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Úvod 

 
V dějinách evropského kontinentu Evropská Unie reprezentuje 

nejambicióznější projekt ekonomické, politické a bezpečnostní integrace 

svrchovaných států. Ve všech těchto aspektech dnes představuje jeden 

z nejdůležitějších mezinárodních subjektů. EU je největší právní subjekt v oblasti 

světového obchodu. Je jedním z největších poskytovatelů finanční pomoci 

rozvojovým zemím. V rámci mezinárodního úsilí o světový mír přispívá nejvíce do 

rozpočtu Organizace spojených národů. EU má jednoznačně vysoké ambice stát se 

významným globálním hráčem a sama si je vědoma toho, že v některých oblastech 

neodpovídá její reálné postavení ve světě jejímu skutečnému potenciálu. S cílem 

dosáhnout koordinovanějšího a tudíž lepšího působení na světové scéně se původně 

ekonomické integrační uskupení začalo postupem doby integrovat též v oblasti 

politické, v posledních dekádách dokonce v oblasti bezpečnostní. Ostatně lze 

konstatovat, že slaďování zahraniční a bezpečnostní politiky na unijní úrovni je 

novým hnacím motorem evropské integrace. 

 

Předkládaná práce především ve své první části chronologicky mapuje dobu 

od konce druhé světové války po přijetí Maastrichtské smlouvy a 

představuje jednotlivé pokusy a nezdary ve formování společné zahraniční                    

a bezpečnostní politiky západoevropských států. Pro usnadnění pochopení její dnešní 

podoby a specifického charakteru je důležité a zajímavé seznámit se s tendencemi           

a postoji jednotlivých států, které se v průběhu doby měnily, nebo naopak zůstaly 

stejné, neboť společná zahraniční a bezpečnostní politika znamená neustálý vývoj, 

reaguje na rozvoj evropské integrace v ekonomické oblasti, na vztahy mezi členskými 

státy EU i na mezinárodní vývoj.  V rámci tohoto vývoje by bylo vhodné zaměřit se i 

na tři určující determinanty západní Evropa – OSN – NATO a sledovat jejich 

vzájemnou koexistenci ve světovém řádu. V rámci historického exkurzu bych se chtěl 

věnovat otázce, zda byla Organizace spojených národů západoevropskými státy vždy 

chápána jako stěžejní organizace, jež zaštiťovala mezinárodní mír a bezpečnost, 

stejně tak zda Organizace severoatlantické smlouvy představovala vždy základní 

kámen bezpečnosti západoevropské civilizace. 
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Rozpad bipolárního světa představoval výzvu. Teze obsažené v Maastrichtské 

smlouvě, později precizované v Amsterodamské smlouvě a následujících 

dokumentech, představovaly mezník v chápání postavení Unie. Společná 

bezpečnostní a zahraniční politika byla zakomponována do druhého pilíře 

maastrichtského chrámu EU, která se při zastupování a prosazování jednotných 

stanovisek a zájmů členských států stává relativně vnitřně jednotným aktérem. 

Specifikem druhého pilíře je jeho charakter, jenž je založen na principu koordinace           

a mezivládního rozhodování. Tomu odpovídají specifické rozhodovací procesy, 

nástroje a problémy při jejich aplikaci. Zvláště pod vlivem mezinárodních událostí 

prochází druhý pilíř dynamickým vývojem, který směřuje k jeho efektivnějšímu                 

a flexibilnějšímu fungování. 

 

Poučena ze své slabosti v první polovině 90. let, začíná Unie na konci minulé 

dekády budovat své vojenské a policejní kapacity. Začala tak rozvíjet novou dimenzi 

SZBP v podobě obranné a bezpečnostní politiky. K tomuto si předsevzala velké cíle. 

Vrchol evropské obranné a bezpečnostní politiky lze spatřovat ve vojenských misích 

EU. Unie tím zcela překračuje svůj původní rámec a angažuje se v nových, pro ni 

dosud neprobádaných oblastech. Jak se v této oblasti kooperuje s NATO a OSN, zda 

se vůbec jedná o operace samotné EU, či akce skupiny členských států (a nakolik se 

dá v takovém případě mluvit o „společné“ bezpečnostní a obranné politice) a kdo 

vlastně vysílá jednotky do těchto operací, bude také předmětem této diplomové práce.   

 

Jestliže má stát k dispozici široké spektrum prostředků, ať už vojenských, 

nebo nevojenských, musí mít vizi, jakým způsobem tyto prostředky efektivně využít. 

Přijetím Evropská bezpečnostní strategie EU deklaruje svoji ambici hrát roli 

význačného politického a bezpečnostního globálního aktéra. V takovém případě se 

nabízí otázka, do jaké míry je samotná Unie připravena dosáhnout stanovených 

strategických cílů a čelit globálním hrozbám bez pomoci ostatních mezinárodních 

subjektů.   
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Za příčinu neefektivního a málo flexibilního fungování společné zahraniční           

a bezpečnostní politiky bývá považován mj. právě její způsob mezivládní spolupráce. 

Každý členský stát reprezentuje jiné zahraničněpolitické zájmy a dosažení konsenzu 

bývá komplikované. Přesto si jsou země Unie vědomy nutnosti lepší kooperace                

a koherence jednotlivých politik. Nová reformní – Lisabonská smlouva byla 

podrobena kritice právě z obavy některých státních představitelů před komunitarizací 

zahraniční a bezpečnostní politiky Unie . Přijetím Lisabonské smlouvy dokonce došlo 

ke zrušení dosavadní struktury tří pilířů (Evropská společenství, společní zahraniční                          

a bezpečnostní politika, spolupráce v oblasti justice a vnitra). Jestli opravdu dochází 

k zásadním změnám a případně jakým, je námětem kapitoly věnované vlivu 

Lisabonské smlouvy na společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, včetně jejího 

obranného rozměru. 

 

Společná zahraniční a bezpečnostní politika pojímá mnohem širší spektrum 

otázek, než je zachyceno v této práci, stejně jako tato politika přesahuje jí vymezenou 

právní úpravu v dokumentech primárního práva. Diplomová práce si ani neklade za 

cíl obsáhnout všechny otázky náležející do dané problematiky, ale snaží se zachytit 

nejdůležitější prvky předmětné společné politiky, tak, aby vynikla její specifičnost           

a současně extrahovat předně její právní a institucionální stránku. Se společnou 

zahraniční a bezpečnostní politikou dále úzce souvisí například i vnější činnosti Unie, 

kam podle Smlouvy o fungování Evropské Unie spadá společná obchodní politika, 

spolupráce se třetími zeměmi a humanitární pomoc, sjednávání mezinárodních dohod, 

přijímání omezujících opatření nebo vztah Unie s mezinárodními organizacemi.  

 

Společná zahraniční a bezpečnostní politika, která by spojovala evropské 

země a zajišťovala jim kolektivní obranu, jakož i jednotné vystupování navenek, je 

idea, jež se objevuje tu více tu méně aktuálně s ohledem na momentální mezinárodní 

situaci. Ač se pohybujeme v právní rovině, a to práva mezinárodního, evropského             

i národního, pro lepší srozumitelnost nelze nechat bez povšimnutí otázky, které 

mnohdy spadají do oblasti mezinárodních vztahů či politologie a podávají tak  právně 

historický výklad k předmětu diplomové práce. 
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1. Organizace spojených národů  
 

Konečným cílem každého právního systému – jak vnitrostátního, tak                  

i mezinárodního – je zajistit bezpečnost pro subjekty práva, které ovládá či řídí.1 Od 

principu individuálně založené bezpečnosti, charakteristické pro tradiční mezinárodní 

právo, se státy poprvé v historii přiklonily k systému kolektivní bezpečnosti v rámci 

Společnosti národů (United Nations). Takovýto systém bezpečnosti předpokládá 

zákaz uchylování se k síle jako prostředku řešení mezinárodních sporů, aby vůbec 

bylo možné koncipovat společné donucovací vystoupení (actio communis) proti jeho 

porušiteli. Dále musí přinést kontrolované zredukování stavu výzbroje jeho účastníků, 

a to na míru nezbytnou k jejich obraně (sebeobraně), aby tak nemohl sloužit naopak 

k cílům výboje, jak tomu bylo v systému předchozím. 2  Přesto právě první výše 

zmíněný požadavek Společnost národů, která nakonec jako garant kolektivní 

bezpečnosti a mírového řešení konfliktů neobstála, ve svém Paktu nezakotvila, na 

rozdíl od svého nástupce -  Organizace spojených národů (OSN).  

 

OSN vznikla po skončení 2. světové války v roce 1945 a jejím hlavním cílem 

bylo proto zabránit jejímu opakování, tedy udržení světového míru.3 Charta OSN, ve 

své podstatě mezinárodní smlouva, jednoznačně odmítla jakékoliv uchylování se 

k síle, ať už jejího použití nebo jen hrozby, a to v čl. 2 odst. 4. 4  Tento spolu 

s ustanovením čl. 2 odst. 6 Charty 5 představuje písemné vyjádření v té době už plně 

stabilizovaného kogentního pravidla obyčejového (international law governing the 

use of force).6 Konstatování, že došlo k porušení mezinárodního pravidla i následné 

                                                 
1  Srov. Rousseau, Droit de guerre, p. 526 
2  ČEPELKA, Čestmír; ŠTURMA, Pavel. 1. vydání. C.H.BECK, 2008. 
3  Chapter I – Purpose and Principles – Art. 1, para. 1: udržovat mezinárodní mír a bezpečnost a za tím 
účelem konat účinná kolektivní opatření, aby se předešlo a odstranilo ohrožení míru a byly potlačeny 
útočné činy nebo jiná porušení míru a aby pokojnými prostředky a ve shodě se zásadami spravedlnosti 
a mezinárodního práva bylo dosaženo úpravy nebo řešení těch mezinárodních sporů nebo situací, které 
by mohly vést k porušení míru.  
4  Chapter I – Purpose and Principles – Art. 2, para. 4: „All mambem shall refrain (…) from the threat 
or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other 
manner inconsistent with the purposes of the United Nations.“ 
5  Chapter I – Purpose and Principles – Art. 2, para. 6: „The Organization shall ensure that States which 
are not Members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be 
necessary for the maintenance of international peace and security.“ 
6  ČEPELKA, Čestmír; ŠTURMA, Pavel. 1. vydání. C.H.BECK, 2008. 
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uplatnění kolektivního opatření proti původci tohoto porušení bylo přisouzeno Radě 

bezpečnosti (Security Council), 7  nejdůležitějšímu orgánu v rámci OSN, jenž má 

hlavní odpovědnost za zachování mezinárodního míru a bezpečnosti. Rada 

bezpečnosti má pět členů stálých – vítězů Druhé světové války, a to Spojené státy 

americké, Ruskou federaci jakožto nástupce SSSR, Čínu, Francii a Velkou Británii          

a deset nestálých členů (non-permanent members), volených Valným shromážděním 

OSN na dvouleté funkční období. Každý člen RB má jeden hlas. Rozhodnutí                    

o podstatných záležitostech vyžadují devět hlasů včetně souhlasných hlasů všech pěti 

stálých členů. 8  Bylo to právě toto pravidlo „jednomyslnosti velmocí“, často 

označované jako právo „veta“, které se stalo příčinou paralyzace RB po celé období 

studené války. Z důvodů rozdílných bipolárních zájmů dvou supervelmocí nebyla RB 

s to autoritativně konstatovat, že k porušení kogentního zákazu uchylování se k síle 

skutečně došlo. Práva veta již v minulosti využil každý z pěti stálých členů. 

 

Ohledně donucovacích prostředků, jimiž může OSN disponovat, rozlišujeme 

dvě skupiny. Kromě neozbrojených donucovacích opatření (measures not ilvolving 

the use of armed force) zahrnující převážně hospodářské, komunikační                            

a diplomatické styky, může Rada bezpečnosti přistoupit, a to v případě neúspěchu 

uvedených neozbrojených donucení, k donucení ozbrojenému. Může se tak stát 

případně v součinnosti s regionálními organizacemi.9 Za tím účelem (podle čl. 43 

Charty) členské státy na její výzvu a na základě zvláštních dohod poskytnou 

(undertake to make avalaible) své vojenské síly, pomoc a služby, včetně povolení 

průchodu svým územím.  

                                                                                                                                           
 
7  Chapter VII – Action with respect to threats to the peace, breaches of the peace, and acts of 
aggression - Art. 39: „The Security Council shall determine (sic) the existence of many threat to the 
peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in 
accordance with articles 41 and 42, to maintain or restore interantional peace and security.“ 
8  Čl. 27 odst. 3 Charty OSN 
9  Chapter VIII – Regional Arrangements – Art. 53, para. 1: „The Security Council shall, where 
appropriate, utilize such regional arrangements or agencies for enforcement action under its authority. 
But no enforcement action shall be taken under regional arrangements or by regional agencies without 
the authorization of the Security Council, with the exception of measures against any enemy state, as 
defined in paragraph 2 of this Article, provided for pursuant to Article 107 or in regional arrangements 
directed against renewal of aggressive policy on the part of any such state, until such time as the 
Organization may, on request of the Governments concerned, be charged with the responsibility for 
preventing further aggression by such a state.” 
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Avšak z důvodu již zmíněné bipolarity tehdejšího světa nebylo možno 

k uplatnění ozbrojené donucovací akce přistoupit, čímž čl. 43 Charty a k tomu se 

věcně pojící čl. 44 – 47 Charty zůstaly nerealizovány.10  Zánik bipolární konfrontace 

tak dal světové organizaci nebývalý prostor, aby hrála aktivní roli v oblasti globální 

bezpečnosti.11 

 

V případě vypuknutí konfliktu a nemožnosti řešit tuto krizovou situaci 

diplomatickými prostředky může tedy OSN přistoupit k využití vojenských nástrojů 

v podobě zahájení mírových operací. Tyto se podle intenzity konfliktu, volby 

prostředků k jeho řešení a stanovených cílů dělí na preventivní (Conflict Prevention), 

nastolující mír (Peacemaking), udržující či zachovávající mír (Peacekeeping), 

vynucující mír (Peaceenforcement – svým charakterem vojensky nejnáročnější) a 

budující mír (Peacebuilding). Mírové operace jsou zahájeny na základě rozhodnutí 

Rady Bezpečnosti a řídí je Generální tajemník OSN.12  Těchto operací se mohou 

účastnit vojáci, policisté i civilisté. OSN nedisponuje vlastními jednotkami, proto 

veškerý vojenský i civilní personál, technické vybavení a logistické zázemí poskytují 

na dobrovolné bázi členské země.  

 

V Chartě bychom ovšem zmínku o mírových operacích hledali těžko. Není 

proto zcela zřejmé, jaký je faktický právní základ peacekeepingových vojenských 

misí. V odborném žargonu jsou operace na udržení míru OSN nazývány operacemi 

„VI a půl“, což znamená, že jsou jakýmsi mezistupněm mezi Akcemi při ohrožení 

míru definovanými v kapitole VII Charty OSN a Akcemi k pokojnému řešení sporů 

(Pacific Settlement of Disputes) definovanými v kapitole VI téhož dokumentu.13  

 

                                                 
10 K tomuto mohlo prakticky dojít až počátkem 90. let minulého století v souvislosti agrese Iráku vůči 
sousednímu Kuvajtu, a to až poté, co nezapůsobily ani ekonomické sankce uvalené na agresora. 
11 Od roku 1990 do současnosti schvaluje RB OSN v průměru jednu rezoluci týdně, zatímco předtím to 
byla jedna měsíčně. Zdroj: www.un.org.  
12  GT OSN je Chartou OSN zmocněn předkládat Radě Bezpečnosti jakoukoliv záležitost, kterou 
považuje za ohrožení mezinárodní bezpečnosti a míru. Svého vlivu například využil při urovnávání 
sporu mezi Íránem a Irákem v roce 1988 a v dalších oblastech, např. na Blízkém východě či v Africe.  
13  Více k problematice „peacekeeping operací“: BUREŠ, Oldřich. Mírové operace OSN 
v postbilaterálním světě – méně znamená více. Mezinárodní vztahy. 2003, no 3. 
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2. Historie evropské bezpečnostních struktur 
 

Zahraničně – bezpečnostní dimenze je výsledkem dlouhodobého a mnohdy 

problematického vývoje. Myšlenka evropské integrace měla vždy bezpečnostní                   

a obranný aspekt, který se ovšem v praxi z různých důvodů velmi těžko prosazoval.14 

Sjednocování této oblasti je totiž významně ovlivňováno propojením národních                 

a mezinárodních politických rovin. Od počátku evropského integračního procesu se 

proto evropské země potýkaly s odpovědí na otázku, zda je vůbec možné přesunout 

řešení zahraničně politických a bezpečnostních otázek na nadnárodní úroveň. Kořeny 

evropské integrace, která vyústila ve stávající podobu Evropské unie, lze hledat po 

skončení druhé světové války. Západní Evropa, zdevastovaná válečným konfliktem, 

vyčerpaná a oslabená, hledala cesty k urychlení poválečné obnovy, normalizaci 

vzájemných vztahů a k posílení svých pozic v možné konfrontaci se Sovětským 

svazem a jeho spojenci. Těsně po válce k těmto skutečnostem přistupoval fakt 

nevyřešené budoucnosti a státoprávního uspořádání Německa. 

 

Jedním z prvních kroků v oblasti západoevropské politické a vojenské 

spolupráce bylo podepsání Dunkerquerské smlouvy mezi Francií a Velkou Británií 

dne 4. března 1947. Tato dohoda byla reminiscencí na dohodu z roku 1904 a jejím 

smyslem bylo zachování ostražitosti vůči Německu a byla zaměřena proti možné 

obnově německé útočné politiky. Především Francie vystupovala ještě do počátku 50. 

let velmi opatrně až odmítavě k případné mocenské a vojenské obnově Německa a 

těsně po válce považovala Německo za větší nebezpečí než Sovětský svaz. 

2.1 Západní Unie 
 

Západoevropské vlády splnily svůj závazek, daný ještě za války, zredukovat 

svoji výzbroj a demobilizovat vojska, a proto byly stále více znepokojeny jasnými 

signály, že sovětské vedení má v úmyslu zachovat svoje vojenské síly v plném stavu. 

Navíc z vyhlašovaných ideologických cílů Komunistické strany Sovětského svazu 

                                                 
14  BALABÁN, Miloš; DUCHEK, Jan; STEJSKAL, Libor; Kapitoly o bezpečnosti. Praha: Karolinum, 
2007. 
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jasně vyplývalo, že výzvy k respektování Charty OSN a mezinárodních úmluv 

sjednaných na konci války nemohou zaručit státní svrchovanost a nezávislost 

demokratických států, vystavených hrozbě agrese zvenčí nebo rozvratu zevnitř. Tyto 

obavy ještě posílilo vnucení nedemokratických forem vlády a potlačení skutečné 

opozice a základních lidských a občanských práv a svobod v řadě zemí střední a 

východní Evropy i v jiných částech světa.15   

 

Řada těchto dramatických událostí podnítila západní země k reakci na 

sovětskou expanzi. V průběhu března 1948 byla urychleně svolána konference pěti 

západoevropských zemí – Belgie, Francie, Lucemburska, Velké Británie a Nizozemí, 

jejímž výsledkem bylo podepsání Smlouvy o hospodářské, sociální a kulturní 

spolupráci a kolektivní sebeobraně dne 17. 3. 1948 (tzv. Bruselský pakt o vzniku 

Západní unie), s cílem vytvořit systém společné obrany a posílit vzájemné vztahy 

takovým způsobem, který by jim umožnil odolat ideologickému, politickému a 

vojenskému ohrožení jejich bezpečnosti. Bruselská smlouva se stala základem 

multilaterální regionálního bezpečnostního uskupení, byť velmi volného, uzavřeného 

na dobu padesáti let - Obranné organizace Západní unie (Western Union Defense 

Organization - WUDO). 

 

Významným charakteristickým rysem tohoto paktu pak bylo, že se členské 

státy zavázaly poskytnout si veškerou vojenskou pomoc v případě, že by byl jeden z 

nich napaden.16  Dva největší zakladatelé Západní unie, Francie a Velká Británie, 

vstoupily do tohoto svazku z poněkud odlišných důvodů.17 Článek V odst. 1 Smlouvy 

pak víceméně parafrázuje čl. 51 Charty, s tím, že veškerá zmíněná opatření „budou 

ukončena, jakmile Rada bezpečnosti učiní opatření nutná k zachování nebo obnovení 

                                                 
15  Únorový puč v Československu v únoru 1948, protiprávní blokáda Berlína z dubna téhož roku, 
ohrožení svrchovanosti Norska, Řecka, Turecka. 
16 The Brussels Treaty (1948), Art. IV.: „If any of the High Contracting Parties should be the object of 
an armed attack in Europe, the other High Contracting Parties will, in accordance with the provisions 
of Article 51 of the Charter of the United Nations, afford the Party so attacked all the military and 
other aid and assistance in their power.“ 
17 Zatímco Francie viděla v Západní unii pokračování svého vidění evropské bezpečnosti plynoucího 
již z Danquerské smlouvy z března 1947, tedy stále ji trápila otázka Německa natolik, že na pakt 
nahlíží více jako na pojistku proti hrozbě ze strany Německa, naopak Velká Británie spíše volala po 
sjednocení západní Evropy proti komunistické expanzi z mocenského i ideologického hlediska, 
zároveň měla ambici být hlavním partnerem USA, co se týče jejich vztahů k západní Evropě.  
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míru a bezpečnosti“ (They shall be terminated as soon as the Security Council has 

taken the measures necessary to maintain or restore international peace and 

security“). Přednost Charty před Smlouvou je dále zmíněna v odst. 2 téhož článku 

Smlouvy, když garantuje, že „tato smlouva není nijak na újmu závazkům vysokých 

smluvních stran vyplývajícím z ustanovení Charty Spojených národů. Nebude 

vykládána tak, jako by se jakýmkoli způsobem dotýkala pravomoci a odpovědnosti 

Rady bezpečnosti podle Charty podniknout kdykoli takovou akci, kterou považuje za 

nutnou k zachování nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti.“ 18
  

2.2 Cesta k Severoatlantické alianci 
 

Když Sovětský svaz hrozil, že zaútočí proti bývalým spojencům 

protihitlerovské koalice, současné bezpečnostní závazky se Francii a Velké Británii 

přirozeně jevily jako nedostačující. Zejména Británie cítila ohrožení komunistické 

expanze, proto se v roce 1948 chopila iniciativy více vtáhnout USA do zajišťování 

evropské bezpečnosti. V USA zatím z tajných jednání vzešel další orientační bod ve 

vývoji transatlantických vztahů, a to tzv. Vanderbergova rezoluce 19, podle níž se 

mohly USA zavazovat ke spolupráci vně amerického kontinentu. Americký právní 

řád neumožňoval uzavírat spojenectví v době míru. Vandenbergova rezoluce však 

tuto možnost spojenectví i v době míru v zásadě umožnila a tím, že vytvořila právní 

bázi pro budoucí přistupování USA k regionálním a jiným kolektivním 

bezpečnostním smlouvám, se stala skutečným přelomem v dějinách transatlantických 

vztahů.  

 

Následovala jednání se Spojenými státy americkými a Kanadou o vytvoření 

jednotné Severoatlantické aliance, založené na bezpečnostních zárukách a 

vzájemných závazcích mezi Evropou a Severní Amerikou. Američané chtěli alianci, 

jejímiž členy by se staly téměř všechny nekomunistické země a zároveň větší 

napojení na OSN. Tuto myšlenku západní mocnosti nesdílely. Chtěly spíše menší, 

                                                 
18 „The present Treaty does not prejudice in any way the obligations of the High Contracting Parties 
under the provisions of the Charter of the United Nations. It shall not be interpreted as affecting in any 
way the authority and responsibility of the Security Council under the Charter to take at any time such 
action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.“ 
19 Iniciativa republikánského senátora Artura Vandenberga, díky jehož intervenci přijal americký senát   
dne 11. 6. 1948 rezoluci č. 239. 
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zato však pevnější svazek, který by v případě konfliktu reflektoval důrazný závazek 

kolektivní obrany tak, jak byl stanoven v Bruselské smlouvě. Američané nutnost 

automatické pomoci v případě konfliktu odmítali, protože by se jednalo o zásah do 

jejich ústavní pravomoci vyhlásit válku. 20  V klíčovém bodu článku č. 5 

Severoatlantické smlouvy tak musela být přijata formulace, že „dojde-li 

k  ozbrojenému útoku, každá ze stran uplatní právo na individuální nebo kolektivní 

obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů“ 21  a pomůže ostatním 

napadeným zemím tím, „že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními 

takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly.“22 

Článek 5 23  Smlouvy představuje pevný závazek spolupráce a je bezesporu  

neochabujícím základním principem existence integrovaných vojenských struktur 

NATO, bez níž by Aliance nebyla schopna plnit svá poslání, zvláště mimo rámec 

ustanovení článku 5. NATO tak bylo v mnohém pokračováním Bruselského paktu. 

Závazek o vzájemné pomoci v případě ozbrojeného útoku však byl členstvím USA         

a Kanady výrazně posílen. Bruselská smlouva de iure nezanikla, nicméně její hlavní 

orgán Poradní rada, oprávněný jednat o všech otázkách obsažených v Bruselské 

smlouvě, prakticky nevykonával žádnou činnost. NATO ve své konečné podobě 

převzalo závazky Bruselské smlouvy.24 Od Bruselské smlouvy se pak tento pakt liší 

zejména svým užším zaměřením na vojenskopolitické záležitosti, neřeší 

institucionální podobu nové aliance. Signatáři Bruselské smlouvy vyzvaly Dánsko, 

                                                 
20 SLOAN, R. Stanley. NATO, the European Union and the Atlantic Community: The Transatlantic 
Bargain Challenged. Rowman and Littlefield, 2005.  
21 ”if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-
defence recognized by Article 51 of the Charter of the United Nations” 
22 “…will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with 
the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force” 
23 North Atlantic Treaty: Article 5:“The Parties agree that an armed attack against one or more of them 
in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently they agree 
that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective 
self-defence recognized by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or 
Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action 
as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the 
North Atlantic area.  
Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall immediately be reported to the 
Security Council. Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the 
measures necessary to restore and maintain international peace and security. 
24 HÝBNEROVÁ, Stanislava. Společná zahraniční a bezpečnostní politika a evropská bezpečnostní a 
obranná politika EU: výzvy, možnosti a meze. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica. 2005, no 3. 
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Island, Itálii, Norsko (Švédsko zůstalo neutrální) a Portugalsko 25 , aby se staly 

účastníky tohoto procesu.  

 

Význam Charty OSN je tedy pro Severoatlatlantickou alianci (NATO - North 

Atlantic Treaty Organisation) dvojnásobný. Za prvé vytváří právní základ pro 

založení Aliance, za druhé stanoví všeobecnou odpovědnost Rady bezpečnosti OSN 

za mezinárodní mír a bezpečnost. Tyto dva základní principy jsou zakotveny 

v Severoatlantické smlouvě, jež byla podepsána dne 4. dubna 1949 ve Washingtonu. 

Již preambule smlouvy jasně stanoví, že Charta OSN je osou činnosti Aliance. 

V úvodních větách členové Aliance stvrzují svoji věrnost cílům a zásadám Charty 

(„The Parties to this Treaty reaffirm their faith in the purposes and principles of the 

Charter of the United Nations“). Cílem spojenců je „podporovat mírové a přátelské 

vztahy v celé severoatlantické oblasti.” 
26  V době podpisu této smlouvy však 

bezprostředním účelem NATO byla obrana jeho členských států proti možnému 

ohrožení vyplývajícímu z politiky a rostoucí vojenské síly tehdejšího Sovětského 

svazu.27 V článku 1 se zavazují jednak řešit mezinárodní spory mírovými prostředky 

v souladu s cíli Charty, jednak se zříci hrozby nebo použití násilí jakýmkoli 

způsobem, jenž je v rozporu s cíli OSN. Článek 5 Smlouvy činí, jak bylo zmíněno, 

výslovný odkaz na článek 51 Charty OSN 28 stvrzením práva signatářů podniknout, 

jednotlivě nebo kolektivně, opatření, které uznají za nezbytné pro svoji sebeobranu, 

včetně použití ozbrojené síly; a zavazuje členské státy ukončit použití ozbrojené síly 

při obnově a udržování bezpečnosti severoatlantického prostoru ve chvíli, kdy Rada 

                                                 
25  Spolu se Španělskem se jednalo o nedemokratické režimy, Portugalsko však favorizovalo jeho 
vlastnictví strategických Azorských ostrovů. 
26 North Atlantic Treaty: Article 6: “For the purpose of Article 5 an armed attack on one or more of the 

Parties is deemed to include an armed attack on the territory of any of the Parties in Europe or North 
America, on the Algerian departments of France, on the occupation forces of any Party in Europe, on 
the islands under the jurisdiction of any Parties in the North Atlantic area north of the Tropic of Cancer 
or on the vessels or aircraft in this area of any of the Parties.“ 
27 NATO Handbook. Office of information and Press, Brussels, 2001. 
28  Chapter VII – Action with respect to threats to the peace, breaches of the peace, and acts of 
aggression - Art. 51: “Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or 
collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the 
Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures 
taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the 
Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security 
Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to 
maintain or restore international peace and security.” 
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bezpečnosti OSN schválí opatření nezbytná pro obnovu a udržení mezinárodního 

míru a bezpečnosti. 

 

Smlouva stvrzuje individuální práva členských států, jakož i jejich 

mezinárodní povinnosti v souladu s Chartou OSN. Ukládá všem členským státům 

sdílet nebezpečí a povinnosti, jakož i výhody kolektivní bezpečnosti a vyžaduje od 

každého z nich závazek nevstupovat do žádné jiné mezinárodní dohody, jež by mohla 

být v rozporu se smlouvou Aliance („undertakes not to enter into any international 

engagement in conflict with this Treaty“). Další odkazy na Chartu OSN lze nalézt 

v článku 7 Severoatlantické smlouvy, který připomíná signatářům jejich práva a 

povinnosti podle Charty a potvrzuje hlavní odpovědnost Rady bezpečnosti OSN za 

udržení míru a bezpečnosti („This Treaty does not affect… the primary responsibility 

of the Security Council for the maintenance of international peace and security.“). A 

konečně článek 12 obsahuje ustanovení stipulující, že Smlouva bude po deseti letech 

přehodnocena za předpokladu, že o to požádá některá smluvní strana.29 Tento článek 

stanoví, že přehodnocení se uskuteční se zřetelem na nové faktory ovlivňující mír a 

bezpečnost v severoatlantickém prostoru, včetně vývoje celosvětových a regionálních 

smluv v rámci Charty OSN. 

