurozóny. Nákupy dluhopisů nebyly zcela v rozporu s platnou 

evropskou legislativou. Mimořádné opatření ale mělo jistě politický charakter, kdy na 

jeho potřebu upozorňovala například německá kancléřka Angela Merkelová.84 Nutno 

opět  připomenout,  že  evropské  právo  zakazuje  ECB  přímo  nakupovat  dluhopisy 

členských států eurozóny. Explicitně nezakazuje nákup dluhopisů členských států na 

sekundárním trhu.85 Ansgar Belke podotýká, že rozhodování Rady guvernérů ECB je 

dlouhodobě  netransparentní  a  výsledkem  téměř  vždy  bývá  jednomyslná  shoda. 

V tomto případě ale musel tehdejší prezident ECB Jean-Claude Trichet přiznat, že 

nákupy  bondů  byly  schváleny  většinou  členů  Rady.  To  podle  Belkeho  dokazuje 

vnitřní neshody v Radě, a především renacionalizaci měnové politiky EU. Ta podle 

něj  spočívá  v tom,  že  ECB  mohla  být  nakloněna  nákupům  řeckých  státních 

dluhopisů,  aby snížila  jejich  držbu ve  francouzských a  německých bankách.  Tím 

naznačuje, že vypsání SMP mohlo být provedeno pod tlakem některých představitelů 

členských zemí.86 ECB přijímá opatření v souladu se smlouvami zcela autonomně a 

nezávisle.  V tomto  případě  ale  čelila  zjevnému vnějšímu tlaku,  na  jehož  základě 

82 SOARES, A.: EU Commission participation in the Troika mission: is there a European 
Union price to pay, s.110
83 Press release | ECB decides on measures to address severe tensions in financial 
markets [online]. Frankfurt am Main: ECB, 2010 [cit. 2020-07-02]. Dostupné z: 
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2010/html/pr100510.en.html.
84 BELKE, Ansgar. Driven by the markets? ECB sovereign bond purchases and the securities 
markets programme. Intereconomics [online]. 2010, 45(6), 357-363 [cit. 2020-07-31]. DOI: 
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govt-bonds-to-fight-crisis-idUSLDE64905120100510.
86 BELKE, A.: Driven by the markets? ECB sovereign bond purchases and the securities 
markets programme, s. 360

31

https://www.intereconomics.eu/contents/year/2010/number/6/article/driven-by-the-markets-ecb-sovereign-bond-purchases-and-the-securities-markets-programme.html


uzpůsobila  své  řízení  měnové  politiky.  Původní  dynamiku  rozhodnutí  tak  zajistily 

členské  státy,  což  je  v souladu  s teorií  LI.  Pokud  ovšem  budeme  respektovat 

legislativní charakteristiku ECB jakožto součást supranacionální struktury Unie, bylo 

toto rozhodnutí i v souladu s teorií neofunkcionalismu.

Kromě Řecka musela Unie společně s členskými státy řešit finanční problémy Irska. 

Vláda  v Dublinu  byla  už  v roce  2008  nucena  poskytnout  záruky  za  celý  tamní 

bankovní systém kvůli  hypoteční bublině. Dluhy tamních bank totiž tehdy dosáhly 

přibližně 400 procent hrubého domácího produktu celé země.87 Spekulace o špatném 

stavu veřejných financí v Irsku podporovaly unijní i německé zprávy, ve kterých se 

hovořilo  o  nutné  finanční  asistenci  Dublinu.  Irský  kabinet  ale  závěry  reportů  a 

finanční pomoc ještě v polovině listopadu 2010 odmítal. O několik dní později jednali 

zástupci  Unie  a  MMF v Dublinu,  aby  tamní  vládu  přesvědčili  o  nutnosti  finanční 

asistence pro irskou ekonomiku. Následně prezident ECB Trichet v dopise varoval 

tehdejšího  premiéra  Briana  Lenihana,  aby  ukončil  pomoc  irskému  bankovnímu 

systému nebo urychleně požádal o bail out. O dva dny později, 21. listopadu 2010, 

požádal  Dublin  o  finanční  pomoc,  která  měla  odvrátit  bankrot  země.  Dopis  byl 

adresován ECB, MMF a Komisi.88 Celkem 85 miliard eur poskytly kombinovaně fondy 

EFSM a EFSF, vlády Velké Británie, Švédska a Dánska a MMF. Nezanedbatelný byl  

rovněž podíl  prostředků z irského národního rezervního fondu.89 Jaké byly  motivy 

prezidenta ECB Tricheta, který vytvářel nátlak na irskou vládu v případě  bail outu, 

