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Abstrakt 

Výber predsedu Európskej komisie prebehol v roku 2014 odlišne ako v predchádzajúcich 

prípadoch. Prvýkrát v histórii Európskej únie bol systémom spitzenkandidátov prepojený s 

výsledkami volieb do Európskeho parlamentu, čím sa mala zvýšiť demokratická legitimita 

inštitucionálnej štruktúry spoločenstva. Po prvotnom úspechu sa však v nadväznosti na 

následné voľby v roku 2019 na čele Komisie neobjavil ani jeden z kandidátov európskych 

politických skupín. Cieľom tejto bakalárskej práce je pomocou teórie nového 

inštitucionalizmu nájsť faktory, ktoré tento neúspech ovplyvnili. K vypracovaniu analýzy 

sme použili tri hypotézy sformulované na základe jednotlivých typov zvolenej teórie s 

využitím konceptov transakčných nákladov, kritického rázcestia a sociálnej legitimity. V 

závere sme následne porovnali ich schopnosť vysvetliť pozorovaný vývoj a dospeli sme k 

záveru, že neúspech systému spitzenkandidátov je najlepšie schopný vysvetliť 

racionalistický inštitucionalizmus vďaka postaveniu preferencií členských štátov do centra 

pozornosti výskumu. Zavedením systému spitzenkandidátov sme totiž nezachytili zníženie 

transakčných nákladov predikované z hľadiska tohto typu nového inštitucionalizmu pre 

stabilnú inštitucionálnu zmenu. 

 

Abstract 

The selection process of the President of the European Commission in 2014 was different 

from the previous cases. For the first time in the history of the EU, it was linked to the 

results of the European Parliament elections through the Spitzenkandidaten system, with 

the aim of increasing the democratic legitimacy of the EU's institutional structure. 

However, after the initial success, none of the candidates of the European political groups 

helmed the Commission following the subsequent elections in 2019. This bachelor thesis 

aims to use the theory of new institutionalism to find the factors that influenced this failure. 

To develop the analysis, we used three hypotheses formulated on the basis of the chosen 

theory using the concepts of transaction costs, critical junctures and social legitimacy. In 

the end, we compared their ability to explain the observed developments and concluded 

that the failure of the Spitzenkandidaten system is explained best by rational choice 

institutionalism through placing Member States' preferences at the heart of the research. 

Following the introduction of the new system, we have not captured a reduction in 

transaction costs required by this theory for stable institutional change. 
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Úvod 

Proces výberu predsedu Európskej komisie prešiel v roku 2014 výraznou zmenou. Dovtedy 

Európska rada samostatne rozhodovala o kandidátovi na funkciu predsedu Komisie na 

základe dohody medzi lídrami členských štátov, pričom Európsky parlament len 

hlasovaním schvaľoval navrhnutého kandidáta. Prislúchalo mu tým pádom právo veta, ale 

nedisponoval priamym slovom pri výbere kandidáta. Tento spôsob výberu za zatvorenými 

dverami bol kritizovaný ako netransparentný a spomínaný v rámci debaty 

o demokratickom deficite v Európskej únii vzhľadom k slabej role Európskeho parlamentu 

v systéme EÚ (Follesdal & Hix 2006). 

Zvrat prišiel pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2014, kedy nominovala 

väčšina európskych politických skupín prvýkrát na post predsedu Európskej komisie (EK) 

svojho vlastného kandidáta. Cieľom tohto kroku bolo, aby post získal kandidát z tej 

skupiny, ktorá získala najvyšší počet hlasov v nadchádzajúcich voľbách. Na základe 

inšpirácie z nemeckého politického systému bola táto prax nazvaná systém 

spitzenkandidátov (Höing & Goméz 2014). Predstavuje výraznú zmenu inštitucionálnej 

dynamiky medzi Európskou radou a Európskym parlamentom. Zavedenie novej procedúry 

bolo preto odmietané zo strany predstaviteľov členských štátov zastúpených v Európskej 

rade, ktorý trvali na svojom práve nominovať kandidáta podľa vlastného uváženia. 

Vo voľbách napokon v máji 2014 zvíťazila Skupina Európskej ľudovej strany (EPP) pred 

Progresívnou alianciou socialistov a demokratov (S&D) a Európskymi konzervatívcami 

a reformistami (ECR). Napriek nevôli niektorých členov Rady1 sa tak v júli 2014 po 

zvolení Parlamentom stal bývalý luxemburský premiér Jean-Claude Juncker z EPP ako 

prvý spitzenkandidát jednej z európskych politických skupín predsedom Komisie. 

Opozícia v Rade sa prejavila tým, že jej rozhodnutie po prvýkrát nebolo jednohlasné, hoci 

bolo hlasovanie kvalifikovanou väčšinou pri tomto výbere zavedené už Zmluvou z Nice 

platnej od roku 2003 (Kassim 2017).  

Pred nasledujúcimi voľbami do EP v roku 2019 skupiny v Parlamente opätovne 

nominovali svojich kandidátov na post predsedu Komisie. Samotné voľby znovu vyhrala 

EPP nasledovaná S&D a skupinou Obnovme Európu (RE). Podľa systému 

 
1 Skrátené pomenovanie Rada predstavuje v tejto práci len Európsku radu, keďže je priamo zapojená do 

skúmanej problematiky. Nie je tým teda myslená Rada Európskej únie, ktorá nemá v tomto procese žiadne 

kompetencie.  
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spitzenkandidátov sa tak mal predsedom Komisie stať Manfred Weber z EPP, narazil však 

na tvrdý odpor v rámci Rady. Na závere rokovaní Rady bola nominovaná na post predsedu 

Komisie 3. júla 2019 vtedajšia nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyen 

z nemeckej vládnej strany CDU. Hoci CDU patrí do skupiny EPP a tým pádom bola 

dodržaná zásada, že kandidát na post predsedu EK má byť z víťaznej skupiny volieb, 

nebola von der Leyen nominovaná žiadnou z politických skupín ako spitzenkandidátka. 

Hoci sa tentoraz prejavovala nevôľa na strane Parlamentu, bola ním von der Leyen 

potvrdená v júli 2019 za predsedkyňu Komisie. Počas tajného hlasovania však získala len 

o 9 hlasov viac než bolo potrebných na jej zvolenie (Gabrižová 2019). 

Systém spitzenkandidátov mal za cieľ zvýšiť legitimitu politického systému EÚ bližším 

naviazaním exekutívy (Európska komisia) na legislatívu (Európsky parlament), ako je to 

zvykom v politických systémoch jej členských štátov. Zároveň bol vytvorený v snahe 

zvýšiť záujem o voľby do Európskeho parlament a priblížiť EÚ a jej inštitúcie bližšie 

k občanom cez personalizáciu jej politiky. Svojou podstatou je súčasťou myšlienkového 

prúdu tlačiaceho na hlbšiu integráciu v rámci Európskej únie a polemiky medzi 

nadnárodnými a medzivládnymi prístupmi k európskej integrácii. Oponenti interpretovali 

jeho presadenie ako „puč voči národným štátom“ prevedený bez súhlasu voličov 

a porušujúci základné zmluvy EÚ (Baldoli 2015). Diskusie o budúcnosti systému 

spitzenkandidátov a jeho použití vo voľbách v roku 2024 naďalej prebiehajú, je preto 

dôležité pozrieť sa na dôvody jeho neúspechu. Taktiež sa jedná o nedávny vývoj, ktorý 

ešte nie je dostatočne rozobraný v  akademických publikáciách či vo vzťahu k teóriám 

európskej integrácie.  

Táto práca sa zaoberá zlyhaním nového procesu výberu predsedu Európskej komisie 5 

rokov po jeho prvej aplikácii. Pomocou metódy zhody budeme testovať, či dokáže nový 

inštitucionalizmus ako jedna z hlavných teórii európskej integrácie poskytnúť adekvátne 

vysvetlenia pre tento fenomén. Aké faktory ovplyvnili neúspech systému 

spitzenkandidátov v roku 2019 v porovnaní s jeho úspešnou aplikáciou v roku 2014? 

Odpoveď na túto otázku sa pokúsime hľadať pomocou troch hypotéz sformulovaných na 

základe hlavných typov nového inštitucionalizmu: racionalistického, historického 

a sociologického inštitucionalizmu. Cieľom pritom nie je dosiahnuť normatívne 

hodnotenie používania tohto systému, hoci sa príslušné argumenty môžu objaviť v 

pozíciách jednotlivých aktérov. 
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Práca je štruktúrovaná nasledovne: prvá kapitola predstavuje rozbor súčasného stavu 

poznania ohľadom systému spitzenkandidátov. Druhá kapitola sumarizuje teoretický 

základ výskumu, začínajúc vymedzením teórie nového inštitucionalizmu s jej troma 

hlavnými analytickými prístupmi. Ďalej pokračuje stanovením hypotézy pre každý 

z menovaných prúdov a definovaním na to použitých konceptov transakčných nákladov, 

kritického rázcestia a sociálnej legitimity.  Následná kapitola je venovaná metodologickej 

časti prevádzaného výskumu, pričom približuje zvolenú metódu zhody a prezentuje 

samotnú metodológiu následne použitú na určenie prítomnosti či hodnôt vybraných 

konceptov. V tretej a poslednej kapitole je vzápätí prevedená samotná analýza určených 

premenných pre každý z troch prúdov a stanovená ich schopnosť vysvetliť inštitucionálnu 

zmenu v danom prípade. 
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1. Súčasný stav poznania 

Doterajšiu literatúru zaoberajúcu sa novým systémom je možné rozdeliť do troch 

tematicky spojených skupín2. Prvá skupina sa venuje hodnoteniu dosahu tejto zmeny na 

fungovanie orgánov Európskej únie, a to presnejšie na vzťah medzi Európskym 

parlamentom a Európskou radou a Európsku komisiu. Kassim (2017) predbežne 

vyhodnotil úspešnú aplikáciu systému spitzenkandidátov v roku 2014 ako výhru pre 

Európsky parlament, keďže vďaka nemu došlo k užšiemu previazaniu vedenia Komisie a 

Parlamentu. Parlament tak disponuje nielen „možnosťou odmietnuť Komisárov, ale aj 

schopnosťou vybrať predsedu Komisie“, zatiaľ čo Juncker „získal ako prvý predseda 

Komisie možnosť nárokovať si osobný volebný mandát“ od občanov EÚ. V 

inštitucionálnej rovnováhe EÚ tým pádom došlo k výraznému posunu od systému s 

Európskou radou v centre viac k parlamentárnemu modelu. Christiansen (2016) naopak v 

spojení so sporom o právomoc vyberať predsedu Komisie došiel k záveru, že v roku 2014 

nedošlo k fundamentálnemu posunu v politickom systéme Európskej únie, ale skôr sa 

jednalo prejav dlhodobejších trendov európskej integrácie a hoci nový systém 

spitzenkandidátov v tom čase jednoznačne posilnil rolu Európskeho parlamentu, 

významnejší dopad mal na Európsku komisiu zvýšením jej legitimity, väzbe k občanom 

EÚ a znížením závislosti na členských štátoch. Zavedenie systému spitzenkandidátov 

interpretuje vo vzťahu medzi Radou a Parlamentom skôr „ako moment než ako širšiu 

transformáciu, s účinkami eurokrízy pôsobiacimi proti dopadu novej volebnej procedúry.“  

Ďalej je výraznou témou efekt personalizácie volieb do EP na Európsku komisiu pod 

vedením Jeana-Clauda Junckera, ktorý ju pred svojim nástupom na post predsedu označil 

ako „politickú Komisiu“ (Peterson 2017, Kassim & Laffan 2019, Dinan 2016). Sarmiento 

(2020) poukazuje na to, že táto rétorika je odklon od „technokratickej minulosti“ Komisie. 

Hovorí o osobnej snahe Junckera o politizáciu Komisie, no dôvody na podozrenia zo 

zaujatosti nevidí, keďže sa „Junckerova komisia ukázala ako nezávislá a zameraná na 

všeobecný záujem EÚ.“ Deckarm (2017) sledoval efekt systému spitzenkandidátov na 

zostavovanie novej Komisie v roku 2014 so záverom, že výber kandidátov na posty 

komisárov síce stále nasledoval národnú logiku a nie európsku stranovú politiku, no rola 

 
2 Prehľad literatúry na túto tému v skratke s podobným rozdelením ponúkajú aj Hamřík a Kaniok (2019), 

vyčleňujú však samostatnú kategóriu pre „rolu médií v politike EÚ“ zameranú primárne na kampaň pred 

voľbami do EP. Z nášho pohľadu je táto problematika obsiahnutá v skupine textov venovaných vplyvu 

nového systému na tieto voľby. 
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Junckera v reorganizácii štruktúry Komisie a alokácii portfólií bola silnejšia ako počas 

predchádzajúcich volebných období. Vďaka následným  reformám vnútornej organizácie 

Komisie, teda zavedeniu funkcie 7 podpredsedov a posilneniu roly Generálneho 

sekretariátu EK, sa Junckerovi podarilo posilniť svoju pozíciu nielen v rámci jeho 

inštitúcie, ale aj v celom politickom systéme EÚ (Bürgin 2018).  

