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Anotace 

Diplomová práce Sankce Evropské unie proti Rakousku v roce 2000 

v kontextu postavení Rakouska v Evropské unii. Aplikace konstruktivistické teorie na 

daný případ se pokouší přiblíţit případ uvalení sankcí čtrnácti členskými státy EU na 

Rakousko z konstruktivistického pohledu a také objasnit skutečné důvody, které 

k němu vedly. Práce proto vychází jak ze základních principů konstruktivistické 

teorie, tak také z konceptu autorů Jamese Marche a Johana Olsena popisujícího 

motivy aktérů k jejich jednání. Snaţí se najít odpověď na otázku, zda bylo uvalení 

sankcí čtrnácti členskými státy Evropské unie motivováno spíše konstruktivistickou 

logikou vhodnosti, či racionalistickou logikou výhodnosti. Teoretická část práce je 

věnována popisu základních konstruktivistických myšlenek a zejména 

konstruktivistickému pojetí evropské integrace. Další část práce se pak věnuje 

aplikaci konstruktivistické teorie na případ uvalení sankcí na Rakousko, a to zejména 

ve spojitosti s demokratickými hodnotami EU, jejich reflexí na rakouské politické 

scéně skrze FPÖ a vnitropolitickým vývojem v Rakousku i dalších členských státech. 

 

Annotation 

 The Master thesis EU sanctions against Austria in 2000 in the context of the 

position of Austria in the European Union. Application of the constructivist theory on 

the case tries to examine the imposition of sanctions on Austria by fourteen Member 

States from a constructivist perspective and clarify the real reasons that led to it. 

Therefore, the thesis is based on both the fundamental principles of the constructivist 

theory and on the concept of James March and Johan Olsen describing the motives of 

actors for their actions. It attempts to find an answer to the question whether the 
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imposition of sanctions by fourteen Member States of the European Union was 

motivated by the constructivist logic of appropriateness or the rationalist logic of 

consequences. The theoretical part is devoted to the description of the basic 

constructivist ideas and especially the constructivist concept of European integration. 

The subsequent part deals with the application of the constructivist theory on the case 

of the imposition of sanctions on Austria, especially in connection with the 

democratic values of the EU, their reflection on the political scene through the 

Austrian FPÖ and internal political developments in Austria and other Member 

States. 
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Úvod 

 Uvalení sankcí na členský stát Evropské unie ostatními členskými státy 

představovalo v dějinách evropské integrace bezprecedentní čin, který se ani deset let 

po této události zatím neopakoval.
1
 Zaslouţí si proto značnou pozornost nejen jako 

krátkodobá etapa ve vývoji vztahu mezi Rakouskem a členskými státy Evropské 

unie, potaţmo mezi Rakouskem a EU jako takovou, ale také jako významný úsek 

v dějinách celé evropské integrace. Obavy mezi členskými státy Unie vyvolalo 

začlenění pravicové FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs – Svobodná strana 

Rakouska, často označována pouze jako Svobodní) do rakouské vládní koalice 

většinově tvořené ÖVP (Österreichische Volkspartei – Rakouská lidová strana) na 

začátku roku 2000. Podle mnohých mohl tento krok zejména v budoucnosti ohrozit 

demokratické hodnoty a demokratický vývoj Evropské unie. Vzhledem k této 

skutečnosti a  oficiálně z důvodu obrany unijních hodnot zavedly členské státy proti 

Rakousku bilaterální sankční opatření diplomatické povahy, která měla přimět 

rakouské vrcholné politické představitele k vytvoření, respektive fungování, vládní 

koalice bez FPÖ. 

 Sankce proti Rakousku tedy měly zajistit jistou kontinuitu v nastoleném 

integračním kurzu, totiţ v důrazu na společné normy a ideje a v pokračujícím 

prohlubování společné evropské identity. Od samého počátku trvání sankčních 

opatření se však objevovaly pochybnosti, zda jsou členské státy EU ve svém jednání 

opravdu motivovány snahou chránit společné demokratické hodnoty a evropskou 

identitu, či zda se nejedná spíše o prosazování vlastních zájmů. Hlavní záměr této 

práce tak představuje snaha zhodnotit skutečné důvody členských států Evropské 

unie, které je vedly k uvalení sankcí proti Rakousku. Konkrétní otázka, na kterou se 