nelze ověřit. Ostatně i samotný dopis byl zveřejněn až o 4 roky později.90 Můžeme se 

pouze  domnívat,  zda  šlo  opět  o politický  nátlak  národních  vlád,  či  představitelů 

unijních  institucí.  Nicméně  je  doložitelné,  že  Irsko  oficiálně  požádalo  o  finanční 

asistenci  až  po  ostré  výzvě  ze  strany  ECB.  Pokud  bychom  vzali  v úvahu,  že 

neofunkcionalistická teorie považuje za hlavní aktéry v Unii supranacionální instituce, 
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které jsou schopné vyřešit  konflikty mezi členskými státy,  zřejmě by se jednalo o 

rozhodnutí  v duchu  teorie.  Kauzální  mechanismus  je  v tomto  případě  rovněž 

nastaven  v souladu  s neofunkcionalismem,  protože  irská  vláda  po  nátlaku  ECB 

požádala o pomoc, kterou částečně poskytovaly orgány Unie. Souvislost s teorií LI 

shledávám  pouze  v tom,  že  pro  poskytnutí  této  pomoci  bylo  potřeba  vyjednat 

bilaterální  smlouvy  s Velkou  Británií,  Švédskem a Dánskem.  Odkud  ovšem přišel 

impuls  k participaci  těchto  zemí  na financování  irského rozpočtu,  je  neověřitelné. 

Žádost Irska o pomoc pak byla v podstatě vynucena.

I  přes  původní  ubezpečení  portugalské  vlády,  že  tamní  ekonomika  nepotřebuje 

zásah v podobě bail outu91, už v dubnu 2011 Lisabon přiznává nedostatek finančních 

prostředků a žádá evropské instituce o pomoc.92 Jak ale podotýká server Irish Times, 

představitelé členských zemí a diplomaté upozorňovali na špatnou finanční situaci 

Portugalska již několik týdnů.93 To opět naznačuje jistý tlak na portugalskou vládu, 

aby o pomoc požádala. V tomto případě ovšem neexistuje jasný doklad o nátlaku ze 

strany členských států nebo unijních představitelů. Jednání o pomoci vedla Evropská 

komise  společně  se  zástupci  ECB  a  MMF.  K dohodě  dospěly  všechny 

zainteresované strany na jednání Euroskupiny, resp. zasedání ECOFIN. Schválen 

byl tříletý záchranný program ve výši 78 miliard eur. Každá z institucí, tedy EFSM, 

EFSF a MMF, zajistila shodně 26 miliard eur.94 Neexistuje žádný doklad, který by 

prokazoval, že původní dynamika pomoci nevzešla od portugalské vlády. Žádost o 

finanční pomoc vyšla z formování národního postoje, který ovlivňovala ekonomická 

situace v Portugalsku. Země se potýkala nejen s vysokými veřejnými deficity, ale i 

dluhy  soukromé  sféry,  u které  se  dal  předpokládat  lobbing  směrem k vládě,  aby 

situaci urychleně řešila. Na základě těchto poznatků z analýzy vyplývá, že se jednalo 

o krok v souladu s teorií LI. 

91 EU denies Portugal in line for aid package - BBC News [online]. 2010 [cit. 2020-07-15]. 
Dostupné z: https://www.bbc.com/news/business-11845046.
92 UPDATE 2-ECB to buy euro zone govt bonds to fight crisis [online]. 2010 [cit. 2020-07-02]. 
Dostupné z: https://www.reuters.com/article/eu-greece-ecb/update-2-ecb-to-buy-euro-zone-
govt-bonds-to-fight-crisis-idUSLDE64905120100510.
93 The Irish Times: Portugal applies to EU for bailout [online]. 2011 [cit. 2020-07-15]. 
Dostupné z: https://www.irishtimes.com/business/economy/europe/portugal-applies-to-eu-
for-bailout-1.874530.
94 Financial assistance to Portugal | European Commission [online]. [cit. 2020-07-15]. 
Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-
coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-
assistance-portugal_en#keydocuments.
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V červenci 2011 se politici na Eurosummitu shodli na další mimořádné pomoci pro 

Řecko. Tehdejší předseda Evropské rady Herman Van Rompuy k pomoci řekl,  že 

další finanční pomoc má zabránit v šíření dluhové krize do dalších států eurozóny a 

ochránit společnou měnu jako celek.95 Program měl Řecku poskytnout dalších 109 

miliard eur, které měl z větší části zajistit fond EFSF a částečně také MMF.96 Po tlaku 