K druhej skupine patria texty rozoberajúce dopad systému na samotné voľby do 

Európskeho parlamentu a názory voličov (Maier et al. 2018; Marquart, Goldberg & de 

Vreese 2020). Konkrétne voličské preferencie pre jedného zo spitzenkandidátov boli podľa 

štúdie na holandských respondentoch počas volebnej kampane v roku 2014 formované pod 

vplyvom „prístupu k spravodajstve, všeobecným informáciám o politickom fungovaní EÚ 

a špecifickým informáciám z kampane o jednotlivých kandidátoch“ (Gattermann, de 

Vreese & van der Burg 2016). Výsledky ale poukazujú na to, že len malá časť elektorátu 

bola schopná zhodnotiť jednotlivých spitzenkandidátov, či ich priradiť k ich politickým 

skupinám. Prítomnosť spitzenkandidátov v médiách počas predvolebnej kampani z roku 

2019 zase mala podľa štúdie z 10 členských štátov výrazný efekt len v médiách tých 

krajín, v ktorých „spitzenkandidáti predtým prítomní neboli“ (Gattermann & de Vreese 

2020). V štátoch so značnou mediálnou prezenciou spitzenkandidátov má dodatočná 

propagácia nízky efekt. Výber ďalších prác z tejto skupiny je zahrnutý do rozboru sociálnej 

legitimity nového výberového systému predsedu Komisie v rámci 4. kapitoly práce.  

Tretia a pre túto prácu najvýznamnejšia skupina sa sústreďuje na proces kreácie i aplikácie 

nového formátu výberu osoby na čele Komisie a motivácie zúčastnených aktérov. 

Využitím týchto zdrojov je možné skonštruovať krátky prehľad histórie tejto praktiky. Ako 

upozorňujú Hamřík a Kaniok (2019), procedúra mala svoje zárodky počas vyjednávaní o 

Amsterdamskej zmluve podpísanej v roku 1997. Štáty ako Grécko či Dánsko sa tu 

vyslovovali za zmenu procesu nominácie predsedu Komisie s tým, že Európsky parlament 

mal navrhovať kandidáta a byť výraznejšie zapojený do výberu predsedu. Tento návrh 

však nebol úspešný, keďže v schválenom texte Zmluvy bolo len formalizované právo 

Parlamentu schvaľovať kandidáta navrhnutého Radou. Diskusia ďalej pokračovala počas 

nasledujúceho desaťročia primárne v rámci európskych politických strán, ako napríklad na 

kongrese EPP 18. októbra 2002 v Estorile. Na ňom bol prijatý dokument „A Constitution 

for a Strong Europe“ s podobnou formuláciou článku venovanému výberu predsedu 

Komisie, aká sa nakoniec schválila v Lisabonskej zmluve. Účastníkmi kongresu boli aj 
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neskorší oponenti systému spitzenkandidátov, Viktor Orbán a britská Konzervatívna 

strana, no neexistujú žiadne známky ich odporu proti predmetným ustanoveniam (Baldoli 

2015).  

Po zlyhaní procesu ratifikácie Zmluvy o Ústave pre Európu sa napokon vďaka Lisabonskej 

zmluve dostal do Zmluvy o EÚ článok 17 ods.7 stanovujúci povinnosť výberu kandidáta 

na post predsedu Komisie Radou „zohľadňujúc voľby do Európskeho parlamentu a po 

príslušných konzultáciách“ (Zmluva o EÚ 2012). Následné úvahy o zmene procesu 

selekcie kandidáta vyvrcholili vyjadreniami predsedu Komisie José Manuela Barrosa 

prednesenými v septembri 2012 pred plénom Európskeho parlamentu v jeho „Správe o 

stave Únie“ a nadväzujúcou rezolúciou parlamentu z 22. novembra 2012 „o voľbách do 

Európskeho parlamentu v roku 2014“ (Westlake 2016). Obe vyzývajú európske politické 

skupiny, aby nominovali pred nastávajúcimi voľbami svojho vlastného kandidáta na post 

predsedu Komisie, pričom túto cestu vzápätí zvolila všetky politické zoskupenia okrem 

Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) a Skupiny Európa slobody a priamej 

demokracie (EFD) (Dirdala 2014).  

Po výhre EPP v májových voľbách sa začali rokovania medzi vedúcimi predstaviteľmi 

členských štátov Európskej únie v rámci Európskej rady s cieľom predloženia kandidáta na 

predsedu Komisie Parlamentu na zvolenie. Počas vyjednávaní sa ako najväčší oponent 

Junckerovej kandidatúry a celkovo systému spitzenkandidátov prejavoval britský premiér 

David Cameron, nebol však jediným štátnikom s pochybnosťami o spitzenkandidátovi 

EPP. Patrila k nim okrem predstaviteľov Švédska, Maďarska a Holandska aj nemecká 

kancelárka Angela Merkelová ako „najvplyvnejšia členka Európskej rady“ (Dinan 2015, 

Vogel 2014). Po kritike z radov vlastnej strany, koaličného partnera SPD a nemeckých 

médií však Merkelová nakoniec súhlasila s kandidatúrou bývalého luxemburského 

premiéra. Konečné hlasovanie v Rade skončilo pomerom 26:2 v prospech nominácie 

Junckera, spolu s Cameronom proti tomuto rozhodnutiu hlasoval iba maďarský premiér 

Viktor Orbán (Reiding & Meijer 2019). Zvolený bol Juncker hlasovaním v Európskom 

parlamente 15. júla 2014 vďaka hlasom 422 zo 729 prítomných poslancov, pričom na 

získanie väčšiny potreboval 376 hlasov. 

Neúspech systému spitzenkandidátov v roku 2019 je vyhodnocovaný ako výsledok spornej 

interpretácie Lisabonskej zmluvy a rivality medzi Európskym parlamentom a Európskou 

radou (Heidbreder & Schade 2020, Wierzchowska 2021). V novinárskych zdrojoch sa 
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ďalej vyskytujú ako domnelé dôvody zlyhania nominácie Manfreda Webera nedostatok 

podpory v rámci vlastnej strany i ostatných politických skupín či jeho politická kariéra, 

ktorú strávil v Európskom parlamente a nedisponoval tým pádom priamymi skúsenosťami 

z exekutívy (Gray, Barigazzi & de La Baume 2019). Tentokrát sa pracovalo aj s 

možnosťou, že by sa predsedom Komisie stal iný spitzenkandidát než ten, ktorého strana 

vyhrala voľby, no táto alternatíva bola odmietnutá predstaviteľmi EPP (Stolton & 

Brzozowski 2019). Úspešným sa následne stal kompromisný návrh výberu Ursuly von der 

Leyen na daný post, keďže jej materská strana CDU patrí pod skupinu EPP (DW 2019). 

2. Teoretická časť 

2.1 Nový inštitucionalizmus 

Pôvodné teórie európskej integrácie z jej začiatkov v 30. až 50. rokoch 20. storočia, 

federalizmus a funkcionalizmus, vnímali „inštitúcie ako úplne zásadných aktérov 

európskej integrácie“ (Kratochvíl 2008). Tieto teórie však postupne strácali na vplyve a do 

popredia sa dostali úvahy prisudzujúce hlavnú rolu pri integrácii národným štátom, pričom 

bola inštitúciám venovaná len minimálna pozornosť. Trend smerom k medzivládnym 

prístupom sa začal meniť počas 80. rokov, kedy sa začala etablovať nová teória s názvom 

nový inštitucionalizmus (March & Olsen 1984). Jej základným predpokladom je, že na 

inštitúciách ako Európskom parlamente a Európskej komisii záleží a nie sú v systéme EÚ 

len druhoradými aktérmi za vládami členských štátov. Tieto inštitúcie podľa zástancov 

menovanej teórie môžu konať samostatne a rozvíjať pritom akčné stratégie sledujúc svoj 

vlastný záujem. 

Teória nového inštitucionalizmu svojím názvom spája viacero prúdov s odlišnými 

analytickými prístupmi, pričom Hall a Taylor (1996) ako prví vytvorili najčastejšie 

používané delenie nového inštitucionalizmu na tri typy: racionalistický, historický 

a sociologický inštitucionalizmus. 

Racionalistický inštitucionalizmus alebo inštitucionalizmus racionálnej voľby sa 

v kontexte Európskej únie vyznačuje snahou pochopiť, prečo sú vlády členských štátov 

ochotné odovzdať časť svojej suverenity v medzinárodnom prostredí nadnárodným 

európskym inštitúciám (Saurugger 2014). Prívrženci tohto prúdu vysvetľujú delegáciu 

právomocí tým, že štát ako racionálny aktér využíva spoločné inštitúcie na zmiernenie 

neistoty spojenej s nedokonalým rozdelením moci medzi súperiacimi európskymi štátmi 
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a na zníženie transakčných nákladov potrebných na vyjednávania medzi vládami 

a súvisiaci rozhodovací proces. Výmenou za prevedenie právomocí poskytujú inštitúcie 

štátom kontrolné nástroje zabezpečujúce implementáciu a dodržiavanie navzájom 

dohodnutých politík v jednotlivých členských štátoch. Podriadením sa rozhodnutiam 

spoločného súdneho orgánu EÚ, teda Súdneho dvora EÚ, tak získavajú štáty záruku, že 

spoločne vyjednané pravidlá budú platiť pre rovnako pre všetkých členov.  

Základnou charakteristikou historického inštitucionalizmu je zohľadňovanie 

predchádzajúceho vývoja inštitúcií, ktorý z hľadiska tohto prúdu ovplyvňuje ciele a 

motivácie aktérov a tým aj výsledky rozhodovacieho procesu. Túto podstatu zhŕňa 

koncept, ktorý je v anglickom jazyku označovaný termínom „path-dependence“ (Pierson 

2000). V širšom význame naznačuje kauzálny vplyv predošlých udalostí na dnešný vývoj. 

Súčasné rozhodnutia sú teda limitované tými z minulosti, a to aj v prípadoch, kedy 

vtedajšie okolnosti už stratili relevantnosť. V užšom zmysle daný koncept predpokladá, že 

ak sa nejaký aktér vyberie určitým smerom, je motivovaný danou cestou pokračovať, 

pretože sa časom zvyšujú jej relatívne výhody,  a zároveň aj cena za návrat alebo výber 

inej alternatívy. Vo vzťahu k  európskej integrácii to znamená, že vznik a vývoj inštitúcií 

EÚ sa nedá vysvetliť ako Lis racionálnych preferencií zúčastnených aktérov. Jej výsledky 

sú totiž historicky podmienené. 

Sociologický inštitucionalizmus sa vyvinul ako alternatíva vysvetľujúca vplyv faktorov 

ako „sociálne správanie, kultúrne dedičstvo či normatívne roly a modely“ na rozvoj 

inštitúcií (Porumbescu 2018). Je preň špecifická značne široká definícia inštitúcií 

zahŕňajúca „akýkoľvek symbolický systém (napr. jazyk), morálne pravidlá a pod.“ 

(Kratochvíl 2008). Inštitúcie podľa tretieho typu nového inštitucionalizmu nie je možné 

charakterizovať ako racionálny následok vyjednávania zúčastnených aktérov. Sú totiž 

formované na základe kultúrnych zvyklostí daného prostredia a nie s cieľom 

maximalizácie úžitku členských štátov. Správanie aktérov je teda ovplyvnené 

podmienkami vytvorenými sociálnym, kultúrnym a inštitucionálnym prostredím. V rámci 

európskej integrácie sú tieto predpoklady preto využívané napríklad pri skúmaní vplyvu 

národných inštitúcií na orgány Európskej únie. 