pokusím najít odpověď, tedy zní - Bylo zahrnutí FPÖ do rakouské vládní koalice 

skutečně reálným nebezpečím pro společné hodnoty Evropské unie a její další 

demokratický vývoj, nebo ochrana těchto hodnot byla pouze záminkou k uvalení 

sankcí, které mělo ve skutečnosti sloužit k prosazení vlastních zájmů vrcholných 

politických představitelů některých členských států Unie? Zároveň se budu snaţit 

potvrdit či případně vyvrátit s výzkumnou otázkou úzce související hypotézu, ţe 

členské státy Evropské unie chybně vyhodnotily vliv Haiderovy FPÖ na 

                                                 
1
 Zda tomu tak bude i nadále však vzhledem k současné situaci v Maďarsku zůstává otázkou.  
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demokratický vývoj Rakouska a samotné Evropské unie, když tvrdily, že účastí FPÖ 

v rakouské spolkové vládě jsou ohroženy unijní demokratické hodnoty.
2
 

 Při zpracovávání tohoto tématu, hledání odpovědi na výzkumnou otázku a při 

snaze potvrdit, či případně vyvrátit, výše uvedenou hypotézu bude klíčovým 

teoretickým podkladem sociální konstruktivismus, který klade důraz zejména na roli 

sdílených idejí v podobě diskurzu, identit a norem, které jsou určujícím prvkem 

struktury mezinárodní politiky. Podle konstruktivismu povaha zájmů a identit aktérů 

(států) není trvale a předem daná, ale vyplývá z ideových struktur, ve kterých aktéři 

existují. Klíčovým faktorem je tedy to, ţe aktéři a sociální struktury se vzájemně 

konstituují.
3
  

 Při hodnocení skutečné motivace členských států EU k uvalení sankcí proti 

Rakousku bude tato práce vycházet z konceptu autorů Jamese Marche a Johana 

Olsena, kteří představili dva moţné pohledy vysvětlující motivace lidského jednání. 

Podle konstruktivistického pohledu se aktéři řídí tzv. logikou vhodnosti, která 

předpokládá, ţe při zvaţování svého jednání se aktéři ptají na vhodnost jednotlivých 

alternativ jednání z hlediska své sociální role. Naopak racionalistické přístupy se 

přiklání k tzv. logice výhodnosti, která tvrdí, ţe aktéři ve svém jednání vycházejí 

z kalkulace svého individuálního uţitku.
4
 

 Vzhledem k tomu, ţe pro tuto práci je klíčová aplikace konstruktivistické 

teorie na konkrétní případ (uvalení sankcí proti Rakousku v roce 2000), také 

literatura vyuţitá při výzkumu pochází převáţně od konstruktivistických autorů, kteří 

se věnovali jak myšlenkám sociálního konstruktivismu obecně, tak také jeho přínosu 

ve výzkumu evropské integrace.
5
 Samotný případ uvalení sankcí proti Rakousku je 

                                                 
2
 Výzkumná otázka a hypotéza jsou v textu zvýrazněny kurzívou. 

3
 Kratochvíl, P. Teorie evropské integrace. Portál, Praha 2008, str. 181-184. 

4
 March, J., Olsen, J. The Institutional Dynamics of International Political Orders. In: International 

Organization, vol. 52, no. 4, 1998, str. 949-952. 
5
 Adler, E. Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics. In: European Journal of 

International Relations, vol. 3, no. 3, 1997, str. 319-363. Checkel, J. T. Social construction and 

integration. In: Journal of European Public Policy, vol. 6, no. 4, 1999, str. 545-560. Christiansen, T. 

et al. (eds). The social construction of Europe. In: Journal of European Public Policy, vol. 6, no. 4, 

1999, str. 528-544. Jupille, J., Caporaso, J., Checkel J. T. Integrating Institutions: Rationalism, 

Constructivism, and the Study of the European Union. In: Comparative Political Studies, vol. 36, no. 

1-2, 2003, str. 7-40. March, J., Olsen, J. The Institutional Dynamics of International Political Orders. 

In: International Organization, vol. 52, no. 4, 1998, str. 943-969. Risse, T. Social Constructivism and 

European Integration. In: Diez, T., Wiener, A. European Integration Theory, Oxford University Press, 

Oxford 2009, str. 144-160. Rosamond, B. Discourses of globalization and the social construction of 

European identities. In: Journal of European Public Policy, vol. 6, no. 4, 1999, str. 652-668. Wendt, 

A. Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics. In: International 

Organization, vol. 46, no. 2, 1992, str. 391-426. Zehfuss, M. Constructivism in International 

Relations. Cambridge University Press, Cambridge 2002. 
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pak zpracováván na základě oficiálních dokumentů Evropské unie, projevů 

vrcholných politických činitelů, ale také na základě sekundární literatury. Jedná se 

především o studie zahraničních autorů zabývajících se historií Rakouska, vztahem 