Německa  se  do  pomoci  Aténám  měl  zapojit  i  soukromý  sektor,  proti  čemuž 

protestovala Francie a ECB. Obávaly se zhoršení stavu bank, které měly tyto peníze 

zajistit,  diskuze  se  vedla  i  o  dopadech  tohoto  opatření  na  solventnost  samotné 

Evropské centrální banky. Nakonec bylo dohodnuto, že banky a soukromí investoři 

se do balíku pomoci zapojí částkou 37 miliard eur.97 Financování mezivládní EFSF 

bylo v tomto případě primární. Rovněž Eurosummit, svolaný a vedený Radou, měl 

převažující  intergovernmentální  charakter  a  například  Komise  měla  na  základě 

závěrečné  zprávy  mít  pouze  asistenční  či  revizní  funkci  v procesu  pomoci. 98 Ze 

zprávy není zřejmé, zda rozhovory o pomoci MMF byly vedeny Komisí či  Radou. 

Role MMF byla ale podle mého názoru v tomto případě marginální. Rozhodnutí  o 

druhém  bail  outu pro  Řecko  považuji  spíše  za  výsledek  intergovernmentální 

spolupráce. Tato  dohoda  byla  následně  revidována  a k definitivnímu  schválení 

finanční  asistence  došlo  až  na  začátku  roku  2012.  Její  konečnou  podobu  budu 

analyzovat níže.

Ekonomická  situace  jižních  států  eurozóny  se  dále  zhoršovala.  Obavy  panovaly 

především kolem kondice veřejných rozpočtů Itálie a Španělska. Vlády obou zemí 

ale  opakovaně tvrdily,  že dokáží  obsloužit  svůj  veřejný dluh bez finanční  pomoci 

Unie, fondu EFSF či MMF.99 ECB přesto upravila svůj program SMP a oznámila, že 

95 RFE: Euro Summit Approves 109 Billion-Euro Greek Bailout [online]. 2011 [cit. 2020-07-
17]. Dostupné z: https://www.rferl.org/a/eurozone_leaders_meet_on_greece/24271916.html.
96STATEMENT BY THE HEADS OF STATE OR GOVERNMENT OF THE EURO AREA AND 
EU INSTITUTIONS [online]. Brusel, 2011, 21 July 2011 [cit. 2020-07-17]. Dostupné z: https://
www.consilium.europa.eu/media/21426/20110721-statement-by-the-heads-of-state-or-
government-of-the-euro-area-and-eu-institutions-en.pdf.
97 Eurozone agrees new 109bn euros Greek bailout - BBC News [online]. 2011 [cit. 2020-07-
17]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/business-14239794.
98 STATEMENT BY THE HEADS OF STATE OR GOVERNMENT OF THE EURO AREA 
AND EU INSTITUTIONS [online]. Brusel, 2011, 21 July 2011 [cit. 2020-07-17]. Dostupné z: 
https://www.consilium.europa.eu/media/21426/20110721-statement-by-the-heads-of-state-
or-government-of-the-euro-area-and-eu-institutions-en.pdf.
99 ECB 'to act' over eurozone debt crisis - BBC News [online]. 2011 [cit. 2020-07-17]. 
Dostupné z: https://www.bbc.com/news/business-14439224.
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zahájí  nákup španělských a  italských dluhopisů.100 K tomu ECB vyzývaly  Francie 

a Německo.101 Centrální banka předpokládala, že může nakoupit dluhopisy až za 850 

miliard eur.102 Situace je velmi podobná jako v předchozím případě, kdy ECB zahájila 

nákup řeckých cenných papírů. Rozhodnutí  bylo provedeno pod tlakem Německa 

a Francie,  jejichž  zástupci  následně  i  vyjádřili  souhlas  s tímto  krokem.  Zde  lze 

vysledovat dynamiku rozhodnutí ECB, která zřejmě opět vyšla z vůle členských států, 

což je v souladu s teorií LI. Pokud ale budeme respektovat povahu a rozhodovací 

procesy  ECB  a  její  Rady  guvernérů,  jedná  se  o  rozhodnutí  zcela  autonomní 

a nezávislé.  Z tohoto  pohledu  je  opatření  provedeno  v souladu  s teorií 

neofunkcionalismu,  která  předpokládá,  že  rozhodnutí  supranacionálních  orgánů 

nemohou provést členské státy samy a zároveň je neschvalují.