2.2 Formulácia hypotéz 

Na účely tejto práce bola sformulovaná hypotéza pre každý z troch vymenovaných typov 

nového inštitucionalizmu, a to využívajúc sumarizujúce poznatky o vybranej teórii 
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z vopred spomínaného článku od Halla a Taylora (1998). Racionalistický 

inštitucionalizmus vývoj určitej inštitúcie odvádza od efektivity danej organizačnej formy 

pre zúčastnených aktérov, čiže sa z ich pozície jedná o „snahu znížiť transakčné náklady na 

vykonávanie rovnakej činnosti bez takejto inštitúcie.“ Pre historický inštitucionalizmus sú 

obdobia kontinuity v dejinách prerušované kritickými rázcestiami, ktoré umožňujú výrazné 

zmeny v inštitucionálnom usporiadaní  danej entity. Podľa sociologického 

inštitucionalizmu je motiváciou pre vytváranie nových inštitucionálnych praktík snaha o 

zvyšovanie „sociálnej legitimity organizácie alebo jej členov.“ Zmeny istého usporiadania 

sú tým pádom podmienené tým, že sú akceptované a uznávané v „širšom kultúrnom 

prostredí.“ Tieto pasáže slúžili ako základ pre naformulovanie nasledujúcich hypotéz: 

H1: Inštitucionálna zmena nastane, ak sa ňou znížia transakčné náklady pre členské štáty. 

H2: Inštitucionálna zmena nastane v dôsledku kritického rázcestia. 

H3: Inštitucionálna zmena nastane, ak sa ňou zvýši sociálna legitimita daných inštitúcií. 

V kontexte týchto hypotéz je potenciálnou inštitucionálnou zmenou zavedenie systému 

spitzenkandidátov pri výbere predsedu Európskej komisie. Nový inštitucionalizmus totiž 

pracuje so širokými definíciami a chápaním inštitúcií zahŕňajúcimi formálne i neformálne 

inštitúcie, konvencie, normy, politické nástroje či procedúry (Farrell 2018). Otázkou je 

teda, či boli splnené podmienky stanovené jednotlivými prúdmi nového inštitucionalizmu 

na to, aby bola táto potenciálna nová procedúra trvalo inštitucionalizovaná. Príklad 

konkrétnej definície poskytuje ako jeden z predstaviteľov tejto teórie Hall, ktorý definuje 

inštitúcie ako „formálne pravidlá, postupy zosúlaďovania a štandardné operačné postupy, 

ktoré štruktúrujú vzťah medzi jednotlivcami v rôznych jednotkách politického a 

ekonomického systému“ (Hall 1986). Takáto koncepcia predstavuje výrazný posun od 

pôvodnej inštitucionalistickej teórie, ktorá za inštitúcie považovala len materiálne 

štruktúry, a to presnejšie vlády, parlamenty, súdy, byrokratické aparáty a pod. (Lecours 

2005). 

2.3 Definovanie konceptov 

2.3.1 Transakčné náklady 

Téma transakčných nákladov pochádza z ekonomickej teórie, kde môžu byť definované 

ako „cena za zber informácií, vyjednávanie, komunikovanie, rozhodovanie a vynucovanie 

zmlúv medzi jednotlivcami, firmami a štátom“ (Nolan & Trev 2011). V danom súvise sa 
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za následok takýchto nákladov teda považuje sťaženie procesu obchodovania medzi 

zúčastnenými aktérmi, a zároveň sa pri ich znižovaní alebo odstránení očakáva zvýšenie 

celkovej efektivity a blahobytu. Keďže sa predpokladá, že na výšku transakčných nákladov 

vplýva kvalita inštitúcií danej entity, sú kvalitné inštitúcie spájané s lepšími ekonomickými 

výsledkami. Samotný termín a nadväzujúcu teóriu zaviedli do širšieho povedomia 

počínajúc 60. rokmi predstavitelia novej inštitucionálnej ekonómie ako Ronald Coase, 

Oliver E. Williamson alebo Douglass North, pričom sa v tom čase sústreďovali na náklady 

v rámci štruktúry firmy (Magnusson & Ottosson 1996). Následné ekonomické analýzy 

transakčných nákladov sa vyznačovali zameraním na 4 spoločné črty: zmluvu ako predmet 

analýzy, vymáhanie zmlúv nezávislou treťou stranou (väčšinou sa jedná o súdy), viaceré 

možné štruktúry usporiadania moci (vzťahy môžu byť riadené krátkodobou či dlhodobou 

zmluvou, zvykmi alebo integráciou do jednej firmy) a obmedzenú racionalitu aktérov (nie 

sú schopný dokonale poznať situáciu v súčasnosti ani ju predpovedať do budúcnosti) 

(Epstein & O'Halloran 1999).  

Cieľom takýchto analýz je tým pádom sledovanie vplyvu aktuálnej štruktúry usporiadania 

moci na výšku transakčných nákladov a nadväzujúce porovnanie alternatívnych 

usporiadaní na základe ich schopnosti znížiť dané náklady. Výrazná časť literatúry 

venujúcej sa rozoberanému konceptu sa tak venuje vzťahom medzi transakčnými nákladmi 

a inštitucionálnou zmenou (Héritier 2007, Magnusson & Ottosson 1996). Zjednodušene je 

jej podstatou predpoklad, že k zmene inštitucionálnych pravidiel dôjde, ak predpokladané 

výhody nového pravidla po odrátaní ceny za jeho vytvorenie a zaistenie dodržovania 

presahujú výhody súčasného stavu pravidiel (po odpočítaní jeho transakčných nákladov). 

Za spúšťača takýchto zmien a dôvod nespokojnosti s platným rámcom môže byť 

označovaný aj nárast príslušných transakčných nákladov, a to napr. v prípade zvýšenia 

počtu zúčastnených aktérov pri podmienke jednohlasného rozhodovania (pri potenciálne 

odlišných preferenciách to sťažuje hľadanie zhody).  

Ako prví použili analýzu transakčných nákladov na skúmanie vzájomných vzťahov medzi 

politickými aktérmi David Epstein a Sharyn O'Halloran (1999) pri svojom rozbore 

delegácie právomocí Kongresu USA na exekutívu. Podľa nich sa pri rozhodovaní o 

rozdelení právomocí Kongres riadi porovnávaním nákladov za interné rozhodovanie na 

pôde svojich výborov s nákladmi za externé rozhodovanie cez delegáciu. Zároveň 

predpokladajú, že politika bude riadená nie ekonomicky alebo technicky, ale politicky čo 
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najefektívnejším spôsobom, tzn. s cieľom „maximalizácie politických cieľov 

zákonodarcov.“ Teória transakčných nákladov sa vzápätí rozšírila aj do štúdia 

medzinárodných organizácií (Lipson 2004) a Európskej únie (Majone 2010, Gunnarsson 

2004). Pri analýze EÚ je koncept používaný taktiež v súvislosti s modelom pán-správca 

(principal-agent model) často využívaným zástupcami racionalistického inštitucionalizmu. 

Konkrétne sú pojmom pán označované jednotlivé členské štáty delegujúce zmluvnou 

dohodou určité právomoci na agentov, orgány EÚ, s cieľom zníženia transakčných 

nákladov vynaložených na medzištátne vyjednávanie a rozhodovanie (Kassim & Menon 

2003, Kratochvíl 2008). Agenti pánom vďaka tomuto prevodu zodpovednosti môžu taktiež 

zabezpečovať jedinečnú expertízu alebo sledovanie cieľov, ktoré by bolo pre samostatné 

štáty príliš nákladné. Na zabránenie jednania odporujúceho ich záujmom si páni vytvárajú 

komplexné kontrolné mechanizmy, ktorými monitorujú konanie agentov.  

2.3.2 Kritické rázcestie 

Pojem kritické rázcestie (podľa anglického názvu „critical juncture“) môže byť v 

politológii  univerzálne charakterizovaný ako „obdobie výrazných zmien, ktoré zvyčajne 

prebiehajú rôznymi spôsobmi v rôznych krajinách (alebo iných analytických jednotkách), a 

u ktorých sa predpokladá, že vytvoria odlišné následky“ (Collier & Collier 2002). Medzi 

situácie spôsobujúce takého posuny v spoločnosti je možné zaradiť napríklad vojenské 

konflikty, finančné krízy alebo v minulosti aj triedne nepokoje. Krízy totiž poskytujú 

politickým aktérom „príležitosť presadzovať nové plány a realizovať nové myšlienky ich 

vložením do zriaďovaných inštitúcií“ (Gorges 2001). V rámci politológie je problematika 

kritických rázcestí najintenzívnejšie rozoberaná historickým inštitucionalizmom, ktorý pri 

analýzach inštitúcií vychádza z predpokladu, že kontinuita historického sledu udalostí je 

prerušovaná periódami zmien (Capoccia 2016). Podľa tejto teórie závisí budúci vývoj 

inštitúcií od toho doterajšieho a budúce možnosti sú teda obmedzené predchádzajúcimi 

rozhodnutiami, ktoré nasmerovali inštitúciu na istú cestu („path dependency“). Tieto 

rázcestia sú teda pomenované „kritickými“, pretože akonáhle je vybraná konkrétna 

možnosť inštitucionálnej zmeny, stáva sa návrat do počiatočného bodu, kedy bolo 

možných viacero alternatív, stále ťažším.  

Ako prví využívajú tento koncept v historickej analýze Seymour Martin Lipset a Stein 

Rokkan (1967) pri vymedzení troch kritických rázcestí v dejinách národov, ktoré 

ovplyvnili formáciu západoeurópskych straníckych systémov: reformácia s 
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protireformáciou, „demokratická revolúcia“ po roku 1789 a industriálna revolúcia. Nižšie v 

texte pridávajú k zoznamu aj štvrtú vplyvnú udalosť, a to ruskú revolúciu z roku 1917. 

Presné vymedzenie toho, čo predstavuje kritické rázcestia však nie je medzi historickými 

inštitucionalistami plne rozvinuté (Hall & Taylor 1996). Ako príklad nezhody medzi 

autormi sa dá uviesť dĺžka procesu označovaného za daný koncept. Mahoney (2000) 

charakterizuje kritické rázcestia ako zásadné udalosti alebo momenty, v ktorých sa 

rozhodlo medzi viacerými možnosťami budúceho vývoja. Spomínaná práca Lipseta 

a Rokkana (1967) naopak priradzuje toto pomenovanie dlhodobým historickým procesom, 

ktoré sa vyvíjali počas desiatok rokov. V priestore medzi týmito dvoma pohľadmi sa 

nachádza koncepcia od Capocciu a Kelemena (2007) považujúca za príslušný fenomén 

„relatívne krátke časové obdobia“ poskytujúce aktérom širšie než zvyčajné rozpätie 

možností konania s dlhodobým vplyvom na budúci vývoj. Slovné spojenie „relatívne 

krátke“ má v tomto kontexte naznačovať, že trvanie rázcestia musí byť v pomere 

k vyvolanému procesu založenému na „path dependency“ zreteľne kratšie.  

2.3.3 Sociálna legitimita 

Koncept sociálnej legitimity má oporu v myšlienkach sociologického inštitucionalizmu, 

keďže inštitúcie poďla jeho predstaviteľov Johna W. Meyera a Briana Rowana (1977) 

prijímajú externé postupy, symboly a myšlienky, ktoré sú v sociálnom a kultúrnom 

prostredí vysoko uznávané alebo sa osvedčili pre iné organizácie, s cieľom zvýšiť svoju 

vlastnú legitimitu. Tieto takzvané inštitucionálne mýty inštitúcie prijímajú nezávisle od 

toho, aký účinok majú na efektivitu ich činnosti. Pojmom sociálna legitimita je vo vzťahu 

k medzinárodným organizáciám označovaný „súhlas štátov a spoločností“ s ich právom 

vládnuť (Dellmuth & Tallberg 2015). Termín sa týka čisto podpory pre organizáciu zo 

strany verejnosti a nejedná sa tým pádom o normatívne hodnotenie správnosti existencie 

danej entity. Sociálna legitimita ovplyvňuje efektivitu medzinárodných organizácií a ich 

schopnosť presadzovať svoje ciele, a to hlavne v obdobiach krízy, kedy môže byť 

ohrozené aj ich prežitie. Absencia takejto legitimity totiž môže výrazne skomplikovať zisk 

zdrojov na svoju činnosť od členských štátov a zabezpečovanie dodržiavania svojich 

pravidiel. Hrozba pre zavádzanie nových noriem a udržanie členských štátov je evidentná 

napr. na neúspechu referend o ratifikácií Zmluvy o Ústave pre Európu vo Francúzsku 

a Holandsku alebo brexite (Tallberg & Zürn 2019). Tieto udalosti naznačujú klesajúcu 

verejnú podporu pre medzinárodné organizácie, ktorou sa zaoberá aj akademická literatúra.  
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Bearce a Jolliff Scott (2019) tento trend datujú minimálne do 90. rokov 20. storočia 

a pomocou dát z prieskumov verejnej mienky dokazujú, že sa názory občanov v tejto 

oblasti v priemere počas nedávneho obdobia „stali menej pozitívnymi.“ Za týmto 

poklesom vidia prevažne strach občanov z ekonomickej globalizácie, pričom jednotlivci 

„majú tendenciu zoskupovať veci javiace sa ako ,medzinárodné‘, vrátane cezhraničných 

ekonomických tokov a medzinárodných organizácií.“ Vedomosti širokej verejnosti o danej 

téme a činnosti týchto organizácií sú totiž podľa ich poznatkov značne obmedzené. 