 

Z výše řečeného vyplývá, že zásadním pilířem Aliance je především společný 

závazek vzájemné spolupráce mezi členskými státy, založený na nedělitelnosti jejich 

bezpečnosti. Solidarita a soudržnost uvnitř Aliance zaručují, že žádný členský stát 

není nucen spoléhat pouze na své vlastní národní úsilí při řešení základních 

bezpečnostních úkolů.30 Aliance umožňuje realizaci jejich hlavních bezpečnostních 

cílů cestou kolektivního úsilí, aniž by zbavovala členské státy jejich práva                       

a povinností zhostit se svých základních národních závazků v oblasti obrany. Od roku 

1949 dodnes je formální pouto mezi OSN a Severoatlantickou aliancí konstantní                

a projevuje se především v právním vztahu mezi oběma zakládajícími akty. 

                                                 
29 Žádná ze smluvních stran nepožádala o její přehodnocení, v souladu s článkem 12, ačkoliv Aliance 
ve všech fázích svého vývoje podrobovala plnění smlouvy průběžnému hodnocení z hlediska realizace 
jejích cílů. 
30 “The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America 
shall be considered an attack against them all…” 
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2.3  Evropské společenství uhlí a oceli  
 

Současná společná zahraniční a bezpečnostní politika EU je výsledkem 

dlouhého a složitého vývoje integračního procesu v západní Evropě a politiky států, 

které se na něm podílely. První krokem na cestě k integraci západní Evropy bylo 

vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli (Communauté européenne du charbon 

et de l'acier). Podnět k jeho založení přišel od francouzského ministra zahraniční 

Roberta Schumana v květnu 1950, který vyzval ke spojení západoevropského a 

uhelného a ocelářského trhu s cílem urychlit jeho obnovu a snížit tak závislost 

evropského kontinentu na dovozu klíčových komodit z USA. 

 

Smlouva o vytvoření ESUO (také jako Pařížská smlouva) byla uzavřena mezi 

signatářskými státy 31  18. dubna 1951 v Paříži na 50 let. Po ratifikaci vstoupila 

v platnost 25. července 1952. K účelu koordinace a dohledu nad klíčovým odvětvím 

byly zřízeny společné orgány. Do té doby suverénní práva jednotlivých zemí 

rozhodovat o těchto odvětvích byla přenesena na nadstátní orgán – Vysoký úřad (la 

Haute Autorité). Tím se ESUO stalo první mezinárodní organizací založenou na 

supranacionálním principu. 

 

Tento krok, který předznamenal následující desetiletí úspěšného 

ekonomického propojování západní Evropy, měl ovšem také významný bezpečnostní 

rozměr, neboť vytvořením Společenství byl, především Francií, sledován ještě 

důležitý politický cíl. Prostřednictvím Montánní unie, jak je někdy Společenství 

označováno, byla ostatním státům umožněna kontrola průmyslových odvětví 

(zejména německých), byla v té době nejdůležitějším sektorem pro poválečné 

hospodářství. 

2.4 Evropské obranné společenství  
 

Začátek studené války a vypuknutí války v Koreji mělo výrazný dopad na 

bezpečnostní klima a podobu vojenské a politické spolupráce západních států.                   

Z důvodu vzrůstající sovětské hrozby na starém kontinentě vyzývaly USA své 

                                                 
31 Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko a SRN 
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evropské partnery, aby zintenzivnily výdaje na armádu a snažily se vytvořit společný 

vojenský štít. Nedílnou součástí tohoto štítu se měla stát demilitarizovaná a jen 

částečně suverénní Spolková republika Německo (SRN), jejíž kapacity se nabízely 

k využití. USA navrhly, že by nově vzniklé německé jednotky byly včleněny do sil 

NATO. Většina západoevropských států však nesouhlasila ze dvou důvodů. Jednak v 

řešení neviděla záruku proti možnosti opětovné agrese ze strany Německa, jednak 

NATO byla chápána jako dočasná organizace, která neposkytuje s ohledem na svůj 

mezivládní charakter trvalejší bezpečnostní garance. 32 

 

Tato žádost byla v důsledku geopolitické situaci opodstatněná, avšak jelikož 

přetrvávaly obavy, zejména ze strany Francie, z obnovení vojenské moci Německa, 

přišel právě francouzský ministerský předseda René Pleven s návrhem na vytvoření 

společných evropských ozbrojených sil (Déclaration de René Pleven sur la création 

d'une armée européenne, 1950) 33, v nichž by byly německé jednotky rozptýleny a 

kontrolovány neněmeckým velením. Francie přitom trvala na tom, aby jednání o 

evropské armádě začala až po podepsání smlouvy o vytvoření ESUO. Myšlenka 

evropské armády a jejího rámce, Evropského obranného společenství (Communauté 

européenne de défense), byla podporována USA a SRN.34 Evropská armáda měla být 

složena z národních bojových skupin, doplněných o mezinárodní tankové divize a 

letectvo se společným „ministrem obrany“.  

 

Dne 26. května 1952 byla podepsána tzv. Generální smlouva mezi třemi 

západními okupačními mocnostmi a SRN, která formálně ukončila vzájemný válečný 

stav a udělovala SRN státní suverenitu. O den později, tzn. 27. května 1952, byla              

v Paříži podepsána dohoda o vytvoření EOS, a to zástupci šesti západoevropských 

států (Francie, Itálie, SRN a zemí Beneluxu), které již byly členskými státy ESUO. 

                                                 
32 HELLER, Francis H., GILLINGHAM, John R. NATO: The founding of the Atlantic Aliance and the 
integration of Europe. New York: Harry S. Truman Library Institute, 1992. 
33 Poté, co se v Radě Evropy návrh evropské armády dostal na slepou kolej, vysílají USA do Evropy 
ultimatum, v němž ukládají evropským vládám, aby se dohodly na podmínkách znovuvyzbrojení 
Německa do 1 roku, jinak neposílí svůj kontingent v západní Evropě. 
34 Naopak Velká Británie se odmítla této formy spolupráce účastnit, nicméně se nevyslovila proti 
projektu jako takovému. 
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Smlouva vytvořila právní rámec pro spojení šesti armád a organizačně byla 

srovnatelná s ESUO.35  

 

V preambuli dohody vyjadřují kontraktační státy odhodlání postupovat při 

zachování míru a zajištění obrany západní Evropy v souladu s Chartou OSN 

(„Résolus à contribuer, en coopération avec les autres nations libres, et dans l’esprit 

de la Charte des Nations Unies, au maintien de la paix…“). Dohoda potvrdila 

rovnoprávnou účast SRN (art. 6: „Le présent Traité ne comporte aucune 

discrimination entre les Etats membres.“) a zdůraznila přímou vazbu EOS a těsnou 

spolupráci se Severoatlantickou alianci36, jíž zároveň velitelsky podléhá integrovaná 

armáda. Paragraf 3. čl. 2 se pak prakticky shoduje se zněním čl. 5 Severoatlantické 

smlouvy o vzájemné ochraně.37 

 

EOS se mělo stát nadnárodní organizací se společnými ozbrojenými silami, 

rozpočtem a politickými orgány („de caractère supranational, comportant des 

institutions communes, des Forces armées communes et un budget commun.“).38 

Smlouva vyžadovala ratifikaci v parlamentech účastnických zemí, která nebyla 

v době politického oteplení ve světě právě jednoduchá, a paradoxně francouzský 

parlament byl tím, který v březnu 1953 odmítl Smlouvu ratifikovat a celý projekt se 

rázem ocitl v troskách. Otázka armády SRN byla později vyřešena tzv. Pařížskými 

dohodami v r. 1954 (viz. dále).  

 

 

 

                                                 
35 Velká Británie do něj sice nevstoupila, ale písemně se zavázala k jeho podpoře. 
36 Le traité de CED, art. 2, para. 2. : „En conséquence, dans les conditions prévues au présent Traité, 
elle assure contre toute agression la sécurité des Etats membres, en participant à la défense occidentale 
dans le cadre du Traité de l’Atlantique Nord…“ 
Art. 5: „La Communauté coopère étroitement avec l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.“ 
37 Le traité de CED, art. 2, para. 3. : Toute agression armée dirigée contre l’un quelconque des Etats 
membres en Europe ou contre les Forces européennes de défense sera considérée comme une attaque 
dirigée contre tous les Etats membres.“ 
38  Demokratickou kontrolu nad EOS mělo zabezpečovat parlamentní shromáždění. Výkonným 
orgánem měla být Rada komisařů, avšak její postavení bylo v podstatě podřízeno rozhodování Rady 
ministrů, kde v naprosté většině otázek měly členské státy právo veta. 
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2.5 Evropské politické společenství  
 

Projekt na vytvoření Evropského politického společenství (Communauté 

politique européenne) byl těsně spojen s plánem na vytvoření EOS. Vycházel 

z představy, že společná obranná struktura vyžaduje odpovídající jednotnou 

zahraniční politiku. Vypracování projektu EPS bylo svěřeno „ad hoc“ Shromáždění, 

jímž se stalo Shromáždění ESUO. Toto Shromáždění začalo pracovat v září 1952 a o 

šest měsíců později se vyslovilo pro vytvoření EPS, jemuž měla být podřízena obě 

společenství – ESUO a EOS. V březnu 1953 byl vypracován návrh smlouvy o EPS, 

který předpokládal, že vznikne mezinárodní organizace se složitou institucionální 

strukturou, v níž budou hrát důležitou roli orgány nadstátního charakteru.39  

 

Osud EPS závisel na dalším vývoji EOS. Z toho důvodu nebylo EPS ve středu 

pozornosti, hlavní debata v evropských zemích byla vedena o EOS, jehož nezdar 

znamenal též konec projektu na vytvoření EPS. Neúspěch plánu na vytvoření EOS a 

s ním spojeného EPS významně poznamenal vývoj evropské integrace v dalších 

letech a přístupy jednotlivých států. Ukázalo se, že plány na integraci a vytvoření 

nadstátního orgánu v oblasti zahraniční politiky a obrany nejsou reálné. 

Představovaly příliš zásadní zásah do oblastí, které byly tradičně považovány za 

výsadní sféru činnosti suverénního státu. Proto byly pro většinu zúčastněných států 

nepřijatelné.40 Integrační úsilí se poté soustředilo na ekonomickou oblast, kde přínosy 

sjednocování byly pro všechny zúčastněné státy zcela evidentní. Otázky zahraniční 

politiky a obrany nadále zůstaly v suverénní pravomoci členských států.  

2.6 Západoevropská unie 
  

S přijatelným řešením situace po krachu EOS přišli Britové, kteří navrhli 

oživení a rozšíření Bruselského paktu. Podpisem Severoatlantické smlouvy v roce 

1949 byl výkon vojenských závazků Západní unie převeden na Severoatlantickou 

alianci. Unie tak měla spíše formální charakter a byla co do významu zcela zastíněna 
                                                 
39 Měl být vytvořen dvoukomorový parlament, zřízeny Výkonná rada, Rada ministrů, Soudní dvůr a 
Hospodářská a sociální rada. Navržená institucionální struktura spojovala rozdílné integrační přístupy 
– konfederační a federační. Výkonná rada a přímo volitelná Sněmovna národů měly být orgány 
nadstátního typu, zatímco Rada ministrů měla charakter mezivládního orgánu. 
40 HAD, Miloslav; PIKNA, Bohumil. Druhý a třetí pilíř Evropské Unie, Praha: MZV ČR, 2001. 
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Aliancí. Na návrh britské strany byly k účasti v Bruselském paktu přizvány Itálie a 

SRN. Den po 20. říjnu 1954, kdy nabylo Německo opět suverenity, přistoupila SRN k 

Bruselské smlouvě, která se přejmenovala na Západoevropskou unii (Western 

European Union), formálně založenou podpisem Pařížských dohod 23. října 1954.41     

O další den později Severoatlantická rada schvaluje vstup Německa i do NATO.42               

5. května 1955 vstoupily Pařížské dohody v platnost a o čtyři dny později (přesně 10 

let po ukončení II. světové války v Evropě) se Německá spolková republika stala 

členským státem Severoatlantické aliance. 

 

ZEU přebírala některé funkce Bruselského paktu, včetně kontroly nad 

německou remilitarizací, a zejména pak závazek vzájemného poskytnutí pomoci v 

případě napadení. 43  Cestou dodatkového protokolu 44  byl Pakt doplněn o některé 

pravomoci v oblasti odzbrojení. Podpisem Pařížských dohod se Velká Británie 

zavázala udržovat svá vojska na kontinentě, západní okupační jednotky v SRN 

získaly spojenecký statut. Spolková republika dostala povolení k výstavbě 12 divizí 

národní armády 45 a k zahájení zbrojní výroby a její vláda byla uznána jako jediný 

představitel německého lidu.  

 

Základní ustanovení Bruselské smlouvy o kolektivní obraně členských zemí 

byla ponechána beze změny. O závazku automatického poskytnutí „veškeré vojenské 

pomoci“ spojenecké zemi v případě jejího napadení, obsaženém v článku V Smlouvy 

(viz výše) lze přitom konstatovat, že jde dále než závazky členských zemí 

Severoatlantické aliance, pakliže zavazují státy Aliance „jen“ k akci, jakou bude 

členský stát považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly. 

 

V preambuli pozměněné Bruselské smlouvy byla vypuštěna formulace                   

o rozhodnutí členských států „podniknout taková opatření, která mohou být 

                                                 
41 Základem ZEU nadále zůstala Bruselská smlouva o ekonomické, sociální a kulturní spolupráci a 
kolektivní sebeobraně z roku 1948. 
42 Jako reakce na tento vývoj vznikla bezprostředně poté, v roce 1955, Varšavská smlouva. 
43 Čl. IV Bruselské smlouvy (1948), čl. V ve znění pozměněném Protokolem o změně a doplnění 
Bruselské smlouvy, podepsaným v Paříži. 
44 Protokol č. III o kontrole zbrojení a jeho přílohy a Protokol č. IV o Úřadu Západoevropské unie pro 
kontrolu zbrojení. 
45 12 divizí bylo přímo podřízeno Nejvyššímu veliteli spojených ozbrojených sil NATO v Evropě. 
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považována za nutná, pro případ obnovení německé politiky agrese“ a byla nahrazena 

formulací o rozhodnutí členských států „podpořit jednotu a postupnou integraci 

Evropy“ („to promote the unity and to encourage the progressive integration of 

Europe“). Byl doplněn nový článek IV, který stanovil, že „při provádění této 

smlouvy budou Vysoké smluvní strany a veškeré orgány zřízené podle této smlouvy 

úzce spolupracovat s Organizací Severoatlantické smlouvy“. 46  Článek IV zvlášť 

uváděl, že je „nežádoucí překrývat se s činností vojenských štábů NATO“. 47 

V odkazech na Chartu OSN (viz výše) zůstala Smlouva nepozměněna.  

 

Organizace Severoatlantické smlouvy se stala v následujícím období primární 

obrannou a bezpečnostní organizací západoevropských států. De facto s výjimkou 

vojenské rehabilitace SRN a fungování ZEU jako pojítka mezi Velkou Británií a 

ekonomickými integračními uskupeními kontinentálních zemí neplnila 

Západoevropská unie až do konce studené války svoji funkci a postupně, přes 

politické pokusy o její reaktivaci v 80. letech, se záměrem vytvořit “společnou 

evropskou obrannou identitu” cestou harmonizace obranných politik členských států 

a posilováním evropského pilíře Severoatlantické aliance48, degradovala na formální a 

nepříliš akceschopnou organizaci.49  

2.7 Římské smlouvy 
 

25. března 1957 byly představiteli šesti západoevropských států, členů ESUO, 

podepsány smlouvy o Evropském hospodářském společenství (EHS) a Evropského 

společenství pro atomovou energii (EUROATOM), jež vstoupily v platnost prvého 

dne následujícího roku. Ve svém celku tvoří tyto spolu s Pařížskou smlouvou o 

ESUO tři základní právní a programové dokumenty evropské integrace. Doba však 

                                                 
46 „In the execution of the Treaty, the High Contracting Parties and any Organs established by Them 
under the Treaty shall work in close co-operation with the North Atlantic Treaty Organisation.“ 
47 „Recognising the undesirability of duplicating the military staffs of NATO“ 
48  Rozvoj evropského bezpečnostního pilíře byl přirozeně také ovlivněn teritoriálním vymezením 
NATO na základě čl. 5 Severoatlantické smlouvy, který by se mohl stát důvodem nepoužitelnosti 
NATO v evropských konfliktech. ZEU teritoriální omezení nemá, a proto bylo její použití pro řešení 
lokálních konfliktů považováno evropskými zeměmi za vhodnější. 
49 S výjimkou operace „Cleansweep“ v letech 1988 - 1990, kdy se síly ZEU podílely na odminování 
Perského zálivu po irácko-íránské válce, byla tato organizace z hlediska obrany a bezpečnosti pouze 
ojediněle využívána a její činnost se odehrávala spíše na politicko-vojenské úrovni. 
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ještě nebyla natolik zralá, aby se tyto zabývaly zahraničně politickými vztahy či 

bezpečnostními otázkami Evropských společenství (ES).50  

2.8 „Unie států“ - Plán Fouchet 
 

V šedesátých letech vývoj ZEU značně ovlivnila politika Francie pod vedením 

prezidenta Charlese de Gaulla (1958-1969), který nebyl přítelem nadnárodního 

Evropského hospodářského společenství (EHS), ale zároveň se domníval, že 

ekonomická integrace se bez té politické nemůže prohlubovat. Francouzský politik a 

„tvůrce“ dvou politických plánů z let 1961 – 1962, Christian Fouchet, navrhoval 

uzavřít „Smlouvu o unii států“. Tato politická unie (Union politique) měla fungovat 

zcela na bázi mezivládního rozhodování (tzv. „unie národů“ - l´Union des peuples 

européens - později se označení změnilo na „unii států“). Hlavním cílem bylo 

vytvoření Rady hlav států nebo ministrů zahraničních věcí, která měla rozhodovat na 

základě jednomyslnosti, a vytvoření stálého mezinárodního sekretariátu a čtyř stálých 

mezivládních výborů zodpovědných za zahraniční politiku, obranu, obchod a kulturu. 

Politická unie do své působnosti předpokládala začlenit i společnou bezpečnostní a 

především také obrannou politiku.51  

 

Fouchetův plán tak ovšem představoval značný odklon od zásad, jenž byly 

zakotveny v zakladatelských smlouvách o Evropských společenstvích, zejména ve 

smlouvě o EHS, která počítala s vytvářením nadstátních institucí a s rozhodováním na 

bázi kvalifikované většiny. Plán se setkal s odmítavým postojem ostatních členských 

zemí ES. Tyto státy nebyly ochotny k revizi základních smluv o Evropských 

společenstvích, zejména pokud jde o prvky nadstátní integrace.  S nedůvěrou se 

partneři Francouzů stavěli také k tomu, že by záležitosti obrany měly být v působnosti 

politické unie. Nejen, že by to ohrozilo transatlantické vazby na USA, což reálně 

hrozilo, neboť ani jeden z návrhů dostatečně nekonkretizoval vztah k NATO, ale ve 

                                                 
50 Smlouva o Evropských společenstvích (oficiální název Smlouva o zřízení společné Rady a společné 
Komise Evropských společenství) podepsaná 8. dubna 1965, vstoupila v platnost 1. července 1967            
a sloučila orgány do té doby existujících tří evropských společenství, které od té doby také začaly 
používat společný rozpočet. 
51 Statut de l'Union politique européenne (Plan Fouchet, 1961), art. 2: „L'Union a pour but… de 
renforcer, en coopération avec les autres nations libres, la sécurité des États membres contre toute 
agression grâce à l'adoption d'une politique commune de défense.“ 
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společenství, kde by chyběla Velká Británie, by Francie měla významně silnou 

pozici.52 Navíc plán na mezivládní politickou unii ohrožoval vývoj EHS vytvořeného 

na nadnárodním principu, neboť, jak Francie zřejmě předpokládala, politická unie tím, 

že by výstupy z ní měly vyšší právní sílu než ty z EHS, stala by se nadřazenou nad 

EHS, jemuž by reálně hrozilo druhořadé postavení. V neposlední řadě plán také 

ohrožoval SRN, která se spoléhala na americkou garanci bezpečnosti, proto kancléř 

Adenauer jakékoli protiamerické směřování Evropy odmítal. Za této situace Francie 

v roce 1963 od prosazování Fouchetova plánu upustila. Nicméně agenda, kterou měla 

Politická unie zajišťovat, představovala jistý posun k vytvoření evropské 

bezpečnostní i zahraniční politiky. Jediným výsledkem francouzské politiky z této 

doby bylo uzavření Smlouvy o přátelství mezi Francií a SRN v roce 1963. 

2.9 Evropská politická spolupráce  

V roce 1969 zástupci šesti států ES na summitu v Haagu vyjádřili vůli 

pokračovat v politické integraci Evropy. Praktickým projevem této vůle bylo přijetí 

tzv. Davignonovy zprávy (též Lucemburská zpráva) na lucemburském summitu v 

roce 1970. Tímto okamžikem začala Evropská politická spolupráce (La coopération 

politique européenne) v oblasti zahraniční politiky. Ta byla zcela vyňata z 

institucionálního rámce tehdejších Evropských společenství, neboť země chtěly 

minimalizovat vliv nadnárodních agend na tento nový typ spolupráce, který byl 

organizovaný čistě na mezistátním principu a současně byly vyloučeny všechny 

kontroverzní otázky týkající se obranných aspektů a vojenských akcí. 53  V této 

souvislosti je mnoha autory poukazováno na užívání termínu „bezpečnost“ a naopak 

absenci slova „obrana“ v dokumentech týkajících se EPS, což se projevilo především 

v textu Jednotného evropského aktu.54  Základem Evropské politické spolupráce byl 

závazek států ES „…vytvářet a formulovat evropskou zahraniční politiku“. Státy 

vyhlásily ochotu koordinovat politické a hospodářské aspekty bezpečnosti. 55  

                                                 
52 Aby se VB stala členem EHS bylo poprvé navrženo na půdě ZEU. De Gaullova Francie její dvakrát 
vstup vetovala, protože se obávala zvýšení amerického vlivu v Evropě. Problémem byly také závazky 
Británie k zemím Commonwealthu. VB tak vstoupila do Společenství až v roce 1973. 
53 O zahrnutí politických a ekonomických aspektů bezpečnosti (nikoliv však aspektů vojenských) do 
EPS rozhodl summit ES v červnu 1983 ve Stuttgartu. 
54 FIALA, Petr; PÍTROVÁ, Markéta. Evropská unie, Brno: CDK, 2003. 
55 Les objectifs de cette coopération sont les suivants : 
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Davignonova zpráva jako zakládající dokument stanovila určité základní cíle EPS 

(harmonizace stanovisek, sjednocování postojů a kde je to možné, společná 

rozhodnutí – „…harmonisation des points de vue, la concertation des attitudes et 

lorsque cela apparaîtra possible et souhaitable, des actions commune“) a za tímto 

účelem vybavila EPS určitými nástroji (konzultační schůzky ministrů zahraničních 

věcí připravované Politickým výborem složeným z politických ředitelů). Posílení 

spolupráce zemí Evropských společenství pak znamenalo přijetí druhé Davignonovy 

zprávy v Kodani v roce 1973. Došlo ke zvýšení frekvence vzájemných porad na 

úrovni ministrů zahraničních věcí i na úrovni Politického výboru.56 Členské státy 

měly více usilovat o společné přístupy.  

 

Evropská společenství začala vystupovat jako skupina států s koordinovanými 

stanovisky v rámci KBSE v Evropě i v OSN. Spolupráce však neměla pevnou 

strukturu a ani právní oporu v žádném smluvním dokumentu, navíc tento nedostatek 

právního rámce neumožňoval Evropským společenstvím reagovat na rychle se měnící 

mezinárodní vývoj. 

 

Postupně docházelo k pomalému sbližování EPS a ES, a to prostřednictvím 

Evropské komise (dále jen „Komise“), jež mohla být přítomna zasedání ministrů 

v rámci EPS. Původně byla Komise státy pouze informována v případě, že se některé 

projednávané otázky týkaly problematiky ES. Participace Komise na úrovni EPS 

přispěla i k tomu, že v rámci EPS nebyla přijímána opatření, jež by byla v rozporu s 

rozhodnutími členských států v rámci Společenství. Vytvoření Evropské rady 

v prosinci 1974 vedlo k dalšímu zlepšení a zefektivnění koordinace EPS a zároveň 

jejímu dalšímu propojení s ES. Orgán složený z hlav států a vlád členských států ES a 

předsedy Komise spolupracoval s Radou ministrů zasedajícími v rámci EPS, určoval 

obecnou orientaci zahraniční politiky členských států a svým způsobem ji tak 

                                                                                                                                           
- assurer par une information et des consultations régulières une meilleure compréhension mutuelle sur 
les grands problèmes de politique internationale; 
- renforcer leur solidarité en favorisant une harmonisation des points de vue, la concertation des 
attitudes et lorsque cela apparaîtra possible et souhaitable, des actions communes. 
56  Počet schůzek se měl zvýšit na 4 setkání za rok. Minimální komunikaci mezi ministerstvy 
zahraničních věcí členských států měla nadále zajišťovat skupina tzv. Evropská skupina dopisovatelů, 
jejíž členové sídlili v členských zemích a byli mezi sebou propojeni dálnopisným komunikačním 
systémem, tzv. COREU (Correspondence européenne).  
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zastřešoval. Na základě Londýnské zprávy z října 1981 byl zformován „orgán 

trojky“ - spojení tří za sebou jdoucích zemí pro vykonávání funkce předsednictví. 

Předsednictví vykonával jeden členský stát a každých šest měsíců přecházelo z jedné 

členské země na druhou. 

2.10 Jednotný evropský akt 
 

Již v době příprav mezivládní konference z roku 1986 svolané k reformě 

institucí ES zaznívaly názory, které navrhovaly klást větší důraz na harmonizaci 

politiky v oblasti bezpečnosti a rozvíjet spolupráci ve zbrojním průmyslu.57 JEA však 

především představoval završení EPS a vytvoření jednotné zahraničně-politické 

spolupráce (přesto však tato politika nebyla zakomponována do žádné rozšiřující 

smlouvy či deklarace). Do jeho přijetí bylo propojení mezi ES a EPS pouze 

neformální. Teprve v JEA v Hlavě III v článku 30 byly poprvé propojeny aktivity 

členských států prováděné pod hlavičkou EPS a agendou Společenství. 58  Kromě 

závazků v oblasti zahraniční politiky59 je především nutné z hlediska předmětu této 

práce zmínit problematiku bezpečnosti a obrany, která do této doby nebyla součástí 

žádného prohlášení. Zmíněna však byla pouze koordinace „politických a 

ekonomických aspektů bezpečnosti“ 60  a následné konstatování, že členské země 

mohou svou spolupráci prohloubit v rámci ZEU a NATO.61 K tomuto je nutno dodat, 

že samotná ustanovení stěžejního článku zůstávala pouze v rovině politického 

závazku, nekonkrétní a nejednoznačná, a tedy nevytvářely členským státům 

povinnosti. Jistým problémem se jevil i zvolený způsob financování, který 

předpokládal smíšené financování jak členskými státy, tak Společenstvím, a v němž 

                                                 
57 Tzv. Doogeův výbor (předseda výboru, irský senátor James Dooge) pověřený připravit k otázce 
reformy institucí ES konkrétní návrhy. 
58  Např. politické záležitosti EPS mohly bát pojednány také „v rámci politické spolupráce na 
zasedáních Rady ES“. (čl. 30 JEA) Komise byla označena jako orgán, který se na 
zahraničněpolitických otázkách „plně podílí“. (čl. 30 JEA) 
59 V článku 30 bylo konstatováno „úsilí o formulování a provádění evropské zahraniční politiky“, 
zmíněn závazek vyvarovat se „jakéhokoliv kroku nebo postoje. Který snižuje účinnost jejich 
soudržnosti v mezinárodních vztazích nebo mezinárodních organizacích“, a aby se zdržely „kladení 
překážek vytváření konsenzu a společným krokům, které by z něj mohly vyplynout“. 
60 Čl. 30 odst 6. (a): „Vysoké smluvní strany mají za to, že užší spolupráce v otázkách evropské   
bezpečnosti by podstatným způsobem přispěla k rozvíjení evropské identity v zahraničněpolitických 
záležitostech. Jsou ochotny úžeji koordinovat svá stanoviska k politickým a ekonomickým aspektům 
bezpečnosti.“ 
61 Čl. 30 odst 6. (c): „Nic v této hlavě není na překážku užší spolupráci v oblasti bezpečnosti mezi 
některými z Vysokých smluvních stran v rámci Západoevropské unie nebo Atlantické aliance.“ 
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se EPS samotné nedostávalo vlastních finančních prostředků. Členské státy byly 

zavázány přezkoumat pět let po vstupu Aktu v platnost nutnost revize hlavy III. 

K tomuto však došlo podstatně dříve.  

2.10.1 Zhodnocení EPS 
 

Na EPS můžeme v daném kontextu nahlížet pozitivně, pokud si uvědomíme, 

jak velkého pokroku oproti předchozímu vývoji bylo dosaženo v oblasti zahraniční 

spolupráce členských států. Kontroverzní témata, jak již bylo řečeno, jako obrana, 

byla předem z této mezivládní spolupráce vyloučena, což dovolovalo zúčastněným 

státům snadněji dosáhnout konsenzu v projednávané záležitosti. O úspěchu můžeme 

hovořit v případě tzv. evropsko – arabského dialogu v sedmdesátých letech, jehož 

vyvrcholením bylo přijetí tzv. Benátské deklarace (1980), jež zmiňovala právo 

Palestinců na domovinu. Státy ES dokázaly také koherentně vystupovat i v rámci 

Helsinského procesu, nebo také na půdě OSN. V době krátké války o Falklandy               

v r. 1982 bylo Společenství schopno zaujmout jednotné stanovisko a vzápětí po 

argentinské invazi na ostrovy přijalo deklaraci vyzývající Argentinu k opuštění 

ostrova doprovázenou rozhodnutím o zavedení sankcí. Na druhou stranu státy ES 

nebyly s to nalézt společný postoj v případě invaze SSSR do Afghánistánu v roce 

1979, islámské revoluce v Íránu, státy nedokázaly reagovat na vyhrocenou situaci 

v Jižní Africe v roce 1977.  

2.11 KBSE 
 

Tato největší regionální mezivládní organizace, sdružující k dnešnímu dni na 

55 států, především evropských, vznikla po několikaletém vyjednávacím procesu 

v roce 1975 podepsáním Helsinského závěrečného aktu (Helsinki Final Act) jako 

panevropské diplomatické multilaterální fórum řešící aktuální problémy v oblasti 

bezpečnosti, ekonomické spolupráce a lidských práv. Celý dokument však byl ve 

smyslu mezinárodního práva bez jakékoli závaznosti, tedy bez možnosti faktického 

vynucení jednotlivých závazků. Do roku 1990 fungovala KBSE jako série konferencí 

a schůzek, na nichž účastnické státy hodnotily implementaci dříve přijatých závazků a 

sjednávaly závazky nové. Během pařížské konference v roce 1990 se Konference 

začínala prosazovat jako skutečná strukturovaná organizace s jednotlivými 
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institucemi. Pařížská charta, jako závěrečný akt ohlásila ukončení studené války.  Již 

v Helsinském dokumentu z r. 1992 státy KBSE označily konferenci za regionální 

dohodu ve smyslu kapitoly VIII Charty OSN. V roce 1995 Konference 

transformovala v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE, 

Organisation for Security and Coopration in Europe, OSCE). Rozhodování OBSE 

jsou přijímána konsenzem a nemají právní, ale politickou závaznost. Základní 

metodou usnášení se v rámci OBSE je metoda konsenzu.62 Aktivity dnešní OBSE se 

v dnešní době zaměřují zejména na oblast vytváření norem pro chování států ve 

vojenské, humanitární, ekonomické a dalších oblastech, dále na kontrolu zbrojení a 

odzbrojení, předcházení konfliktům a preventivní diplomacii a postkonfliktní obnovu 

realizovanou zejména v rámci tzv. polních aktivit OBSE.  