Trojka  uspořádala  na  začátku  roku  2012  společné  jednání  s řeckou  stranou 

v Aténách. Tématem byly podmínky další pomoci tamní vládě. Evropská komise na 

jednání  oznámila,  že  prostředky  z druhého  záchranného  programu  musí  být 

uvolněny co nejdříve.103 Ke konečné dohodě došlo v březnu 2012 a prostředky byly 

oproti  předchozímu jednání z roku 2011 navýšeny na 130 miliard eur. Na jednání 

Euroskupiny a Mezinárodního měnového fondu byla rovněž učiněna dohoda dvou 

velkých  řeckých  věřitelů,  tedy  Francie  a  Německa.  Ta  předpokládala  dobrovolné 

snížení nominální hodnoty dluhopisů o 53,5 %.104 Celková finanční podpora Řecku 

do roku 2015 měla činit 164,5 miliard eur, do nichž byly započítány i nevyčerpané 

prostředky  z prvního  řeckého  bail  outu.  Většinu  peněz  zajistily  členské  státy 

eurozóny  prostřednictvím  EFSF  v objemu  144,7  miliard  eur.  Zbylou  část  poskytl 

100 Press release: Statement by the President of the ECB [online]. Frankfurt am Main: ECB, 
2011, 7 August 2011 [cit. 2020-07-20]. Dostupné z: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/
2011/html/pr110807.en.html.
101 ECB 'to act' over eurozone debt crisis - BBC News [online]. 2011 [cit. 2020-07-17]. 
Dostupné z: https://www.bbc.com/news/business-14439224.
102 European Central Bank mounts rescue for Italy and Spain – but sets its price | Eurozone 
crisis | The Guardian [online]. 2011 [cit. 2020-07-20]. Dostupné z: 
https://www.theguardian.com/business/2011/aug/08/debt-crisis-europeanbanks.
103 The Second Economic Adjustment Programme for Greece. European Economy - 
Occasional Papers [online]. Brusel: EC Directorate-General for Economic and Financial 
Affairs, 2012, (94) [cit. 2020-07-21]. DOI: 10.2765/20231. ISSN 1725-3209. Dostupné z: 
https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/
ocp94_en.pdf,s. 4
104 Eurozone agrees second Greek bail-out | Financial Times [online]. 2012 [cit. 2020-07-21]. 
Dostupné z: https://www.ft.com/content/a3445f64-5c4c-11e1-911f-00144feabdc0.
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MFF.105 Jak  ve  svém  prohlášení  podotkl  předseda  Euroskupiny  Jean-Claude 

Juncker, cílem podpory bylo dostat Řecko zpět k ekonomickému růstu, což byl podle 

něj  zájem  všech  zúčastněných  stran.106 Na  rozdíl  od  původní  dohody,  učiněné 

v červenci  2011,  kdy  hlavním  hybatelem  pomoci  pro  Řecko  byly  členské  státy, 

v tomto  případě  převzala  iniciativu  především  Evropská  komise.  Nicméně  vliv 

mezinárodních věřitelů Řecka byl v tomto procesu nezanedbatelný. Ostatně i většina 

prostředků určených pro odvrácení krachu Atén pocházela z mezivládní organizace. 

Určujícím subjektem pomoci byla Euroskupina, jejímž prostřednictvím byla většina 

peněz  schválena.  Druhá  pomoc  Řecku  tak  byla  výsledkem  úzké  spolupráce 

supranacionálních a mezivládních organizací.

Zhruba v polovině roku 2012 oznámila čtvrtá největší španělská banka Bankia, že je 

v zásadních finančních problémech. Po vládě požadovala 19 miliard eur, a to v době, 

kdy bylo již obchodování s akciemi banky na madridské burze zastaveno.107 Obavy 

ze stavu španělské ekonomiky  ale  sdíleli  představitelé  různých vlád.  K situaci  se 

vyjádřil  i  tehdejší  americký  prezident  Barack  Obama,  který  vyzval  k urychlené 

evropské  akci  vedoucí  k záchraně  Španělska.  Jednání  mezi  Španělskem a  jeho 

budoucími věřiteli trvalo několik týdnů, přičemž se v té době vedly spekulace, zda je 

to skutečně odporem Španělska k přímé finanční pomoci, nebo taktika pro zajištění 

lepších podmínek. Média rovněž přinesla informace, že evropští představitelé tlačili 

na Madrid, aby o pomoc požádal před řeckými volbami, jejichž výsledek mohl ovlivnit 

budoucnost Řecka v eurozóně. Premiér Mariano Rajoy to ale odmítl s tím, že jeho 

kabinet  tlačil  na  co  nejrychlejší  získání  finanční  pomoci.108 Pomoc  pro  nepřímou 

rekapitalizaci  a restrukturalizaci  dluhů  španělských  bank  byla  schválena  v červnu 