Dellmuth (2016) uvádza na príklade Bezpečnostnej rady OSN, že povedomie verejnosti 

o medzinárodných organizáciách závisí primárne od ekonomického zázemia a 

„kozmopolitnej identity“. Zámožnejší jedinci majú pritom väčšiu záujem o ich činnosť, 

keďže môže výrazne ovplyvniť ich schopnosť obchodovať. Kozmopolitná identita zase 

predstavuje sociálnu identifikáciu jednotlivcov s globálnou komunitou spôsobujúcu 

napríklad zvýšenú znalosť tejto problematiky u tých obyvateľov bohatých štátov, ktorí 

oceňujú význam humanitárnej pomoci poskytnutej chudobnejším štátom.  

Literatúra zaoberajúca sa pohľadom verejnosti na medzinárodné organizácie však 

disponuje aj viacerými nedostatkami, ako upozorňuje Tsai (2017). Akademikom vyčíta 

intenzívne zameranie sa na západné spoločnosti, hoci sa veľká časť politík týchto 

organizácií dotýka práve zvyšných častí sveta a nedostatočné zohľadnenie zahraničných 

vplyvov či domácich štrukturálnych faktorov. Na vlastnom výskume ďalej rozvíja, že 

v Ázii je verejná mienka ohľadom značne pozitívnejšia ako v Európe a spochybňuje aj 

vplyv socioekonomických faktorov na formovanie názorov v tejto oblasti. Disproporčné 

zacielenie na západné štáty je evidentné napríklad v rozoberanom článku autorov Bearce a 

Jolliff Scott, kde väčšinu zo vzorky tvoria krajiny Európy spolu s USA, Kanadou 

a Austráliou, a to až 30 zo 44 skúmaných krajín. 

3. Metodologická časť 

3.1 Metóda zhody 

Na empirické posúdenie sformulovaných hypotéz využíva táto práca metódu zhody 

(„congruence method“) vhodnú ako nástroj na testovanie teórií (George & Bennett 2005). 

Proces aplikácie tejto metódy sa začína výberom jednej alebo viacero teórií schopných 

predikovať či vysvetľovať výsledok sledovaných dejov vo zvolenom prípade, pričom je 

taktiež použiteľná i na malý počet prípadov. Zvolený teoretický základ tým pádom 
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zachytáva istú kauzálnu súvislosť medzi nezávislou a závislou premennou a cieľom 

výskumu je overiť tento vzťah na konkrétnom empirickom jave. V postupe nasleduje 

zistenie hodnoty nezávislej premennej a určenie teóriou predpokladanej hodnoty závislej 

premennej. S teóriami budeme teda pracovať deduktívne, pretože z existujúcej teórie 

odvádzame vzápätí testované predpovede (Kořan 2019). Po reálnom nameraní závislej 

premennej v skúmanom prípade je tak možné overiť, či sa predikcia teórie modulovaná na 

danú situáciu zhoduje so skutočnosťou. Ak tomu tak je, môže výskumník predpokladať, že 

medzi premennými je kauzálny vzťah (Drulák 2008). Tento príčinný vzťah nemusí 

automaticky aj reálne existovať, keďže si metóda zhody detailne nevšíma celý jeho priebeh 

(Kořan 2008). Pri zvolenom počte typov teórie nového inštitucionalizmu a rozsahu 

poskytnutého bakalárskou prácou sa však nejaví dostatočný priestor na dôkladné 

sledovanie kauzálneho mechanizmu, a preto sa metóda zhody vyznačuje ako vhodná 

voľba. 

3.2 Metodológia práce 

Pri hypotéze H1 založenej na tézach racionalistického inštitucionalizmu je prvým 

impulzom pokúsiť sa odmerať transakčné náklady menovania nového predsedu Európskej 

komisie. Na meranie transakčných nákladov neexistuje jednotný postup, literatúra 

zaoberajúca sa touto problematikou je totiž značne heterogénna a zahŕňa viacero prúdov 

podložených rôznymi teoretickými východiskami (Wang 2007). V skúmanej situácií sú 

však ťažko identifikovateľné konkrétne empirické ukazovatele schopné zachytiť cenu 

vyjednávania, rozhodovania a vynucovania systému spitzenkandidátov. Výskum cez 

premenné ako napríklad rýchlosť procesu výberu kandidáta na predsedu Európskej komisie 

alebo počet neformálnych stretnutí Európskej rady je príliš limitovaný a nezachytáva celý 

rozsah transakčných nákladov.  

Preto sme zvolili cestu argumentácie, pričom vychádzame z predpokladu, že členské štáty 

sú motivované k inštitucionálnej zmene v 2 prípadoch: ak sa doterajšia situácia stane 

nevýhodnou alebo ak sa objaví efektívnejšia verzia pravidiel pre členské štáty. Tie sa síce 

snažia dosiahnuť čo najmenšie transakčné náklady, ale k ich želanému výsledku. Zmenu 

teda musia vyhodnocovať ako pre seba výhodnú, a teda „politicky efektívnu“. Do centra 

pozornosti kladieme členské štáty (a nie Európsky parlament), pretože nominácia 

kandidáta na post predsedu Komisie je stále ich výlučnou právomocou, hoci musia 

dohliadať na výsledky volieb do EP a ustáť hlasovanie o ňom v Parlamente. Pri presadení 
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nového systému by totiž o túto právomoc fakticky prišli. 

Prítomnosť kritického rázcestia počas prvého uplatnenia systému spitzenkandidátov v roku 

2014 budeme sledovať na základe dlhovej krízy v eurozóne začínajúcej v roku 2008. 

Otázkou bude, či toto kritické rázcestie pretrvávalo až do roku 2014. Detailne sa pozrieme 

i na článok Thomasa Christiansena (2016) venovaný vplyvu systému spitzenkandidátov na 

politický systém Európskej únie. Pri jeho určení vychádza z historického inštitucionalizmu 

a konkrétne sa pýta, či zavedenie tohto systému výberu „predstavovalo kritické rázcestie v 

tom, že nanovo usporiadalo inštitucionálnu architektúru EÚ a otvorilo úplne novú kapitolu 

v politike EÚ.“ Odpoveď hľadá sledovaním medziinštitucionálnych vzťahov v EÚ a 

straníckej politiky v Európskom parlamente, ktoré označuje ako dva možné parametre 

politickej zmeny v danom kontexte. Jeho metódu následne vztiahneme aj na dianie okolo 

výberu predsedu Európskej komisie po voľbách do EP v roku 2019. 

Sociálnu legitimitu budeme nakoniec v skúmanom prípade určiť pomocou názoru občanov 

Európskej únie na systém spitzenkandidátov. Budeme analyzovať akademické práce 

rozoberajúce účinok nového systému výberu na účasť vo voľbách do EP (Schmitt, Popa & 

Hobolt 2015; Hobolt 2014; Gatterman & Marquart 2020). Vychádzať pritom budeme z 

predpokladu pozitívnej korelácie účasti a legitimity daného politického systému 

zohľadňujúc fakt, že vysoká legitimita je v demokratických režimoch uznávaná politickou 

kultúrou. Ako prostriedok na odhad nálad v spoločnosti budú pre túto prácu ďalej slúžiť 

prieskumy verejnej mienky, ako napríklad Eurobarometer Európskeho parlamentu 79.5 z 

roku 2013 a 89.2 z roku 2018 a Parlemeter Európskeho parlamentu z rokov 2014 a 2019. 

Hodnotený bude nielen názor ohľadom efektu zmien na demokraciu v EÚ, ale aj znalosť 

samotných spitzenkandidátov z perspektívy občanov. Táto vedomosť totiž naznačuje dosah 

tejto zmeny na povedomie obyvateľstva.  

Z metodológie tejto práce tak vyplývajú konkrétne hypotézy pre špecifický prípad úspechu 

systému spitzenkandidátov pri výbere nového predsedu Európskej komisie: 

H1.1: Systém spitzenkandidátov sa ujme, ak ho vyhodnotia členské štáty ako menej 

efektívny. 

H2.1: Systém spitzenkandidátov sa ujme, ak jeho prijatie prebehne v dôsledku kritického 

rázcestia. 

H3.1: Systém spitzenkandidátov sa ujme, ak zvýši legitimitu EÚ z pohľadu jej občanov. 
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4. Analýza hypotéz 

4.1 Racionalistický inštitucionalizmus 

Pri skúmaní systému spitzenkandidátov pomocou racionalistického inštitucionalizmu sa 

budeme zameriavať na jeho vnímanú efektivitu z pohľadu členských štátov Európskej 

únie. Tie totiž z pozície pánov majú moc delegovať EÚ a jej inštitúciám právomoci, 

ktorými disponujú ako suverénne štáty. 

4.1.1 Právomoc výberu predsedu Európskej komisie 

Právomoc výberu predsedu Komisie a samotných komisárov bola do roku 1993 výlučná 

pre členské štáty, no ratifikácia Maastrichtskej zmluvy priniesla okrem synchronizácie 

päťročného funkčného obdobia Parlamentu a Komisie aj nové právomoci pre Parlament. 

Pribudla potreba konzultácie návrhu na predsedu Komisie a schválenie Komisie ako celku 

hlasovaním v EP (Westlake 2016). Parlament túto novú moc interpretoval ako schopnosť 

vetovať nielen celú navrhovanú Komisiu, ale aj samotného kandidáta na predsedu 

Komisie, čo bolo následne zdráhavo akceptované členskými vládami (Hix 2008). Právo 

Parlamentu „zvoliť“ kandidáta na predsedu Komisie navrhnutého Európskou radou bolo 

vzápätí formalizované Amsterdamskou zmluvou z roku 1999. Ďalšou zmenou v procese 

bolo hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v Rade pri výbere kandidáta prijaté Zmluvou 

z Nice platnej od roku 2003, no doteraz posledná úprava prišla s Lisabonskou zmluvou 

z roku 2009, kde je článkom 17 ods. 7 ZEÚ stanovená potreba zohľadňovať pri výbere 

výsledky volieb do EP spolu s nadväzujúcimi konzultáciami.  

Racionalistický inštitucionalizmus ponúka vysvetlenie, prečo je daná pasáž sformulovaná 

tak vágne. Medzištátne vyjednávanie so sebou totiž prináša výrazné transakčné náklady, 

ktoré sa aktéri snažia znížiť uzatváraním neúplných zmlúv („incomplete contracts“) 

vyznačujúcich sa napríklad chýbajúcimi ustanoveniami či nejednoznačnými vetami 

(Epstein & O'Halloran 1999). Ich existencia je vysvetľovaná náročnosťou zahrnutia 

všetkých možných vývojov v budúcnosti, vyjednávania o zložitých a sporných otázkach 

bez evidentného osohu či vymáhania niektorých ťažko uchopiteľných provízií pred súdom. 

Aktéri sa radšej s pohľadom na hrozbu vysokých transakčných nákladov dohodnú na 

nejednoznačných formuláciách, než by mali riskovať celkový neúspech vyjednávania 

a neschopnosť uzatvoriť z ich hľadiska potrebnú a efektívnu zmluvu. Môžu teda nastať 

situácie, s ktorými žiadna zo strán zmluvy počas vyjednávania nepočítala a ich riešenie 
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tým pádom nie je v dohode zahrnuté. Počas implementácie pôvodnej zmluvy sa tak môžu 

vyskytnúť nové neformálne inštitucionálne pravidlá meniace mocenské vzťahy medzi 

zúčastnenými aktérmi (Héritier 2019). Zmluva sa preto neustále vyvíja, pričom sa 

vyjednávania v zásade nikdy nekončia a text môže podliehať postupným úpravám.  