 

Naděje, které z bezpečnostního hlediska byly vkládány do KBSE a později do 

OBSE, která byla považována za „nestrannou“ mezi západním či východním blokem, 

se postupně rozplynuly, protože široké členstvo, které ji tvořilo a tvoří, i členství zemí 

s nedemokratickým režimem, má příliš mnoho rozličných zájmů, což ovlivňuje i 

charakter přijímaných závazků. Po skončení studené války se snažila získat postavení 

významného pilíře evropské bezpečnosti. Ukázalo se však, že takovou sílu nemá. 

Nemohla konkurovat tradičním strukturám jako NATO, Evropská unie či 

Západoevropská unie. Její význam tedy nyní spočívá ve vzájemné kooperaci s dalšími 

evropskými strukturami. 

2.12 Zhodnocení vývoje do přijetí „Smlouvy o EU“ 
 

Na základě výše nastíněného vývoje vytváření evropské obranné a 

bezpečnostní identity lze konstatovat, že všechny plány evropských států po skončení 

druhé světové války do počátku 90 let zajistit západní části Evropy obranu, 

bezpečnost a mírové soužití vycházely z Charty OSN a tento dokument byl chápán 

jako základní stavební kámen světového řádu. Vědomi si omezených možností 

Organizace vyplývajících z bipolarity tehdejšího světa a nebezpečí, které 

představovala rozpínavá politika Sovětského svazu, byl státy využit čl. 51 Charty (viz 

                                                 
62  Výjimkou je hlasování bez ohledu na stát, který jasně a ve velkém rozsahu porušil závazky 
Konference, nebo princip tzv. smíru. 



 25 

výše) o právu kolektivní sebeobrany. Toto právo se zhmotnilo v založení organizací 

NATO a ZEU. Původní smlouvy Evropského společenství z roku 1952 a 1958 

neupravovaly, jak bylo zmíněno, spolupráci v bezpečnostní, resp. obranné a vojenské 

oblasti, přičemž evropská integrace se dále ubírala především ekonomickým směrem. 

Pokusy zavést politickou spolupráci ve vojenské oblasti ztroskotaly toliko na 

rozdílných zájmem jednotlivých států v oblasti týkající se tak citlivé otázky státní 

suverenity každého z nich, jakou bezesporu tato oblast byla, a neschopnosti 

dosáhnout v této problematice konsenzu. Tak skončil neúspěchem ambiciózní plán 

EOS, který z dnešního pohledu možná až příliš předběhl svou dobu. Úloha, jakou 

měla hrát Aliance v tomto obranném společenství, vůbec odráží zásadní postavení 

této organizace v rámci vývoje evropské obranné a bezpečnostní dimenze. Třeba 

v tomto smyslu zmínit zvláštní postavení Francie a její snahu o dominantní postavení 

na kontinentu a nalezení „vlastní cesty“, s čímž koresponduje jednak rozhodnutí 

jejího někdejšího prezidenta Charlese de Gaulla o vystoupení Francie z vojenských 

složek Aliance uprostřed studené války se Sovětským svazem v roce 1966, jež bylo 

motivováno snahou zachovat francouzskou vojenskou nezávislost na USA, tak 

iniciativy typu Fouchetova plánu, jejímž cílem bylo oslabení role NATO v Evropě i 

nadnárodní integrace v podobě EHS. Jakkoliv však bylo původně NATO chápáno 

jako instituce dočasná, stala se tato hlavním transatlantickým pilířem, bez něhož by 

západní Evropa mohla jen stěží odolat sovětskému nátlaku. Možná by se dalo 

uvažovat, jestli sama existence Severoatlantické aliance v Evropě nezpomalovala tak 

nutnou evropskou integraci ve vojenské oblasti, neboť „pojistka“ v podobě 

transatlantické smlouvy mohla být dostatečnou zárukou obrany v bipolárním světě 

pro západoevropské státy, které tak v této oblasti samy necítily naléhavou potřebu 

úzké spolupráce na kontinentě. S blížícím se koncem této doby si však naléhavost této 

spolupráce stále více uvědomovaly. 
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3. Společná zahraniční a bezpečnostní politika 

3.1  Maastrichtská smlouva 
 

Rozpad bipolárního světa v 90. letech a změněná geopolitická a bezpečnostní 

situace ovlivnila také přístup evropských států k otázkám obrany a bezpečnosti. 

Členské státy ES zahájily kroky také k užší spolupráci v oblasti zahraniční politiky a 

bezpečnosti, přičemž toto rozhodnutí hrát aktivnější a jednotnější roli v mezinárodní 

politice se odrazilo v nově navrženém integračním textu. Mezivládní konference 

členských států ES svolaná v roce 1989 se shodla v prosinci 1991 na uzavření 

Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). Smlouva byla podepsána 7. 

února 1992 v nizozemském Maastrichtu a po ratifikaci všemi členskými státy 

vstoupila v platnost 1. listopadu 1993. Jedná se o nejrozsáhlejší reformu Římských 

smluv, které patří k základům evropské integrace. Významně mělo být pokročeno 

v ekonomické integraci, především se však členské státy v článku J této dohody 

usnesly na prosazování a společné realizaci Společné zahraniční a bezpečnostní 

politiky.  

 

Členské státy nově vzniklé Evropské unie si tak v Maastrichtské smlouvě 

stanovily určité cíle - mj. v článku B Hlava I se uvádí, že Unie má v úmyslu 

"prosazovat svou identitu na mezinárodní scéně, zejména prováděním společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky" („to assert its identity on the international scene, 

in particular through the implementation of a common foreign and security policy“). 

Za tímto účelem byla V. hlava SEU, nazvaná Ustanovení o společné zahraniční a 

bezpečnostní politice, věnována nově vytvořené SZBP EU. Hlava V. SEU nahradila 

hlavu III. JEA o evropské spolupráci v oblasti zahraniční politiky.  

 

Smlouva o EU dále ve výše zmíněném článku stanovila, že „společná 

zahraniční a bezpečnostní politika bude zahrnovat všechny otázky, které mají vztah k 

bezpečnosti Unie, včetně eventuálního formování společné obranné politiky, což by 

mohlo časem vést ke společné obraně" („The common foreign and security policy 

shall include all questions related to the security of the Union, including the eventual 

framing of a common defence policy, which might in time lead to a common 
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defence.“). (srov. čl. B Smlouvy). Tato formulace přesahuje úpravu, kterou obsahoval 

JEA, kde smluvní strany JEA byly pouze ochotny „úžeji koordinovat svá stanoviska k 

politickým a ekonomickým aspektům bezpečnosti“. 

 

Členské státy Evropské unie spolu definovaly základní cíle SZBP v článku J.1 

Smlouvy o EU. 63  Šlo o zabezpečení společných hodnot, základních zájmů a 

nezávislosti Unie, posílení bezpečnosti Unie a jejich členských států ve všech 

směrech. Cíl chránit mír a posilovat mezinárodní bezpečnost i s principy Charty OSN, 

jakož i s principy helsinského Závěrečného aktu a cíli Pařížské charty, podporovat 

mezinárodní spolupráci a rozvíjet a upevňovat demokracii a právní stát a respektování 

lidských práv a základních svobod. V rámci SZBP tak byla EU oprávněna vystupovat 

pro příště na mezinárodní scéně jedním hlasem a vyjadřovala svou pozici k závažným 

otázkám mezinárodních vztahů, k ozbrojeným konfliktům, lidským právům a dalším 

aktuálním otázkám.64 

3.1.2 Rozhodování 
 

V systému třípilířové konstrukce, která byla Smlouvou vytvořena, 

představovala SZBP druhý pilíř, specifický svým mezivládním charakterem, na rozdíl 

od prvního pilíře 65 , kde agendy vyřizují instituce EU samy, neboť na ně byla 

členskými státy delegována část jejich pravomocí. Vztahy založené Maastrichtskou 

smlouvou mezi členskými státy a Unií pro oblast SZBP jsou regulovány obecným 

mezinárodním právem s tím, že jejich interpretace a aplikace se řídí Vídeňskou 

úmluvou o smluvním právu. Při provádění a prosazování SZBP byla role jednotlivých 

                                                 
63 -  to safeguard the common values, fundamental interests and independence of the Union;  
    -  to strengthen the security of the Union and its Member States in all ways;  
    - to preserve peace and strengthen international security, in accordance with the principles of the   

United Nations Charter as well as the principles of the Helsinki Final Act and the objectives of the 
Paris Charter;  

    -  to promote international cooperation;  
 - to develop and consolidate democracy and the rule of law, and respect for human rights and 

fundamental freedoms. 
64 Smysluplnost obecných politických cílů v oblasti obrany nalomila dvě ustanovení článku J.4.  Odst. 
třetí explicitně zabraňuje hlasování kvalifikovanou většinou, které s sebou přináší přesun pravomocí 
z členských států na Unii. V odst. čtvrtém se SZBP zavazuje nebýt „na újmu zvláštnímu charakteru 

bezpečnostní a obranné politiky určitých členských států a „respektovat závazky určitých členských 
států podle Severoatlantické smlouvy.“   
65 Tvořen třemi Evropskými společenstvími (viz. výše) nazývanými po vstupu Maastrichtské dohody 
v platnost Evropským společenstvím. Třetí pilíř zahrnuje spolupráci v oblasti justice a vnitřních věcí. 
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institucí EU v hlavě V. přehledně určena a v zásadě potvrzovala praxi, která se 

vytvořila v rámci předchozí EPS, i když některé institucionální aspekty byly změněny. 

 

Byla to Evropská rada66 spolu s předsednickým státem, která byla pověřena 

definováním principů a všeobecných směrnic pro SZBP (čl. J.8. Smlouvy). 

Předsedající stát zastupuje EU, odpovídá za vedení společných akcí a reprezentaci 

společných postojů na mezinárodních fórech (viz. níže). Podle Smlouvy vykonává 

předsednický stát své úkoly za asistence dalších členů trojky (předchozí  a budoucí 

předsednická země) a Komise, která je do SZBP „plně zapojena“. (čl. J.5 Smlouvy) 

 

Hlavním aktérem je v rámci SZBP Rada Evropské Unie (dále jen „Rada“).67 

Ministři zahraničních věcí mají za úkol přijímat nezbytná opatření, provádět politiku 

SZBP a zajišťovat její jednotu, soudržnost a účinnost postupů“ (čl. J.8. Smlouvy). 

Rada rozhodovala na základě jednomyslnosti s výjimkou procedurálních otázek, na 

něž platila zásada rozhodování kvalifikovanou většinou. 68  Kvalifikovaná většina 

mohla být v Radě použita pouze tehdy, když se hlasovalo o konkrétních částech 

takové společné akce (viz. níže), která byla již předtím schválena jednomyslným 

hlasováním Rady (čl. J.3 odst. 2 Smlouvy o EU). 

 

Konkrétně bylo také vymezeno postavení Evropského parlamentu. Jeho 

názory mají být „náležitě brány do úvahy“, předsedající stát s ním má konzultovat 

„hlavní aspekty a základní alternativy“ SZBP a Parlament má být rovněž pravidelně 

informován Komisí a Radou. Evropský parlament má kromě toho právo Radu 

interpelovat a dávat jí doporučení. Jeho povinností je uspořádat každoročně diskusi o 

dosažených výsledcích SZBP. (čl. J.7 Smlouvy). 

                                                 
66 Vrcholná schůzka nejvyšších státních a vládních představitelů členských států EU. 
67 Původní název zněl Rada ministrů. Představitelé členských států se mění podle projednávaného 
programu, takže to mohou být jednotliví ministři podle sektorové působnosti. Pokud se Rada zabývá 
společnou politikou EU, jsou jejími členy ministři zahraničních členských států (Conseil Affaires 
générales).  
68 Aby nedošlo k úplné blokaci II. pilíře, musely státy vzít v potaz zásadní odpor Velké Británie, čímž 
nedošlo k zakotvení kvalifikované většiny do textu Smlouvy. Deklarace o hlasování, č. 28 tak 
obsahovala vyjádření, že státy nebudou trvat na jednomyslnosti v případě, že se ukáže, že pro přijetí 
příslušného rozhodnutí by bylo dosaženo kvalifikované většiny. Nutno podotknout, že v rámci 
deklarace postrádá toto ustanovení právní závaznost.  
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3.1.3 Otázka kontroly      
 

Jelikož byl druhý pilíř svým mezivládním charakterem vyčleněn 

z komunitárního práva, nedostávalo se Evropskému soudnímu dvoru pro tuto oblast 

jurisdikce. Problematika kontroly byla částečně řešena v čl. J.7 Smlouvy o EU 

zapojením Evropského parlamentusdo kontrolního procesu, s nímž úřadující předseda 

EU konzultuje utváření hlavních aspektů SZBP a stanoviska Parlamentu mají být 

řádně brána v úvahu („the views of the European Parliament are duly taken into 

consideration“). Parlament je informován o výsledcích dosažených v oblasti SZBP.  

 

SZBP zdůrazňovala spíše svůj politický než právní charakter, což mělo za 

následek obcházení dohodnutých pravidel členskými státy EU ve chvíli, kdy se zdálo 

být  pravděpodobné, že shody všech členských států nebude dosaženo.69 Povinnost 

konzultovat si některé státy interpretovaly jen jako povinnost informovat Evropský 

parlament, avšak bez odpovídající zpětné vazby. Využití tohoto hlavního nástroje 

kontroly, ale stejně tak i dalších forem dohledu Evropského parlamentu nad SZBP, 

tak bylo závislé na konkrétní předsednické zemi.70  

3.1.4 Zhodnocení Maastrichtské a smlouvy 
 

Úprava Smlouvy o EU neumožňovala Evropské unii vystupovat na 

mezinárodní scéně dostatečně operativně a pružně. Spolu tímto se operativní postupy 

jevily jako složité. Členské země měly (a nadále často mají) rozličné zájmy i 

představy o těsnosti jejich spolupráce v oblasti SZBP a i v momentech, kdy měla 

většina států jasně definovaný postoj, bylo v důsledku prosazované zásady 

jednomyslnosti obtížné, ne-li nemožné, aby Unie efektivně vystupovala v oblastech, 

které si předsevzala. Státy se nerady vzdávaly své suverenity na tomto úseku, což se 

projevovalo v pestrosti jejich postojů při nastalých krizích, které se na mezinárodním 

                                                 
69 Jako vhodný příklad slouží fungování tzv. kontaktní skupiny pro bývalou Jugoslávii - neformálního 
tělesa stojící mimo mezinárodní právo, jež přitom však fakticky ze zákulisí rozhodovalo o bývalé 
Jugoslávii od svého vzniku v polovině 90. let. Je současnou obdobou koncertu velmocí (Spojené státy, 
Velkou Británii, Francii, Německo a Itálii). 
70 FIALA, Petr; PÍTROVÁ, Markéta. Evropská unie, Brno: CDK, 2003. 
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poli objevovaly, např. válka v Perském zálivu71 či ozbrojený konflikt v Jugoslávii 

(např. nekoordinované uznávání bývalých jugoslávských republik či nejednotný 

postoj vůči Miloševičově režimu).  

 

Zvolené nástroje, jež byly Unii k dispozici, se ukázaly jako nedostačující, 

pokud Unii prakticky neumožňovaly deklarovat její dlouhodobé zájmy a prosazovat 

je s využitím prostředků, které měla k dispozici. 72  Tehdejší spolupráce členských 

států ES v oblasti zahraniční spolupráce postrádala také nástroje vojenské. Bylo třeba 

jasněji a jednotněji prezentovat Unii při jednáních s třetími subjekty.  

3.2 Amsterodamská smlouva 
 

Určitý výraznější posun SZBP, co do jejího přijímání, tak i promítání do praxe, 

nastává až ve druhé polovině 90. let, zejména v souvislosti s Amsterodamskou 

smlouvou z června 1997  (v platnost vstoupila 1. května 1999). K posouzení 

veškerých nedostatků dosavadní úpravy a zkvalitnění právního rámce SZBP využila 

Unie mezivládní konferenci členských států v Amsterodamu. 

 
Již v sedmdesátých letech si Henry Kissinger postěžoval na neexistenci 

jednoho telefonního čísla, na které by mohl zavolat v případě potřeby, především 

proto, že za Evropu mluví mnoho jejich různých představitelů, ale žádný z nich nemá 

autoritu vyjednávat a přijímat rozhodnutí. EU, vědoma si tohoto dlouhodobého 

problému, v revidované Smlouvě o EU v čl. 26 (ex-čl. J.15) zakotvila funkci 

Vysokého zmocněnce pro zahraniční a bezpečnostní politiku, kterou sloučila s již 

existující funkcí generálního tajemníka Rady EU. Jeho úkolem je přispívat  

k formulování, přípravě a provádění rozhodnutí týkajících se politiky, případně vede 

jménem Rady na žádost předsedajícího politický dialog s třetími stranami. Vysokému 

zmocněnci nově slouží útvar pro politické plánování a včasné varování.  

 

                                                 
71 Například po irácké invazi do Kuvajtu v srpnu 1990 členské státy ES jednotně podpořily uvalení 
ropného embarga a sankcí OSN na Irák. V další fázi této krize zahrnující robustní vojenskou akci však 
tato jednota vymizela. 
72 HAD, Miloslav; PIKNA, Bohumil. Druhý a třetí pilíř Evropské Unie, Praha: MZV ČR, 2001. 
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Útvar pro politické plánování a včasné varování (Policy Planning and Early 

Warning Unit, PPEW) pod vedením Vysokého zmocněnce sleduje a hodnotí vývoj v 

oblastech důležitých pro SZBP. Svůj právní základ má v deklaraci č. 6 přiložené k 

Amsterodamské smlouvě. PPEW měl mimo jiné za cíl zajistit plnou koherenci s 

vnější hospodářskou a rozvojovou politikou EU navázat náležitou spolupráci s 

Komisí. 

 

Za SZBP je z institucionálního hlediska odpovědná Evropská rada. Podle čl. 

13 ex-čl. J.15 revidované Smlouvy o EU však Rada „zajišťuje jednotu, soudržnost a 

účinnost postupu Unie“. V otázkách  SZBP má Unii nadále zastupovat v pravidelných 

pololetních intervalech předsednická země, která bude také odpovědná za uskutečnění 

přijatých rozhodnutí. Dosavadní působení „trojky“ tak bylo redukováno na 

„dvojku“ v podobě stávajícího a budoucího předsedy („Předsedajícímu při plnění 

těchto úkolů pomáhá v případě potřeby příští předsedající členský stát“,  čl. 18 ex-čl. 

J.8). Při své činnosti spolupracují s Komisí (její postavení bylo tedy zachováno) a 

s Vysokým představitelem.  

 

Pokrok byl učiněn i ve vnímání obranné politiky, která dostala opět o trochu 

jasnější kontury. Již zmíněná dosavadní formulace, předpokládající „dlouhodobé 

vymezování společné obranné politiky, byla nahrazena jejím 

„postupným“ budováním v čl. 2 ex-čl. B revidované Smlouvy o EU. Tento článek  

odkazoval na čl. 17 ex-čl. J.7 „Bezpečnostní a obranná politika“, kde se Unie hlásí k 

„postupnému vymezování rámce společné obranné politiky,… které by mohlo vést ke 

společné obraně, rozhodne-li tak Evropská rada.“ Podle stejného článku „Unie 

napomáhá užším institucionálním vztahům ZEU se zřetelem na možnost začlenění 

ZEU do EU, rozhodne-li tak Evropská rada." 

3.3 Problematika financovaní SZBP  
 

Vzhledem k tomu, že předcházející EPS nevykazovala téměř žádné významné 

finanční náklady, nemělo Společenství s takovým způsobem financování valné 

zkušenosti, což se nejspíše odrazilo i v ustanoveních  Maastrichtské smlouvy. SZBP 

již ze své podstaty postrádá jakékoliv vlastní příjmy a stanovený způsob vytvářel od 
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počátku více komplikací, než aby zajišťoval její efektivní chod.  Tato společná 

politika byla financována buď z rozpočtu členských států, nebo z rozpočtu 

Společenství, přičemž konkrétní způsob byl zvolen ad hoc případ od případu. 

Rozlišovány byly administrativní a operativní výdaje. Prvně jmenované jsou náklady 

vzniklé „z ustanovení týkajících se oblastí“ uvedených v hlavě V, operativní náklady 

tvoří takové, které vznikají „prováděním těchto ustanovení“ a předpokládaly i 

spoluúčast států. 

 

Přesnější vymezení hrazení výdajů bylo později zakotveno v Amsterodamské 

smlouvě. Operace SZBP, jak administrativní, tak operativní, budou společně 

financovány z rozpočtu Společenství, vyjma operací obranného nebo vojenského 

charakteru. Tyto výdaje jsou pak předmětem klasické rozpočtové procedury. Rada 

však také může jednomyslně rozhodnout o vyloučení některých záležitostí 

z takovéhoto způsobu financování, i když se nejedná o vojenské či obranné akce. Ve 

zbylých případech připadá financování na členské státy a každý, kdo se nezdrží 

hlasování podle čl. 23, je povolán k takovému hrazení výdajů, který odpovídá výši 

jeho hrubého domácího produktu, a to opět pouze v případě, že Rada nerozhodne 

jednomyslně jinak. (čl. 28 ex-čl. J.18) 

 

To, že systém financování je napojen na rozpočet Společenství, jenž je 

v kompetenci Parlamentu – supranacionálního orgánu, však vytváří další otázky 

ohledně exkluzivity druhého pilíře, založeném na mezivládním rozhodování. Logicky 

následuje i otázka kontroly, neboť Účetní dvůr, Parlament i ESD jsou v důsledku 

povahy druhého pilíře z kontroly vyloučeny. S nelibostí nesou některé členské státy 

fakt, že dochází k čerpání peněz ze společného rozpočtu Společenství společnou 

politikou, která stojí mimo komunitární strukturu a je především jejím unijním 

zastřešením. Na druhou stranu si lze těžko představit, že by státy uvítaly zakotvení 

kompletního financování SZBP svými národními rozpočty a řekněme, že tato nechuť 

se ve výsledné podobě financování odráží více. Dohodnutý systém je tak, stejně jako 

celá dosavadní konstrukce druhého pilíře, opět kompromisem, kdy ne všechny státy 

přistupují ke společným akcím SZBP jednotně. 
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3.4 Nástroje SZBP 
 

SZBP není vybavena právními instrumenty (např. směrnice či nařízení), které 

existují jako součást komunitární legislativy pro provádění společných politik. 

S ohledem na citlivost zahraničněpolitických a bezpečnostních otázek si spolupráce 

zachovává mezivládní charakter a rozhodnutí jsou až na výjimky přijímána 

jednomyslně. K provádění opatření SZBP definuje Smlouva o EU pravomoci, 

nástroje, formy a postupy řízení. Kromě „systematických“ prostředků spolupráce, kde 

Smlouva o EU předpokládala vedení konzultací a vzájemná informovanost členských 

zemí (čl. 16 ex-čl. J.6), spolupráce diplomatických a konzulárních zastoupení včetně 

misí u mezinárodních organizací a informační povinnost vůči ostatním členských 

státům tam nezastoupených (čl. 19 ex-čl. J.9) a zastoupení Komise, upravovala 

Smlouva o EU další dva nově vzniklé nástroje, a to tzv. společný postoj (common 

positions) a společné akce (joint action). Spolu s obecnými směry a zásadami, 

společnými strategiemi a rozhodnutími patří tyto mezi jednostranné právní akty SZBP. 

Mezi konkrétní nástroje dále patří mezinárodní dohody se třetími státy, deklarace a 

kontakty se třetími zeměmi. 

 

3.4.1 Obecné směry a zásady (guidelines and principles) 

 
Tyto vymezuje Evropská rada včetně záležitostí, které mají vliv na obranu, 

jejich provedení pak Rada. Jedná se o nejobecnější akty druhého pilíře, kde národní 

zájmy jednotlivých členských států jsou konzultovány a formulovány do podoby 

zásad a obecných směrů SZBP. Nemají jasně předepsanou formu, přičemž někdy pod 

tímto označením je nalezneme zřídka. 73  Nejčastěji jsou obsažena v tzv. závěrech 

předsednictví ze zasedání Evropské rady.74 

 

3.4.2 Společné strategie (common strategies)  
 

Činnost Unie v oblastech, v nichž mají členské státy „důležité společné 

zájmy“ a nástroj, který „vymezuje své cíle, dobu trvání a prostředky, které Unie a 

                                                 
73 Např. obecné směry politiky vůči Ukrajině 
74 SVOBODA, Petr. Právo vnějších vztahů Evropské unie. Praha: Linde, 2007. 
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členské státy dají k dispozici“. Takto byl v Amsterodamské smlouvě (čl. 13 ex-čl. J.3  

revidované Smlouvy o EU) zakotven nový nástroj SZBP. Rada doporučuje společné 

strategie Evropské radě, která je přijímá na základě jednomyslnosti. Prováděny jsou 

Radou přijímáním společných postojů a akcí. Ve vztahu k obecným směrům se od 

těchto nemusí strategie nutně odvíjet, naopak obecné směry z nich mohou implicitně 

vyplývat.75 V Lisabonské smlouvě je společní strategie z nástrojů SZBP již vypuštěna. 

 

3.4.3 Společné akce (joint action) 

 
Významným projevem rodící se tendence zvýraznit vlastní identitu nejen 

v oblasti zahraniční politiky, ale i obrany EU se staly tzv. společné akce, které 

vytvořily legální rámec pro možnou projekci síly za hranice Unie. Tak se mohla EU 

lépe a jednotněji prezentovat jako globální hráč světové politiky.76 Smlouva o EU 

uvádí, že akce jsou přijímány na úrovni Rady ministrů, přičemž tak Rada činí na 

základě obecných doporučení Evropské rady. Při vymezení oblastí aplikace se 

Smlouva o EU omezovala na ustanovení, podle kterého jsou akce prováděny „v 

oblastech důležitých společných zájmů“ 77
. Po amsterodamské revizi Smlouvy 

společná akce „slouží k řešení specifických situací, při nichž se operační akce ze 

strany Unie požaduje za žádoucí“ („where operational action by the Union is deemed 

to be required“) a „stanoví své cíle, rozsah, prostředky, které dostane Unie k dispozici 

a je-li to nezbytné dobu trvání a podmínky svého provádění.“ (čl. 14 ex-čl. J.4) 

Závaznost takového nástroje pramení přímo z textu Smlouvy – „Společné akce 

zavazují členské státy při zaujímání postojů a při provádění jejich činnosti.“ (odst. 3 

téhož článku).  

 

Pokud jsou jednotlivé úkoly uskutečňované společnou akcí stanoveny přímo 

Radou, je pro přijetí tohoto „samostatného opatření“ nutná jednomyslnost. Až 

následné prováděcí opatření lze přijmout kvalifikovanou většinou. (čl. 23 (1) ex-čl. 
                                                 
75 Společné strategie souvisejí s evropskou politikou sousedství. 
76 SHABU, Martin. Vývoj bezpečnostní a obranné dimenze Evropské unie v 90. letech, Asociace pro 
mezinárodní otázky. 2002. Dostupné z http://www.amo.cz/publikace/vyvoj-bezpecnostni-a-obranne-
dimenze-evropske-unie-v-90-letech.html.   
77 Jednou ze specifikací  bylo přijetí výčtu priorit společných akcí na zasedání Evropské rady v Bruselu, 
které se konalo 29.10.1993. V seznamu bylo jako klíčové uvedeno dosažení stability a míru v Evropě, 
soustředění pozornosti na Střední východ, jižní Afriku, oblast bývalé Jugoslávie a Rusko.  



 35 

J.13) Pokud jde o tzv. navazující opatření, tedy takové, které Rada přijímá na základě 

společné strategie (společné akce, společný postoj ale i jiná rozhodnutí), předtím již 

jednomyslně přijaté Radou, stačí podle odst. 2 čl. 23 (ex-čl. J.13) většina 

kvalifikovaná. Rozhodnutí podle tohoto odstavce Smlouvy o EU pak má specificky 

povahu aktu prováděcího. 

 

Společné akce, stejně jako společné postoje, se nevztahují na vlastní 

zahraniční politiku členských států, avšak všude tam, kde existuje nějaký plán na 

přijetí národního postoje nebo národní akce podle společného postupu, musí být tato 

opatření podle čl. J.3 (5) v předstihu projednána v Radě. 78  Pokud by však došlo 

k naléhavé změně mezinárodní situace, jsou státy podle Smlouvy o EU oprávněny k 

„učinění nezbytných naléhavých opatření“ a zároveň o tomto neprodleně informují 

Radu. Státy mohou také jednat jinak, pokud při provádění akce některý z nich narazí 

na „zásadní potíže“. Rada EU bude hledat vhodné řešení, které vyhovuje státu, aniž 

by narušila cíle nebo účinnost takovéto akce. 

 

Členské státy jsou v tomto smyslu v čl. J.1 (4) Smlouvy o EU také vyzvány, 

aby „podporovaly unijní vnější a zahraniční bezpečnostní politiku, aktivně a bez 

výhrad, v duchu loajality a vzájemné solidarity“. Amsterodamská smlouva doplnila 

ustanovení o závazek spolupracovat „na rozšiřování a posilování své vzájemné 

politické solidarity“. Na toto ustanovení dále navazuje závazek států „vyvarovat se 

jakékoliv akce, která je v rozporu se zájmy Unie nebo může snižovat její působivost 

jako soudržné síly v mezinárodních vztazích“.79 (čl. 11 ex-čl. J.1 revidované Smlouvy 

o EU) Rada zajistí, že budou tyto principy plněny. Nevyplývá tedy přímá závaznost 

akcí pro Společenství, avšak výše zmíněné povinnosti vedou k nutnému souladu 

společných akcí a politik Společenství. 