2012 ze strany členských států eurozóny. Výše mimořádné finanční pomoci činila 

105 Financial assistance to Greece | European Commission [online]. [cit. 2020-07-21]. 
Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-
coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-
assistance-greece_en.
106 Statement by the President of the Eurogroup, Jean-Claude Juncker [online]. 14 March 
2012 [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ecofin/128941.pdf.
107 Spain's Bankia seeks 19bn-euro bailout from government - BBC News [online]. 2012 [cit. 
2020-07-31]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/business-18213848.
108 Spain to Accept Rescue From Europe for Its Ailing Banks - The New York Times [online]. 
[cit. 2020-07-22]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2012/06/10/business/global/spain-
moves-closer-to-bailout-of-banks.html.
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100  miliard  eur.  Evropská komise  v tomto  procesu  hrála  roli  schvalovatele,  který 

potvrdil  podobu  pomoci  pro  španělskou  vládu.109 Nejasnosti  a  spekulace  kolem 

podání  žádosti  o finanční  pomoc  mne  vedou  k závěru,  že  došlo  ke  kombinaci 

interních a externích vlivů v tomto procesu. Jsem přesvědčen, že nezanedbatelnou 

roli hrál také původ peněz určených pro záchranu španělské ekonomiky. Peníze totiž 

alokoval  nový  Evropský  stabilizační  mechanismus,  jehož  intergovernmentální 

charakteristiku  jsem popsal  výše.  Nedá se  tedy říci,  že  by  se  pomoc Španělsku 

organizovala výhradně podle jedné ze sledovaných teorií. Původní dynamika vzešla 

zřejmě  zvenčí.  Nutně  to  ovšem  neznamená,  že  to  musely  být  supranacionální 

organizace.

3 DISKUZE

Analýza potvrdila výchozí hypotézu, že dynamika k řešení krize vycházela spíše 

ze strany členských států. Při pohledu na výsledky je ale jasné, že iniciativa byla 

v různých případech odlišná.

Například  již  zmiňovaný  John  Peterson  uvádí,  že  se  Evropská  komise  zbavila 

jakékoli  role  v ESM,  přitom  by  podle  jeho  názoru  měla  o  vliv  na  tuto  instituci 

usilovat.110 Z mého výzkumu nelze zcela říci, že by se Komise svého vlivu zbavila. 

Nicméně z něj vyplývá, že její pravomoci v rozhodovacím procesu ESM jsou spíše 

technického  charakteru  a  komisaři  nemohou  mít  přímý  dopad  na  činnost  fondu. 

Z analýzy vyplynulo, že povaha ESM byla stanovena při širší diskuzi na zasedáních 

představitelů EU a členských států. Z toho vyplývá, že pokud měla Komise usilovat o 

větší roli v tomto finančním nástroji, musela by tak učinit na samém začátku jednání. 

Podrobnosti  o  tomto  stadiu  založení  ESM se  mi  ale  nepodařilo  dohledat.  O roli 

Komise  v eurokrizi  byla  napsána  řada  článků  i  knih.  Výsledky  bakalářské  práce 

například potvrzují slova Sergia Fabbriniho, který míní, že měnová politika ECB je 

centralizována, ale ekonomické a finanční politiky jsou i  nadále v rukou členských 

států a jejich vlád. Autor opět hovoří o umenšené roli Komise, jejíž úloha podle něj  

109 Financial assistance to Spain | European Commission [online]. [cit. 2020-07-22]. Dostupné 
z: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/
financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-
spain_en.
110 PETERSON, J. v BICKERTON, Christopher J. (ed.) et al. The new intergovernmentalism: 
states and supranational actors in the post-Maastricht era, s. 282.
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spočívala v asistenční a kontrolní funkci. Fabbrini  připomíná, že Komise například 

mohla navrhnout řízení proti státům, jejichž fiskální politika byla v uplynulém období 

nezodpovědná.  Tento  proces  je  ale  z velké  části  intergovernmentální,  protože 

Komise v tomto případě vydává pouze nezávazná doporučení a skutečná opatření 

může přijmout pouze ECOFIN111. To ilustruje mantinely spolupráce, jež vyplývají i ze 

zjištění této bakalářské práce.