V tomto konkrétnom prípade sa časti európskeho politického spektra snažia o zníženie 

vnímaného demokratického deficitu Európskej únie posilnením postavenia Európskeho 

parlamentu, pričom tlačia na členské štáty v snahe o rozšírenie jeho právomocí. Dôraz na 

Parlament sa dá vysvetliť tým, že predstavuje jediný orgán Európskej únie, ktorý je volený 

v priamych demokratických voľbách na celom území EÚ a jeho výraznejšou rolou sa má 

zvyšovať demokratická legitimita EÚ. Parlament je pritom inštitúcia vytvorená členskými 

štátmi, no ako samotný nový inštitucionalizmus predpokladá, má aj svoje vlastné záujmy, 

ktoré proaktívne presadzuje. Sám totiž v deklarovanej snahe o väčšiu demokratickú 

legitimitu systému Európskej únie presádza rozšírenie svojej moci. Zohľadňovanie volieb 

do Európskeho parlamentu má byť z pohľadu štátov uzatvárajúcich Lisabonskú zmluvu 

krokom v ústrety týmto požiadavkám, odstavec je však úmyselne naformulovaný 

nejednoznačne, lebo sa vlády nechceli priamo vzdať svojej právomoci výberu kandidáta na 

post predsedu Európskej komisie v rámci zostavy hláv štátov v Európskej rade. Je teda 

pravdepodobné, že s úspechom ťahu Parlamentu vytvoriť systém spitzenkandidátov 

v momente spisovania danej zmluvy nerátali, hoci ho nejasnou formuláciou vôbec 

umožnili.  

Systém tak nemá v zmluve reálnu jednoznačnú oporu a je len politickou praxou. Nie je ale 

jedinou možnou podobou zohľadňovania výsledkov volieb, pričom členské štáty mali 

záujem určiť tú finálnu medzi sebou. Hoci Európsky parlament presadil v roku 2014 svoju 

verziu implementácie článku 17 ods.7, nemá v zmluvách určenú právomoc na výklad 

týchto pasáži podľa svojho uváženia a nemal teda výlučné právo na interpretáciu daného 

článku. Existujú aj iné požiadavky ako geografická rovnováha a vyvážené zastúpenie 

mužov a žien, na ktoré je v zmluvách kladený väčší dôraz ako na rovnováhu politického a 

straníckeho zastúpenia (Cloos 2019). Lisabonská zmluva naďalej ponechala Rade samotnú 

právomoc výberu kandidáta na predsedu Komisie, systém spitzenkandidátov teda nemôže 

bez súhlasu hláv členských krajín uspieť.  

Napriek tomu sa jedná o zdieľanú právomoc, keďže vybraného kandidáta musí následne 

potvrdiť aj Parlament absolútnou väčšinou v pléne. Tento fakt musia hlavy štátov v Rade 
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zohľadňovať a nemôžu teda úplne odignorovať jeho názory. Vlády členských štátov síce 

už časť kompetencie výberu predsedu Komisie odovzdali, no systémom spitzenkandidátov 

by kompletne prišli o priamu moc v procese a len by formálne nominovali kandidáta. 

Odpor členských štátov voči novému postupu demonštruje evidentný záujem o udržanie si 

tejto kompetencie. Zmeny v efektivite procesu a vlastné záujmy členských štátov podľa 

racionalistického inštitucionalizmu rozhodnú o otázke kompletného prevodu kompetencie 

na Parlament. Z tohto dôvodu je potrebné zamerať pozornosť na efektivitu systému 

spitzenkandidátov pre členské štáty a jeho vplyv na transakčné náklady.  

4.1.2 Systém spitzenkandidátov a transakčné náklady 

Spoločné európske inštitúcie z hľadiska rozoberaného prúdu nového inštitucionalizmu 

majú za úlohu získavať dáta, ktorých zber by bol pre samotné členské štáty príliš nákladný 

a náročný (Thomson & Torenvlied 2011, Weiss 2012). Vďaka tomu disponujú 

informačnou výhodou znižujúcou transakčné náklady na zber relevantných informácií. 

Tento teoretický predpoklad v prípade odovzdania kompetencie výberu kandidáta na post 

predsedu EK Európskemu parlamentu neplatí. Európska rada je schopná sama vyhľadávať 

kandidátov a Parlament by v procese neprinášal žiadnu pridanú hodnotu. Systém 

spitzenkandidátov vygeneroval v roku 2019 naopak kandidáta, ktorý nespĺňal tradičné 

kritériá vyžadované od osoby na danom poste. Typické osobnostné predpoklady pre 

predsedu Komisie sú znalosť francúzštiny a minimálne vládne skúsenosti, pričom sú často 

kandidáti vyberaní priamo spomedzi samotnej Rady (de Wilde 2020). Z posledných 5 

predsedov vrátane Ursuly von der Leyenovej boli 3 bývalí alebo vtedajší premiéri svojich 

príslušných štátov.  

Juncker jazykové aj profesionálne podmienky spĺňal, keďže takmer 19 rokov zastával post 

premiéra Luxemburska. Ďalej patril v roku 2009 ešte pred vytvorením systému 

spitzenkandidátov medzi potenciálnych kandidátov Rady na predsedu Komisie (BBC 

News 2004). Hoci vtedy túto ponuku odmietol, bol zjavne uznávaný v radoch hláv štátov. 

Na druhej strane Weber nespĺňal ani jeden z predpokladov, pretože svoju politickú kariéru 

strávil v nemeckej regionálnej a európskej politiky a znalosťami francúzštiny 

nedisponoval. Napriek tomu bol nominovaný EPP, čo môžu členské štáty interpretovať 

ako dôkaz otáznej schopnosti systému spitzenkandidátov vygenerovať vhodnú osobu na 

čelo EK. Spomedzi najperspektívnejších spitzenkandidátov bol ale Weber jediným bez 

vládnych skúseností, lebo socialista Frans Timmermans (S&D) bol v minulosti 
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holandským ministrom zahraničia a konečná liberálna kandidátka Margrethe Vestager 

(RE) slúžila pred vstupom do Komisie na viacerých postoch v dánskej vláde. Pri prehre 

EPP by preto prebiehala konverzácia ohľadom vhodnosti víťazného spitzenkandidáta 

odlišne. 

Empirický príklad na to, ako by vyzeral výber predsedu Komisie pri bezpodmienečnom 

nasledovaní princípov nového systému Európskou radou neexistuje, keďže v roku 2019 

nebol úspešný a ani v roku 2014 sa nominácia Junckera Radou nezaobišla bez konfliktov 

a intenzívnych rokovaní. Členské štáty totiž neuznali automatický charakter pridelenia 

statusu kandidáta Rady spitzenkandidátovi európskej politickej skupiny s najvyšším 

počtom získaných hlasov. Už priamo po nominácii Junckera Rada uvádzala, že spôsob 

výberu predsedu Komisie ešte bude podliehať ďalším rokovaniam (Dinan 2015).  

Z teoretického hľadiska však systém spitzenkandidátov pre členské štáty úplne odstraňuje 

transakčné náklady na vyjednávanie, keďže Rada by musela len formálne schváliť 

kandidáta vzídeného z volieb do EP. Zdĺhavé rokovania na úrovni hláv štátov by tým 

pádom vôbec nemuseli prebehnúť a celý proces by mohol byť následne urýchlený. 

Zároveň je ale aj v takomto prípade málo pravdepodobné, že by sa štáty nesnažili vyvíjať 

vplyv na výber spitzenkandidátov vzhľadom na význam postu predsedu Komisie a jeho 

dosah na jej smerovanie. Vplývať by sa mohli snažiť napríklad pomocou svojho členstva 

v jednej z európskych politických skupín, no úspech takéhoto lobingu nie je zaručený. Do 

procesu výberu v rámci skupiny totiž môžu zasahovať i členské strany, ktoré vôbec nie sú 

zastúpené vo vládach štátov a vládne strany preto nemajú pri takejto konfigurácii rovnako 

silný vplyv ako v Rade. Okrem toho nemajú zaručenú ani výhru ich skupiny vo voľbách, 

pričom by logicky na výber iných skupín žiaden dosah nemali. Aj v Rade nemuselo finálne 

meno byť podľa predstáv určitej vlády, no jednoznačne by mala vo výberovom procese 

pred rokom 2014 silnejšie slovo ako v prípade prehry svojej skupiny pri plnom uplatňovaní 

systému spitzenkandidátov. 

Ak by ale v období pred rokom 2014 došlo k výraznému nárastu transakčných nákladov 

a daná situácia by preto bola pre štáty nevýhodná, mohol predstavovať systém 

spitzenkandidátov riešenie tohto problému. Potenciál značného zvýšenia transakčných 

nákladov v skutočnosti naozaj existoval, a to vďaka významnému rozšíreniu Európskej 

únie v rokoch 2004, 2007 a 2013 o celkovo 13 členov. Počet hláv štátov rozhodujúcich 
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v Rade o kandidátovi na predsedu Komisie sa tým takmer zdvojnásobil.3 Pri zachovaní 

podmienky jednomyseľnosti by došlo pravdepodobne k navýšeniu nákladov na 

vyjednávanie, pretože by sa z dôvodu vyššieho počtu aktérov s potenciálne rozdielnymi 

preferenciami predlžoval a komplikoval vyjednávací proces (Héritier 2007). Výhody 

plynúce z riešenia spoločného problému členských štátov na základe princípu 

jednomyseľnosti klesajú v nadväznosti so zvyšujúcimi sa transakčnými nákladmi, čím sa 

znižuje aj efektivita celého procesu. Takéto zmeny vo efektivite spôsobu rozhodovania 

môžu viesť k spochybňovaniu stávajúceho inštitucionálneho usporiadania a následne až 

k snahe o inštitucionálnu zmenu, ktorá môže niesť napríklad podobu pravidla 

kvalifikovanej väčšiny. Aby sa skomplikovaniu rozhodovacieho procesu v rámci EÚ 

zabránilo, bolo v mnohých oblastiach rozhodovania Európskej rady zavedené hlasovanie 

kvalifikovanou väčšinou, pričom pri hlasovaní o nominácii na post predsedu Komisie bolo 

zavedené Zmluvou z Nice z roku 2003. Opatrenia k vyriešeniu potencionálneho problému 

tak boli vykonané ešte pred rokom 2004, kedy došlo vstupom 10 nových členských štátov 

k najväčšej expanzii teritória, počtu obyvateľov a samotného počtu členov v histórii 

Európskej únie.  

Efekt zavedenia hlasovania kvalifikovanou väčšinou bol evidentný už pri voľbe nominanta 

Rady na post predsedu Komisie po voľbách do EP v roku 2004 (Hix 2008). Počas 

vyjednávania sa skloňovali mená niekoľkých kandidátov, lenže vtedajší belgický liberálny 

predseda vlády Guy Verhofstadt disponoval podporou vlád dvoch najväčších štátov EÚ, 

a to Nemecka a Francúzska. Opozícia proti nemu sa sformovala zo Spojeného kráľovstva, 

Talianska, a Poľska vzhľadom na jeho odmietajúci postoj voči vojne v Iraku či začleneniu 

Boha do neskôr zlyhanej Zmluvy o Ústave pre Európu. Nakoniec Nemecko a Francúzsko 

museli od svojho preferovaného kandidáta ustúpiť po tom, čo sa v Rade vykryštalizovala 

dostatočná podpora na dosiahnutie kvalifikovanej väčšiny pre vtedajšieho predsedu vlády 

Portugalska Josého Manuela Barrosu. Snaha o jednomyseľnosť však na rozdiel od situácie 

v roku 2014 bola stále prítomná, keďže bolo meno Barrosa považované za kompromisný 

návrh členských štátov, zatiaľ čo bol Juncker nominovaný aj napriek jeho odmietnutiu 

Spojeným kráľovstvom a Maďarskom a Cameronovej ráznej opozícii voči nemu. 

Výraznejšie tak ukázalo hlasovanie kvalifikovanou väčšinou svoj efekt na zníženie 

transakčných nákladov až pri zvolení Junckera, keďže by pri potrebe dodržania 

 
3 Pred rokom 2004 mala EÚ 15 členov a v súčasnosti má vzhľadom na výstup Spojeného kráľovstva 31. 

januára 2020 celkovo 27 členov. 
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jednomyseľnosti nemohli byť Cameron s Orbánom obídení.  