 

Požadavek jednomyslnosti při hlasování byl v rámci větší efektivity částečně 

doplněn novým způsobem hlasování, tzv. konstruktivní absencí, jež byla zavedena 

                                                 
78 HÝBNEROVÁ, Stanislava. Společná zahraniční a bezpečnostní politika a evropská bezpečnostní a 
obranná politika EU: výzvy, možnosti a meze. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica. 2005, no 3. 
79 „They shall refrain from any action which is contrary to the interests of the Union or likely to impair 
its effectiveness as a cohesive force in international relations.“ 
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Amsterodamskou smlouvou. To dalo členskému státu možnost vyslovit svůj případný 

nesouhlas s projednávanou aktivitou Společenství v rámci SZBP, avšak aby zároveň 

jeho negativní postoj neohrozil její přijmutí. Člen Rady, a v součtu maximálně takový 

počet států disponujících v Radě svými váženými hlasy jednou třetinou80, se může 

s odkazem na čl. 23 revidované Smlouvy o EU zdržet hlasování. V případě, že je však 

rozhodnutí přijato, je tento stát povinen zdržet se v duchu vzájemné solidarity 

„jakékoli akce, která by se mohla dostat do rozporu s akcí Unie, založené na takovém 

rozhodnutí, nebo jí bránit“ („the Member State concerned shall refrain from any 

action likely to conflict with or impede Union action based on that decision“), 

současně musí akceptovat fakt, že rozhodnutí zavazuje EU jako celek. Dotčený stát 

tedy není přijatým rozhodnutím vázán a nemusí se jím řídit, nezbavuje se ale 

povinnosti k finanční spoluúčasti na takovémto rozhodnutí (s výjimkou vojenských 

nebo obranných záležitostí).  

 

Užití kvalifikované většiny však není samozřejmé, nadále zůstalo zachováno 

právo veta a revidovaná Smlouva o EU v tomto smyslu připouští, aby se některý 

s členských států vyslovil proti přijetí rozhodnutí kvalifikovanou většinou, a to z 

„důležitých důvodů národního zájmu“ („for important and stated reasons of national 

policy“). Ministři zastoupení v Radě pak „můžou kvalifikovanou většinou požádat, 

aby záležitost byla postoupena Evropské radě k jednomyslnému rozhodnutí“. (čl. 23 

ex-čl. J.13) 

 

Společná akce může být v praxi vyjádřena v různorodých formách, ať už 

hospodářskými sankcemi, mírovými operacemi nebo politickými rezolucemi. 

Společné akce, taktéž společné postoje (viz. dále), jsou publikovány v Úředním 

věstníku Evropských společenství (Official Journal of the European Union) řady L – 

závazné akty, i tím je dána jejich závaznost.  

 

 

 

                                                 
80 Podle článku 205 odst. 2 Smlouvy o založení ES ve znění Smlouvy z Nice. 
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3.4.4 Společný postoj (common position) 
 

Ustanovení článku J.2  Smlouvy o EU pouze uvádí, že postoj je Radou 

přijímán „kdykoliv to bude považovat za nezbytné“. Bližší specifikaci přinesla 

Amsterodamská smlouva definující společný postoj jako „přístup Unie ke konkrétní 

záležitosti geografické nebo tematické oblasti“ („the approach of the Union to                 

a particular matter of a geographical or thematic nature“) (čl. 15 ex-čl. J.5 Smlouvy 

o EU). Podle stejného článku mají členské státy „zajistit, aby jejich národní politiky 

byly v souladu se společnými postoji.81   

 

Ve společných postojích jsou vyjadřována stanoviska EU vůči konkrétním            

a aktuálním otázkám. Jsou namířeny vůči třetímu státu nebo vůči konkrétní události 

či problému. Velká většina těchto společných postojů byla věnována situaci na 

Balkáně, další se týkají jiných regionů a oblastí společného zájmu (např. biologické a 

chemické zbraně). Během prvních tří let od konstituování SZBP bylo přijato 68 

společných postojů nebo akcí k rozmanitým otázkám. Na základě rozboru 

provedeného M. Koskenniemi lze společné postoje přijaté Radou v letech rozdělit do 

několika skupin. 82  Tu nejpočetnější představují realizace rozhodnutí Rady 

bezpečnosti OSN o ekonomických sankcích. Cílem další skupiny společných postojů 

bylo vyhlášení zbrojního embarga na konkrétní země (Barmu, Nigérii a Afghánistán) 

nezávisle na rozhodnutích RB. Třetí skupina sloužila především k zajištění sladění 

postupů členských států na mezinárodních konferencích a čtvrtá, podobného 

charakteru, formulovala koordinaci ve vztahu ke třetím zemím nebo krizovým 

situacím (např. vůči Rwandě, Ukrajině, Angole, Východnímu Timoru, Kubě, 

Barmě83). Postupně se agenda společných postojů rozšířila o oblast protiteroristických 

                                                 
81 Právní závaznost takovýchto postojů můžeme mimo jiné vyvodit i Vídeňské úmluvy o smluvním 
právu (čl. 2 (1) a), pakliže jakýkoliv typ a forma konsenzu dosaženého v Radě, pokud vyžaduje splnění 
určitých požadavků, a tento záměr je možné jednoznačně odvodit z příslušného kontextu, může být 
uplatňován vůči členskému státu jako právní závazek. (Hýbnerová 2005) 
82 KOSKENNIEMI, Martti.: International Law Aspects of the Common Foreign and Security Policy. 
In International Law Aspects of the European Union. Hague: Kluwer Law International, 1998. 
83  Council Common Position 2005/340/CFSP of 25 April 2005 Extending Restrictive Measures 
Against Burma/Myanmar and Amending Common Position 2004/423/CFSP. 
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aktivit.84  Podle autora však žádný z těchto instrumentů nestanovil pevná pravidla 

chování s tím, že i politické povinnosti, které určuje, jsou velmi měkké.  

 

Z úvodu výkladu o společných postojích je patrné jejich obecnější vymezení, 

účelem shodné směřování oproti společným akcím, které představují konkrétní 

činnost, a tedy úkolem společného postoje, jakožto obecnějšího nástroje, bude spíše 

formování právního rámce či základu pro konzistentní postup států a Komise85 ve 

vnějších vztazích. Pravidla přijímání společných postojů jsou přesto stejná s pravidly 

pro společné akce. 

 

Institut společného postoje, také umožňuje EU vytvářet nátlak na jiné subjekty 

mezinárodních vztahů, a to formou hospodářských sankcí, které jsou i vzhledem 

k reálné ekonomické síle EU často využívány. Hospodářské sankce jsou specifickým 

prováděcím aktem ke společnému postoji. Podle článku 301 SES zavede Rada na 

návrh Komise taková nezbytná opatření vždy, když o tom ve společném postoji Rada 

EU rozhodne. Komise je přitom společným postojem Rady EU vázána. Společný 

postoj týkající se hospodářských sankcí je tedy jediným typem rozhodnutí SZBP, 

který podléhá soudní kontrole Evropského soudního dvora. 86  Rozhodnutí                         

o společných postojích přijímá Rada jednomyslně, přičemž odpovědnost za 

implementaci těchto sankcí (zbrojní embarga, cestovní restrikce) leží na jednotlivých 

členských státech. 

3.4.5 Mezinárodní dohody 
 

EU má podle čl. 24 ex-čl. J.14 v rámci SZBP právo uzavírat mezinárodní 

dohody se třetími státy. Zahájením a vedením příslušných jednání může být Radou 

pověřen předsednický stát, kterému v jednáních pomáhá Vysoký přestavitel pro 

                                                 
84 Např. Common position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism, 
Common Positions 2003/495/CFSP and 2003/735/CFSP on restrictive measures in relation to Iraq. 
85 Komise v ustanovení o společném postoji zmíněna není, její participaci šlo minimálně dovodit 
z obecného ustanovení o úloze Komise v SZBP v čl. 27 ex-čl. J.17 revidované Smlouvy o EU. 
86 Nemůže se tak opakovat poněkud absurdní situace z roku 1991, kdy ministři zahraničí ES v rámci 
tehdejší EPS rozhodli o uvalení embarga proti Haiti, avšak Komise, která v takovém opatření viděla 
porušení Smlouvy z Lomé, odmítla vypracovat příslušný návrh a nechala zamýšlenou operaci 
ztroskotat. 
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SZBP a Komise.87 Dohody jsou uzavírány Radou na doporučení předsednického státu, 

a to jménem EU, ačkoliv v žádném dokumentu EU až do návrhu Ústavy pro Evropu 

právní subjektivita EU definována není. V kontextu s revidovaným ustanovením 

konstituujícím čl. 1, dle kterého „touto smlouvou mezi sebou Vysoké smluvní strany 

zakládají Evropskou Unii“ a s přihlédnutím k výše uvedenému revidovanému 

ustanovení čl. 11 ex-čl. J.1 Smlouvy o EU ve znění Amsterodamské smlouvy, lze 

však z pohledu mezinárodního práva považovat ustanovení čl. 24 za implicitní 

vyjádření právní subjektivity Evropské unie (Hýbnerová, 2005). Členský stát, jehož 

zástupce v Radě prohlásí, že tento stát musí splnit své ústavní předpisy, není touto 

dohodou vázán, přičemž ostatní členové Rady se mohou dohodnout na jejím 

předběžném provádění. 

3.4.6 Deklarace 
 

Evropská unie tímto pružným a poměrně neformálním nástrojem vyjadřuje 

určité stanovisko, požadavek nebo očekávání vůči třetím státům, eventuelně 

mezinárodní organizaci. Dovoluje Unii briskně reagovat na vyvíjející se mezinárodní 

situaci a vyjadřovat k ní svá nezávazná stanoviska. Deklarace jsou označeny jako 

„Deklarace Evropské unie“ v případech, kdy se Rada sejde a přijme stanovisko ke 

konkrétní mezinárodní otázce anebo jako „Deklarace předsednictví vydaná jménem 

Unie“ 88 v případech, kdy se Rada k projednání dané otázky nesejde.  

3.4.7 Udržování kontaktů se třetími státy 
 

Kontakty se třetími zeměmi mají obvykle charakter politického dialogu nebo 

demarší. Jednání ve formě politického dialogu, jehož předmětem jsou různé otázky 

z oblasti mezinárodní politiky, probíhají na různých úrovních (hlava státu, ministři, 

političtí ředitelé, experti) a Unie je vede s velkým počtem zemí. Koná se jich více než 

200 za rok. Jménem EU jedná předsednický stát, „trojka", členské státy Rady nebo 

Generální tajemník Rady a Vysoký představitel SZBP, který musí mít k jednání 

                                                 
87 „Žádná dohoda nezavazuje členský stát, jehož zástupce v Radě prohlásí, že dohoda musí vyhovět 
ústavně procesním požadavkům jeho státu; ostatní členové Rady se mohou dohodnout na prozatímním 
provádění dohody.“ 
88 Např. Declaration by the Presidency on behalf of the EU concerning the human rights situation in 
Iraq, 11 November (15778/09 (Presse 325) 
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zmocnění od Rady. Obsahem demarší bývá stanovisko EU k otázkám vztahujícím se 

k lidským právům (např. trest smrti), demokracii nebo humanitárním akcím.89 

3.4.8 Posílená spolupráce 
 

Smlouva z Nice přinesla další novum v podobě možnosti nastolit v oblasti 

SZBP tzv. posílenou spolupráci (enhanced cooperation) z hlediska implementace 

společné akce nebo společného postoje. Užší spolupráci tohoto druhu nelze uplatnit 

ve věcech, které mají vojenský aspekt nebo mohou mít vliv na záležitosti obrany (čl. 

27b Smlouvy o EU revidované smlouvou z Nice). Je na Radě, zda schválí po 

obdržení stanoviska Komise posílenou spolupráci. Komise podle čl. 27c zejména 

zaujímá stanovisko ke spojitosti zamýšlené posílené spolupráce s politikami Unie. 

Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou, ale každý stát si může vyžádat, aby věc byla 

předána Evropské radě k jednomyslnému rozhodnutí. 

3.4.9 Zapojení Komise – koherence prvního a druhého pilíře 
 

V zájmu větší koherence prvního a druhého pilíře došlo i k významnější 

spoluúčasti Komise na SZBP. Ta měla již podle Smlouvy o EU ve znění 

Maastrichtské smlouvy právo iniciativy vůči Radě. S Radou byla podle čl. C společně 

pověřena odpovědností za spojitost mezi vnějšími ekonomickými vztahy a činností 

v oblasti druhého pilíře. V tomto šlo tedy jednoznačně o posílení její role. Na druhou 

stranu se jeví toto ustanovení rozporuplným, jestliže články J.5 a J.8 Hlavy 

V Smlouvy o EU označují jako odpovědné prováděním SZBP předsedající stát  a 

Evropskou Radu, přičemž Komise je pouze „plně zapojena“. Fakticky tedy ručí za 

výsledky procesu, kterého je pouze součástí, ovšem bez odpovídajícího vlivu. 

Amsterodamská smlouva k vyjasnění situace příliš nepřispěla, ba naopak. Komisi je 

v čl. 25 revidované smlouva potvrzeno její dosavadní postavení a spolu 

s předsedajícím EU představuje orgán odpovědný v rámci SZBP, ale též orgán, jenž 

společně s Radou odpovídá za konzistenci aktivit Unie ve všech pilířích „chrámu“. 

V tomto smyslu také čl. 3 revidované Smlouvy o EU pověřuje Komise spoluprací 

                                                 
89  Internetové stránky ministerstva zahraničních věcí ČR. Dostupné z http://www.mzv.cz/jnp/cz/ 
zahranicni_vztahy/evropska_unie/spolecna_zahranicni_a_bezpecnostni/spolecna_zahranicni_a_bezpec
nostni_1.html. 
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s Radou. Komisi tak byla přidělena další oblast, aniž by však zároveň byla posílena 

její pozice. 
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4. Evropská obranná a bezpečnostní dimenze 

4.1 Vztah ZEU a EU 
 
           Předmětem složitých jednání, která provázela mezivládní konferenci o revizi 

smluv ES, se stala otázka budoucnosti Západoevropské unie. Smlouva o EU poprvé 

v historii evropské integrace jasně definovala vztah EU a ZEU. Ta je „integrální 

součástí EU“ a EU ji v tomto smyslu žádá o vypracování a provádění rozhodnutí a 

akcí Unie, jež mají dopad na obranu (J.4 Smlouvy o EU).90 K tomuto se však ZEU 

musela závazně vyjádřit,91 což bylo učiněno v Deklaraci č. 31 s názvem Deklarace o 

ZEU připojené ke Smlouvě o EU.92 V prvním článku Deklarace je potvrzen souhlas 

ZEU spolupracovat s EU na vytvoření „skutečné evropské bezpečnostní a obranné 

identity“ a členské státy ZEU deklarovaly převzít větší evropskou odpovědnost za 

záležitosti obrany („WEU Member States agree on the need to develop a genuine 

European security and defence identity and a greater European responsibility on 

defence matters.“).  Členské státy dále souhlasily s posílením role ZEU, v dlouhodobé 

perspektivě společné obranné politiky v rámci EU, která může vést ke společné 

obraně kompatibilní s Atlantickou aliancí. 93  „ZEU bude rozvíjena jako obranná 

složka EU“ („as the defense component of the European Union“) a „jako prostředek 

k posílení evropského pilíře NATO“ („as a means to strengthen the European pillar 

of the Atlantic Aliance“), k čemuž se členské státy zavázaly v čl. 2 Deklarace. 

Aliance však „zůstane základním fórem pro konzultace mezi svými členy a místem 

dohod o politice týkajících se bezpečnostních a obranných spojenců podle 

                                                 
90  „The Union requests the Western European Union (WEU), which is an integral part of the 
development of the Union, to elaborate and implement decisions and actions of the Union which have 
defence implications. The Council shall, in agreement with the institutions of the WEU, adopt the 
necessary practical arrangements.” 
91 Jelikož členství obou institucí se nepřekrývalo. Bylo proto nutné získat pro tuto myšlenku souhlas 
států Unie, které nebyly součástí ZEU. Těmito státy bylo Dánsko, Irsko a Řecko. 
92 Ve skutečnosti jsou v Deklaraci obsaženy deklarace dvě - první, kterou vydaly členské státy EU a 
současně ZEU a druhá, vydaná pouze členy ZEU. 
93 WEU Member States agree to strengthen the role of WEU, in the longer term perspective of a 
common defence policy within the European Union which might in time lead to a common defence, 
compatible with that of the Atlantic Alliance.  
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Severoatlantické smlouvy“. (bod B, čl. 4 Deklarace)94  Členské státy vzaly v potaz čl. 

J.4 Smlouvy o EU týkající se SZBP.95 

 

Západoevropská unie se v důsledku mezinárodní situace začala angažovat v 

řadě misí, převážně vojensko-policejního charakteru, v souvislosti s konfliktem, který 

vypukl v roce 1992 v Bosně a Hercegovině96, a s krizovou situací vzniklou v roce 

1997 v Albánii97, jednak prostřednictvím vlastních operací, jednak prostřednictvím 

společné operace s NATO v rámci zabezpečování akcí OSN k ukončení konfliktu 

v bývalé Jugoslávii.98  K první aplikaci Maastrichtské smlouvy ve vztahu k ZEU na 

základě čl. J.4 (2) došlo v listopadu 1996. Rada EU tehdy přijala rozhodnutí požádat 

ZEU, aby naléhavě posoudila možnosti přispět k humanitárnímu úsilí EU o pomoc 

uprchlíkům a vyhnancům v okolí Velkých jezer v Africe. ZEU a EU spolupracovaly 

rovněž při plánování evakuačních operací, podpoře afrických mírových operací, v 

letech 1998 - 1999 prostřednictvím svého satelitního centra prováděla ZEU sledování 

bezpečnostní situace v Kosovu, obě instituce též spolupracovaly při odminování 

Chorvatska (1999 – 2001). V průběhu devadesátých let se ukázalo, že bude nutné 

konkretizovat především lepší dělbu funkcí a vzájemný vztah mezi ZEU a EU, kde by 

EU měla zřejmý rozhodující vliv a dále kompatibilitu členství v EU, NATO a ZEU.    

                                                 
94 Zájem Velké Británie na zachování jedinečné pozice NATO v oblasti evropské obrany. 
95 Dále je v Deklaraci blíže vymezen mechanismus synchronizace schůzek a pracovních metod ZEU a 
EU, navázání úzké spolupráce mezi generálním sekretariátem Radou EU a generálním sekretariátem 
ZEU, sladění předsednictví EU a ZEU, užší spolupráce mezi Shromážděním ZEU a Evropským 
parlamentem. Bylo zavedeno setkávání ministrů obrany členských zemí ZEU, dán závazek užší 
vojenské spolupráce, doplňkové ve vztahu k Alianci, byly řešeny otázky vojenských jednotek 
odpovědných ZEU („military units answerable to WEU - FAWEU – Forces answerable to WEU). (čl. 
C) Došlo k přesunu sídla Rady a sekretariátu ZEU z Londýna do Bruselu. 
Druhá část, resp. druhá Deklarace se sestávala z výzvy členských států ZEU adresované členským 
státům EU přistoupit k ZEU, nebo aby se tyto staly pozorovately. Také země NATO, které jesou členy 
ZEU, vyzvány k postevení pozorovatelů v ZEU s cílem zapojit je plně do aktivit ZEU. Poslední věta 
Deklarace stanovila, že smlouvy a dohody odpovídající těmto návrhům, mají být uzavřeny do 
31.prosince 1992. 
96 Pod mandátem EU zajišťovala v letech 1994 - 1996 správu a policejní dozor ve městě Mostar. 
97 Nasazení Mnohonárodního poradního policejního útvaru (Multinational Advisory Police Element – 
MAPE) k doplnění Mnohonárodních ochranných sil, zřízených a nasazených několika evropskými 
státy na základě pověření Rady bezpečnosti OSN (Rezoluce č. 1101). 
98 Např. na námořní operaci NATO v r. 1993 „Sharp Guard“ v Jadranu, jejímž cílem byla kontrola 
dodržování embarga vůči Jugoslávii, na Dunajské operaci, jejímž cílem byla kontrola dodržování téhož 
embarga na Dunaji a na operaci NATO „Deny Flight“ určené k vynucení bezletové zóny nad Bosnou a 
Hercegovinou v roce 1993. 
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4.1.1 Petersbergské úkoly  
 

Za zásadní průlom v bezpečnostní politice Unie lze považovat výslovné 

začlenění tzv. Petersbergských úkolů (viz. níže) do čl. 17 Smlouvy o EU revidované 

Amsterodamskou smlouvou, čímž byl vytvořen právní rámec pro rozvíjení obranné 

dimenze EU. Petersbergská deklarace byla přijata v Bonnu 19. června 1992 na 

zasedání ministrů ZEU. Na základě rozhodnutí přijatých v Maastrichtu vytýčilo toto 

prohlášení směr budoucího vývoje. Členské státy ZEU prohlásily svoji připravenost 

poskytnout vojenské útvary všech druhů konvenčních ozbrojených sil pro úkoly pod 

vedením ZEU. 99 „Nehledě na příspěvek ke společné obraně v souladu s článkem 5 

Washingtonské smlouvy a s článkem V novelizované Bruselské smlouvy mohou být 

vojenské jednotky členských států použity k následujícím typům vojenských 

úkolů“ (tzv.  Petersbergské mise) - humanitární a záchranné mise, mise na udržování 

míru, mise bojových jednotek na zvládání krizí, včetně vynucování míru. 100 

„Západoevropská unie je nedílnou součástí vývoje Unie“ a k plnění těchto úkolů 

„poskytuje Unii přístup k operačním prostředkům“. Výše uvedené mise mají spadat 

pod plnou kontrolu Rady ZEU. V Petersbergském prohlášení se členové ZEU 

zavázali k podpoře prevence konfliktů a mírových operací ve spolupráci s KBSE a s 

Radou bezpečnosti OSN. 101 „Unie využívá ZEU k vypracování a provádění 

rozhodnutí a akcí Unie, které mají dopad na obranu.“ Jestliže se tak děje, „jsou 

všechny členské státy Unie oprávněny se plně těchto misí účastnit“. Rada v dohodě 

s orgány ZEU proto přijme opatření, „která by všem členským státům přispívajícím 

                                                 
99 ZEU nemá žádné vlastní stálé ozbrojené síly nebo struktury velení. K plnění jednotlivých úkolů jí 
však mohou členské a přidružené státy WEU přidělit vojenské jednotky a velitelské struktury. 
100 Chapter II, art. 4.: „Apart from contributing to the common defence in accordance with Article 5 of 
the Washington Treaty and Article V of the modified Brussels Treaty respectively, military units of 
WEU member States, acting under the authority of WEU, could be employed for: 
- humanitarian and rescue tasks; 
- peacekeeping tasks; 
- tasks of combat forces in crisis management, including peacemaking. 
101 Chapter I, art. 2.: „As WEU develops its operational capabilities in accordance with the Maastricht 
Declaration, we are prepared to support, on a case-by-case basis and in accordance with our own 
procedures, the effective implementation of conflict-prevention and crisis-management measures, 
including peacekeeping activities of the CSCE or the United Nations Security Council. This will be 
done without prejudice to possible contributions by other CSCE countries and other organisations to 
these activities.“ 
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k těmto misím umožnila plně a rovnocenně se podílet na plánování a rozhodování 

ZEU“.     

 

Odkaz na Severoatlantickou alianci má ve znění deklarace své opodstatnění, 

neboť ZEU vedle vůle dostát ustanovením Maastrichtské smlouvy o ZEU, jakožto 

„obranném komponentu” EU, byla až do poloviny roku 1998 v podstatě jakousi 

předchůdkyní SZBP jako tzv. evropský pilíř NATO. 102  Obava před zbytečnou 

konkurencí dvou organizací kolektivní obrany a případné oslabení Aliance bylo 

dalším důvodem pro zdůraznění použití jednotek mimo článek 5, jestliže NATO jako 

jediná instituce reálně zajišťovalo bezpečnostní potřeby západní Evropy od konce 

druhé světové války.  

4.2 Evropská bezpečnostní a obranná politika 
 

Jedná se o označení nekomunitarizované politiky vázané na SZBP, pro kterou 

budu nadále používat pojem „Evropská bezpečnostní a obranná politika (European 

Security and Defence Policy, ESDP). V různých textech se můžeme setkat s výrazem 

Common Security and Defense Policy. V rámci NATO se pak používá termínu ESDI 

(European Security and Defense Identity). 

 

Zahraniční politika nutně zahrnuje i otázky bezpečnosti včetně obrany a EU se 

v tomto směru v Amsterodamské smlouvě zavázala „prosazovat svou identitu na 

mezinárodní scéně, zejména prováděním společné zahraniční a bezpečnostní politiky, 

včetně postupného vymezování společné obranné politiky, která by mohla vést ke 

společné obraně“. Veškeré cíle SZBP v oblasti bezpečnosti jsou prostřednictvím 

EBOP uváděny v praxi, jejím smyslem je především posílení kapacit EU k ochraně 

míru a posilování mezinárodní bezpečnosti podle principů Charty OSN. EBOP se 

vytváří s cílem realizovat tzv. Petersbergské úkoly. Smysl EBOP není tedy v 

kolektivní obraně ani ve vytvoření společné evropské armády. Zrození této politiky 

souvisí především se vzrůstající snahou EU začít hrát v mezinárodní politice roli 

                                                 
102 RAŠEK, Antonín. Bezpečnostní politika České republiky při vstupu do Evropské unie.  Vojenské 
rozhledy. 2002, no. 2.  
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odpovídající její ekonomické síle a k tomu potřebuje disponovat prostředky, aby 

mohla svou zahraniční a bezpečnostní politiku prosazovat, souhrnně ji prezentovat a 

účinně uvádět v život.  

4.2.1 Deklarace ze St. Malo, Kolín nad Rýnem 
 

Ke konci dekády začaly integrační snahy členských států akcelerovat. Svůj 

vliv na tom měla bezesporu vyhrocená situace v Kosovu, která opět ukázala 

naprostou nepřipravenost a neakceschopnost obranné politiky EU, kdy diplomatické 

nástroje EU bez odpovídající síly zcela zastínila aktivní činnost NATO a OSN 

v oblasti.103 Významným mezníkem byla z historického pohledu překvapivá shoda na 

úrovni nejvyšších představitelů Velké Británie a Francie v pohledu na tvorbu a rozvoj 

vojenských schopnosti EU k vedení samostatné vojenské operace v oblastech, kde se 

NATO nemůže plně angažovat a mít k dispozici síly schopné rychlé reakce na nová 

nebezpečí. Z tohoto jednání ve francouzském St. Malo v roce 1998 vzešla deklarace, 

která obsahovala výzvu k „plnému a rychlému naplnění ustanovení Amsterodamské 

smlouvy o SZBP. Následně deklaraci potvrdily ostatní členské státy. 

 

Na summitu Evropské rady v Kolíně nad Rýnem v r. 1999 byl v návaznosti na 

přijetí Amsterodamské smlouvy přijat plán týkající se rozvoje společné obrany. Státy 

EU zahájily budování kapacit, instrumentů i institucí na národní, mnohonárodní a 

evropské úrovni. V Kolíně byl jmenován první Vysoký zmocněnec pro SZBP, kterým 

se stal Javier Solana. Do úřadu nastoupil na konci roku 1999, aby byl vzápětí zároveň 

jmenován Radou ZEU generálním tajemníkem ZEU, čímž došlo k propojení ZEU a 

EU také v personálním smyslu. Dobrovolný závazek členských států v rámci 

Evropského hlavního cíle (viz. dále) znamenal, že ZEU pomalu ale jistě začala ztrácet 

svůj raison d´être a  poté, co Evropský parlament následující rok vydal rezoluci o 

EBOP rozvíjené v rámci SZBP, byla ZEU z velké části začleněna do EU. Smlouva 

z Nice v této otázce dále postoupila zrušením řady ustanovení Smlouvy o EU 

týkajících se vztahů mezi EU a ZEU. ZEU de iure jako mezinárodní organizace však 

                                                 
103  EU postrádala zpravodajské informace, prostředky komunikace a velení, použití leteckých sil, 
strategickou leteckou přepravu, logistickou podporu apod. 
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nezanikla. Jejím smluvním základem je nadále modifikovaná Bruselská smlouva 

z roku 1954, jejíž článek V obsahuje ustanovení o kolektivní obraně členských států. 

 

Ve vztahu k NATO Kolínská deklarace opět zdůraznila, že Aliance zůstává i 

nadále „základem kolektivní obrany svých členů”, což bylo posléze zopakováno na 

summitu v Nice. Závazky podle článku 5 Severoatlantické smlouvy a podle článku 

V Bruselské smlouvy budou pro kontraktační státy zachovány. Zároveň bylo 

připomenuto, že „členské státy si za všech okolností ponechávají právo rozhodnout, 

zda a kdy budou nasazeny jejich národní ozbrojené síly.“ Součástí textu Závěrů 

předsednictva ze Zasedání Evropské rady v Kolíně nad Rýnem je „rozčlenění 

alternativ možných operací na operace vedené se souhlasem a podporou NATO a 

operace bez NATO, kde budou použity mnohonárodnostní síly a prostředky 

poskytnuté členskými státy EU.“104  

4.2.2 Evropský hlavní cíl 
 

Rada EU se na svém zasedání v Helsinkách v prosinci 1999 shodla na 

konkrétním cíli vojenských kapacit pro plnění úkolů a zvládání krizí – tzv. hlavním 

cíli (European Headline Goal – EHG). Předmětem bylo vytvoření vojenské kapacity 

nezbytné pro operace v rámci řízení krizových situací. Tímto hlavním cílem se 

rozumí schopnost EU, založená na bázi dobrovolnosti národního příspěvku členských 

států, do roku 2003, nasadit, rozmístit a udržovat po dobu nejméně jednoho roku 

ozbrojené jednotky (tzv. evropské síly rychlé akce - European Rapid Reaction Forces, 

ERRF) v počtu 50 000 – 60 000 mužů, které jsou schopny pokrývat celou škálu 

Peterbergských úkolů, vytyčených v čl. 17 Smlouvy o EU ve znění Amsterdamské 

smlouvy, přičemž operační pohotovost těchto jednotek je do 60 dnů a část sil musí 

být připravena už do 48 hodin. Tyto ozbrojené jednotky budou mít za úkol vést 

vojenské operace v souladu a cíli Charty OSN (použití především podle hlavy VII.) 

pod vedením Evropské unie v reakci na určitou mezinárodní krizi za předpokladu, že 

NATO jako celek nebude vojensky angažováno. V rámci těchto sil se počítá s tvorbu 

menších složek rychlé reakce (Rapid Response Element) s vysokým stupněm 

                                                 
104 Presidency Conclusions, Cologne European Council, 3 and 4 June 1999. 
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pohotovosti k nasazení. Tato rozhodnutí současně znamenala, že role ZEU jako 

samostatné obranné organizace skončila. Určitý rámec pro použití operací EU také 

představuje znění čl. 11 Smlouvy o EU.  

 

Tento postup je součástí usnesení EU týkající se rozvoje společné evropské 

politiky v oblasti bezpečnosti a obrany, na které je založen vojenský aspekt programu 

SZBP. Zabrání se tím jednak zbytečné duplikaci struktur NATO, zároveň bylo v 

předsednických závěrech výslovně řečeno, že EHG v sobě nezahrnuje vznik evropské 

armády.  