V odborné  literatuře  ale  existují  také  názory,  podle  nichž  bylo  řízení  krize 

intergovernmentálním způsobem chybné.  Podle Stefana Collignona to  zvýšilo  vliv 

velkých států na dění v Unii. Ilustruje to na příkladu změny postojů německé vlády, 

která  původně  odmítala  jakýkoli  bail  out pro  státy  eurozóny  a  opakovaně 

upozorňovala  na  zákaz  takové  podpory  v evropské  legislativě.  Kabinet  kancléřky 

Merkelové tak aktivně bránil vzniku fondu pro záchranu členských zemí. V době, kdy 

byla hrozba pádu eura již příliš reálná, Německo změnilo názor a umožnilo vznik 

EFSF.112 Vliv  větších  států  na  způsob  řešení  krize  jsem  ve  výzkumu  rovněž 

zaznamenal.  Projevil  se  například  při  vypsání  programu SMP Evropské centrální 

banky. Německo i Francie nákup dluhopisů prosazovaly, protože to přímo souviselo 

s jejich národními zájmy. I přes obecné proklamace ECB, že nákup bondů je nutný 

pro  zajištění  funkčnosti  mechanismů  na  trzích  států  eurozóny113,  je  z výzkumu 

zřejmé,  že  krok  byl  motivován  politickými  tlaky.  Zda  to  bylo  pro  trh  rozhodnutí 

příznivé,  či  nepříznivé,  není  pro  tuto  práci  podstatné.  Nicméně  to  ilustruje,  že 

v krizové  situaci,  navíc  bez  dostatečného  institucionálního  zakotvení  pravomocí 

jednotlivých  aktérů,  docházelo  k ohýbání  nastavených  mechanismů  ve  prospěch 

teorie liberálního intergovernmentalismu.

I  přesto,  že z analýzy vyplynulo,  že členské státy  byly  hybnou silou řešení  krize, 

neznamená to, že by supranacionální instituce byly zcela nečinné. ECB měla jistou 

míru autonomie,  kterou jí  legislativa stále  garantovala.  Ostatně i  způsob založení 

EFSM  dokládá,  že  se  Komise  snažila  k řešení  krize  přispět  alespoň  v rámci 

111 FABBRINI, S. v RODRIGUES, Maria João a Eleni XIARCHOGIANNOPOULOU. The 
Eurozone crisis and the transformation of EU governance: internal and external implications, 
s. 63
112 COLLIGNON, S. v RODRIGUES, Maria João a Eleni XIARCHOGIANNOPOULOU. The 
Eurozone crisis and the transformation of EU governance: internal and external implications., 
s. 104
113 ECB Monthly Bulletin [online]. 15. Frankfurt am Main: ECB, 2014 [cit. 2020-07-22]. ISSN 
1725-2822. Dostupné z: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/mobu/mb201406en.pdf, s. 24
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pravomocí, které jí především SFEU svěřovala. Isabela Camisãová ve svém článku 

píše, že větší akceschopnost Komise byla předpokládána. Minimálně ale v samém 

počátku krize pomáhala nastavovat agendu a strukturovala debatu. Camisãová ale 

zároveň dodává, že Komise nebyla v tehdejším nastavení zodpovědná za určování 

podmínek debaty. Tuto roli totiž převzaly Evropská rada, ECOFIN a také Evropská 

centrální  banka.114 Uvedený fakt  z analýzy  rovněž vyplývá.  Rozhodnutí  byla  silně 

politizována, čímž se zřejmě politická fóra v podobě Rady či zasedání ECOFIN jevila 

jako vhodnější pro diskuzi o řešení krize.

114 CAMISÃO, I.: Irrelevant player?, s. 281
39
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4 ZÁVĚR

Široké a komplexní téma eurokrize je v tomto výzkumu zpracované z pohledu 

způsobu jejího řešení. Cílem práce bylo zjistit, zda řídicí funkci v tomto procesu měly 

členské státy Evropské unie, resp. eurozóny, nebo unijní instituce samotné. Jedním 

z hlavních motivů této práce je ideový střet názorových zastánců teorie liberálního 

intergovernmentalismu  a  neofunkcionalismu,  které  supranacionálním  institucím 

přikládají  zcela  odlišnou  roli.  Základní  hypotéza  předpokládala,  že  kvůli 

nedostatečnému institucionálnímu rámci eurozóny měly větší iniciativu členské státy, 

které  mezivládními  dohodami  formovaly  způsob  řešení  krize  veřejných  financí 

národních vlád. Tento názor sdílí několik autorů publikujících na toto téma, například 

Collignon115 a  Fabbrini116,  kteří  nastavené  procesy  během  krize  považují  za 

nesprávné. 

Z provedené analýzy institucí a rozhodnutí týkajících se řešení eurokrize vyplývá, že 

její  řešení  bylo  založeno  většinově na spolupráci  vlád  členských států  eurozóny. 