Rakouska a Evropské unie a rovněţ právní problematikou sankčních opatření.
6
  

Stejně také kapitoly věnované hodnotám Evropské unie a jejich reflexi v rámci FPÖ 

čerpají především ze zahraniční literatury
7
 a z primárních zdrojů (Listina základních 

práv Evropské unie, Smlouva o Evropské unii). Čeští autoři dosud nevěnovali 

případu uvalení sankcí proti Rakousku přílišnou pozornost (většinou pouze jako stať 

v rámci prací pojednávajících o obecnější problematice rakouské historie či 

Rakouska v EU
8
), a proto tato práce mimo jiné představuje pokus o doplnění 

stávající literatury. Snaha o konstruktivistický pohled na tento případ a vyuţití výše 

                                                 
6
 Brune, T. Der Fall Österreich. Peter Lang, Frankfurt am Main 2004. Gehler, M. Kontraproduktive 

Intervention: Die „EU 14“ und der Fall Österreich oder vom Triumph des „Primats der Innenpolitik“ 

2000-2003. In: Gehler, M., Pelinka, A., Bischof, G. (Hg.). Österreich in der Europäischen Union. 

Bilanz seiner Mitgliedschaft. Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar 2003, str. 121-181. Gehler, M. 

“Preventive Hammer Blow” or Boomerang? The EU “Sanction” Measures against Austria 2000. In: 

Bischof, G., Pelinka, A., Gehler, M. Austria in the European Union. Transaction Publishers, New 

Brunswick 2002, str. 181-222. Gehler, M. Vom Marshall-Plan bis zur EU: Österreich und die 

europäische Integration von 1945 bis zur Gegenwart. Studien Verlag, Innsbruck 2006. Kopeinig, M., 

Kotanko, Ch. Eine Europäische Affäre. Der Weisen-Bericht und die Sanktionen gegen Österreich. 

Czernin Verlag, Wien 2000. Merlingen, M., Mudde, C., Sedelmeier, U. The Right and the Righteous? 

European Norms, Domestic Politics and the Sanctions Against Austria. In: Journal of Common 

Market Studies, vol. 39, no. 1, 2001, str. 59-77. Rathkolb, O. Rakouský politický vývoj po roce 1989. 

In: Heiss, G. (et al.). Česko a Rakousko po konci studené války: různými cestami do nové Evropy. 

Albis International, Ústí nad Labem 2008, str. 295-317. Schönborn, T. Die Causa Austria. Zur 

Zulässigkeit bilateraler Sanktionen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Peter 

Lang-Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2005. Serini, K. Sanktionen der 

Europäischen Union bei Verstoß eines Mitgliedstaats gegen das Demokratie- oder 

Rechtsstaatsprinzip. Duncker & Humblot, Berlin 2009.  
7
 Betz, H. Haider’s revolution or the future has just begun. In: Bischof, G., Pelinka, A., Gehler, M. 

Austria in the European Union. Transaction Publishers, New Brunswick 2002, str. 118-143. Heggen, 

M. Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) in der Ära Haider: Vom Erfolg einer Partei und ihres 

Vorsitzenden. VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2008. Luther, K. Austria: A Democracy under 

Threat from the Freedom Party? In: Parliamentary Affairs, vol. 53, no. 3, 2000, str. 426-442. 

Manoschek, W. The Freedom Party of Austria (FPÖ) - an Austrian and a European Phenomenon? In: 

Bischof, G., Pelinka, A., Gehler, M. Austria in the European Union. Transaction Publishers, New 

Brunswick 2002, str. 144-160. Morrow, D. Jörg Haider and the new FPÖ: beyond the democratic 

pale? In: Hainsworth, P (ed.) The Politics of the Extreme Right. From the margins to the mainstream. 

Pinter, London 2000, str. 33-63. Neisser, H. Die Grundrechtsentwicklung in der Europäischen Union. 

In: Gehler, M., Pelinka, A., Bischof, G. (Hg.). Österreich in der Europäischen Union. Bilanz seiner 

Mitgliedschaft. Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar 2003, str. 17-27. Neisser, H. The European Union 

and Fundamental Rights. In: Bischof, G., Pelinka, A., Gehler, M. Austria in the European Union. 

Transaction Publishers, New Brunswick 2002, str. 12-21. Zöchling, C. Haider. Eine Karriere. Econ 

Taschenbuch Verlag, Wien 2000. 
8
 Hloušek, V., Sychra, Z. Rakousko v Evropě a střední Evropě. In: Kořan, M. (et al.) Rakousko 

v evropské a středoevropské politice. Masarykova univerzita, Brno 2004, str. 21-31. Jeřábek, M. 