4.2.3 Civilní aspekty EBOP 
 

Unie vytváří schopnosti a prostředky také v oblasti zvládání krizí civilního 

charakteru. Civilní aspekt EBOP byl vymezen taktéž na summitu v Helsinkách. Patří 

např. různé formy vedení politického dialogu, podpora policejními složkami, 

humanitární pomoc, krizová prevence apod. Závazek ze Santa Maria da Feira 

z června 2000 civilní aspekty EBOP konkretizoval. Evropská rada určila čtyři 

kvalitativně rozdílné nástroje bezpečnostní a obranné politiky při řešení krizových 

situací, mimořádné události či poskonfliktní obnovy. Jsou jimi policie, civilní ochrana 

obyvatel, civilní správa, právní stát (rule of law). Závazek členských států k plnění 

těchto cílů zahrnoval 5000 policistů, kteří měli být schopni zapojit se v rámci 

mezinárodní mise do akcí od prevence konfliktů po krizový management. Z nich by 

1000 bylo možno nasadit do 30 dnů. Oproti Amsterodamu Smlouva z Nice stanovuje, 

že budoucí operace bude Unie provádět sama, nikoli prostřednictvím ZEU. 

K dosažení stanovených cílů byl v květnu 2000 vytvořen Výbor pro civilní aspekty 

krizového řízení105 (Committee for Civilian Aspects of Crisis Management). Zmíněné 

civilní jednotky se účastní civilních operací Unie, které míří na podporu státních 

orgánů a institucí v procesu vnitřní stabilizace země a urovnání vnitřních poměrů. 

Nutno poznamenat, že zde do jisté míry vzniká kolize s aktivitami Komise, která 

paralelně vytváří komunitární mechanismus posílené spolupráce (viz. 3.3.8). 

 

                                                 
105 Ternín, který používá Ministerstvo zahraničích věcí ČR. 
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Zatímco v případě vojenských operací existují v členských státech EU předem 

zformované vojenské jednotky na národní úrovni, které disponují společnou výstrojí a 

výzbrojí, mají společný výcvik a organické prostředky velení a řízení, v civilní oblasti 

je situace zásadně odlišná. Civilní mise ke zvládání krizí tvoří především individuální 

experti (policisté, soudci a vyšetřovatelé, pohraničníci a celníci, civilní administrátoři, 

apod.) či pouze výjimečně malé jednotky (gendarmerie, apod.). 

 

Civilní základní cíl 2008 (Civilian Headline Goal, CHG 2008) byl schválen v 

prosinci 2004 Evropskou radou v návaznosti na přijetí Evropské bezpečnostní 

strategie, která definovala celou radu ambicí EU v oblasti zvládání krizí. Proces CHG 

2008 se měl zaměřit na plánování a rozvoj civilních schopností nezbytných k 

naplnění těchto bezpečnostních cílu EU.106 

 

Již v roce 2000 dokázaly členské státy ze svých armád vyčlenit na 100 000 

vojáků, jež byly spolu s 400 bojovými letadly a 100 loděmi zahrnuty do tzv. 

„Helsinského katalogu vojenských sil“ (Helsinki Force Catalogue). O rok později byl 

ke katalogu připojen policejní sbor v počtu 5000 mužů. Jedná se ovšem o deklarované 

poskytnutí jednotek, přičemž konečné rozhodnutí o vyslání vojenských jednotek by 

podléhalo rozhodnutí jednotlivých členských států.  

4.2.4 Smlouva z Nice 
 

Postupné budování EBOP se nutně odrazilo v dalším smluvním dokumentu 

evropských společenství – ve smlouvě z Nice. Ta byla podepsána 26. února 2001, 

vstoupila v platnost 1. února 2003.  Některé změny, např. v souvislosti s nástroji 

SZBP a ustanoveními o ZEU, již byly řečeny. Dále bylo mimo jiné zdůrazněno, že „v 

míře, v jaké to považují členské státy za vhodné, bude postupné vytváření rámce 

společné obranné politiky podporováno vzájemnou spoluprací v oblasti 

vyzbrojování.“  (čl. 17 Smlouvy o EU revidované Smlouvou z Nice)  

                                                 
106 CHG 2008 vycházel ze čtyř prioritních oblastí civilního zvládání krizí EU schválených Evropskou 
radou ve Feiře. K nim byly později doplněny ještě dvě doplňkové prioritní oblasti - monitorování a 
podpora úřadu zvláštních představitelů EU. CHG 2008 přinesl několik základních výsledku - soubor 
vzorových scénářů pro civilní mise EBOP, podrobný referenční seznam civilních schopností 
nezbytných pro provádění misí EBOP, rozvoj nových koncepcí a kapacit rychlého nasazení. 
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V institucionální rovině byl přejmenován Politický výbor na Politický a 

bezpečnostní výbor (Political and Security Committee, PSC), jehož dosavadní 

kompetence se rozšířily o politickou kontrolu a strategické řízení krizových 

operací.107 Relevantní ustanovení čl. 25 Smlouvy o EU revidované Smlouvou z Nice 

umožňuje tomuto Výboru v době takových operací přijímat vhodná opatření, pokud je 

k tomu zmocněn Radou.  Budování institucí EBOP bylo v podstatě dokončeno v roce 

2001, kdy začal fungovat jak Politický a bezpečnostní výbor, tak i Vojenský výbor 

EU (EU Military Commotee, EMC), Vojenský štáb EU (EU Military Staff, EUMS) a 

Útvar pro civilní plánování a velení (Civilian Planning and Conduct Capability, 

CPCC). 108  Už o rok dřív byla de facto zastavena činnost Západoevropské unie. Na 

summitu v belgickém Laekenu v prosinci 2001 proto EU již mohla deklarovat, že je 

připravena a schopna provádět a řídit některé operace z petersbergských úkolů 

samostatně. 

4.2.5 Vztah EU – NATO 
 

Na vývoj v EU v oblasti bezpečnostní a obranné dimenze EU a iniciativu ze St. 

Malo zareagovala Aliance hned na svém summitu ve Washingtonu (duben 1999), kde 

nastínila svou představu vzájemné spolupráce. V Komuniké z washingtonského 

summitu Aliance „ocenila rozhodnutí členů EU realizovat kroky nezbytné k posílení 

obranného potenciálu (zejména z hlediska nových misí) a záměru unie vyhnout se 

vytváření zbytečných duplikací se společnými prostředky a schopnostmi NATO“. 

Aliance také „přikládá důležitost zajištění co nejširší možné účasti členů Aliance, 

kteří nejsou členy EU (Non EU European Allies – NEEA) 109 , v operacích pod 

vedením EU, které by vycházelo z existujících konzultačních ujednání v rámci ZEU“. 

                                                 
107 Fiala a Pitrová poznamenávají, že PSC je považován za „svorník“ ESDP a CFSP. (Fiala. Pitrová. 
2003)   
108 Vojenský výbor EU je odpovědný za vojenské aspekty akcí. Vojenský štáb EU pomáhá Vysokému 
představiteli pro SZBP, věnuje se strategickému plánování, managementu oparací, provádí rozhodnutí 
Vojenského výboru. 
109  Týkalo se především postavení Norska a Turecka, které se svou účastí na EBOP souhlasilo. 
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(§9) Postoj USA k EBOP z hlediska Aliance formulovala Madeleine Albright jako 

„3D“ - No Decoupling, Discrimination, Duplication.110 

 

Problematika výše citovaného §10111 se zkráceně nazývá „Berlín plus“. Název 

odkazuje na obdobný návrh Aliance, který učinila vůči ZEU na ministerském 

zasedání v Berlíně (červen 1996). Berlín plus je tak souborem praktických dohod a 

vnitřních opatření obou organizací, který rozpracovává jednotlivé body §10 

washingtonského komuniké. Státy EU oficiálně získaly ujištění, že budou mít přístup 

ke kolektivním prostředkům a kapacitám NATO (včetně využití alianční SHAPE – 

Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě) pro operace EU, kdy nebude NATO 

vojensky angažováno jako celek.112  

 

Společná deklarace ke vzájemným vztahům EU–NATO Declaration on ESDP           

z 16. 12. 2002 přijatá na společném zasedání Severoatlantické rady a PSC hovoří o 

strategickém partnerství obou organizací při krizovém řízení. Potvrzuje, že silnější 

evropská role přispěje k vitalitě NATO. Stanoví šest principů vzájemných vztahů – 

partnerství při krizovém řízení; vzájemnou spolupráci a dialog; rovnost a autonomii 

rozhodování; respektování zájmů členských zemí; respektování principů Charty OSN; 

koherentní a vzájemně se posilující rozvoj vojenských schopností. Při operacích, kdy 

EU využívá prostředků NATO, mají ostatní členové NATO (jedná se především o 

Turecko), možnost použít své právo veta a tím použití aliančních prostředků a kapacit 

                                                 
110  Nenarušování transatlantické vazby – tedy nekonkurence NATO, nediskriminace NEEA a 
nezdvojování politicko-vojenských struktur EU a NATO. 
111  Dále §10 komuniké: 
„Na základě výše uvedených principů a vycházejíce z berlínských rozhodnutí jsme tudíž připraveni 
definovat a přijmout nezbytná opatření pro pohotový přístup EU ke kolektivním prostředkům a silám 
Aliance, pro operace, ve kterých Aliance jako celek není vojensky angažována. Rada na úrovni stálých 
představitelů schválí tato opatření, jež budou respektovat požadavky operací NATO a soulad 
velitelských struktur a budou zahrnovat: 
a) zaručený přístup EU k plánovacím kapacitám NATO, které mohou přispět k vojenskému plánování 

operací pod vedením EU; 
b) předpoklad dostupnosti předurčených sil NATO a společných prostředků pro použití v operacích 

pod vedením EU; 
c) identifikaci řady variant evropského velení v operacích vedených EU, další rozpracování úlohy 

DSACEURa (Zástupce vrchního velitele spojeneckých sil NATO v Evropě), aby mohl plně a 
efektivně převzít své evropské závazky; 

d) další přizpůsobení systému obranného plánování NATO tak, aby lépe zahrnovalo dosažitelnost sil 
pro operace pod vedením EU.“ 

112  Princip „NATO first“ 
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blokovat. Všechny předcházející relevantní dokumenty, které se týkají jejích 

vzájemných vztahů, vymezuje Rámcová dohoda NATO-EU, jež byla podepsána v 

březnu 2003. Ohledně přístupu EU k plánovacím strukturám NATO v rámci „Berlin 

plus“ hraje zásadní roli i dohoda mezi NATO a EU o bezpečnosti informací, uzavřená 

v roce 2003 za účelem ochrany utajovaných informací nebo materiálů v jakékoliv 

formě. 

4.2.6 EU SOFA 
 

Pro ozbrojené síly ČR je také důležitý dokument z r. 2003, tzv. EU SOFA             

(The EU Status of Forces Agreement), tedy „Dohoda mezi členskými státy EU o 

statusu vojenského a civilního personálu přiděleného k institucím EU, o statusu 

velitelství a sil, které mohou být použity pro EU v kontextu přípravy a plnění úkolů 

podle čl. 17 (2) Smlouvy o EU, včetně cvičení, a o statusu vojenského a civilního 

personálu členských států vyslaných na návrh EU jednat v tomto kontextu“.113 EU 

SOFA významně přispívá k rozvoji schopností krizového řízení EU. Tím, že řeší 

některé z klíčových právních a praktických otázek, které vyvstaly přítomností 

evropského vojenského a civilního personálu na území ostatních členských zemí EU, 

usnadňuje dohoda jejich tranzit a dočasné rozmístění po celé území EU pro účely 

EBOP.  EU SOFA obsahuje obdobnou úpravu jako tzv. NATO SOFA (1951), která 

pro ČR vstoupila v platnost dne 30. listopadu 2000 (publikována byla pod č. 1/2002 

Sb. mezinárodních smluv).114  

 

Dohoda se člení na čtyři části, přičemž první část obsahuje ustanovení 

společná jak pro vojenský, tak pro civilní personál a zabývá se povinností dodržovat 

                                                 
113 EU SOFA, Brussels, 17 November 2003, OJ [2003] C 321/6. 
114  Např. Dohoda  mezi  vládou  České republiky a vládou Spolkové republiky  Německo o  
přechodném pobytu příslušníků ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil Spolkové republiky 
Německo na území druhého státu, podepsané v Praze dne 31. července 2003.   
-  
Dohoda je mezinárodní smlouvou prezidentské kategorie, jejíž ratifikaci musí ve smyslu článku 49 
Ústavy ČR ve znění ústavního zákona č. 395/2001 Sb. předcházet souhlas obou komor Parlamentu ČR 
(jedná se totiž o smlouvu, jejíž úprava je vyhrazena zákonu). Česká strana proto při negociaci 
navrhovala, aby smluvními stranami byly státy. S ohledem na právní řád Spolkové republiky Německo 
však bylo nakonec akceptováno kompromisní řešení, podle něhož jsou smluvními stranami vlády obou 
států. Toto řešení však nijak nemění charakter Dohody, kterou je třeba projednat jako mezinárodní 
smlouvu prezidentské kategorie.  
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zákony přijímajícího státu, uznáváním řidičských průkazů, poskytováním lékařské a 

zubní péče, nošením uniformy a označením vozidel. Druhá část se pak týká pouze 

vojenského nebo civilního personálu přiděleného k institucím EU a zabývá se 

držením a nošením zbraní a imunitou tohoto personálu. Třetí část je aplikovatelná 

pouze na velitelství a ozbrojené síly a vojenský a civilní personál s nimi pracující a 

obsahuje ustanovení o poskytování lékařské a zubní pohotovosti, uzavírání dohod o 

zajištění budov a pozemků mezi vysílajícím a přijímajícím státem a o jejich hlídání, o 

nošení zbraní, o nedotknutelnosti archivů a jiných oficiálních dokumentů, zabránění 

dvojího zdanění, výkonu trestní a disciplinární jurisdikce, o případech způsobení 

škody a další. Čtvrtá část se nazývá „závěrečná ustanovení“ a zabývá se vstupem této 

Dohody v platnost, její aplikovatelností, přístupem třetích států a možností změny 

Dohody. K této Dohodě není třeba přistupovat, neboť na základě článku 5 Aktu 

týkajícího se podmínek přístupu nových členských zemí a úpravy zakládajících smluv 

ES, přistupují nové členské státy k rozhodnutím a dohodám přijatým zástupci vlád 

členských států v Radě dnem vstupu do EU.115 

 

EU SOFA určitě představuje důležitý milník ve vývoji právního rámci EBOP. 

Definováním právního postavení zahraničních zaměstnanců během jejich přítomnosti 

v zahraničí, umožňuje EU SOFA tranzit a dočasné nasazení vojenských a civilních 

pracovníků jednoho členského státu EU na území ostatních členských států pro účely 

EBOP, což pozitivně přispívá k dosažení cílů zahraniční politiky EU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 SARI, Aurel. The European Union Status of Forces Agrément (EU SOFA). Journal of Conflict & 
Security Law, Oxford University Press, 2009. Dostupné z http://jcsl.oxfordjournals.org/cgi/reprint/ 
13/3/353.pdf. 
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5. Vojenské mise EU  
 

V roce 2008 byla na programy reakce a přípravy na krize vyčleněna v rámci 

nástroje stability celková částka ve výši 135,6 milionu EUR. Z tematického hlediska 

pokrývají financovaná opatření celou řadu oblastí: činnosti zaměřené na posilování 

důvěry a vyjednávání (Filipíny, Srí Lanka), podporu regionální kapacity pro budování 

míru (Středoafrická republika, Demokratická republika Kongo), podporu místních 

správ po konfliktech (Aceh v Indonésii), podporu prozatímní správy (Kosovo, 

Somálsko), podporu voleb (Gruzie, Libanon, Zambie), problematiku právního státu 

a přechodného soudnictví (Afghánistán, Kyrgyzstán, Kosovo), podporu vysídlenému 

obyvatelstvu (Sýrie), jakož i problematiku boje proti financování konfliktů (satelitní 

snímky pro Kimberleyský systém, atlasy přírodních zdrojů a konfliktů).116  

 

Vrcholem dosavadní integrace v oblasti obranné a bezpečnostní jsou 

zahraniční operace EU. Typologie operací EBOP zahrnuje tři druhy operací: mise 

vojenské (viz dále), policejní (např. EUPM, EUPOL) a mise na podporu právního 

státu (EUJUST LEX, EUJUST THEMIS)117. Vzájemně se liší druhem nasazeného 

personálu (vojenské jednotky, policisté, civilní úředníci), ale zejména funkcí. Operace 

EBOP jsou legislativně ukotveny ve v čl. 17 (2) Smlouvě o Evropské unii a zahrnují 

humanitární a záchranné mise, mise k udržení míru a mise bojových jednotek k řešení 

krizí, včetně prosazování míru (viz. Petersbergské úkoly). Jednotlivé mise odpovídají 

společným akcím Rady podle článku 14 Smlouvy o EU.  

 

Tomu odpovídá i financování operací, které se řídí předpisy pro financování 

společných akcí. Financování společných operačních nákladů se v případě dále 

popsaných misí řídilo stálým mechanismem Athena.118 Ten byl schválen v březnu 

2003 a slouží jako prostředek určování částky, jíž jednotlivé členské státy EU přispějí 

na společné náklady na operace s vojenským dopadem. Příspěvky v EU se odvozují 

                                                 
116 Obecná zpráva o činnosti Unie, dostupné na http://europa.eu/generalreport/cs/2008/rg95.htm. 
117 Integrovaná mise EU v Iráku na podporu právního státu, mise EU v Gruzii. 
118 Council Decision 2007/384/CFSP of 14 May 2007 establishing a mechanism to administer the 
financing of the common costs of European Union operations having military or defence implications 
(Athena) 
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(podobně jako ve společném fondu NATO) především od HDP. Rozdělení jejich 

příspěvků podle klíče HDP je uvedeno v článku 28 Smlouvy o EU. Schvalování 

těchto nákladů je v kompetenci zvláštního výboru složeného ze všech členských států 

EU, (kromě Dánska, které si vymohlo opt-out). Společnými náklady Athena rozumí 

zejména náklady na zřízení a provoz velitelství operace, transport, ubytování, 

komunikační kanály, personál v místě operace najatý, přírůstkové náklady spojené s 

podporou mise, přírůstkové náklady spojené s využitím společných prostředků NATO 

pro operace EU, informování veřejnosti, aj. 119  Jenže částky pokrývající společné 

financování jsou jen malou částí celkových operačních nákladů. Všechny ostatní 

výdaje „zůstávají, kam dopadnou“, tzn. čím větším množstvím jednotek a výzbroje 

určitá země do mise přispěje, tím víc nakonec platí. Proto mnoho zemí poukazuje na 

určitou nespravedlnost daného mechanismu a vedou se diskuse o jeho reformě. Pokud 

by se operací EBOP měla účastnit se svými jednotkami i třetí země, bude se jejich 

nasazení a finanční účast vysílacího státu organizovat na ad hoc bázi. 

 

Rozbor následujících vojenských misí může dát odpověď na otázku, zda EU 

dostála jednomu ze závěrů summitu EU v Laekenu o své připravenosti a je schopna, 

tak jak si předsevzala, samotně vést vojenské operace bez kapacit a prostředků NATO. 

Soustředění na vojenské mise v této kapitole je dáno dvěma důvody. I když v počtu 

realizovaných misí EU jednoznačně dominují mise policejní, alespoň co do počtu,120 

nad vojenskými, sama jejich realizace zpochybňuje zakořeněnou představu o EU jako 

o „soft power“, operující převážně svými diplomatickými prostředky. Policejní mise 

se ovšem svým charakterem dotýkají oblasti třetího pilíře – policejní a justiční 

spolupráce v trestních věcech, která se přesouvá do pod režim komunitárního práva, 

proto zde nejsou více analyzovány.  

 

 

                                                 
119  LINDSTROM, Gustav. On the ground: ESDP operations. In GNOSSETO, Nicole (ed.). EU 
Security and Defence Policy. The First Five Years (1999-2004), European Union Institute for Security 
Studies, 2004. Dostupné z http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/ 
091006euissesdpoperations_/091006euissesdpoperations_en.pdf. 
120 Do února 2010 bylo nebo stále je vedeno 15 čistě civilních misí oproti 6 čistě vojenským. Zdroj: 
internetové stránky Rady EU. Dostupné z http://consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=268&lang=CS. 
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5.1 CONCORDIA 
 

Uskutečnění historicky první vojenské operace EU napomohlo uzavření 

„Rámcové dohody“ EU-NATO v březnu 2003. Mise, kterou EU 18. 3. 2003 převzala 

po NATO, byla realizována za použití prostředků a kapacit NATO v souladu s 

dohodou „Berlin plus“. Základem se stala Společná akce Rady z 27. 1. 2003.121 Rada 

ministrů jednala na žádost makedonského prezidenta a na základě rezoluce č. 1371 

(2001) RB OSN. Právní rámec ani mandát mise se po převzetí operace NATO „Allied 

Hormony“ prakticky nezměnil. Tím, že se NATO podařilo předchozí krizi zvládnout, 

činnost EU na místě lze označit jako postkonfiktní peacebulding.   Na misi  mohly 

participovat i třetí země, proto výsledný počet zúčastněných států dosáhl 27 (z toho 

14 bylo států nečlenských 122 ), které dohromady poskytly 357 vojáků. Největším 

kontingentem přispěla Francie, jež se také stala tzv. framewok nations celého projektu. 

EU tedy pouze politicky zastřešila operaci, již reálně provedl členský stát (skupina 

členských států).    

 

V rámci EBOP se vždy jedná o mnohonárodnostní operace, proto je zapotřebí 

stručně vymezit zásadní pojem framework nation. Ač zřejmě neexisuje jednoznačná 

definice, 123  podplukovník Zdeněk Petráš charakterizuje framework nation jako 

členskou zemi nebo skupinu členských zemí (v kontextu mnohonárodních sborů), 

které dobrovolně a na základě rozhodnutí Rady převzaly specifickou zodpovědnost za 

operaci nad níž EU provádí politickou kontrolu. Zabezpečuje výkon Operational 

Commander a Operational Headquarters a zabezpečuje personální i technické jádro 

struktury velení, komunikačního a informačního systému, logistického zabezpečení a 

podílí se značným dílem na vynaložených zdrojích a prostředcích použitých v operaci. 

Procesy a postupy aplikované v EU mohou odrážet postupy a procesy zavedené 

uvnitř státu nebo států, které plní roli framework nation.124 

 

                                                 
121  Council Joint Action 2003/92/CFSP on the European Union military operation in the Former 
Yugoslav Republic of Macedonia. 
122 Česká republika, Island, Maďarsko, Norsko, Polsko a Turecko. 
123 Více o pojmu „framework nation“ Závěšický, Jan. Ambice a schopnosti EU. Analýza vojenských 
operací na podporu míru in Mezinárodní vztahy. 2007, no. 2. 
124 PETRÁŠ, Zdeněk. Základní pojmy, zkratky a definice z oblasti politicko-vojenské terminologie 
používané v EU. Obrana a strategie. 2004, zvláštní číslo. 
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Vedením mise a přijímáním vhodných rozhodnutí byl pověřen PSC, který 

k tomuto byl zmocněn Radou na základě čl. 25 Smlouvy o EU ve znění Smlouvy z 

Nice. Hlavní úkoly sil EUROFOR spočívaly hlavně v demonstrování nadnárodní 

vojenské přítomnosti, jejíž pomocí přispívaly k utváření a zachování stability a 

bezpečnosti, zejména v oblastech bývalé krize, tak aby mohla být realizována 

rámcová dohoda z Ohridu, která urovnala makedonský konflikt. Na základě 

společného hodnocení a následné dohody mezi EU a makedonskou vládou byla 

mírová vojenská operace pod názvem CONCORDIA v zemi dnem 15. prosince 2003 

po prodlouženém mandátu ukončena a obě strany se současně dohodly na jejím 

nahrazení policejní misí s označením Proxima. 

 

Misi Concordia lze považovat, za úspěšnou. George Robertson prohlásil, že 

„přijetím své první mise EU demonstrovala, že její projekt Evropské bezpečnostní a 

obranné politiky dospěl.“
 
Tento výrok svědčí především o rostoucím evropském 

sebevědomí.   

5.2 ARTEMIS 
 

Další PSO EU (peace support operations conducted by the EU) byla operace 

ARTEMIS. Probíhala od 12. června do 1. září 2003 na základě rezoluce Rady 

bezpečnosti OSN č. 1484 (2003), vydané v souladu s kapitolou VII Charty OSN, jež 

zmocnila členské státy ke konstituování Pohotovostní mezinárodní nouzové síly 

(Interin Emergency Multinational Force, IEMF). Jednalo se o peace enforcement a o 

první samostatnou operací EU, která nenavazovala na předchozí misi Aliance, první 

operaci bez „Berlin plus“ a zároveň i první misí EU mimo Evropu – místem se stala 

Demokratická republika Kongo, která se v té době potýkala s etnickými nepokoji. 

Zároveň již v oblasti působila mise OSN MONUC (Mission d´Observation des 

Nation Unies au Congo). Ohledně vzniknuvší situace vzešla ze strany EU Společná 

akce Rady125 a rozhodnutí o zahájení operace, jejímž cílem byla především stabilizace 

neutěšené situace v Kongu.  

 

                                                 
125 Council Joint Action 2003/423/CFSP of 5 June 2003 on the European Union Military Operation in 
the Democratic Republic of Congo. 
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Úlohu framework nation převzala opět Francie, která poskytla i nejsilnější 

kontingent. Celkově se mise zúčastnilo na 2100 jednotlivců ze 12 členských a čtyř 

nečlenských zemí Unie. Druhým nejsilnějším kontingentem disponovalo Německo. 

Stejně tak jako v předcházející misi, i zde Rada zmocnila PSC (odpovědný Radě), 

který vykonával politickou kontrolu a strategické řízení operace, k přijímání 

odpovídajících rozhodnutí ve shodě s čl. 25 Smlouvy o EU pozměněné Smlouvou 

z Nice. Mise byla financována ze společného rozpočtu Unie. EU misi oficiálně 

předala kontingentům OSN mise MONUC dne 1. září 2003. 

 

Na misi Artemis pak EU navázala policejní výcvikovou misí EUPOL 

„Kinshasa“, jejíž cílem např. pomoc při výcviku konžské policie. Misi Artemis lze 

považovat za úspěšnou, s ohledem na dosažení stanovených cílů. EU potvrdila 

autonomní akceschopnost a tedy i plnohodnotnost EBOP, čímž i deklarovala 

postupné posilování evropského pilíře NATO. Byla ovšem také zmiňována 

dlouhodobá zainteresovanost jednotlivých ex-koloniálních velmocí v oblasti, 

především Francie a skutečnost, že úspěšnost mise byla do jisté míry založena i na 

vzácné shodě jak vlastních zahraničněpolitických zájmů členských států, tak zájmů 

EU v té samé lokalitě.    

5.3 ALTHEA 
 

Althea byla mise rozvinutá na Balkáně v Bosně a Hercegovině, strategickém 

území EU. Mise navázala na dosavadní působení SFOR v oblasti (Stabilisation 

Forces) pod patronací NATO. Právním základem se stala rezoluce Rady bezpečnosti 

OSN č. 1551 ze dne 9. 7. 2004. V ní RB OSN, v souladu s kapitolou VII Charty, 

přivítala rozhodnutí NATO, stejně jako záměr Evropské unie pokračovat v plnění 

mise, včetně její vojenské části. Vzápětí Rada EU schválila Společnou akci126 pro 

vlastní operaci v rámci EBOP. Právní rámec dále dotváří rezoluce RB OSN č. 1575 z 

listopadu 2004.  

 

                                                 
126 Council Joint Action 2004/570/CFSP of 12 July 2004 on the European Union military operation in 
Bosnia and Hercegovina. 
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Jelikož měly síly EUROFOR působit především v kriminální oblasti, jako je 

potírání organizovaného zločinu, jednalo se spíše o misi smíšeného vojensko-

civilního charakteru. I Althea svým charakterem spadala do operací peacebuildingu, 

resp. postkonfliktní asistence, neboť předcházející konflikt se podařilo zdolat již 

silám Aliance. Na této misi participovalo 33 zemí, z toho 11 nečlenů. Zajímavé je 

zmínit i účast neutrálních států EU, mezi nimi Finsko, Švédsko, Rakousko a Irsko. 

Tentokrát to bylo Německo, které přispělo největším kontingentem (cca 1000 vojáků 

z celkového počtu zhruba 6000), následované Velkou Británií. 

 

Radě zodpovědný PSC vykonává politickou a strategickou kontrolu, přičemž 

provádění samotné operace spadalo do kompetence Vojenského výboru.  S Aliancí 

jsou vedeny pravidelné konzultace a je informována prostřednictvím PSC a 

Vojenského výboru. Celá operace a její vedení spadá pod Vrchní velitelství 

spojeneckých sil v Evropě (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE). 

V roce 2007 byl vzhledem k pokojnější situaci v zemi snížen počet příslušníků 

EUFOR na zhruba jednu třetinu.127 V lednu 2003 nahradila EU dosavadní policejní 

misi OSN vlastní policejní misí EUPM (European Union Police Mission). 

5.4 EUFOR RDC 
 

EU musela v Kongu zasahovat podruhé v roce 2006, a to oficiálně na základě 

rezoluce RB OSN č. 1671 ze dne 26. dubna 2006, podle kapitoly VII Charty. Rada 

EU následně přijala společnou akci.128 EUFOR RD Congo byla oficiálně zahájena 12. 

června 2006 s tím, že její čtyřměsíční mandát daný rezolucí běží ode dne zahájení 

voleb. Úspěšně ukončena byla k poslednímu dni listopadu 2006. Mise byla provedena 

autonomním způsobem bez využití mechanismu Berlín plus. Cílem bylo stabilizovat 

situaci v případě vážných problémů peacekeeping mise OSN MONUC. 

 

Misi formálně dominovala SRN jako framework nation. Celkem se na operaci 

EUFOR RDC podílelo 20 členských zemí EU a Turecko. V Africe bylo dislokováno 

                                                 
127 Oficiální stránky operace Althea. Dostupné z http://www.euforbih.org/eufor/. 
128 Council joint action 2006/319/CFSP of 27 April 2006 on the European Union military operation in 
support of the United Nations Organisation Mission in the Democratic Republic of the Congo 
(MONUC) during the election process. 
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přes 2000 mužů, z toho 1200 v rámci hlavního města Kinshasa a podobně silný 

kontingent byl umístěn v Gabonu. Mise se zúčastnilo 22 členských a jeden nečlenský 

stát.   

 

Paralelně s vojenskou misí EUFOR probíhají v DRC další dvě civilní mise EU 

rovněž v rámci ESPD. První je „EUPOL Kinshasa“, která pomáhá s výcvikem a 

budováním konžské policie. Její mandát byl prodloužen do června 2010. Druhou misí 

je „EUSEC RD Congo“, jejíž prioritou je reforma bezpečnostního sektoru konžského 

státu. Mandát ji má vypršet v září tohoto roku. Obě mise jsou co do počtů omezené a 

spoléhají se na podporu mise OSN MONUC a limitovaných konžských autorit.   