Dokládá  to  například  vznik  EFSF  a  především  ESM,  jejichž  intergovernmentální 

charakter nelze zpochybnit. Analýza spočívající ve využití metody process tracingu 

ale odhalila i procesy, jež byly kombinací obou sledovaných přístupů. Dokladem je 

program SMP nebo pomoc Irsku.  Ta je  velmi  specifická,  jelikož  při  ní  evidentně 

docházelo k politickým tlakům na ECB ze strany Německa a Francie.  Zcela jasná 

spolupráce intergovernmentálních a supranacionálních hráčů je naopak v případě 

druhé pomoci Řecku. Ta byla výsledkem společného jednání v Aténách, kde byla 

pomoc  definitivně  schválena  jak  zástupci  Unie,  tak  i  států  eurozóny.  Ostatně  i 

struktura  prostředků  pro  členské  státy  byla  většinou  mixem  financí  z 

intergovernmentálních i nadnárodních struktur.  Z výsledků analýzy zůstává sporná 

finanční  asistence pro Španělsko,  v  jejímž případě analýza neodhalila  původního 

hybatele pomoci.  Tlak na vládu v Madridu byl ale při  jejím rozhodování o podání 

žádosti zásadní.

115 COLLIGNON, S. v RODRIGUES, Maria João a Eleni XIARCHOGIANNOPOULOU. The 
Eurozone crisis and the transformation of EU governance: internal and external implications., 
s. 103
116 FABBRINI, S. v RODRIGUES, Maria João a Eleni XIARCHOGIANNOPOULOU. The 
Eurozone crisis and the transformation of EU governance: internal and external implications, 
s. 64
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Sama teorie LI předpokládá, že hybatelem integračních procesů jsou členské státy. 

Z tohoto  pohledu je  možné konstatovat  shodu s  tím,  jakým způsobem byla krize 

řešena. To ostatně předpokládala i  původní hypotéza. Téma by ovšem zasloužilo 

hlubší analýzu, která by podrobněji zkoumala politické dohody nezjistitelné z běžných 

zdrojů.  K  tomu by  mohly  pomoci  rozhovory  s  účastníky  takových jednání.  Jejich 

svědectví není v tomto výzkumu zařazeno. Takovéto rozšíření analyzovaných zdrojů 

přesahuje rozsah a účel bakalářské práce. Zvolená metodologie nicméně umožnila 

do procesu analýzy původní dynamiky jednotlivých rozhodnutí zapojit i informace z 

médií,  které  v  některých  případech  zcela  změnily  prvotní  zjištění  založené  na 

informacích z oficiálních zdrojů unijních institucí. Širší teoreticko-analytický rámec i 

využití  primárních  zdrojů  by  ovšem  mohly  přinést  další  poznatky  pochopení 

problematiky, jež jde nad rámec této práce.

Tento  výzkum poukazuje  na  to,  že  institucionální  rámec  fungování  eurozóny  byl 

nedostatečný  a  nefunkční.  Na  stejném  závěru  se  shoduje  například  Catherine 

Sifakisová-Kapetanakisová117 a jasně to dokládá i nutná změna základní legislativy 

EU, která nastala během eurokrize v roce 2012. Instituce se pohybovaly na hraně 

SFEU a nevyžadovaly platná fiskální pravidla, což ještě více zhoršilo ekonomickou 

situaci eurozóny a výchozí podmínky při vzniku krize. Ostatně i zde se projevila síla 

velkých členských států, které jakékoliv sankce vyplývající z Paktu blokovaly. To dále 

oslabovalo  supranacionální  instituce,  jež  měly  na  fungování  eurozóny  dohlížet. 

Výsledkem eurokrize  bylo  schválení  fiskálního  paktu,  který  by  do  budoucna  měl 

podobným případům zabránit. Dokud ale nebudou všechny státy Unie používat jako 

platidlo  jednotnou  měnu  euro,  budou  existovat  jak  politické,  tak  legislativní  třecí 

plochy, které mohou existenci projektu společné měny ohrožovat. Poznání založené 

na  zjištěních  této  bakalářské  práce  však  může  poskytnout  informace  k  lepšímu 

porozumění probíhajících či budoucích procesů v eurozóně i celé Evropské unii.