Relevantný je takisto pohľad členských štátov na rolu Európskeho parlamentu pri voľbe 

nového predsedu Komisie. Rozhodovanie je v tejto inštitúcii zverené do rúk 705 

poslancov, ktorí sú zoskupení do európskych politických skupín. Národné strany 

z členských štátov sú v týchto skupinách zastúpené pomocou členstva v jednej 

z európskych politických strán, pričom je ich príslušný počet poslancov určení európskymi 

občanmi vo voľbách do EP.  Vládne strany tým pádom nemusia mať vôbec takú proporčnú 

silu v Parlamente ako v Rade alebo nemusia byť ani členom vo víťaznej poslaneckej 

skupine, ktorá má nakoniec nominovať svojho spitzenkandidáta na čelo EK. EPP je od 

volieb v roku 1999 stále najväčšia skupina, podľa systému spitzenkandidátov by jej teda 

mohol neustále pripadať post predesdu EK. Hoci sa jej náskok a podiel na voličských 

hlasoch sa výrazne zmenšuje, ochotu akceptovať systém spitzenkandidátov to môže 

znižovať u hláv štátov zo strán nepatriacich do EPP.  

Práve najväčší a najmocnejší oponenti spomedzi Rady po voľbách v rokoch 2014 a 2019 

prislúchajú k skupinám, ktoré doteraz nevyhrali ani jedny voľby a za ľudovcami 

a socialistami značne zaostávali: Cameron (ECR) a Macron (RE – liberáli). Macron však 

mohol mať na hlasovanie v Parlamente väčší vplyv, keďže EPP a S&D od roku 2019 

nemajú bez RE väčšinu v Parlamente a sú preto hlasy jeho príslušnej skupiny potrebné. 

Úvahy o vplyve počtu poslancov sú relevantné, pretože kandidát vybratý Radou musí 

prejsť aj hlasovaním v Parlamente. Neznamená to, že všetci poslanci danej skupiny hlasujú 

podľa názoru šéfa jednej z ich národných strán, ECR však pri hlasovaní 2014 nehrala rolu, 

ale v Macron v roku 2019 mal istý vplyv na dovtedajšiu skupinu ALDE, keďže sa po 

voľbách mala spájať s poslancami jeho strany LREM. 

Celkovo teda konštatujeme, že k zníženiu transakčných nákladov pomocou systému 

spitzenkandidátov nedošlo. Navýšenie transakčných nákladov rozšírením EÚ bolo 

kompenzované zavedením hlasovania kvalifikovanou väčšinou pri hlasovaní o kandidátovi 

na predsedu Komisie. Medzi dôvody, pre ktoré členské štáty vyhodnotili systém ako 

nevýhodný sa radia neprítomnosť informačnej výhody Európskeho parlamentu v tomto 

prípade alebo schopnosť generovať nevhodných kandidátov. Nezávislá premenná (zníženie 

transakčných nákladov) a závislá premenná (úspech systému spitzenkandidátov) tým 

pádom nie sú prítomné. Podľa metódy zhody by pri neprítomnosti znižovacieho efektu 

zmeny na transakčné náklady bol predpokladaná nestabilná inštitucionálna zmena. Keďže 
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systém aj v realite neuspel, môžeme považovať hypotézu H1 za potvrdenú. 

4.2 Historický inštitucionalizmus 

Ďalšou etapou našej analýzy je pohľad na to, čo predpokladá historický inštitucionalizmus 

v prípade uplatňovania systému spitzenkandidátov cez vplyv kritických rázcestí na 

inštitucionálne zmeny. Kritické rázcestia sú pri tomto type nového inštitucionalizmu 

skúmané v „inštitucionálnom prostredí, v ktorom sú rozhodnutia aktérov obmedzené počas 

fáz rovnováhy a voľnejšie počas období zmien“ (Capoccia & Kelemen 2007).  

4.2.1 Otázka prítomnosti kritického rázcestia 

Na účely tejto práce je potrebné určiť, či sa Európska únia počas roku 2014 a vtedajšieho 

výberového procesu nového predsedu Európskej komisie nachádzala v kritickom rázcestí. 

Samotný výber predsedu Komisie a predvolebná kampaň nie sú krízové situácie, ktoré by 

menili kurz inštitucionálneho vývoja. Podľa súčasných zmluvných pravidiel sa konajú 

každých 5 rokov v nadväznosti na voľby do Európskeho parlamentu. Svoju pozornosť 

preto zameriavame na širšie časové obdobie a hľadáme vhodný bod inštitucionálnej 

nestability vo vývoji EÚ. Pri kritických rázcestiach v kontexte Európskej únie sa musí 

jednať o udalosti celoeurópskeho významu s výraznými následkami na budúce fungovanie 

tohto spoločenstva a jeho členských štátov. Riešené musia byť krajinami spoločne 

členskými štátmi v rámci inštitucionálnych štruktúr EÚ.  

Takouto udalosťou z obdobia pred výberom predsedu Komisie v roku 2014 je dlhová kríza 

v eurozóne (Braun 2015). Tento finančný šok vypukol v roku 2008 ako banková kríza, no 

postupne sa prerástol počnúc rokom 2010 až do plnohodnotnej dlhovej krízy. Jej následky 

po celej Európe a ďalších častiach sveta siahali od krachu celých bankových inštitúcii po 

nedostatok prostriedkov na peňažnom trhu a výrazný prepad hodnôt akcií na burzách 

(Verdun 2015). EÚ kríza zasiahla nepripravenú, počas prvých mesiacov spočívala väčšina 

diskusie v premýšľaní na nad tým, či sa jedná o krátkodobý výpadok alebo o niečo 

závažnejšie. Odpoveď prišla koncom roka 2009, kedy Grécko priznalo rozpočtové deficity 

výrazne vyššie, než bolo očakávané (DW 2009). Z oznámeného deficitu 3,7% na začiatku 

roka sa tak na jeho konci stalo 12%, čo je vysoko nad maximom 3% stanoveným Paktom 

rastu a stability. Nasledovne tak muselo požiadať o pomoc ostatné krajiny eurozóny, 

pričom sa k nemu v priebehu nasledujúcich dvoch rokov v tejto požiadavke postupne 

pridali aj ďalšie štáty, a to konkrétne Írsko, Portugalsko, Španielsko a Cyprus. Na začiatku 



 

 

24 

debaty o pomoci pre Grécko sa špekulovalo, či by EÚ nemala radšej nechať Grécko 

zbankrotovať a riskovať tým jeho odchod z eurozóny alebo či by bolo lepšie spoločne 

zastaviť pád gréckej ekonomiky (Verdun 2015). Nechať tento juhoeurópsky štát napospas 

ekonomickým tlakom bolo nakoniec vyhodnotené ako príliš riskantné, keďže sa problémy 

mohli rozšíriť aj do ďalších členských krajín. Stav rovnováhy bol tým pádom narušený 

a otvorili sa dve možné cesty inštitucionálnej zmeny. 

V priebehu pokračujúcej krízy došlo k zmenám viacerých dovtedy nemenných 

inštitucionálnych pravidiel (Schimmelfennig 2014). Prehodnotené boli zásada 

neposkytovania pomoci („no-bailout clause“) z článku 125 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, neukladanie sankcií pri nedodržaní spoločne uzákonených pravidiel národnej 

fiškálnej politiky a regulácia finančného trhu pomocou zásad vzájomného uznávania 

a kontroly domovskej krajiny. Ich prehodnotením vznikli v EÚ nové inštitúcie navrhnuté 

s cieľom prekonanie pretrvávajúcej krízy. Jedná sa o Európsky nástroj finančnej stability 

(EFSF), Európsky mechanizmus pre stabilitu (ESM) a posilnenie fiškálnej regulácie 

pomocou Six-Pack, Two-Pack a fiškálneho paktu. Boli takisto vykonané prvé kroky 

k bankovej únii ako napríklad zriadenie Európskeho systému orgánov finančného dohľadu 

(ESFS).  

O týchto zmenách bolo rozhodnuté na pôde Európskej rady, ktorá vzišla z krízy v rámci 

inštitucionálnej dynamiky EÚ posilnená (Beach & Smeets 2020). Pred dlhovou krízou totiž 

rozhodnutia o významných reformách zmluvných vzťahov medzi členskými štátmi padali 

na medzivládnych konferenciách. Do týchto procesov boli silno zapojené aj iné inštitúcie 

EÚ, ako napríklad predsedníctvo Rady EÚ. Po vypuknutí krízy ale začali hlavy štátov 

riadiť rokovania zblízka „vzhľadom na citlivosť problémov a formu, ktorú opravy 

nadobudli“ (ibid.). Zároveň došlo k posilneniu nadnárodných inštitúcií vrátane Európskej 

komisie a Európskej centrálnej banky, no Európsky parlament vyšiel z krízy 

„marginalizovaný“ (Christiansen 2016). V rozhodovacom procese bol totiž z veľkej časti 

obídení, keďže sa bola väčšina príslušných zmien vykonaná pomocou medzištátnych 

zmlúv. 

Vychádzame teda z predpokladu, že dlhová kríza v eurozóne predstavovala kritické 

rázcestie pre Európsku úniu. Kritickosť situácie je citeľná z vtedy často spomínaného 

nebezpečenstva krachu celého finančného systému eurozóny (Braun 2015). Za kritické 

rázcestie je táto udalosť označovaná aj akademikmi (ibid., Verdun 2015). V roku 2014 
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však boli nové inštitucionálne vzťahy už určené a zmenená rovnováha síl prítomná. Horúca 

fáza krízy bola v júni a júli 2014 prekonaná, pričom vstúpil fiškálny pakt ako posledný 

z dohodnutých zmien okrem spojazdnenia bankovej únie začiatkom roka 2013 do platnosti. 

Budúcnosť eurozóny a stav európskych ekonomík nebol bezprostredne ohrozený ako pred 

pár rokmi. V máji 2014 oznamovalo Portugalsko ako druhý štát po Grécku koniec svojho 

záchranného programu (Lynch 2014). Posilnenie Európskeho parlamentu vo forme 

systému spitzenkandidátov by taktiež nebolo v duchu inštitucionálnych zmien 

nadväzujúcich na krízu, keďže počas nej hral len minimálnu rolu. Kritické rázcestie počas 

výberu predsedu Európskej komisie v roku 2014 považujeme z týchto dôvodov za 

neprítomné. 

4.2.2 Rozbor inštitucionálneho vplyvu systému spitzenkandidátov 

Christiansen (2016) sa vo svojom článku s názvom „After the Spitzenkandidaten: 

fundamental change in the EU’s political system?“ takisto snažil určiť, či počas 

rozoberaného výberového procesu v roku 2014 bolo prítomné kritické rázcestie. Výsledky 

jeho analýzy tak môžu prispieť k záverom tejto kapitoly. Christiansen predostiera nádeje 

vložené do systému spitzenkandidátov, pričom zdôrazňuje jeho predpokladaný potenciál 

na skutočnú zmenu politického systému Európskej únie a príchod „novej éry politiky EÚ, 

v ktorej zmeny vo vedení vplývajú z vôle ľudu a nie z vyjednávania za zatvorenými 

dverami“ typického pre výber kandidáta pred rokom 2014. Prvýkrát by bola totiž 

európskym voličom poskytnutá možnosť určiť okrem zloženia Európskeho parlamentu aj 

meno osoby stojacej na čele exekutívy (Komisia) ako vo voľbách do národných 

parlamentov. Spomínaný článok má preto vychádzajúc z vývoja okolo volieb z roku 2014 

a zvolenia nového predsedu Komisie Junckera za úlohu určiť, či boli očakávania z 

„transformatívnej udalosti“ v realite naplnené. Opiera sa pritom o koncept kritického 

rázcestia z teórie historického inštitucionalizmu, pričom svoj pohľad zameriava aj na 

dlhovú krízu v eurozóne. Pýta sa, či vplyvom udalostí z roku 2014 došlo k dlhodobej 

transformácii politických vzťahov v rámci EÚ. So zámerom jednoduchšieho uchopenia 

politiky EÚ ju charakterizuje na základe dvoch parametrov možnej inštitucionálnej zmeny, 

a to medziinštitucionálnych vzťahov v EÚ a straníckej politiky v Európskom parlamente. 