5.5 EUFOR Tchad/RCA 
 

K vyřešení místního konfliktu zřídila Unie na základě rezoluce RB OSN č. 

1778 (25. září 2007) misi EUFOR Chad/Central African Republic, a to podle kapitoly 

VII Charty, s mandátem do 15. března 2009. Stejná rezoluce zmocnila i MINURCAT 

(United Nations Mission in the Central African Republic and Chad), mírovou operaci 

OSN, jejímž úkolem byl výcvik policie a zlepšení soudní správy.  Vojenská operace 

byla schválena Radou EU přijetím společné akce dne 15. října 2007.129 Stejně jako 

předchozí africká operace, ani toto nevyužívá ustanovení rámcové dohody mezi 

NATO a EU a mechanismu tzv. Berlín plus. EUFOR měla formou nastolení 

bezpečnosti v oblasti napomoci řešení krize v okolí súdánského Dárfúru a vytvoření 

bezpečného prostředí v uprchlických táborech. Dne 15. března byla operace EUFOR 

Tchad/ RCA převedena na MINURCAT. Největším kontingentem přispěla v tomto 

teritoriu zákonitě Francie se svými zhruba 2000 vojáky z celkového počtu 3700 mužů 

rozmístěných v oblasti. PSC vykonával nad vojenskou operací EU politickou 

kontrolu, poskytoval jí strategické řízení a přijímal příslušná rozhodnutí v souladu s 

třetím pododstavcem článku 25 Smlouvy o EU. 

 

AMIS II EU supporting Action byla vojenská podpůrná akce s využitím 

vojenských prostředků, jež měla za cíl napomoci misi AMIS II Africké Unie (AU) při 

                                                 
129 Council Joint Action 2007/677/CFSP of 15 October 2007 on the European Union military operation 
in the Republic of Chad and in the Central African Republic. 
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řešení konfliktu v oblasti Dárfúru. Mise byla ukončena po zahájení hybridní mise 

OSN a AU UNAMID 31. 12. 2007. 

5.6 EU NAVFOR ATALANTA 
 

Svou první námořní operaci EU zahájila v roce 2008 v neklidných 

Somálských vodách, sužovaných piráty, s cílem redukovat hrozbu únosů lodí a jejich 

posádek, zejména pak ochránit „životně důležitý“ konvoj Světového potravinového 

programu (WFP), jako humanitární pomoci postiženému obyvatelstvu v Somálsku. 

Vojenská operace, ke které Rada přijala společnou akci130 10. listopadu 2008, byla 

zahájena na podporu rezolucí RB OSN č. 1814131, 1816 a 1838 a 1848 (všechny 

z roku 2008). Původní 12 měsíční mandát byl již prodloužen do konce roku 2010. V 

rámci pověření Rady vykonává PSC politickou kontrolu a strategické řízení vojenské 

operace. V současnosti se na misi podílí osm stálých účastníků - Itálie, Nizozemsko, 

Německo, Francie, Španělsko, Belgie, Lucembursko a Řecko. Na velitelství operace 

v Northwoodu ale také pracují vojáci Kypru, Irska, Finska, Malty, Norska, Švédska a 

nyní nově i České republiky. NATO ve stejné oblasti Afrického rohu rozvinula 

vlastní protipirátskou operaci OCEAN SHIELD, přičemž důležitou roli hraje 

vzájemná spolupráce obou organizací a skutečnost, že EU velitelství v Northwood je 

společně umístěno s odpovídajícím velitelstvím NATO.  

 

Společná akce se zabývá i otázkou trestního stíhání osob, které spáchaly nebo 

jsou podezřelé ze spáchání pirátství nebo ozbrojené loupeže v oblasti. Ty mohou být 

v rámci operace zatčeny, zadrženy a předány. Lodě pirátů nebo ozbrojených lupičů, 

stejně jako výzbroj i výstroj na palubě je možno zabavit. Podle zpráv z tisku i 

oficiálně vydávaných zpráv probíhá operace úspěšně.132 Na druhou stranu rezoluce 

RB OSN č. 1838 a 1846 stanovují, že akce v oblasti se musí dít v souladu s 

mezinárodním právem, to je vykládáno jako podřízení se podmínkám Úmluvy OSN o 

                                                 
130 Joint Action 2008/851/CFSP on a European Union military operation to contribute to the deterrence, 
prevention and repression of acts of piracy and armed robbery off the Somali coast. 
131 „Unanimously adopting resolution 1838 (2008) under Chapter VII of the United Nations Charter, 
the Council called upon States with naval vessels and military aircraft operating in the area to use, on 
the high seas and airspace off the coast of Somalia, the necessary means to repress acts of piracy in a 
manner consistent with the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea.“ 
132 Oficiální internetové stránky NAVFOR Atalanta. Dostupné z http://www.eunavfor.eu. 
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mořském právu (1982). Tato úmluva ale např. v odstavci 105 umožňuje zabavení 

pirátské lodi, ale odstavec 110 stanovuje, že v zájmu zjištění, zda dotyčná loď je 

skutečně pirátskou lodí, musí posádka válečné lodi - a jen a pouze válečné lodi - 

poslat nejprve člun k podezřelému plavidlu a požádat o jeho dokumenty, což může 

leckdy oslabit efektivnost pronásledování pirátského plavidla. Pokud jsou již piráti 

dopadeni, mezinárodní mořské právo kodifikované v Úmluvě (1982) neřeší otázky 

trestního postihu pirátů. Ty jsou ponechány vnitrostátnímu trestnímu právu (hmotném 

a procesním) jednotlivých států. Zadržení jsou zpravidla předáni do blízkých 

afrických států (např. do Keni), jejichž soudní systém není natolik rozvinutý, aby se 

mohl s pirátstvím vypořádat. Osud vydaných osob není často znám. 

 

Status operace ATALANTA je zajímavý problém a ukazuje limity 

kategorizace do různých typů operací, se kterým státní i mezinárodní administrativa 

ráda pracuje. Lze se domnívat, že snahu o potlačení pirátství v oblasti Afrického rohu 

je možné obecně charakterizovat jako „stabilization operation“, i když bezpečnost 

námořní platby není oblastí, která by byla v kontextu tohoto pojmu příliš užívána. 

Jelikož zde není žádná dohoda o ukončení konfliktu, žádné příměří, nic podobného 

podmínkám, kterými se, alespoň formálně, vymezují operace na udržení míru, 

nejedná se ani o peacekeeping. Vzhledem k nasazení válečných lodí a možnosti 

odpovědět na útoky silou se jedná spíše o peace-enforcement misi, což podporuje i 

znění rezoluce RB 1816 (2008), o niž se unijní akce opírá. Rezoluce odkazuje na 

kapitolu VII Charty OSN, tedy obecně na ustanovení, jimiž RB může autorizovat 

použití síly.  

 

5.7 Dílčí shrnutí 
  

Je velmi důležité upozornit na fakt, že všechny vyjmenované operace byly 

vedeny s mandátem OSN. Unie tak dostála svým závazkům ze smluvních dokumentů 

EU, ve kterých je zdůrazněna prioritní spolupráce s OSN. Tento postoj mimo jiné 

dále deklarován v Evropské bezpečnostní strategii z roku 2003. EU v něm staví na 

nezbytnosti fungujícího multilateralismu, jehož podmínkou sine qua non je mandát 

OSN v případě realizovaného vojenského zásahu. Naproti tomu se ukázalo, že 
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v některých případech není mandát Rady bezpečnosti k provedení akce nezbytný. 

Týká se to však velmi omezených případů, kde jde o intervenci s humanitárním 

aspektem, se kterou souhlasí všechny zúčastněné strany. Precedentem v tomto směru 

je způsob řešení kosovské krize v roce 1999.133 (Hýbnerová, 2005) Na tom však nic 

nemění to, že EU použije v takových případech vojenské prostředky v souladu se 

zásadami Charty OSN a bude respektovat stěžejní principy mezinárodního práva. 

 

Ač některým misím silně dominovaly jen určité země, především Francie, 

Německo, či Velká Británie, námitka, že se jednalo o „jejich“ mise neobstojí již 

v důsledku výše popsaného. Pro plánování vojenských operací může EU využít buď 

struktury NATO v rámci dohod „Berlin plus“, nebo národní plánovací centrum 

pověřené členské země. První možnosti bylo využito při plánování operace Concordia 

a Althea, francouzské infrastruktury bylo zase využito při plánování operace Artemis 

v Kongu. Jak se ukázalo, EU je schopna vést své operace samostatně a úspěšně i bez 

plánovacích a operačních kapacit NATO. 134  To však neznamená, že by se měla 

spolupráce v rámci Berlin plus vyvarovat. Naopak považuji vzájemnou spolupráci při 

realizaci operací za přínos, a to vzhledem k přetrvávající predominanci Aliance v 

oblasti vojenských struktur.135 V EU ovšem existují i zastánci samostatně se vyvíjející 

EBOP disponující vlastními kapacitami. Tuto linii zastává především Francie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
133 Vojenský zásah byl schválen Evropskou radou 25. 3. 1999 všemi členskými státy EU (včetně 
nečlenů NATO).   
134 Nutno však podotknout, že všechny operace byly relativně dlouho dopředu plánovány.  
135  Při operaci Artemis se například EU potýkala s problémy generace sil (konkrétně vyčlenění 
některých sil ze strany členských států na omezenou dobu).  
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6. Právní aspekty vysílání ozbrojených sil ČR do operace 

EU 

6.1 Právní úprava 
 

I po našem vstupu do EU se nadále na vysílání ozbrojených sil ČR mimo 

území ČR uplatňuje vnitrostátní mechanismus, kterému se věnuje především čl. 43 

Ústavy ČR (dále jen „Ústava“). Z procedurálního hlediska je podle čl. 39 odst. 3 

Ústavy otázka vysílání ozbrojených sil zařazena mezi ty, k nimž je potřeba souhlasu 

nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny všech senátorů.  

 

„Ustanovení odstavců 3, 4 a 5 stanoví, že o vyslání ozbrojených sil mimo 

území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České 

republiky rozhoduje vláda, pokud nejde o takový případ, kdy je k rozhodnutí vlády 

nezbytný souhlas Parlamentu. Souhlas Parlamentu je nezbytný v případech, kdy není 

rozhodnutí „vyhrazeno vládě“ podle odst. 4 a odst. 5. Souhlas musí udělit obě komory, 

usnášejí se o něm většinou stanovenou v čl. 39 odst. 3. Souhlasem se rozumí usnesení 

obou komor o tom, že předem souhlasí s „vysláním“, popř. s „pobytem“. Souhlas 

komor musí obsahovat shodný projev vůle a je udělen v okamžiku, kdy přijala 

usnesení druhá z obou komor. Pokud je souhlas udělen, je vláda oprávněna ozbrojené 

síly vyslat nebo provést opatření spojená s „pobytem“ ozbrojených sil jiných států. 

Souhlas Parlamentu vládu nezavazuje k tomu, aby ozbrojené síly skutečně vyslala 

nebo aby „pobyt“ ozbrojených sil jiných států skutečně zajistila“.136  I když není 

v Ústavě výslovně určeno, zda je to vláda, která navrhuje oběma komorám 

Parlamentu vyslovení souhlasu s vysláním nebo pobytem ozbrojených sil, lze 

vzhledem k její výkonné pravomoci při obraně a zahraniční politice ČR vyvodit, že 

má i pravomoc tento návrh přijmout. Ústava ČR tak předpokládá, že jde o realizaci 

politiky vlády, se kterou Parlament vysloví souhlas nebo nesouhlas. Rozhodnutí vlády 

                                                 
136  SLÁDEČEK, Vladimír; MIKULE, Vladimír; SYLLOVÁ, Jindřiška. Ústava České republiky. 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck,  2007. 



 65 

o provedení takové akce tím získává právní podklad a legitimitu.137 Parlament by se 

tak měl omezit pouze na případné schválení či zamítnutí vládního návrhu, neměl by 

ho ale měnit, k čemuž v ústavní praxi našeho státu mnohdy docházelo.  

 

Vláda podle odstavce čtvrtého rozhoduje o vyslání ozbrojených sil mimo 

území ČR na dobu nejdéle 60 dnů, a to bez potřeby předchozího souhlasu parlamentu, 

pokud se pobytem nebo vysláním mimo jiné plní závazky z mezinárodních smluv o 

společné obraně proti napadení (písm. a), pokud jde o účast na mírových operacích 

podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je ČR členem, a to se souhlasem 

přijímajícího státu (písm. b). Pokud by ovšem přijímající stát nesouhlasil, je třeba 

souhlasu Parlamentu podle odst. 3. Podle ustanovení odst. 5 téhož článku vláda dále 

rozhoduje i o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a o 

účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních území České republiky, a 

to již bez časového omezení a taktéž není předchozí souhlas Parlamentu nezbytný. O 

těchto rozhodnutích vláda neprodleně informuje obě komory Parlamentu, který může 

její rozhodnutí zrušit. Ke zrušení přitom postačí nesouhlasné usnesení jedné z komor 

přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory (odst. 6).  

 

Rozhodnutí vlády přijaté podle odst. 4 nebo podle odst. 5 může být zrušeno ve 

dvou různých procedurách. O zrušení tohoto rozhodnutí se mohou usnést souhlasně 

obě komory běžnou většinou stanovenou v čl. 39 odst. 2, rozhodnutí vlády je zrušeno, 

jakmile se o tom usnese druhá z obou komor. Rozhodnutí vlády může být zrušeno 

rozhodnutím jen jedné z komor. Toto usnesení musí však být přijato nadpoloviční 

většinou všech členů komory.138 Již před více jak pěti lety se započala příprava na 

návrhu ústavního zákona, který by článek 43 měnil a umožňoval by vládě za výše 

stanovených podmínek rozhodnout též o účasti v operacích sil rychlé reakce podle 

rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je ČR členem.139  

                                                 
137 FILIP, Jan.: Aktuální ústavněprávní otázky výkonné moci v ČR, in HLOUŠEK, Vít., ŠIMÍČEK, 
Vojtěch. (eds.): Výkonná moc v ústavním systému České republiky, Brno: Masarykova univerzita v 
Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2004. 
138  SLÁDEČEK, Vladimír; MIKULE, Vladimír; SYLLOVÁ, Jindřiška. Ústava České republiky. 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck,  2007. 
139 KRŠKA, Vladimír. Právní dopady vstupu ČR do EU na činnost ozbrojených sil ČR a realizace 
obranné a bezpečnostní politiky státu. Obrana a strategie. 2004, zvláštní číslo. 



 66 

 

Pokud by Poslanecká sněmovna byla rozpuštěna, pak podle čl. 11 ústavního 

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, přísluší vyslovit souhlas 

s vysláním ozbrojených sil ČR mimo území ČR Senátu, opět za předpokladu, že 

takové rozhodnutí není vyhrazeno vládě. 

 

Dále je třeba zmínit, že ČR potvrdila ve své Bezpečnostní strategii z prosince 

roku 2003 připravenost podílet se na případných donucovacích akcích mezinárodního 

společenství, podniknutých s cílem zabránit masivnímu porušování lidských práv a 

zejména genocidě a deklarovala závazek připojit se k donucovacím opatřením včetně 

použití síly v souladu s aliančními či unijními závazky a v souladu s principy Charty 

OSN, pokud selže prevence a úsilí o mírové řešení situací ohrožujících nebo 

porušujících mezinárodní mír a bezpečnost.  

 

Armáda ČR se podílela i na misích EU, konkrétně na operaci Concordia mezi 

dubnem a prosincem roku 2003 v Makedonii, participovala na operaci Althea 

v období únor 2004 až červen 2008, účastnila se operace EU „EUFOR“ v Čadu spolu 

s OSN, která byla ukončena v březnu 2009 a od konce ledna 2009 přispěla třemi muži 

do historicky první námořní protipirátské operace u somálského pobřeží 

ATALANTA, která stále probíhá. 

6.2 Účast ČR na misi ALTHEA 
 

S vládním návrhem na vyslání sil a prostředků AČR do operace EU v Bosně a 

Hercegovině v celkovém počtu do 90 osob od 1. 12. 2004 do 31. 12. 2005 vyslovil         

4. 11. svůj souhlas Senát a  na svém zasedání dne 15. 12. svůj souhlas vyslovila i 

dolní komora Parlamentu. Kontingent AČR působil v operaci ALTHEA již od 

samého počátku a po celou dobu svého nasazení byl součástí sil mnohonárodního 

úkolového uskupení Sever pod velením Rakouska a odpovídal za ochranu a ostrahu 

základny jeho velitelství v Tuzle. V této operaci se vystřídalo na čtyři sta příslušníků 

AČR. V rámci uskupení Sever poskytovala AČR vrtulníkovou jednotku, která plnila 

úkoly spojené s leteckým průzkumem a leteckou přepravou. V červnu 2007 byla 
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v důsledku pokračujícího snižování stavů EU činnost českého kontingentu v Bosně a 

Hercegovině ukončena.140  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
140  Zdroj: Internetové stránky Ministerstva obrany ČR. Dostupné z http://www.army.cz/ 
scripts/detail.php?id=6391.  
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7. Evropská bezpečnostní strategie 

 

Evropská bezpečnostní strategie (European Security Strategy, ESS)141 je první 

společnou strategií v dějinách evropské integrace. Jestliže EU již nechce být 

považována za velmoc čistě ekonomickou, ale za „globálního aktéra“, který bude ve 

světě vystupovat jako velmoc svého druhu, je nutné, aby definovala nové hrozby 

v novém bezpečnostním prostředí a aby jim mohla čelit, jasně formulovala strategické 

cíle svého vnějšího působení. Schopnost naplnit takové cíle ale předpokládá nový, 

koordinovanější přístup členských států v rámci SZBP. ESS je velmi ovlivněna 

charakterem EU a způsobem mezivládního rozhodování ve SZBP. Vznikla jako 

konsenzus mezi jednotlivými členskými zeměmi a je tak spíše rámcovým 

dokumentem analyzujícím mezinárodní situaci z pohledu zemí EU. 

7.1 USA - NSS 2002, NDS 2008 
 

11. září mělo nesporný vliv na definování nových světových bezpečnostních 

hrozeb. Na novou situaci reagovaly Spojené státy v září 2002 schválením nové 

Národní bezpečnostní strategie (National Security Strategy, NSS). USA se po 

skončení studené války vidí jako jedinou supervelmocí. Jejich snahou je uchování a 

další zvýrazňování vojenské převahy nad ostatními. S tím souvisí i výrazný posun 

k unilateralismu a tedy nevázání se na spojence, kteří jsou slabší, často váhavý a 

nerozhodní. OSN není s to zajistit sama pořádek v nové mezinárodní situaci. 

V neposlední řadě je kladen důraz na preempci, kdy Spojené státy odmítají čekat, až 

se nepřítel stane bezprostřední hrozbou. 

 

Značná změna přichází s novým doktrinálním dokumentem Národní obranné 

strategie (National Defense Strategy, NDS), jehož schválení v létě 2008 souvisí se 

změnou americké administrativy. NDS výrazně zmenšuje rozdíl mezi strategickými 

koncepcemi USA a EU. Jde především od odklon unilateralismu a militarismu. Ve 

všech kapitolách NDS zdůrazňuje, že USA chtějí při vedení své dlouhé války 

                                                 
141 ESS. Dokument předložený Javierem Solanou a přijatý hlavami států a vlád při zasedání Evropské 
rady v Bruselu 12. prosince 2003. Dostupné z http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/ 
78367.pdf. 
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postupovat společně se „širokým spektrem partnerů“, že posilování stávajícího 

systému aliancí a partnerství je nezbytným předpokladem pro naplňování 

strategických cílů USA. Místo nadměrného důrazu na vojenské nástroje, chtějí 

Spojené státy klást důraz na dlouhodobé preventivní působení směřující 

k vyváženému užívání všech nástrojů bezpečnostní politiky. Vytváří se tak 

programová základna pro překonání rozdílů, které se mezi USA a EU projevily 

v důsledku operace Irácká svoboda, a pro obnovení plnohodnotné spolupráce na poli 

bezpečnostní strategie.142 

7.2 Analytická rovina ESS – globální výzvy a bezpečnostní hrozby 
 

ESS v době svého vzniku neskrývalo inspiraci svým americkým předchůdcem, 

vykazovalo ale i významné odlišnosti. Dokumenty měly stejné priority, ale odlišné 

způsoby jejich dosahování. ESS je rozdělen do tří kapitol. První kapitola nazvaná 

Nové hrozby a nové bezpečnostní prostředí. Unie na počátku 21. století čelí novým 

formám terorismu. Druhou hrozbou a zároveň „nejzávažnější hrozbou mezinárodního 

míru a bezpečnosti“ je proliferace zbraní hromadného ničení (dále jen „ZHN“), jež 

představuje „nejobávanější scénář“, pokud se ZHN dostanou do rukou teroristů. Třetí 

velkou hrozbou tvoří regionální konflikty. Ty se nemusejí odehrávat v bezprostřední 

blízkosti hranic EU, ale kdekoliv na světě, neboť mají na evropské zájmy přímý i 

nepřímý vliv. EU nepodceňuje ani riziko tzv. zhroucených států – failed states 

(Afghánistán, Somálsko, Libérie). Čtveřici hrozeb doplňuje organizovaný zločin. 

Všechny uvedené hrozby spadají více či méně do kategorie soft security. 

7.3 Programová rovina ESS – strategické cíle 
 

Na rozdíl od NSS 2008 nepovažuje ESS zmiňované bezpečnostní hrozby za 

čistě vojenské, s tím, že každá z těchto hrozeb vyžaduje kombinaci různých nástrojů 

(politických, soudních, policejních, ekonomických, humanitárních a výzvědných 

prostředků). Vojenský zásah by pak měl představovat jakýsi last resort, tzn. měl by 

být použit až po vyčerpání všech jiných možností.  

 

                                                 
142 EICHLER, Jan. Mezinárodní bezpečnost v době globalizace, Praha 2009. 
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Prvním strategickým cílem EU je rozšiřování zóny bezpečnosti kolem Evropy. 

Jde o dobrou správu a řízení zemí především na východní hranici EU směrem 

k postsovětským republikám a na jižní hranici směrem k citlivé středomořské oblasti 

a Blízkému východu. Cílem je tedy vytvořit jihovýchodní pás stabilizovaného 

zahraničí. K tlumení bezpečnostních rizik v tomto pásu by mělo přispět navázání 

užších hospodářských a politických vztahů s dotčenými státy. Druhým dlouhodobým 

strategickým cílem je vyřešení izraelsko-arabského konfliktu. Konečně třetím 

strategickým cílem Unie je posílení mezinárodního řádu v rámci stávajícího 

globalizovaného světa. Jedná se především o posilování pozice OSN143 a koncept 

účinného multilateralismu 144  (effective multilateralism) – tedy mezinárodního 

systému na bázi OSN, který bude schopen vymáhat dodržování vlastních pravidel. Na 

tomto místě se prolínají koncepty soft a hard security, neboť proti suverénním státům, 

které by se vzepřely, se může jevit nezbytné užít sílu v souladu s Chartou. V takovém 

případě ESS doporučuje „včasnou, rychlou, a pokud je to zapotřebí, robustní 

intervenci“. Ta má být provedena za použití vojenských i civilních prostředků. Tímto 

svým přístupem se programový dokument EU vymezuje vůči svému americkému 

protějšku. „Jedním ze základních prvků mezinárodního systému je transatlantická 

vazba…tato vazba našla svůj významný odraz v NATO.“ 

 

Hlavními opatřeními v boji proti hrozbám jsou podle ESS například evropský 

zatýkací rozkaz, opatření narušující financování terorismu, právní dohody se 

Spojenými státy nebo podpora Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) 

                                                 
143 ESS 2003: „We are committed to upholding and developing International Law. The fundamental 
framework for international relations is the United Nations Charter. The United Nations Security 
Council has the primary responsibility for the maintenance of international peace and security. 
Strengthening the United Nations, equipping it to fulfil its responsibilities and to act effectively, is a 
European priority.“ 
144 Andreas Nicklisch, ředitel IC OSN se v r. 2003, v době války v Iráku vyjádřil, že zde máme dva 
vzájemně soupeřící koncepty multilateralismu. Značná část odporu k intervenci v Iráku vychází z 
konceptu „principiálního multilateralismu“. Z jeho pohledu není mandát Rady bezpečnosti k užití síly 
prostředkem k dosažení cíle, ale cílem samotným, jediným prostředkem, který nás ochrání před 
imperiální dominancí a chaosem: Multilateralismus sine qua non. Oproti tomu „multilateralisté 
instrumentální“ jsou v zásadě ochotní využít OSN k získání spojenců pro své záměry, mohou ale svou 
akci spustit i sami, bez autorizace a podpory: Multilateralismus a la carte. Dostupné z 
http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=924. 
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a multilaterálních smluv týkajících se proliferace zbraní hromadného ničení. EU musí 

kromě větších a efektivnějších investic dále vytvořit společné vyhodnocování hrozeb 

(common threat assessment) a zlepšit výměnu informací mezi tajnými službami. 

Strategie dále volá po větších a efektivnějších investicích do obrany (další a poslední 

vojenský „hard security“ rozměr strategie).   

7.4 Limity ESS 
 

Vedle programového dokumentu vypracovala skupina nezávislých expertů za 

účelem posouzení skutečných možností EU, z kterých vyplývají úkoly pro nejbližší 

budoucnost, pět možných scénářů nasazení ozbrojených sil EU.145 Počítá se v nich 

s možným nasazením vojsk v časovém výhledu 10 – 20 let. První scénář zahrnuje 

rozsáhlou operaci na podporu míru s jasně daným mandátem RB OSN na základě 

kapitoly VI nebo VII Charty se záměrem vytvořit příznivé podmínky pro 

postkonfliktní život. EU by nasadila až 30 000 vojáků a měla by být schopna 

zasáhnout na vzdálenost 2000 km do 60 dnů od rozhodnutí a měla by dosáhnout 

udržitelnosti operačního nasazení do tří let. 146  Další scénář počítá s humanitární 

intervencí vysoké intenzity, zejména na území Afriky. Následující scénář analyzuje 

eventuální zákrok EU v  „regionální válce“ v případě, že by byly ohroženy dodávky 

strategických surovin v důsledku destabilizace v některé z transitních zemí. Tato 

země by mohla požádat EU o pomoc na základě čl. 51 Charty. Pokud by se ZHN 

dostaly do rukou teroristů, bylo by nezbytné přejít k preventivnímu zásahu do 

vzdálenosti až 5000 km od Bruselu.  V důsledku omezených kapacit EU je však 

faktem, že kromě prvého scénáře, jsou v dohledné době ostatní operace mimo 

možnosti evropských autonomních vojenských schopností a v takových případech 

nelze zatím postupovat jinak, než ve spolupráci se spojenci.  

 

                                                 
145 „European Defense. A proposal for a White Paper“, Report of an independent Task Force. Paris, 
European Union Institute for Security Studies, 2004. Uvedené teze nicméně platí nadále. 
146  EICHLER, Jan. Evropská bezpečnostní strategie (ESS 2003) a její srovnání se strategickou 
koncepcí NATO (1999) a National Security Strategy USA (NSS 2002). Ústav mezinárodních vztahů 
Praha. Policy paper, 2008.  
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7.5 Zhodnocení ESS 
 

I přes výrazné odlišení NSS i ESS, především v rovině metod a nástrojů, 

vycházely oba dokumenty ze společných hodnot a priorit a vytvářely rámec pro 

posilování transatlantické vazby a pro pokračující strategické spojenectví mezi USA, 

NATO a EU. Nyní, díky přiblížení evropských a amerických přístupů, se více 

rozšířily možnosti zaměřovat se především na ty body a přístupy, v nichž jsou NDS a 

ESS komplementární. V případě mezinárodní krize se nyní mohou členské státy podle 

svých možností podílet jak na mohutných vojenských operacích, tak i na naplňování 

cílů preventivního působení a na získávání civilních zkušeností.147  

 

Vojenský rozpočet všech zemí EU se v absolutním souhrnu rovná pouhé 

polovině rozpočtu samotných USA (320 mld. proti 564 mld. dolarů v roce 2008). 

Všechny shora uvedené skutečnosti jednoznačně předurčují skromnost bezpečnostně-

politických ambicí Unie. Jsou také základem její orientace předně na mezinárodní 

spolupráci, na preventivní a na postkonfliktní působení, při němž dominují 

nevojenské nástroje. Koncept multilateralismu dlouhodobě předpokládá tzv. „koncert 

všech globálních a regionálních mocností“, které by se řídily vzájemně přijatými 

mnohostrannými pravidly a závazky jak uvádí studie Evropského institutu 

bezpečnostních studií o světě a EU v roce 2025.148  

 

Z dlouhodobého hlediska a rovněž i z pohledu dodržování mezinárodního 

práva má přístup EU, a nyní snad i USA, se svým příklonem k „negotiated 

order“ větší naději na úspěch. Snaží se totiž nereagovat na pouhé následky a vnější 

projevy terorismu (útoky), ale jde po jeho kořenech a příčinách za současného 

zaměření na hledání dlouhodobých východisek a řešení. Specifikem evropského 

přístupu je, že dosažení cílů je třeba chápat jako „běh na dlouhou trať“ s tím, že 

výsledky se dostaví až v dlouhodobém horizontu. Svou podstatou je ESS 

dokumentem normativní povahy a v případě naléhavé krize se obávám, že 

dokumentem zatím ne příliš efektivním.  

                                                 
147 EICHLER, Jan. Mezinárodní bezpečnost v době globalizace, Praha 2009. 
148 GNESOTTO, Nicole; GREVI, Giovani. What World for the EU in 2025? European Institute for 
Security Studie. Paris, 2006. Dostupné z http://www.iss.europa.eu/uploads/media/NGP_01.pdf. 
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Ohledně spolupráce s OSN vyvstává otázka, do jaké míry je akceschopná při 

při stávajícím fungování a rozhodování RB OSN. Ztotožňuji se s názorem, že nová 

globální situace je neslučitelná se způsobem dosavadního fungování OSN a trvale 

podlamuje důvěryhodnost RB.149 O její reformě se vedou diskuse velmi dlouhou dobu, 

avšak zatím bez jakéhokoliv výsledku. Svůj vliv by EU mohla posílit nejen na 

základě reformy RB a případným členstvím v tomto subjektu, ale i díky autoritě 

v podobě Vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.  

7.6 Bezpečnostní strategie ČR a EU 
 

Bezpečnostní strategie ČR150 je vládním dokumentem. Základní rámec pro 

formulaci a realizaci Bezpečnostní strategie ČR je dán Ústavou ČR, ústavním 

zákonem č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR v platném znění a dalšími navazujícími 

zákony. Jeho nedílnou součástí jsou také spojenecké a další mezinárodní závazky 

vycházející z členství ČR v NATO, EU, OSN a OBSE. BS ČR z prosince 2003 již 

reflektuje nadcházející členství ČR v EU a upravuje postoj ČR vůči NATO a EU.  