117 SIFAKIS-KAPETANAKIS, Catherine. EU Institutional Framework and Euro zone 
Crisis [online]. [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: 
http://www2.euromemorandum.eu/uploads/ws5_sifakis_eu_institutional_framework.pdf, s.13
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5 SUMMARY

This  research  focuses  on  crisis  solving  strategies  to  tackle  the  broad  and 

complex issue of the Euro Crisis. This thesis aims to determine which actors had the 

leading role  in  the  crisis  solving process,  whether  the  EU,  specifically  Eurozone, 

Member States, or the EU institutions. The thesis draws on the ideological  clash 

between the liberal intergovernmental and neofunctionalism theories as both of them 

ascribes  fundamentally  different  roles  to  supranational  institutions.  The  basic 

hypothesis  supposes  that  the  insufficient  institutional  framework  of  the  Eurozone 

caused that  the Member States  took the leading role,  reached intergovernmental 

agreements and by them determined the solutions of the national public finances 

crisis. Several authors have argued this way in their work, for example, Collignon 118 

and Fabbrini119, even concluded that the processes established during the crisis are 

misleading.

The process analysis of institutions involved in the Euro crisis and decisions taken 

during the crisis shows that the crisis solutions were predominantly based on the 

cooperation  between national  governments  of  the  Eurozone Member  States.  For 

illustration, the EFSF and mostly the ESM that was founded during the crisis are 

established in the intergovernmental nature. The analysis identified processes that 

combined both intergovernmental and supranational approaches. For instance, the 

SMP or assistance to Ireland led to truly unique mechanisms as they resulted from 

evident political pressures on the ECB from Germany and France. In contrary, the 

intergovernmental and supranational actors clearly cooperated while designing the 

second assistance mechanism for Greece. It followed an agreement between the EU 

as well as Member States representatives reached during talks in Athens. Similarly, 

considering the structure of finances for the Member States, the intergovernmental 

and supranational actors shared them equally. The analysis, however, was not able 

to determinate the initial agent for the assistance to Spain that from the analytical  

118 COLLIGNON, S. v RODRIGUES, Maria João a Eleni XIARCHOGIANNOPOULOU. The 
Eurozone crisis and the transformation of EU governance: internal and external implications., 
s. 103
119 FABBRINI, S. v RODRIGUES, Maria João a Eleni XIARCHOGIANNOPOULOU. The 
Eurozone crisis and the transformation of EU governance: internal and external implications, 
s. 64
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point remains debatable. Still, it should be noted that the pressures on the Spanish 

government played a crucial role in the Spanish decision to ask for assistance.

The LI theory presumes that the agents of integration processes are the Member 

States  themselves.  That  fits  the  manners  in  which  the  crisis  was  resolved  as 

concluded in  the analysis  and suggested in  the hypothesis.  Still,  the topic  would 

deserve  to  be  researched  further  especially  in  the  context  of  backstage  political  

agreements that are not self-evident from common sources. To do so, interviews with 

politicians and other people involved in the talks would be invaluable. However, that 

goes beyond the scope of a bachelor thesis. Nevertheless, the applied methodology 

allowed for  the  inclusion  of  media  sources.  In  result,  in  several  cases,  the  data 

twisted  the  initial  analytical  conclusion  based  only  on  the  official  EU  institutions 

sources. Broader theoretic-analytical framework and use of primary data would bring 

new  findings  for  the  understanding  of  the  studied  issues  beyond  the  results 

presented in this thesis.

This research implies that the institutional framework of the Eurozone was insufficient 

and dysfunctional. Catherine Sifakis-Kapetanakis120, for example, came to the same 

conclusion in her research. And this argument is clearly supported by the fact that  

several necessary changes to the EU fundamental legislation were made during the 

Euro crisis in 2012. The EU institutions acted on the brink of the TFEU and did not  

require the fiscal rules applicable at that time. This further deteriorated the economic 

situation of the Eurozone and worsen the initial conditions at the onset of the crisis. 

After all, also this case manifests the power of the large Member States that were 

blocking  any  sanctions  resulting  from  the  Pact.  This,  again,  weakened  the 

supranational  institutions  that  were  supposed  to  oversee  how  the  Eurozone 

functioned. The outcome of the Euro crisis was the ratification of the fiscal pact that 

should prevent similar problems in the future. However, until all the countries of the 

Union use one single currency, political  and legislative areas of friction that could 

jeopardize the existence of the single currency project remain. This bachelor thesis 

provides supplementary insight into the crisis that could be useful for understanding 

the  ongoing  or  future  processes in  the  Eurozone and  the  European  Union  as  a 

whole.

120 SIFAKIS-KAPETANAKIS, Catherine. EU Institutional Framework and Euro zone 
Crisis [online]. [cit. 2020-07-22]. Available here: 
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