Ak došlo v týchto oblastiach po roku 2014 k výrazným zmenám zaužívaných praktík, 

môže sa podľa spomínaného autora hovoriť v prípade vtedajších volieb do Parlamentu a 

zavedenia systému spitzenkandidátov o kritickom rázcestí.  
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Kapitolu o medziinštitucionálnych vzťahoch Christiansen začína posudzovaním vzťahu 

medzi inštitúciami súperiacimi o právomoc nominovať kandidáta na post predsedu 

Komisie, a to Európskou radou a Európskym parlamentom. Úspech systému 

spitzenkandidátov v roku 2014 označuje len ako jednu víťaznú epizódu pre Parlament v 

rámci kontextu rastúceho významu medzivládneho vyjednávania pri riešení kríz, 

viditeľného napríklad na demonštrovanej dlhovej kríze v eurozóne. Väčší posun nevidí ani 

vo vzťahu medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom, keďže pri nominácii 

komisárov naďalej rozhodovali preferencie členských štátov. Iní akademici však 

zdôrazňovali výraznejšiu rolu Junckera pri výbere jednotlivých komisárov (Deckarm 

2017). Náznakom meniacich sa vzťahov bol bližší vzťah Junckera a vtedajšieho predsedu 

Európskeho parlamentu Martina Schulza, výmenou na čele Parlamentu za Antonia 

Tajaniho však došlo k ochladeniu a návratu k predchádzajúcim praktikám (Dinan 2018). 

Odmietnutie systému spitzenkandidátov Európskou radou v roku 2019 viedlo k vlne 

pohoršenia z Európskeho parlamentu, no napriek tomu bola Ursula von der Leyen zvolená 

za predsedníčku Komisie, hoci len tesne. Nevôľu vyjadril Parlament i faktickým 

vetovaním 3 kandidátov na komisárov, vrátanej kandidátky jednej z najmocnejších štátov 

EÚ, teda Francúzska (Euractiv.com 2019). Von der Leyenová sa snažila vo svojej agende 

snažila voči skeptickými poslancom zblížiť napríklad pomocou sľubu hľadať 

kompromisnú formu systému spitzenkandidátov (Watt 2019). Ďalej je medzi 6 piliermi 

komisie von der Leyenovej i posilnenie európskej demokracie, vrátane spevnenia vzťahov 

medzi Komisiou a Parlamentom, konkrétne opatrenia k jeho dosiahnutiu ale v dokumente 

chýbajú (Bassot 2020).  

V straníckej politike Christiansen rovnako nevidí výrazný posun inštitucionálnej 

dynamiky. Veľká koalícia medzi EPP a S&D si napriek obavám z rastu krajnej pravice 

udržala v pléne väčšinu. Pri procese nominácie kandidáta v Rade vyzdvihuje zomknutie 

relevantných európskych politických skupín za Junckerom. Weber si naopak takúto 

podporu neužil, pretože v roku 2019 časť poslancov EP nepodporovalo kandidáta víťaznej 

strany z volieb automaticky (Gray, Barigazzi & de La Baume 2019). Jej presvedčením 

totiž bolo, že predsedom Komisie sa môže stať hociktorý zo spitzenkandidátov disponujúci 

väčšinovou podporou v Rade. V nej mal hlavne francúzsky prezident Emmanuel Macron 

problém s Weberovým nedostatkom skúseností, chýbajúcou znalosťou francúzštiny a 

predchádzajúcou podporou Viktora Orbána. Po definitívnom potvrdení nedostatočnej 
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podpory pre Webera sa ešte uskutočnili pokusy s podporou Macrona i Merkelovej 

nominovať Fransa Timmermansa (Pütz & van der Rakt 2019). EPP nakoniec sama zničila 

šancu inému spitzenkandidátovi než Weberovi svojím vyhlásením, že jej poslanci 

odmietajú hlasovať za niekoho, kto by nebol členom ich skupiny. Úspešný tak mohol byť 

len kompromisný návrh v podobe von der Leyenovej.  

V 2019 došlo k zmene v rámci dynamiky EP, pretože prvýkrát od vzniku Parlamentu 

nemajú ľudovci a socialisti spoločne väčšinu a potrebujú pri hlasovaniach podporu 

liberálov. Nejedná sa ale o veľký posun, pretože stále ide o prointegračnú stranu. 

Dramatický posun by znamenala až potreba hlasov odporcov hlbšej európskej integrácie v 

ECR alebo ID. 

Christiansen tak prispieva k môjmu záveru, že sa EÚ v čase prvého uplatnenia systému 

spitzenkandidátov nenachádzala v kritickom rázcestí. V období pred výberom predsedu 

Komisie kritické rázcestie vo forme dlhovej krízy v eurozóne prebehlo, v roku 2014 ale už 

bola nová inštitucionálna rovnováha vyjednaná. Nezávislá premenná (prítomnosť 

kritického rázcestia) rovnako ako závislá premenná (úspech systému spitzenkandidátov) 

tým pádom nie sú prítomné. Podľa metódy zhody by pri neprítomnosti kritického rázcestia 

bol predpokladaná nestabilná inštitucionálna zmena. Keďže systém aj v realite neuspel, 

môžeme považovať hypotézu H2 takisto za potvrdenú. 

4.3 Sociologický inštitucionalizmus 

Centrom poslednej časti analýzy systému spitzenkandidátov je skúmanie sociálnej 

legitimity nového systému výberu predsedu Komisie pomocou verejnej mienky občanov 

EÚ. Európsky parlament pripísal systému spitzenkandidátov zásluhy za „zvýšenie 

demokratickej angažovanosti s Európskou úniou vo voľbách z mája 2014“ (Keating 2015). 

Pozrieme sa preto na to, či akademické články na tému systému spitzenkandidátov toto 

tvrdenie odzrkadľujú.  

4.3.1 Akademické ćlánky 

Po prvé sa budeme venovať článkom zachytávajúcim situáciu okolo volieb z roku 2014. 

Hobolt (2014) zistila výrazné odlišnosti medzi vplyvom systému spitzenkandidátov na 

volebnú kampaň v rôznych krajinách. Vychádzala pritom z povolebnej štúdie vykonanej 

v 15 členských štátoch, ktorá merala vedomosti občanov o európskych politických stranách 

a ich kandidátoch. Povedomie o novom spojením medzi výberom strany vo voľbách do EP 
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a podporou príslušného kandidáta na post predsedu Komisie totiž medzi zúčastnenými 

štátmi značne kolísalo. Pohybovalo sa od 14% v Spojenom kráľovstve a 23% v Holandsku 

po 75% v Luxembursku, odkiaľ pochádza vtedajší kandidát EPP Juncker. Znalosť 

konkrétnych spitzenkandidátov sa zase pohybovala v rozpätí od 1 do 54%, no vo 

všetkých krajinách okrem Luxemburska, Nemecka a Belgicka neprekročila 16%. Celkovo 

dospela k záveru, že „prezidentskí kandidáti nehrali významnú rolu v predvolebnej 

kampani, s výnimkou niekoľkých krajín, a mali teda obmedzený vplyv na účasť voličov 

a voľbu konkrétnych strán“ (ibid.). Systému spitzenkandidátov tak nepripisuje ani vplyv na 

zloženie Európskeho parlamentu, ani významné zvýšenie verejného záujmu o celoeurópske 

voľby. 

Nízku znalosť jednotlivých spitzenkandidátov potvrdzujú i Schmitt, Popa a Hobolt (2015) 

pomocou výsledkov povolebného prieskumu European Election Study 2014 zozbieraného 

počas mája a júna 2014. Správnu európsku či príslušnú národnú stranu bolo totiž 

schopných identifikovať len 19% opýtaných u Junckera z EPP, 17% u Martina Schulza 

z S&D a 9% u Guya Verhofstadta z ALDE.4 Hlavným cieľom ich analýzy ale bolo 

vyhodnotiť, ako ovplyvnil zvýšený dosah voličov na výber predsedu Komisie ich účasť na 

voľbách do EP v roku 2014. Pravdepodobnosť participácie sa zvýšila u voličov, ktorí 

počas volebnej kampane spoznali konkrétnych kandidátov. Tento efekt však bol 

obmedzený, keďže len menšinová časť elektorátu bola schopná identifikovať jednotlivých 

kandidátov a jeho účinnosť sa taktiež výrazne líšila podľa daného členského štátu.  

Hoci bol systém spitzenkandidátov propagovaný ako nástroj na zvýšenie demokratickej 

legitimity EÚ, Popa, Rohrschneider a Schmitt (2016) zaznamenali pomocou už spomínanej 

European Election Study 2014 v jeho dôsledku väčšiu polarizáciu európskych občanov. U 

podporovateľov EÚ totiž vytvoril dojem zvýšenia demokratickosti a u skeptikov zase 

zintenzívnil odpor voči EÚ v prípadoch, keď sú o tomto systéme oboznámení. 

Neočakávanými následkom tejto novej praktiky je teda, že systém spitzenkandidátov 

„pripomína odporcom európskeho spoločenstva to, čo na EÚ nemajú radi, a preto sú voči 

demokratickej kapacite EÚ negatívnejší, než by boli bez prítomnosti spitzenkandidátov“ 

(ibid.). 

Efekty systému spitzenkandidátov zachytené počas volebnej kampane v roku 2014 sa 

 
4 Rovnaká otázka bola položená aj respondentom European Election Study 2019, pričom správnu 

európsku/národnú politickú stranu bolo schopných určiť u Webera z EPP 17%, u Timmermansa z S&D 13% 

a u Jana Zahradila z ECR 7% (Schmitt et al. 2022). 
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vyskytujú i v analýzach akademických článkov venovaných situácií z roku 2019. 

Gatterman a Marquart (2020) vo svojej práci skúmajú vplyv systému spitzenkandidátov 

a ním zapríčinenej  personalizovanej volebnej kampani na zámer zúčastniť sa volieb do EP 

a voliť konkrétnu politickú stranu. Zameriavali si pritom len na kandidátov Európskej 

strany zelených s tým, že dáta nazbierali počas experimentu vykonaného v Nemecku 

a Holandsku. Celkovo konštatujú, že žiadne priame efekty novej procedúry ako takej 

nezistili, pozitívny efekt však môžu mať individuálni kandidáti. Týka sa to ale skôr voľby 

konkrétnej strany, nie účasti vo voľbách. Richter a Stier (2022) zase potvrdzujú 

nedostatočnú znalosť spitzenkandidátov medzi nemeckými voličmi. Podľa ich záverov sa 

informácie o spitzenkandidátoch počas predvolebnej kampane dostávajú do povedomia 

občanov, avšak iba v obmedzenom rozsahu a s výraznými rozdielmi medzi jednotlivými 

kandidátmi. Rolu tu pritom zohráva veľkosť politickej skupiny a národnosť kandidáta. 

Viditeľnosť spitzenkandidátov EPP a S&D je ale podľa Gattermann (2020) značne väčšia 

ako je pri obyčajných poslancoch Európskeho parlamentu z rovnakých strán. Takisto 

pozorovala, že spitzenkandidáti v roku 2019 dostali menší priestor v médiách ako počas 

predchádzajúceho pokusu. Výnimku predstavovalo len Holandsko, ktoré je domovom až 2 

vtedajších spitzenkandidátov. 

4.3.2 Prieskumy verejnej mienky 

Na zachytenie pohľadov občanov na systém spitzenkandidátov ďalej využívame 

prieskumy verejnej mienky naprieč EÚ. Eurobarometer 77.4 (Európsky parlament 2012) 

uskutočnený v júni 2012 sa ako prvý pýtal na konkrétny vplyv myšlienky systému 

spitzenkandidátov na správanie európskych voličov. Dva roky pred voľbami do EP tak 

54% zúčastnených potvrdilo v súvislosti s jeho zavedením väčšiu motiváciu k účasti na 

voľbách, hoci len 15% zo všetkých definitívne. Presvedčenie, že ich hlas má v Európskej 

únii váhu vyjadrilo 42% zúčastnených, kým 54% bolo opačného názoru. Výsledky 

Eurobarometra 79.5 z roku 2013 (Európsky parlament 2013) zozbierané rok pred voľbami 

vyzerali pre túto inštitucionálnu zmenu taktiež sľubne. 55% respondentov súhlasilo s 

tvrdením, že by nominácia kandidátov na predsedu Komisie zvýšila ich motiváciu 

zúčastniť sa volieb. Za priamu voľbu predsedu Komisie európskymi občanmi sa vyslovilo 

70% respondentov, pričom troma najčastejšími dôvodmi ich rozhodnutia boli dojem väčšej 

legitimity rozhodnutí EÚ, posilnenia demokracie a zabezpečenia jednotného hlasu 

zoskupenia na medzinárodnom poli. Zároveň bolo 39 % respondentov presvedčených, že 
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ich hlas má váhu v Európskej únii a 57 % bolo opačného presvedčenia.  