 

Strategické zájmy ČR jsou mj. pevná transatlantická vazba v rámci NATO a 

budování strategického partnerství mezi NATO a EU a komplementární rozvíjení 

obranných schopností NATO a EU. Přístup ČR „je založen na nezpochybnitelné 

hodnotě kolektivní obrany a kooperativní bezpečnosti v rámci mezinárodních 

organizací a mnohostranných uskupení. Pilířem kolektivní obrany je pro ČR NATO. 

Na základě členství v NATO se ČR těší bezpečnostním zárukám, jež jsou ukotveny v 

Severoatlantické smlouvě.“ ČR se zavázala posílit své individuální schopnosti v 

kontextu úsilí členů NATO a zvýšit své obranné schopnosti. K tomu postupně 

vybuduje plně profesionální, moderně vyzbrojenou, vysoce mobilní a flexibilní 

armádu, schopnou účastnit se širokého spektra aliančních a případně i jiných 

mezinárodních operací, i mimo území ČR. ČR se zároveň aktivně zapojuje do SZBP 

EU a v jejím rámci do EBOP, podporuje budování schopností v rámci ESDP s 

možností vedení operací na podporu míru a bezpečnosti i na základě využití 

                                                 
149 GLENNON, J. Michael. Why the Security Council Failed. Foreign Affairs. vol. 82, 2003, no. 3. 
150 Dostupné z http://www.army.cz/assets/files/8492/Bezpe_nostn__strategie__R_-_prosinec_2003.pdf. 
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schopností NATO, podporuje tvorbu vojenských schopností EU a jednotný postup 

NATO a EU v otázkách obranného plánování a řešení bezpečnostních otázek. 

Armáda ČR dále vyčleňuje a připravuje část sil pro operace NATO a EU, reagující na 

krizové situace (prosazení, podpora, respektive udržení míru mimo článek 5 

Washingtonské smlouvy). 
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8. Europeean terrorist list a případ Organizace lidových 
mudžáhidů      
 
Případ Organizace lidových mudžáhidů, který řešil a dosud řeší Soud první 

instance (se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost se mění název na „Tribunál“, 

General court) uvádí příklad fungování nástrojů SZBP v praxi. Zároveň svědčí o 

postupném prolínání evropské komunitární roviny s tou nekomunitarizovanou (oblast 

SZBP). EU v rámci celosvětového boje proti terorismu provádí rezoluce RB OSN, jež 

se této problematice věnují. Děje se tak nejen nástroji druhého pilíře, ale do procesu 

implementace rezoluce vstupují i akty komunitární ve formě nařízení Rady. Případ je 

zajímavý i z pohledu lidsko-právní problematiky, kde se tento aspekt střetává 

s aspektem bezpečnostním, který je v kompetenci Rady, na rozdíl od prvého, 

spadajícího do působnosti soudů komunitárního práva.                                

8.1 Právní předpisy 
 

Po útocích na Světové obchodní centrum přijala RB OSN rezoluci č. 1373 

(2001), přijatou podle kapitoly VII Charty OSN, s cílem bojovat proti terorismu a 

jeho financování, a to všemi prostředky - zejména zmrazením finančních prostředků 

osob, které spáchali nebo se pokusili spáchat teroristické akty. Za tímto účelem EU 

přijala společný postoj Rady 2001/931151 (nástroj 2. pilíře) o uplatnění zvláštních 

opatření k boji proti terorismu a nařízení Rady č. 2580/2001 152  (akt 1. pilíře) o 

zvláštních omezujících opatřeních - zmrazení prostředků a jiných finančních aktiv 

nebo hospodářských zdrojů - namířených proti některým osobám a subjektům s cílem 

bojovat proti terorismu. Vůči subjektům vymezeným ve společném postoji mají 

členské státy uplatnit nástroje třetího pilíře a má se realizovat zablokování jejich 

finančních prostředků. Jednotlivé státy provádějí zmrazení v případě subjektů z EU, u 

subjektů neevropských tak činí ES. Právní podklad zakládá shora uvedené nařízení, 

přijaté na základě kombinace čl. 60, 301 a 308 SES, které Radě ukládá povinnost 

                                                 
151 Council Common Position 2001/931/CFSP of 27 December 2001 on the application of specific 
measures to combat terrorism, last amended through Council Common Position 2005/936/CFSP. 
Společný postoj stanoví kritéria pro zařazení osob, skupin nebo subjektů zapojených do teroristických 
činů na seznam a uvádí, jaké jednání přestavuje teroristický čin. 
152 Council Regulation (EC) No 2580/2001 of 27 December 2001 on specific restrictive measures 
directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism. 
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vytvořit kratší verzi seznamu omezenou na subjekty sídlící mimo území EU a vůči 

nim pak uplatnit finanční sankce. Rezoluce 1373, která vznikla bezprostředně po 11. 

září 2001, je cílena proti komukoli, kdo podporuje terorismus. V tomto případě chybí 

seznam RB a je povinností členských států, aby ho sami sestavily, případně tak na 

úrovni Unie musí učinit Rada na základě podnětů z členských států. Seznam EU 

(European terrorist list) existuje samostatně vedle režimu EU, v jehož rámci se 

provádí rezoluce RB OSN č. 1390 (2002) o zmrazení finanční prostředků osob a 

subjektů spojených s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Káida a Talibanem (nařízení Rady 

č. 881/2002)153. 

      

Postup, který vede k zablokování finančních prostředků, probíhá na úrovni 

národní i Společenství. „Příslušný vnitrostátní orgán“, obvykle orgán soudní moci, 

musí, pokud jde o dotčené strany, vytvořit seznam v souladu s čl. 1 (4) společného 

postoje 2001/931.154 Každý vyskytnuvší se na seznamu pak musí být jednomyslně 

schválen všemi sedmadvaceti členy Rady ministrů EU.155 Poté musí Rada nejméně 

jednou za šest měsíců zajistit přezkoumání, zda existují dostatečné důvody pro 

ponechání dané osoby na seznamu.156 Na rozdíl však od většiny těch, kteří se vyskytli 

na seznamu OSN, všechny subjekty na seznamu EU musely být buď již dříve 

odsouzeny za teroristické útoky, nebo vůči nim bylo ohledně takového činu zahájeno 

vyšetřování či trestní stíhání.157 Kromě toho u každé osoby, skupiny a subjektu, jež 

podléhají omezujícím opatřením podle nařízení Rady (ES) č. 2580/2001, Rada 
                                                 
153  Council regulation (EC) No 881/2002 of 27 May 2002 imposing certain specific restrictive 
measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida 
network and the Taliban, and repealing Council Regulation (EC) No 467/2001 prohibiting the export 
of certain goods and services to Afghanistan, strengthening the flight ban and extending the freeze of 
funds and other financial resources in respect of the Taliban of Afghanistan. 
Seznam připojený k tomuto nařízení Komise přezkoumává na základě aktualizace Výborem pro sankce. 
154 Regulation 2580/2001, art. 2(3).  Article 1(4) of Council Common Position 2001/931/CFSP zní: 
Seznam uvedený v příloze je vypracován na základě přesných informací nebo materiálů v příslušném 
spisu, ze kterých vyplývá, že příslušný orgán přijal na základě závažných a věrohodných důkazů nebo 
stop rozhodnutí ve vztahu k dotyčným osobám, skupinám a subjektům, které se týká zahájení 
vyšetřování nebo trestního stíhání za teroristický čin, pokus o spáchání teroristického činu, účast na 
něm nebo napomáhání k jeho spáchání nebo odsouzení za takové činy. Do seznamu mohou být 
zahrnuty osoby, skupiny a subjekty uvedené Radou bezpečnosti OSN jako osoby, skupiny a subjekty 
spojené s terorismem a proti nimž Rada bezpečnosti OSN nařídila sankce.  
Pro účely tohoto odstavce se „příslušným orgánem“ rozumí justiční orgán, nebo pokud justiční orgány 
nemají pravomoc v oblasti, které se týká tento odstavec, rovnocenný příslušný orgán v této oblasti. 
155 Regulation 2580/2001, art. 2(3). 
156 Council Common Position 2001/931/CFSP, art. 1(6). 
157 Regulation 2580/2001, art. 2(3)(i)-(iv). 
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poskytne dostatečně podrobné odůvodnění, jež dotčeným subjektům zařazeným na 

seznam umožní porozumět důvodům jejich zařazení a soudním dvorům EU umožní 

vykonávat jejich pravomoc přezkumu v případě, kdy je proti zařazení na seznam 

vznesena formální námitka. 

 

8.2 Případ „PMOI v. Rada“    
                                            

Dne 4. prosince 2008 vydal CFI svůj třetí rozsudek Organizace lidových 

mudžáhidů (People’s Mojahedin Organization of Iran, PMOI) v. Rada (PMOI III), 

týkající se zařazení této íránské opoziční skupiny na evropský seznam teroristů. 

PMOI byla založena v roce 1965 s cílem nahradit režim íránského šáha a později 

teokratický režim mulláhů režimem demokratickým. Tato složka je součástí Národní 

rady íránského odporu. V 90. letech používala teroristické prostředky, ale v červnu 

2001 se skupina všech svých násilných aktivit vzdala. Přičiněním Velké Británie se 

dostala na „evropský blacklist“ roku 2002 (když ho na svůj vlastní seznam 

zakázaných organizací zařadila už o rok dříve), tedy paradoxně po své demokratizaci, 

která ovšem po útocích 11. září nebyla přijata s důvěrou. Po žalobě u CFI a 

následném opětovném zařazení na evropský seznam byla konečně v lednu 

2009 vyškrtnuta s odůvodněním procesního pochybení.  

 

Ve svém prvním rozsudku, PMOI I (2006) 158, CFI zrušil rozhodnutí Rady 

2005/930/EC,159 které dříve umístilo PMOI na teroristický seznam, a to z důvodu, že 

se Radě nepodařilo sdělit PMOI důvody pro její zařazení do tohoto seznamu, které by 

organizaci umožnilo připravit si efektivní obhajobu, a neměla ani příležitost se k věci 

vyjádřit. Navíc v tomto případě CFI sám nebyl schopen vést soudní přezkum, neboť 

nemohl určit, na jaké vnitrostátní rozhodnutí podle čl. 1 (4) společného postoje 

2001/931 se odkazuje. Dále uvedl, že právo na spravedlivý proces (konkrétně právo 

na obhajobu, odůvodnění rozhodnutí a na účinnou soudní ochranu) je „základní 

principem práva Společenství, který musí být zajištěn i v případě neexistence 

                                                 
158 Case T-228/02, People’s Mojahedin Org. of Iran v. Council of the European Union [PMOI I], 2006.  
159 Council Decision 2005/930/EC of 21 December 2005 implementing Article 2(3) of Regulation (EC) 
No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view 
to combating terrorism and repealing Decision 2005/848/EC. 
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jakýchkoliv pravidel řízení.“160 Dotčená strana musí být informována o důkazu proti 

ní navrženém a musí jí být umožněno se k takovému důkazu vyjádřit. CFI vyvrátil 

argument, podaný Radou a Velkou Británií, že jednotlivci nemají „jakékoliv právo 

být vyslechnuti před přijetím aktu legislativní povahy.“ 161  Soud také uvedl, že 

rozhodnutí ukládající jednotlivé hospodářské a finanční sankce (zablokování 

finančních prostředků) „se dotýká bezprostředně a osobně“ (direct and individual 

concern). 162 Soud dále rozlišuje mezi první aplikací opatření o zmrazení, která, aby 

mohla být účinná, vyžaduje moment překvapení (surprise effect) a garance práv tak 

mohou být dočasně sníženy, a pozdější rozhodnutí, jež pouze potvrzuje dosavadní 

stav a sdělení relevantních údajů musí předcházet.163                                                                                 

 

Z argumentace Soudu vyplývá, že CFI hodnotí a zkoumá diskreční rozhodnutí 

EU lépe a důkladněji než rozhodnutí jiných mezinárodních organizací. V 

rozhodnutích Yusuf a Kadi, se například orgány Společenství omezily toliko na 

provedení rezoluce RB OSN č. 1390 (2002) a rozhodnutí Sankčního výboru OSN do 

právního řádu Společenství, v rámci čehož pak došlo ke zmražení finančních 

prostředků dotyčných stran.164 Tato rezoluce nebyla určená k tomu, aby v momentě 

její implementace, zmocnila jakékoliv ustanovení mechanismu Společenství 

přezkoumáním a přešetřením jednotlivých osob, skupin nebo subjektů, které se ocitly 

na předmětném seznamu. Naproti tomu rezoluce RB č. 1373 (2001) zavazuje členské 

státy ke zmrazení finančních prostředků teroristů, a ponechává na nich rozhodnutí, 

kdo by měl být do seznamu sankcí zahrnut. Je třeba vycházet z toho, že vlastnímu 

sestavení evropského teroristického seznamu, které realizuje Rada, má podle 

společného postoje 931/2001 předcházet rozhodování příslušných orgánů na národní 

úrovni, z jehož věcných závěrů pak Rada vychází. Právě na této národní úrovni by 

měl, a vlastně jedině může, probíhat plný přezkum rozhodnutí o tom, že určitý subjekt 

podporuje terorismus.165 

                                                 
160 PMOI I, 2006, 91. 
161 Id. 95. 
162 Id. 98. 
163 Id. 128, 131. 
164 ECJ později zvrátil rozhodnutí CFI. Kadi, (2008).  
165 BÍLKOVÁ, Veronika. Protiteroristické finanční sankce Evropské unie: případy Kadi, Yusuf, Al 
Barakaat a PMOI. Právní rozhledy. 2009, no 21. 
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Současně však CFI omezila svou pravomoc k přezkumu opatřeních Rady na 

dosažení souladu s postupy, jimiž se řídí, přesnosti (správnosti) a nezneužívání 

pravomoci. Bez ohledu na omezení přezkumu pravomoci, schopnost CFI provádět 

soudní přezkum (obecně dán čl. 230 Smlouvy o založení ES) je ztížena také nejasným 

a netransparentním procesem přijímání samotných opatření ke zmražení: Navíc ani 

písemná vyjádření jednotlivých stran k věci, ani zbytek spisového materiálu, 

neumožňují Soudu provést soudní přezkum, jelikož není schopen, a to ani po 

ukončení ústní části řízení, s jistotou určit, co přesně je ono vnitrostátní rozhodnutí 

uvedené v čl. 1 (4) společného postoje 2001/931, na němž je založeno napadené 

rozhodnutí.166 Přezkum CFI je tak omezen na ověření toho, zda existovalo rozhodnutí 

příslušného orgánu na národní úrovni splňující podmínky čl. 1 odst. 4 SP 931/2001; 

zda Rada při zkoumání spisu dodaného členským státem a při příjímání aktu 

postupovala řádným způsobem a splnila všechny procesní náležitosti (včetně práv 

dotčeného subjektu); a zda závěr Rady o zaražení subjektu na seznam není výsledkem 

zjevně nesprávného posouzení skutkového stavu či zneužití pravomoci.167 

 

Zrušení příslušného rozhodnutí Rady v rozsahu, v jakém se týkalo PMOI, 

mělo účinky ex tunc. Jednalo se o zrušení „pro porušení podstatných formálních 

náležitostí“ ve smyslu čl. 230 al. 2 SES. Rozsudek tedy měl procesní motivaci a nijak 

nepresumoval, zda byla PMOI do seznamu EU zahrnuta odůvodněně či nikoli.  

 

Ve druhém rozsudku PMOI II z říjen 2008168, CFI zrušil další rozhodnutí 

Rady o opětovném zařazení do seznamu, protože se Radě nepodařilo předložit 

dostatečně důvody, proč nebyl brán v úvahu rozsudek Odvolací komise pro zakázané 

organizace (Prescribed Organizations Appeals Commission, POAC), který se zabývá 

odvoláními organizací, u kterých se presumovalo jejich zapojení do terorismu. Dne 

30. listopad 2007, POAC po podaném odvolání proti rozhodnutí ministerstva vnitra, 

jež obsahovalo zákaz PMOI, nařídil její vyškrtnutí z národního seznamu.  

                                                 
166 Id. 166. 
167 BÍLKOVÁ, Veronika. Případ OMPI/PMOI. Ústav mezinárodních vztahů Praha. Policy paper,  2009. 
Dostupné z http://www.iir.cz/upload/PolicyPapers/2009/Bilkova-Pripad-PMOI.pdf. 
168 Case T-256/07 
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Ministerstvo se proti rozhodnutí POAC odvolalo, ale na základě rozsudku 

Odvolacího soudu, odstranilo jméno PMOI ze svého seznamu zakázaných organizací 

podle zákona o terorismu (Terrorism Act 2000). Rada, přestože byla informována o 

rozhodnutí POAC, přijala rozhodnutí 2007/868/EC 169  a seznam aktualizovala, 

přičemž  PMOI bylo do tohoto seznamu opět začleněno. Ovšem vzhledem k tomu, že 

zápis na britský seznam se stal původně podnětem k zanesení PMOI na teroristický 

seznam EU, zmizelo tím „rozhodnutí příslušného národního orgánu“ a bylo sporné, 

zda má ponechání organizace na seznamu EU ještě právní základ. CFI shledal, že 

nikoli, a Radu vyzval, aby buď zápis odůvodnila jinak, nebo PMOI ze seznamu 

vyřadila.  

 

Ve svém nejnovějším rozsudku PMOI III z prosince 2008, Soud zrušil 

rozhodnutí 2008/583/EC170  v rozsahu, v jakém se týkalo PMOI, reagujíc na nový 

vývoj na vnitrostátní scéně, tj. potvrzení závěru POAC Odvolacím soudem v květnu 

2008 a vyškrtnutí PMOI z britského seznamu v červnu 2008, poskytl PMOI důvod 

pro podání třetí žaloby, která směřovala proti výše zmíněnému rozhodnutí Rady, jež 

uvedené události časově následovalo. Jelikož Rada, v rozporu s „PMOI I“, organizaci 

předem neinformovala o ponechání na teroristickém seznamu a tudíž jí ani nebyla 

dána možnost se vyjádřit, dospěl CFI opět k závěru, že „pokračující zmražení 

finančních prostředků žalobkyně napadeným rozhodnutím bylo výsledkem procesu, 

během něhož nebyla práva žalobkyně na obhajobu respektována.“ 171  V průběhu 

českého předsednictví Radě, dne 26. ledna 2009, pak došlo k vyškrtnutí PMOI 

z evropského seznamu. Navzdory úspěšnému konci není ani tato kauza ještě 

definitivně ukončená, neboť před ESD stále čeká odvolání Francie proti tomuto 

poslednímu rozsudku. 

                                      

                                                 
169 Council Decision 2007/868/EC of 20 December 2007 implementing Article 2(3) of Regulation (EC) 
No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view 
to combating terrorism and repealing Decision 2007/445/EC. 
170 Council Decision 2008/583/EC, On Specific Restrictive Measures Directed Against Certain Persons 
and Entities with a View to Combating Terrorism and Repealing Decision 2007/445/EC. 
171 PMOI III, 2008. 
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Do jaké míry byla Rada při zařazení íránské opoziční skupiny ovlivněna 

„tlaky zvenčí“ je problémem politickým.172 Pokračující odmítání řídit se rozhodnutím 

CFI, POAC a Odvolacího soudu však vyvolává obavy o roli soudů při přezkoumávání 

choulostivých a spletitých otázek, jako jsou například sankční seznamy a neochota 

výkonné moci respektovat daná soudní rozhodnutí. Soudy na národní a evropské 

úrovni řeší složité a velice kontroverzní otázky naší společnosti, musí jednat k 

dosažení rovnováhy mezi potřebou bojovat proti terorismu na jedné straně a potřebou 

ochrany základních lidských práv na straně druhé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
172 Íránská opozice vytýká Paříží, Londýnu i Berlínu, že se sklánějí před tlakem režimu mulláhů 
v Teheránu a před lobbisty firem, které se obávají o svoje ekonomické zájmy v Íránu. 
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9. Lisabonská smlouva 

 
Na základě mandátu přijatého v červnu 2007 svolalo portugalské 

předsednictví v červenci 2007 první zasedání mezivládní konference k reformě 

zakládajících smluv. Podkladem pro jednání expertních skupin, složených ze 

zástupců členských států, byly návrhy Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o 

fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) (původní Smlouva o založení ES). 

Smlouva vstoupila v platnost 1. prosince 2009.173 Tomu předcházela její ratifikace 

všemi 27 členskými státy. 174 

9.1 Důvody reformy 
 

Již od svého vzniku v roce 1993 je SZBP provázena pochybnostmi o její 

efektivitě a s tím souvisejícími snahami o její reformu a posílení. Pro omezenou 

efektivitu zahraniční politiky EU se nabízí řada vysvětlení, ve kterých se pochopitelně 

různí pozorovatelé mezi sebou liší.175 Argumenty lze nicméně shrnout do tří hlavních 

skupin.176 

9.1.1 Nevyužívání nástrojů SZBP 
 

Evropskou Radou přijímané společné strategie se staly nástroji stále méně 

využívanými. Výjimkou mohou být Strategie EU pro Afriku z prosince 2005 nebo 

Strategie pro střední Asii z června 2007. Tyto strategie však nejsou dále rozváděny 

společnými postoji a společnými akcemi a stávají se tak spíše koncepčně                              

orientovanými dokumenty, podle kterých by měly členské státy slaďovat své jinak 

nezávislé zahraniční politiky vůči daným regionům. Společné strategie EU pro Rusko 

a Ukrajinu z r. 1999, které měly k původnímu záměru, nebyly od doby svého přijetí 

                                                 
173  Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské  unie. 
Úř. věst. EU C115 ze dne 9. 5. 2008. Dostupné z http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C: 
2008:115: SOM: CS: HTML. 
174 Předpis č. 111/2009 Sb. m. s. Zdroj: Sbírka mezinárodních smluv ročník 2009, částka 44, ze dne 
01.12.2009. 
175 GRANT, Charles; LEONARD, Mark. How to strengthen EU foreign policy. Centre for European 
Reform. Policy paper, 2006. Dostupné z http://www.cer.org.uk/pdf/policybrief_cfsp_3july06.pdf. 
176  ŠTĚRBA, Václav. Zahraniční a bezpečnostní politika a vnější vztahy Evropské unie v návrhu 
reformní smlouvy.  Parlamentní institut, 2007. Dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw? 
idd=20685. 
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ani aktualizovány. Podobná je situace u společných postojů a společných akcí, 

kterých Rada přijímá poměrně málo a převážně v nekontroverzních záležitostech.177 

Prakticky nevyužívány zůstávají též nově vytvořené nástroje, a to mechanismus 

konstruktivní absence,  jež má základ v Amsterdamské novelizaci Smlouvy o EU a 

ani mechanismus posílené spolupráce zakomponovaný do ustanovení o SZBP 

Smlouvou z Nice. 

 

SZBP se dnes reálně provádí zejména přijímáním závěrů Rady pro vnější 

vztahy. 178   Rada tyto závěry přijímá jednomyslně. Na rozdíl od výše zmíněných 

nástrojů jsou však závěry Rady pro členské státy závazné jen politicky, nikoli právně. 

Pro členské státy, které by ve svých zahraničních politikách měly postupovat 

v souladu s přijatými závěry, tyto nestanovují konkrétní cíle a ani prostředky 

k dosažení těchto cílů. 

9.1.2 Reprezentace a iniciativa 
 

Dosavadní vnější reprezentace Unie, ať už bylo v této otázce Smlouvou z Nice 

učiněno určitého pokroku, se pro zahraničního partnera stále jeví jako málo čitelná. 

Mechanismus „trojky“ (resp. „dvojky plus jeden“) se příliš neosvědčoval vzhledem 

k nevyjasněným kompetencím a často se překrývajícím či naopak protichůdným 

zájmům jejích reprezentantů. Komisař zastupuje Evropské společenství a jím 

realizované politiky, předsednictví zastupuje členské státy a společně s Vysokým 

představitelem vystupuje v souladu s rozhodnutími přijatými v oblasti SZBP. Dále se 

jeví jistým problémem rotující předsednictví, v jehož rámci se každých šest měsíců 

měnila agenda SZBP, což k větší koherenci zahraniční politiky nepřispívá. Tomu 

nepomáhá ani postup některých velkých států, jako Německa, Francie či Velké 

Británie, které mohou uskutečňovat své zahraničněpolitické zájmy i mimo rámec 

                                                 
177 V období leden až červen 2007 bylo přijato celkem 21 společných akcí, přičemž však 9 z nich se 
týkalo prodloužení mandátu zvláštních zástupců EU a většina ostatních pouze prodloužila již existující 
společné akce (týkající se především civilních misí EU). Nově byly přijaty jen 3 společné akce 
(příprava civilní mise pro Kosovo, vyslání policejní mise do Afghánistánu, finanční a technická 
podpora mise Africké unie v Somálsku) 
178 Pravidelnými tématy v závěrech Rady jsou mírový proces na Blízkém východě, Súdán, Kongo, 
Somálsko, Írán, Afghánistán, západní Balkán či Kuba.  
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SZBP a mnohdy se z jejich strany nemusí dostávat politické vůle dosáhnout řešení na 

unijní úrovni.  

9.1.3 Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku 

 
Smlouva vytváří funkci vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a 

bezpečnostní politiku (The High Representative of the Union for Foreign Affairs and 

Security Policy), ve které se slučují dosavadní funkce předsedy Rady pro vnější 

vztahy 179 , Vysokého představitele pro SZBP a Komisaře pro vnější vztahy. 

Předpokládá se jeho jmenování Evropskou radou se souhlasem předsedy Komise a 

jeho angažovanost ve všech zahraničních záležitostech Unie. Vysoký představitel je 

zároveň místopředsedou Evropské komise a taktéž by měl předsedat setkáním 

ministrů zahraničních věcí EU a jednou tak nahradit současnou dohodu o rotaci 

členských států. Rozhodnutí přijatá na těchto střetnutích bude implementovat 

Evropská služba pro vnější činnost (European External Action Service, EEAS) (viz. 

níže) pod vedením vysokého představitele. Vytvoření této funkce je jistě jednou 

z hlavních změn přinesených Lisabonskou smlouvou. 180  V podstatě se jedná o 

koncept již dříve obsažený v návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu. 181   Novou 

představitelkou pro ZVBP byla v prosinci 2009 zvolena Britka Catherine Ashtonová. 

 

Dochází tak k institucionálnímu a personálnímu propojení dvou klíčových, 

doposavad spíše nezávisle na sobě realizovaných složek zahraničních politik EU, a to 

SZBP a EBOP, které dnes realizuje Rada a členské státy s vnější politikou, která byla 

je v kompetenci ES. Do vnějších politik podle části páté SFEU spadá společná 

obchodní politika, humanitární pomoc, ekonomické sankce, uzavírání mezinárodních 

dohod, vztahy Unie s mezinárodními organizacemi, nově doložka solidarity, přičemž 

                                                 
179 Lisabonská smlouva již předpokládá institucionální postavení vysokého představitele plně nezávislé 
na předsedajícím státu, sám je navíc předsedou Rady pro vnější vztahy. Např. v roce 2005 bylo možné 
sledovat značný výkyv ve významu vysokého představitele. Zatímco lucemburské předsednictví na něj 
přenášelo velkou část zahraničně-politické agendy, během následujícího britského předsednictví nebyl 
Javier Solana téměř vůbec vidět. 
180  Blíže k institucionálním aspektům Lisabonské smlouvy: Lisabonská smlouva – Změny 
v rozhodování po institucionální stránce. Dostupné z http://euractiv.cz/evropske-instituce/link-
dossier/lisabonska-smlouva-zmeny-v-rozhodovani-poinstitucionalni-reforme-000056. 
181 Na naléhání ze strany Velké Británie bylo pouze upuštěno od názvu funkce „Ministr zahraničních 
věcí EU“. 
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klíčovou roli v implementaci zde hraje pod dohledem Rady Komise. Takovéto 

personální propojení tří dosavadních funkcí do jedné by přineslo větší koherenci 

veškeré vnější činnosti EU a také snazší čitelnost Unie ze strany partnerských zemí a 

organizací v celém světě. Doposud odděleně fungující složky dostávají i společný 

právní základ (čl. 21 odst. 3. Smlouvy o EU ve znění Lisabonské smlouvy)182  -  

veškeré vnější politiky bude EU provádět na základě principů, cílů a obecných 

ustanovení sledovaných v první kapitole hlavy V. Smlouvy o EU. Tedy na základě 

stejných principů, cílů a obecných ustanovení, ze kterých vychází i SZBP. SZBP a 

ostatní vnější vztahy tak mohou mít stejná politická a právní východiska. Výsledkem 

by měla být lepší provázanost všech vnějších činností EU a větší efektivnost působení 

Unie na mezinárodní scéně. 

9.2 Právní subjektivita EU 
 

Ruší se třípilířová struktura. Evropská Unie je „nástupkyní Evropského 

Společenství“ a jako takové jí je v čl. 47 přiznána právní subjektivita (Smlouva o EU 

ve znění Lisabonské smlouvy). Doposavad tímto atributem disponovalo pouze 

Evropské společenství, Evropská unie působila v mezinárodních vztazích jako 

politický útvar. V prohlášení připojeném k Lisabonské smlouvě pak mezivládní 

konference potvrdila, že právní subjektivita Unii neopravňuje k přijímání právních 

předpisů nebo k jednání v oblastech mimo pravomoci, které byly svěřeny členskými 

státy ve Smlouvách.183 Nutno dodat, že vedle Evropské unie bude i nadále existovat 

EUROATOM se samostatnou právní subjektivitou. 

 
V praktické rovině se tato změna projeví např. v přeměně Delegací Evropské 

komise ve třetích zemích na Delegace Evropské unie, jež budou integrální součástí 

EEAS. Také dohody se třetími státy nyní budou uzavírány jménem EU, nikoli 

jménem ES a jeho členských států jako doposud. Jelikož je Unie právní nástupkyní 

                                                 
182 Čl. 21 odst. 3.: „Při vypracování a provádění vnější činnosti v jednotlivých oblastech podle této 
hlavy a podle části páté Smlouvy o fungování Evropské unie, jakož i vnějších aspektů ostatních politik, 
zachovává Unie zásady a sleduje cíle uvedené v odstavcích 1 a 2. 
Unie dbá na soudržnost mezi jednotlivými oblastmi své vnější činnosti a mezi těmito oblastmi a svými 
ostatními politikami. Rada a Komise, jimž je nápomocen vysoký představitel Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku, zajišťují tuto soudržnost a za tímto účelem spolupracují.“ 
183 Prohlášení o právní subjektivitě Evropské unii. 
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ES, stává se subjektem mezinárodních smluv jak ve vztahu k nově uzavíraným 

smlouvám, tak i ke smlouvám již uzavřeným jménem Společenství.184 Nově nabytá 

právní subjektivita umožní Unii jako celku stát se členem mezinárodní organizace, 

přičemž jako obzvláště zajímavé se mi jeví sledovat EU jako eventuálního adepta do 

případného nového složení RB OSN. Pokud šlo o uzavírání dohod s jedním nebo více 

státy nebo mezinárodními organizacemi v oblastech spadajících do SZBP, šlo takové 

dohody uzavírat již dříve podle čl. 24 Smlouvy o EU. Takové dohody ovšem 

zavazovaly pouze orgány EU. Tím, že EU disponuje mezinárodněprávní subjektivitou, 

odstraňuje se v oblasti zahraniční politiky rozdíl mezi SZBP, realizovanou EU bez 

právní subjektivity, a vnějšími vztahy uskutečňovanými Evropským společenstvím, 

které mezinárodněprávní subjektivity požívalo. Dochází tím způsobem k dalšímu 

prolínání komunitární a nekomunitární roviny Unie. 