V povolebnej štúdii vykonanej v máji a júni 2014 priamo po voľbách (Európsky parlament 

2014a) si ale len 5% opýtaných ako dôvod svojej účasti na voľbách vybralo zo 14 

možností schopnosť ovplyvniť výber predsedu Komisie. Bolo pritom možné voliť od 

jednej po tri ponúknuté odpovede. Hodnotu 10% nadobudol alebo prekročil tento údaj iba 

v troch členských krajinách: v Rakúsku (12%), Luxembursku (10%) a Nemecku (10%). 

Ďalším relevantným zdrojom dát je Eurobarometer 82.4 s názvom Parlemeter 2014 

(Európsky parlament 2014b), ktorý bol zozbieraný v novembri a decembri 2014. 

Zaznamenáva teda situáciu po júlovom zvolení Junckera Parlamentom za predsedu 

Komisie, kedy už bol pre daný volebný rok úspech výberu podľa princípu systému 

spitzenkandidátov potvrdený. 63% účastníkov tohto prieskumu súhlasilo a 18% nesúhlasilo 

s výrokom, že systém spitzenkandidátov reprezentuje výrazný progres pre demokraciu. 

Najväčšiu podporu mal systém v Luxembursku, Dánsku a Litve, zatiaľ čo Spojené 

kráľovstvo, Estónsko a Slovinsko obsadzovalo najnižšie priečky. O váhe svojho hlasu 

v Európskej únii si bolo istých 41% účastníkov, no 53% s týmto tvrdením nesúhlasilo. 

Hodnoty ohľadom váhy hlasu v EÚ boli tak na približne rovnakej úrovni ako v júni 2012.  

Nasledovali volebné prieskumy spojené s voľbami do EP v roku 2019. Rok pred ich 

konaním sa počas apríla 2018 uskutočnil Eurobarometer 89.2 (Európsky parlament 2018) 

vo všetkých vtedajších členských štátoch. 49% respondentov udávalo vďaka systému 

spitzenkandidátov zvýšenú šancu ich účasti na voľbách. Len 15% z celej vzorky však bolo 

o tom definitívne presvedčených. Väčšina respondentov mu ďalej prideľovala nasledovné 

pozitívne atribúty: 61% ho považovalo za významný proces pre demokraciu v EÚ, 63% 

vďaka nemu videlo väčšiu transparentnosť procesu výberu predsedu Komisie a pre 60% 

predstavoval zisk väčšej legitimity pre Komisiu. Zároveň ale až 45% respondentov 

uvádzalo, že nový proces nemá žiadny skutočný účinok, 46% bolo názoru, že zabraňuje 

členskými štátom voľbu čo najlepšieho kandidáta a 70% ho považovalo za zmysluplný, len 

ak je sprevádzaný reálnou debatou o európskych otázkach a budúcnosti EÚ. Pri 

predchádzajúcich troch atribútoch predstavovali uvedené hodnoty najväčší podiel na 

vzorke respondentov, s daným názorom nesúhlasilo pri jednotlivých otázkach 39%, 33% 

a 15%. Súhlas s výrokom, že ich hlas má v EÚ váhu vyjadrilo 48%, opak 46%. Na rozdiel 

od rokov 2012 a 2014 tak prevažoval súhlas nad nesúhlasom.  

Povolebná štúdia Eurobarometer 91.5 (Európsky parlament 2019a) vykonaná počas júna 
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2019 opätovne obsahovala otázku na dôvody účasti vo voľbách do EP s rovnakými 

možnosťami odpovede ako v roku 2014. Opýtaní si pritom mohli znovu vybrať maximálne 

3 odpovede. Celkovo si tak 8% z nich spomedzi 14 možných odpovedí vybralo schopnosť 

ovplyvniť výber predsedu Komisie. Jedná sa o 3%-ný nárast v porovnaní so stavom pred 5 

rokmi. Hodnota tohto údaja nadobudla alebo prekročila 10% v 5 štátoch: Nemecko (15%), 

Španielsko (11%), Írsko, Luxembursko a Slovinsko (po 10%). S tvrdením, že ich hlas má 

váhu v EÚ, súhlasilo až 56% opýtaných, čo predstavuje najpozitívnejší výsledok od roku 

2002, kedy bola prvýkrát položená táto otázka.  

Vzápätí bol zverejnený Eurobarometer 92.2 s názvom Parlemeter 2019 (Európsky 

parlament 2019b), pričom zber dát bol vykonaný počas októbra 2019 a zahŕňal i Spojené 

kráľovstvo, ktoré následne v januári 2020 vystúpilo z Európskej únie. Prieskum prebehol v 

období medzi zvolením Ursuly von der Leyen Európskymi parlamentom za predsedníčku 

Komisie v júli 2019 a definitívnym schválením celej jej Komisie v novembri 2019. 

Neúspech systému spitzenkandidátov bol tým pádom v čase jeho zberu už istý. Tentokrát 

v prieskume neboli zahrnuté žiadne otázky ohľadom procesu výberu predsedu Komisie, 

dôvody pritom uvádzané nie sú. Otázka o váhe hlasu v EÚ však prítomná bola, pričom 

49% súhlasilo a 46% nesúhlasilo s tvrdením, že ich hlas má v EÚ váhu. Jednalo sa 

o pokles súhlasu o 7 percentuálnych bodov oproti hodnotám z júna 2019 nameraných 

priamo po voľbách v Eurobarometre 91.5. Ursula von der Leyen bola za kandidátku Rady 

nominovaná až v júli 2019, povolebná štúdia teda prebehla bez tejto vedomosti. Logicky to 

vyvoláva otázku, či tento jav nebol spôsobený neúspechom systému spitzenkandidátov.  

Rovnaká úroveň súhlasu (49%) bola však nameraná v Eurobarometri 91.1 vykonanom vo 

februári a marci 2019 (Zalc, Becuwe & Buruian 2019). Úroveň odhadu váhy hlasu sa tak 

len vrátila k stavu pred voľbami. Autori správy k prieskume Parlemeter 2019 si pokles 

vnímaného hlasu občanov medzi júnom a októbrom 2019 vysvetľujú „hybnou silou volieb, 

ktoré z definície predstavujú možnosť priamo vyjadriť hlasy a očakávania prostredníctvom 

hlasovania“ (Schulmeister 2019). Dôkazy takýchto pohybov pritom nachádzajú i po 

predchádzajúcich voľbách do EP. Zároveň je potrebné pozrieť sa na vývoj pomeru súhlasu 

a nesúhlasu s daným tvrdením po prvotnom úspechu systému spitzenkandidátov. Od roku 

2013 mal súhlas pomerne stabilnú tendenciu, pohyboval sa v rozpätí od 41 do 37% (Zalc, 

Becuwe & Buruian 2019). Zlom nastal až v roku 2017, kedy začal súhlas výrazne stúpať. 

Počas rokov 2018 a 2019 dokonca prvýkrát od zaradenia tejto otázky do dotazníka v roku 
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2002 prevyšoval súhlas nad nesúhlasom. Keďže sa stúpajúci trend začal až v roku 2017, 

nie je možné ho jednoznačne pripisovať systému spitzenkandidátov. Nevysvetľuje ho ani 

volebná kampaň, ktorá sa začala až počas roku 2019.  

Záverečným relevantným parametrom z Eurobarometrov je spokojnosť s demokraciou 

v EÚ. Jeho analýza je vyčlenená samostatne, pretože je z doteraz spomenutých prieskumov 

prítomný iba v Parlametri 2019, kde dosahuje spokojnosť najvyššiu hodnotu od jesene 

2009 (Schulmeister 2019). V októbri 2019 bolo totiž so stavom demokraciu v EÚ 

spokojných 52% respondentov a opačnej mienky bolo 40%. Trend poklesu nespokojnosti 

sa pritom začal medzi marcom 2017 a aprílom 2018, kedy jej hodnota klesla zo 47 na 42%. 

Odvtedy nižšiu z dvoch predchádzajúcich hodnôt neprekročila. Na porovnanie 

predstavovala v štandardnom Eurobarometri 82 (Európska komisia 2014) z novembra 2014 

spokojnosť 43% a nespokojnosť 45%. Paradoxne tak bola po neúspechu systému 

spitzenkandidátov úroveň spokojnosti s demokraciou v EÚ o 9 percentuálnych bodov 

vyššia ako po jeho uplatnení v roku 2014.  

Všeobecná idea mať vplyv na výber predsedu sa ľuďom páči, zároveň však najväčší podiel 

opýtaných súhlasí aj s tvrdeniami podkopávajúcimi systém spitzenkandidátov. Jeho reálny 

efekt na účasť prieskumami a akademickými článkami presvedčivo dokázaný nebol a 

znalosť samotných spitzenkandidátov je len marginálna, pričom výrazne kolísa medzi 

členskými štátmi. Napriek neúspechu systému bola koncom roku 2019 spokojnosť 

občanov s demokraciou v EÚ najvyššia od jesene 2009. Sociálna legitimita európskych 

inštitúcii tak bola na vyššej úrovni ako počas celého obdobia uplatnenia systému 

spitzenkandidátov od 2014 do 2019. Nezávislá premenná (zvýšenie sociálnej legitimity) je 

tým pádom prítomná, no závislá premenná (úspech systému spitzenkandidátov) naopak nie 

je. Podľa metódy zhody by pri zvýšeniu sociálnej legitimity bolo predpokladané ujatie sa 

inštitucionálnej zmeny. Keďže systém zlyhal, môžeme vyhlásiť hypotézu H3 za vyvrátenú. 

Záver 

Výber predsedu Európskej komisie si od zavedenia potreby konzultácie Európskeho 

parlamentu v roku 1993 prešiel viacerými zmenami. Najnovším vykonaným pokusom 

v tomto vývoji bolo zavedenie systému spitzenkandidátov, no po jednom vydarenom 

použití sa jeho úspech už nezopakoval. V tejto práci sme pomocou troch hypotéz z teórie 

nového inštitucionalizmu skúmali, čím bol neúspech v roku 2019 ovplyvnený. Najlepšie 

bol schopný nezvolenie jedného zo spitzenkandidátov vysvetliť racionalistický 
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inštitucionalizmus, pretože do centra pozornosti stavia preferencie členských štátov. Tie 

totiž mali moc rozhodnúť o presune kompetencie nominácie kandidáta na post predsedu 

Komisie na Európsky parlament v zastúpení európskych politických skupín. Keďže systém 

spitzenkandidátov nebol schopný pre členské krajiny EÚ znížiť transakčné náklady, 

vyhodnotili ho ako nevýhodný a nemohol preto predstavovať stabilnú inštitucionálnu 

zmenu. Potvrdená bola i hypotéza odvodená od historického inštitucionalizmu, keďže 

chýbajúce kritické rázcestie počas výberového procesu v roku 2014 nasledovala nestabilná 

inštitucionálna zmena. Vzťah medzi premennými tu ale nie je taký priamočiary ako pri 

predchádzajúcej hypotéze.  

Jedinou na základe metódy zhody vyvrátenou hypotézou je tak tretia prislúchajúca 

sociologickému inštitucionalizmu, pretože sa sociálna legitimita napriek neúspechu 

inštitucionálnej zmeny zvýšila. Za faktory, ktoré ovplyvnili neúspech systému 

spitzenkandidátov v roku 2019 v porovnaní s jeho úspešnou aplikáciou v roku 2014 tým 

pádom považujeme absenciu efektu tohto systému výberu predsedu Komisie na zníženie 

transakčných nákladov a neprítomnosť kritického rázcestia počas výberového procesu 

v roku 2014. Pohyby sociálnej legitimity naopak udržanie tejto inštitucionálnej zmeny 

z nášho pohľadu neovplyvnili. Táto práca sa zaradzuje k obmedzenej literatúre priamo 

porovnávajúcej analyzované udalosti z roku 2014 a 2019. Heidbreder a Schade (2020) 

napríklad vidia za neúspechom systému slabú zomknutosť Európskeho parlamentu v roku 

2019, ktorú využila Európska rada na presadenie svojej kandidátky. Za esenciálne v tomto 

medziinštitucionálnom konflikte považujú „stratégie načasovania a medziinštitucionálnu 

koordináciu“ (ibid.). Jedinečným príspevkom tejto práce k literatúre na tému 

spitzenkandidátov je komplexná aplikácia jednej z teórii európskej integrácie na dané 

prípady, a nie len podtypu jednej z nich (Christiansen 2016).  
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