9.3 Evropská služba pro vnější činnost  
 

EEAS je výsledkem tří inovací zavedených Lisabonskou smlouvou - zvolení 

stálého předsedy Evropské rady, který je odpovědný za vnější zastupování Unie na 

úrovni hlav států či předsedů vlád, jmenování Vysokého představitele Unie pro 

zahraniční věci a bezpečnostní politiku a dále, výslovného udělení právní subjektivity 

Unii s cílem umožnit jí naprostou svobodu jednání na mezinárodní úrovni. EEAS 

představuje logické rozšíření acquis communautaire v oblasti vnějších vztahů Unie, 

neboť z něho bude vyplývat užší koordinace administrativních jednotek, pokud se 

jedná o společný přístup ke SZBP, a vnějších vztahů Společenství prováděných 

v souladu s modelem Společenství.185 

 

EEAS se bude skládat z úředníků Evropské komise (včetně jejích 

zahraničních zastoupení), sekretariátu Rady a vybraných pracovníků diplomatických 

služeb členských států. Služba bude „institucí“ sui generis, pod plnou pravomocí 

vysokého představitele, nicméně s úzkými vazbami na Radu i Komisi. Z tohoto titulu 

                                                 
184  Více o uzavírání mezinárodních smluv v Lisabonské smlouvě: Analýza dopadů Lisabonské 
smlouvy. Odbor koncepční a institucionální Útvaru ministra pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR, 
2010. 
185 Návrh usnesení Evropského parlamentu o institucionálních aspektech zřízení evropského útvaru pro 
vnější činnost (2009/2133(INI)). 
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bude moci plně využívat podpůrné kapacity sekretariátů Rady a Komise 

(administrativní a logistické záležitosti, překlady apod.) 

9.4 Nástroje SZBP v Lisabonské smlouvě 
 

Úprava v Lisabonské smlouvě podržela základní parametry současné 

institucionální a rozhodovací struktury. Díky zachování principu jednomyslnosti 

v rozhodovacím procesu se nic nezměnilo na výlučném postavení členských států 

v jeho rámci. Evropská rada bude identifikovat strategické zájmy a cíle Unie, 

stanovovat obecné směry SZBP, včetně otázek spojených s obranou a přijímat 

rozhodnutí nezbytná pro vymezení a provádění těchto obecných směrů. (čl. 26 ex.čl. 

13 Smlouvy o EU ve znění Lisabonské smlouvy) V rozhodnutích bude určeno jejich 

trvání a prostředky, které zajistí Unie a její členské státy. Sledování obecných směrů 

SZBP bude mít dále na starosti Rada, a to prostřednictvím přijímání rozhodnutí ve 

formě společných akcí a společných postojů.186  Všechna rozhodnutí budou přijímána 

jednomyslně. Oproti předchozí Smlouvě o EU revidované Smlouvou z Nice je 

z nástrojů SZBP vypuštěna společná strategie. 

 

Rada má dbát na jednotu, soudržnost a účinnost jí přijímaných rozhodnutí. 

Vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku má pak zajistit 

soudržnost veškeré vnější činnosti EU. Členské státy mají plně bez výhrad a bez 

výhrad provádět rozhodnutí přijatá v rámci SZBP a v duchu solidarity se zdržet 

jakýchkoli kroků, které by narušovaly soudržnost jejího působení na mezinárodní 

úrovni. Právo iniciativy v oblasti SZBP bude mít každý členský stát, Vysoký 

představitel nebo Evropská komise prostřednictvím Vysokého představitele. Role 

Evropského parlamentu zůstane omezena na to, že bude Vysokým představitelem 

pravidelně konzultován v otázkách SZBP. Ta rovněž zůstává vyňata z jurisdikce 

Soudního dvora. Zachovány zůstávají mechanismy konstruktivní absence a posílení 

spolupráce.  

 

                                                 
186 Když se řekne Lisabonská smlouva. Praha: Úřad vlády České republiky, 2008. 
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Členské státy mají povinnost konzultovat spolu kroky přijímané v rámci svých 

zahraničních politik a koordinovat své postoje v mezinárodních organizacích. Bude-li 

Unií přijat společný postoj v záležitosti, jíž se rovněž zabývá Rada bezpečnosti OSN, 

členské státy EU, které jsou zároveň členy Rady bezpečnosti, si zde vyžádají 

přednesení této pozice Vysokým představitelem EU.187 

 

9.2 Bezpečnostní a obranná dimenze v Lisabonské smlouvě 

 

SBOP (Společná bezpečnostní a obranná politika, nové názvosloví) zahrnuje 

postupné vymezení společné obranné politiky Unie. Ta povede ke společné obraně, 

jakmile o tom Evropská rada jednomyslně rozhodne. V tomto případě doporučí 

členským státům přijetí takového rozhodnutí v souladu s jejich ústavními předpisy. 

(Čl. 42 ex-čl.17 Smlouvy o EU revidované Lisabonskou Smlouvou) Mohlo by jít o 

rozhodnutí v Evropské radě, které bude např. usilovat o postavení společných 

jednotek za konkrétním účelem, či jejich vyslání. O tomto budou muset rozhodnout 

členské státy v rámci svého vnitrostátního právního řádu. Některé státy budou pouze 

hlasovat v parlamentu o počtu vyčleněných jednotek, jiná země bude muset řešit svou 

neutralitu a vztah k dané situaci, další bude muset řešit otázku spolupráce a vstupu 

jednotek na cizí území, či pod cizí velení. Bez odsouhlasení na úrovni členských států 

by bylo rozhodnutí Evropské rady prakticky neúčinné.  

 
9.2.1 Rozšíření okruhu misí 

 
„Za posledních deset let se EU prosadila v úloze celosvětového politického 

aktéra. Přijala narůstající zodpovědnost, jak tomu nasvědčují její stále ambicióznější a 

různorodější civilní a vojenské operace v zájmu účinného multilateralismu a míru.“188 

Rozšířilo se spektrum operací EU – od Petersbergských úloh, přes operace obsažené 

v Evropské bezpečnostní strategii až po operace, které obsahuje Lisabonská smlouva. 

Všechny tyto mise můžou přispívat k boji proti terorismu, včetně podpory třetích 

                                                 
187  ŠTĚRBA, Václav. Zahraniční a bezpečnostní politika a vnější vztahy Evropské unie v návrhu 
reformní smlouvy.  Parlamentní institut, 2007. Dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/ 
orig2.sqw?idd=20685. 
188 Zpráva Evropské rady o posilnění evropské bezpečnostní a obranné politiky, Závěry předsednictva 
v Bruselu 11. a 12. prosince 2008.  
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zemí v boji proti terorismu na jejich územích. Podle relevantních ustanovení 

Lisabonské smlouvy může Unie operativní schopnost SBOP použít „pro mise vedené 

mimo území Unie k udržení míru, předcházení konfliktům a posílení mezinárodní 

bezpečnosti v souladu se zásadami Charty OSN.“ Tyto mise podle čl. 43 

konsolidovaného znění Smlouvy o EU zahrnují konkrétně společné akce v oblasti 

odzbrojení, humanitární a záchranné mise, poradní a pomocné mise ve vojenské 

oblasti, mise pro předcházení konfliktům a udržení míru, mise bojových sil k řešení 

krizí, včetně misí pro prosazování míru a stabilizačních operací po ukončení konfliktů. 

Plnění těchto úkolů je založeno na využití schopností poskytnutých členskými státy. 

Rozhodnutí o SBOP, včetně o započetí misí na návrh vysokého představitele Unie 

anebo na základě iniciativy členských států, přijímá Rada jednomyslně. 

9.2.2 Stálá strukturovaná spolupráce a EDA 
 

Členské země, jejichž vojenská způsobilost splňuje přísnější kritéria, a které 

se podílejí na nejnáročnějších misích, mohou v rámci Unie zavést stálou 

strukturovanou spolupráci, 189  kterou podrobněji upravuje Protokol. Stálá 

strukturovaná spolupráce je otevřená všem členským zemím, které se zavážou 

postupovat intenzivněji v rozvoji svých obranných kapacit pomocí rozvoje svých 

národních příspěvků a případné účasti v mnohonárodních silách, v hlavních 

evropských programech vyzbrojování a na činnosti Evropské obranné agentury 

(European Defence Agency, EDA) 190  v oblasti rozvoje obranných schopností, 

výzkumu a vyzbrojování. Agentura má shromažďovat a koordinovat snahy o 

zvyšování vojenských kapacit EU. Tato spolupráce „se nedotýká článku 

43.“ Evropský parlament s Výborem pro zahraniční věci jde dále a „žádá“ příslušné 

členské státy, aby přezkoumaly možnosti a možný vliv zařazení existujících 

mnohonárodních sil191 do stálé strukturované spolupráce pro operace EBOP.192
 

 

                                                 
189 Čl. 42 a čl. 46 konsolidovaného znění Smlouvy o EU a Protokol o stálé strukturované spolupráci.  
190 Čl. 42 Smlouvy o EU v konsolidovaném znění. EDA měla být zřízena Smlouvou o Ústavě pro 
Evropu. Po zablokování jejího ratifikačního procesu referendy ve Francii a Nizozemí rozhodla Rada na 
základě čl. 14 Smlouvy o EU ve znění Smlouvy z Nice.  
191 Jako jsou např. Eurocorps, Eurofor, Euromarfor. 
192 Zpráva o provádění Evropské bezpečnostní strategie a EBOP z 15. 5. 2008. 
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Lisabonská smlouva poskytuje rámec konceptu stálé strukturované spolupráce, 

ale neřeší podmínky jejího fungování, propojení projektů stálé strukturované 

spolupráce s projekty Evropské obranné agentury, způsob a zdroj financování 

projektů a využití jejich výsledků. 

9.2.3 Kolektivní bezpečnost  
 

Do primárního práva EU byla přijetím Smlouvy inkorporována i povinnost 

členských států poskytnout pomoc a podporu všemi prostředky členského státu, který 

se na svém území stane cílem ozbrojeného napadení. Je zde zjevná podoba se 

závazky ve smlouvách zakládajících vojenské pakty. Tím ovšem není dotčena 

zvláštní povaha bezpečnostní a obranné politiky některých členských států193 (respekt 

k neutralitě některých členských států). Unie nadto uznává závazky některých 

členských států uskutečňujících svou společnou obranu v rámci NATO, které 

vyplývají ze Severoatlantické smlouvy a které jsou v souladu se SBOP vytvořenou v 

tomto rámci. O kolektivní ochranu tak mohou požádat ty členské státy EU, které 

nejsou členy, a tedy jinou možnost nemají. 

9.2.4 Doložka solidarity 
 

Do SFEU byla v článku 222 nově začleněna tzv. doložka solidarity. Jedná se 

tedy již o sféru vnější politiky Unie. Vyjadřuje solidaritu zemí EU v případě, že jedna 

z nich je zasažena teroristickým útokem či „obětí přírodní nebo člověkem způsobené 

pohromy“, a vymezuje úkoly EU v takové situaci. Aby mohla být použita, musí Rada 

přijmout prováděcí rozhodnutí (na návrh Komise a vysokého představitele). Je to 

novinka, o které byl sveden boj s neutrálními členskými zeměmi. Z ohledu k jejich 

postoji je článek specificky zaměřen na teroristický útok či jinou pohromu, nikoli na 

eventualitu vojenského útoku ze strany třetího státu. 

 

                                                 
193 Čl. 42 ex-čl. 17 Smlouvy o EU: „Pokud se členský stát stane na svém území cílem ozbrojeného 
napadení, poskytnou mu ostatní členské státy pomoc a podporu všemi prostředky, které jsou v jejich 
moci, v souladu s článkem 51 Charty Organizace spojených národů. Tím není dotčena zvláštní povaha 
bezpečnostní a obranné politiky některých členských států.“ 
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9.3 Dílčí závěr 
 

I když dochází k odstranění třípilířového uspořádání politik EU, SZBP (a tedy 

i SBOP) si díky ponechání mezivládního charakteru zachovává své výlučné postavení.  

Veúsilí oezefektivnění SZBP lzeeod&jejíhoevytvoření&Maastrichtskou smlouvou 

vysledovat určitou logiku. Členské státy&odmítají vzdát se svého&výlučného 

postavení a trvají&dále naaspecifickémacharakteru SZBP. Ten je dán, jak již bylo 

nastíněno, ajednomyslnouarozhodovací procedurou, omezenouarolí Komise a 

Evropskéhoeparlamentu, který schvaluje rozpočet. Nadále nemá Soudní dvůr EU 

v SZBP soudní pravomoc jako v jiných oblastech. Minimální rozsah jeho pravomocí 

v SZBP podtrhuje fakt, že Soudní dvůr nebude moci posuzovat ani opatření k ochraně 

dat se vztahem k SZBP. Soudní dvůr ovšem bude moci nově posuzovat legalitu 

přijímaných sankcí v SZBP. 194  Základní parametry současné institucionální a 

rozhodovací politiky byly tedy v úpravě SZBP v Lisabonské smlouvě zachovány. 

Lisabonská smlouva vytváří předevšímanovéakoordinačníamechanismyapro větší 

koherenci a efektivitu mezi všemi zahraničními činnostmi Unie, kteréavycházejíaze 

společnéadefinice principů a cílů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
194 Čl. 275 SFEU: „Soudní dvůr Evropské unie nemá pravomoc ve vztahu k ustanovením o společné 
zahraniční a bezpečnostní politice ani k aktům přijatým na jejich základě. Soudní dvůr Evropské unie 
však má pravomoc kontrolovat dodržování článku 40 Smlouvy o Evropské unii a rozhodovat o 
žalobách podaných za podmínek stanovených v čl. 263 čtvrtém pododstavci této smlouvy, které se 
týkají přezkumu legality rozhodnutí, jimiž se stanoví omezující opatření vůči fyzickým nebo 
právnickým osobám, přijatých Radou na základě hlavy V. kapitoly 2 Smlouvy o Evropské unii.“ 
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Závěr 

 
Z předloženého historického vývoje je možno v oblasti společné zahraniční a 

bezpečnostní politiky vypozorovat jakýsi postupně se rýsující supranacionalizační 

trend. Lze vysledovat cestu, počínající u různých iniciativ (zavržený Plevenův a 

Fouchetův plán), jdoucí přes Evropskou politickou spolupráci, která byla snahou 

členských států ušetřena vlivů přicházejících od Evropské komise nebo Parlamentu 

tak, že došlo k jejímu úplnému vynětí z institucionálního rámce Evropských 

společenství (nicméně posléze přijetím Jednotného evropského aktu dochází 

k propojení s komunitární rovinou), končící u let devadesátých, odkdy počet 

komunitárních aktérů zapojených do SZBP postupně rostl.  

 

Úprava Společné zahraniční a bezpečnostní politiky v rámci druhého pilíře 

definovala právní rámec pro činnost členských zemí, resp. Unie jako celku vůči 

zbylému světu. Unie se tím zároveň přihlásila k odpovědnosti za své jednání v rámci 

společné politiky druhého pilíře a začala tak vystupovat jako významný subjekt na 

mezinárodním poli. Mezivládní spolupráce zůstala zachována do dnešní doby. Lze 

pouze spekulovat, zda bude tato část politiky plně komunitarizována, což by narazilo 

na odpor nemálo členských států. Přesto již delší dobu dochází k prolínání prvního a 

druhého pilíře, a to hlavně v institucionální rovině působením komunitarních orgánů 

ve druhém pilíři. Jak bylo poukázáno na případu „PMOI“, do oblasti společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky mohou do určité míry vstupovat i soudy 

komunitárního práva. CFI za účelem zajištění základních práv zasáhl do bezpečnostní 

oblasti, která je v kompetenci Rady, orgánu složeném ze zástupců vlád členských 

států, přičemž nalézt rovnováhu mezi opatřeními proti globálním bezpečnostním 

hrozbám, jako je terorismus, a ochranou základních lidských práv, je jedna 

z nejzávažnějších otázek, se kterou se soudy v dnešní době musí vypořádat. Je nutné 

nalézt soulad mezi těmito dvěma aspekty, přičemž o tom, že to není lehké, svědčí 

například i doposud tři vydané rozsudky. Tento stav není dlouhodoběji udržitelný a 

jen potvrzuje domněnku o nutnosti docílit větší jednoty právního režimu EU, čehož se 

dosáhne další integrací členských zemí v předmětné oblasti. 
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OSN zůstává a má zůstat hlavní stěžejní organizací v celém systému 

mezinárodní bezpečnosti. Je jedinou mezinárodní organizací, která může legalizovat 

použití síly v mezinárodních vztazích obecně a v mírových operacích zvláště. 

Dokument nazvaný Bezpečnější svět: naše sdílená zodpovědnost (A more secure 

world: Our shared responsibility, 2004) doporučil, aby se každý stát při posuzování 

bezpečnostních hrozeb, kterým čelí, vždy obrátil na RB OSN s pádnými argumenty. 

Na jejich základě by pak mohl dostat oprávnění k vojenské akci, která by mohla mít 

buď preemptivní (proti hrozbě, která je naléhavá a blízká, flexibilní interpretace čl. 51 

Charty), nebo preventivní charakter (zásah proti hrozbě, která ještě není ani naléhavá, 

ani blízká, v rámci kapitoly VII čl. 42 Charty).  

 

Státy EU jsou ve svém souhrnu největšími přispěvateli do rozpočtu OSN – 

téměř 38% podíl na jejím celkovém rozpočtu a 39% podíl na rozpočtu mírových 

operací OSN, zatímco v případě USA je tento podíl 22%, resp. 27%.195  Pokud jde o 

konkrétní spolupráci ve vojenské oblasti v nejbližší budoucnosti, jako 

nejpravděpodobnější scénář vzájemné spolupráce mezi OSN a EU se jeví operace, 

které povede EU s mandátem OSN. Další eventualitou je nasazení jednotek EU ještě 

před zahájením operací OSN v případě vážných incidentů (například ohrožení 

obyvatelstva nebo personálu OSN). V takovém případě by docházelo k výměně čepic 

(re-hatting) – rychlá akce ke zklidnění situace v místě zásahu by proběhla pod 

velením EU a po jejím ukončení by se velení znovu ujala OSN.196  

 

Na počátku 21. století NATO ztrácí pozvolna význam jako jediná opora 

transatlantické bezpečnosti a s úspěchem může být v některých případech zastoupeno 

jinými politickými a vojenskými prostředky. Aliance postrádá politickou vizi, což má 

za následek, že váha politicko-strategického plánování se přesunula z NATO jednak 

na USA, jednak na Unii. Vztah k  EBOP je důležité vymezit pojmem 

„komplementarita“. George Robertson se domnívá, že EBOP je víceméně podmínkou 

                                                 
195 TARDY, Thierry. EU-UN cooperation in peace-keeping: a promising relationship in a constrained 
enviroment. In: The European Union and United Nations. Chaillot paper, ISS, Paris 2005 no. 78. 
196 EICHLER, Jan Mezinárodní bezpečnost v době globalizace, Praha 2009. 
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pro rovnováhu v transatlantických vztazích a Evropa je dost silná na to, aby dokázala 

srovnat existující asymetrii.197 Komplementarita a vzájemná spolupráce byla v praxi 

posílena tzv. dohodami „Berlin plus“. EBOP nevznikla jako protiváha či výzva 

NATO, ale jako doplněk, umožňující Alianci soustředit se na bezpečnostní výzvy 

mimo evropský region. Na druhou stranu, kdyby se ukázalo, že EBOP by mohla být 

výrazněji prohloubena a její cíle rozšířeny, mohla by být role NATO zpochybněna.198   

 

Domnívám se, že hlavním pilířem evropské bezpečnosti by i do budoucna 

mělo zůstat NATO, už kvůli vazbě na USA a dnes už více než půl stoletím zkušenosti 

s úspěšným společným prováděním bezpečnostní a obranné politiky. Z tohoto důvodu 

musí být EBOP s NATO kompatibilní. V případě nutnosti akce většího rozsahu jsou 

vojenské mechanismy NATO zcela nezbytné. Je jasné, že Evropa nebude v brzké 

době, a jestli někdy vůbec, schopna USA technologicky dostihnout. Další význam 

Aliance spočívá v její úloze, kterou může sehrát v případě zapojování Ruska do 

mezinárodní bezpečnostní architektury. 

 

Evropská bezpečnostní strategie je pro Unii významný a velmi ambiciózní 

dokument. Nutno ovšem dodat, že Unie ohledně svých ambiciózních cílů naráží na 

své limity a předpoklad téměř globální působnosti EBOP ve smyslu, který je 

vymezen ESS, je zpochybnitelný. Ani ESS nevyřešila z praktického hlediska 

dlouhodobý problém EBOP, kterým zůstávají odlišné priority členských zemí a jejich 

odlišná bezpečnostní identita. Předpokladem úspěšnosti užití civilních forem 

krizového managementu je zesílená koordinace v rámci celkové vnější politiky, kde 

však Unie zaostává. Ani priority, ani identita ovšem nejsou neměnné. Jejich změna 

pouze vyžaduje delší dobu a soustředěné úsilí a ESS je důležitým symbolem, který 

tomuto úsilí může pomoci. Podle ESS by měla do nového období Unie vyjít jako 

jednotnější, aktivnější v prosazování svých strategických cílů, spolupracující se svými 

partnery a schopnější nasadit více sil a kapacit EU. 

                                                 
197 ROBERTSON, George. The Transatlantic Security Agenda: Joint-Force Quaterly. 29/2001/2002. 
Dostupné z http://www.thefreelibrary.com/The+transatlantic+security +agenda.-a087779054. 
198  MÜLLER, David. Evropská unie a Spojené státy americké – bezpečnostní dimenze 
transatlantických vztahů. In ZÁVĚŠICKÝ, Jan (ed.). Evropská Unie a její bezpečnost. Brno: IIPS MU, 
2006. 
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EBOP se dá prozatím stále pokládat za politiku formálního a deklarativního 

vytváření vojenských sil EU. Stávající cíle jsou považovány za více méně splněné. 

Nový cíl (Headline Goal 2010) byl přijat v roce 2004 a představuje plán, který více 

akcentuje kvalitativní stránku požadavků na síly deklarované pro operace EU. 

Stěžejním bylo zřízení EDA a strategického námořního a leteckého transportu. HG 

2010 taktéž předpokládá plnou operační způsobilost prvních několika bojových 

skupin EU (Battle groups)199 už v roce 2007 speciálně vycvičených pro boj v džungli, 

poušti i v horách. 

 

Je zřejmé, že další vývoj bezpečnostní dimenze evropské integrace brzdí 

národní zájmy jednotlivých zemí, resp. mezivládní charakter EBOP. O převedení 

některých rozhodovacích kompetencí do nadnárodní roviny se jeví alespoň 

v dohledné době nepravděpodobné. Přesto je to právě tato dimenze společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky, ve které leží těžiště další evropské integrace. 

K prohloubení spolupráce může také dojít v důsledku bezpečnostní hrozby 

definované v ESS, sehrát svou roli ale může i spolupráce členských států při výrobě 

zbraní a do toho vstupující ekonomické zájmy členských států.200  Jedná se totiž 

mnohdy o nadnárodní zbrojně-průmyslové koncerny často se státním podílem. Tím 

by mohly být posíleny operační schopnosti jednotlivých zemí, které jsou nadále na 

nedostatečné úrovni.  

 

Nadále v oblasti obrany a bezpečnosti trvá nerovnováha příspěvků členských 

států, co se týká poskytování personálu do misí EBOP, která omezuje schopnost 

krizového managementu EU.201 EBOP se potýká s logistickými problémy. Nedá se 

přehlédnout ani fakt, že EU nemá doposud společný postup při zvyšování kritérií 

                                                 
199 Vojenská jednotka o velikosti přibližně 1500 vojáků. Schopná jak samostatných operací, tak i 
počátečních fází větších operací, s dobou nasazení do 5 - 10 dnů v délce trvání bojových akcí až 30 
dnů. Může byť tvořená buď jedním, tzv. „rámcovým státem“, anebo multinárodní koalicí několika 
členských zemí EU. 
200 Např. v září 2004 vydala Komise zelenou knihu s názvem „Veřejné zakázky v oblasti obrany“, 
která otevřela diskusi o případném sjednocení pravidel pro tendry týkající se obranného materiálu.    
201 Jeden ze závěrů Zprávy o provádění Evropské bezpečnostní strategie a Evropské bezpečnostní a 
obranné politiky z 15. 5. 2008. 
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vojenských kapacit a doposavad se neshodla na vynutitelnosti závazků členských 

států v případě náročných misí.  

 

Lisabonskou smlouvou zásadně novelizovaný smluvní základ EU bude 

vyžadovat delší čas pro svou plnou implementaci a zavedení do praxe. Zůstává 

otázkou, nakolikadokážeapopsaný nový model unijníazahraničníapolitiky účinněji 

využít nástrojů a prostředků, které má Unie kedispozici již dnes a splnit 

takeočekávání spojená seezájmem na posílení role EU na světové scéně. Záležet bude 

i na politickéesíle nového vysokého představiteleeprosaditese ve své specifické roli. 

Obavyečlenských států, že by Lisabonská smlouva dala vzniknout mocné funkci 

v oblastiezahraniční politiky, která by mohla zastínit nebo dokonce zčásti nahradit 

zahraniční politiky národních států, byly eliminovány prohlášením, které vložila 

Evropská rada do mandátu na mezivládní konferenci v Lisabonu v roce 2007. 202 

Nejspíš se nepředpokládá, že samotná ratifikace smlouvy vytvoří efektivnější vnější 

vztahy. Změna k lepšímu v zahraniční politice EU bude záležet především na 

způsobu, jakým budou naplněny klauzule o SZBP, stejně jako na zúčastněných 

osobnostech. Ani vysokému představiteli, ani EEAS se pravděpodobně nepodaří 

definitivně vyřešit problém koordinace a domnívám se, že klíčem zahraniční politiky 

EU nadále zůstane politická ochota jednotlivých zemí prosazovat společné politiky. 

Možnost omezené ingerence Soudního dvora EU nebo společný právní základ pro 

vnější politiky Unie a společnou zahraniční a bezpečnostní politiku jsou potvrzením 

toho, že se již nelze držet striktního dělení na oblast čistě komunitární a oblast 

„vyňatou“. Tlak zevnitř i zvenčí Unie ovlivňuje vývoj v oblasti zahraniční a 

bezpečnostní politiky směrem k její supranacionalizaci a pokud chce Evropská unie 

dosáhnout na mezinárodním poli svých ambiciózních cílů, nelze než v tomto 

započatém procesu pokračovat. 

 

                                                 
202 „Konference zdůrazňuje, že ustanovení smlouvy o Evropské unii týkající se společné zahraniční a 
bezpečnostní politiky, včetně vytvoření úřadu vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku a vytvoření Evropské služby pro vnější činnost, nemají vliv na povinnosti 
členských ve stávající podobě, pokud jde o formulaci a provádění jejich zahraniční politiky, ani na 
jejich zastoupení ve třetích zemích a mezinárodních organizacích. 
Zdůrazňuje, že EU a její členské státy budou i nadále vázány ustanoveními Charty Spojených národů a 
zejména hlavní odpovědností Rady bezpečnosti a jejích členů, pokud jde o zachování mezinárodního 
míru a bezpečnosti.“ 
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Seznam zkratek 

 

BSČR              Bezpečnostní strategie ČR 

CFI                  Court of First Instance 

EBOP              Evropská bezpečnostní a obranná politika 

EES                 European Security Strategy 

EDA                European Defence Agency  

EHG                European Headline Goal 

EOS                 Evropské obranné společenství 

EHS                 Evropské hospodářské společenství 

EPS                  Evropská politická spolupráce 

ES                    Evropské společenství 

ESD                 Evropský soudní dvůr 

ESUO              Evropské společenství uhlí a oceli 

EUROATOM  Evropské společenství pro atomovou energii 

JEA                  Jednotný evropský akt 

KBSE              Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě  

NATO             North Atlantic Treaty Organisation 

NDS                National Defense Strategy  

NSS                 National Security Strategy 

OBSE              Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 

PMOI              People’s Mojahedin Organization of Iran 

PSC                 Political and security Committee 

RB OSN          Rada bezpečnosti Organizace spojených národů 

OSN                Organizace spojených národů 

SZBP               Společná zahraniční a bezpečnostní politika 

ZEU                 Západoevropská unie 

ZU                   Západní unie 
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Common Foreign and Security Policy of the European 

Union – International aspects  

 

Summary 

This work is dedicated to one of the major policies of the European Union – 

the Common Foreign and Security Policy (CFSP) and its international aspects. This 

area previously fell into the second pillar of the Maastricht structure and is based on 

the principle of intergovernmental decision-making. This thesis concerns the area of 

public international law, as well as european law and national. All of these law 

systems are more or less blended together. Likewise, the institutions of Community 

law - supranational institutions - affects the CFSP, which is based on 

intergovernmental cooperation. European Security and Defence Policy (ESDP) is an 

autonomous part of the CFSP under which the European Union creates its military 

and civilian capabilities for crisis management. The main aim of the thesis is to show 

the specifics of the subject field. It is highlighted that conterporary developement of 

the CSFP leads to overlapping both spheres - community and non-community (CSFP). 

Greater coherence of EU foreign policy, but also better cooperation on security and 

defense policy is still hindered by differing national interests of Member States. 

The thesis is composed of nine chapters. 

Chapter 1 relates to the Organization of United Nations and its role in the 

global collective security system.  

Chapter 2 describes the historical development of european integration in the 

field of foreign security and defense policy after the Second World War. It presents 

various projects and tries to analyze them. 

Chapter 3 covers functioning of the CFSP, deals with the specific tools and 

institutions of this area. It looks at the method of financing this policy and specific 

decision making. This chapter tries to show the gradual development of the CFSP 

during the period since the Treaty of Maastricht. 
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Chapter 4 focuses on the development of the CSDP within the CSFP. It also 

mentions the relationship between NATO and CSDP. 

Chapter 5 concentrates on the military dimension of EU.  This chapter looks 

into the detail of every military mission and tries to give small conclusion about EU 

military capability. 

Chapter 6 is grounded in legal aspects of posting czech armed forces to the EU 

operations. 

Chapter 7 is an analysis of important EU document – the European Security 

Strategy. The document in question focuses on threats and the strategic objectives of 

the Union.  

Chapter 8 seeks to creation of the European Terrorist list and the related case 

of the Court of 1st Instance - “People’s Mojahedin Organization of Iran v Council”. 

This case concerns the conflict of the aspects - human rights and security.  

Chapter 9 reports on the Treaty of Lisbon and its impact on the CFSP. 
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