Rakousko a EU. Dvanáct let rakouského členství v EU – struktury a procesy. In: Rovná, L., 

Kasáková, Z., Váška, J. (eds.). Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii. VIP 

Books, Praha 2007, str. 260-286. Veber, V. (et al.) Dějiny Rakouska. Nakladatelství Lidové noviny, 

Praha 2002. 



12 

 

uvedeného konceptu při hodnocení skutečných důvodů členských států pro uvalení 

sankcí proti Rakousku by měla být v českém prostředí zatím ojedinělou. 

Časově je práce vymezena obdobím, které bezprostředně předcházelo uvalení 

sankcí v únoru 2000 a jejich odvoláním v září téhoţ roku. V kapitolách zabývajících 

se vývojem pravice, potaţmo pravicových stran, v Rakousku a ustavováním 

společných unijních hodnot je vzhledem k nutnosti porozumět souvislostem stručně 

zmíněno téţ období zahrnující události druhé poloviny 20. století. Oproti původnímu 

projektu je pozměněn název práce, který byl doplněn o dodatek zdůrazňující, ţe 

hlavním přínosem je aplikace konstruktivistické teorie na konkrétní případ uvalení 

sankcí proti Rakousku. Dále byla poloţena pouze jedna výzkumná otázka, jejíţ 

zodpovězení je klíčové pro analýzu celého případu. Došlo rovněţ k zpřesnění její 

formulace i formulace samotné hypotézy. Další změna se týká vyuţití periodického 

tisku. Projekt ve větší míře předpokládal zapojení německých či britských deníků a 

magazínů, nicméně samotná práce se výrazněji orientuje zejména na rakouská, česká 

a slovenská periodika a jejich reflexi případu uvalení sankcí na Rakousko.   

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola nazvaná Výzkumný rámec 

(Metody zpracování) je doplněním úvodu a rozšiřuje tedy metodologii této práce. Je 

zde blíţe objasněno tematické i časové vymezení případu a podrobněji definován cíl 

práce i hypotéza společně s výzkumnou otázkou. Detailněji je v této kapitole popsán 

také koncept, z něhoţ práce vychází při snaze zhodnotit skutečné důvody pro uvalení 

sankcí proti Rakousku, a to společně s operacionalizací. Tato kapitola rovněţ 

přibliţuje konkrétní výběr metody pro zpracování tématu. 

Druhá kapitola je věnována teoretickému výkladu konstruktivistického pojetí 

evropské integrace, který je klíčový pro celou práci. V této kapitole se pokouším o 

základní teoretické vymezení sociálního konstruktivismu, tedy o přiblíţení hlavních 

myšlenek, principů a mechanismů, na nichţ je tento přístup postaven a o vymezení 

základních termínů, s nimiţ konstruktivistická perspektiva pracuje. Zásadní je zde 

objasnění konstruktivistického pohledu na evropskou integraci jako takovou, ale 

především také na jedno z jejích ústředních témat, tedy na sociální konstrukci 

evropské identity. 

Další kapitoly navazují na ty předešlé jiţ samotnou aplikací 

konstruktivistické teorie na případ uvalení sankcí proti Rakousku v roce 2000. 

Zohledňují při tom především reflexi společných hodnot Evropské unie v Rakousku, 
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konkrétně v FPÖ vedené Jörgem Haiderem a také hlouběji objasňují případ uvalení 

sankcí z pohledu výše zmíněného konceptu autorů Marche a Olsena. 
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1. Výzkumný rámec (Metody zpracování) 

1.1 Vymezení případu 

 Čtrnáct členských států Evropské unie uvalilo bilaterální sankce proti 

Rakousku začátkem roku 2000 oficiálně z důvodu ohroţení budoucího 

demokratického vývoje Unie, a to zařazením pravicové FPÖ do rakouské vládní 

koalice (společně s většinovou ÖVP) po parlamentních volbách konaných v 

Rakousku v říjnu roku 1999. Členské státy Evropské unie tak vyjádřily obavy z vlivu 

této pravicové strany na rakouskou politickou scénu i samotnou EU, a chtěly proto 

uvalením sankcí prokázat svou připravenost bránit společné demokratické hodnoty i 

formující se evropskou identitu. Ačkoli se k sankcím diplomatické povahy nakonec 

připojilo všech čtrnáct členů Evropské unie, neměly dlouhého trvání. Velmi brzy se 

totiţ objevily pochybnosti, zda sankce nejsou kontraproduktivní a zda má tedy smysl 

jejich další prodluţování. V červenci roku 2000 byla proto ustavena tzv. Rada 

moudrých, která měla posoudit, zda jsou důvody pro sankční opatření relevantní. 

Konečná zpráva Rady moudrých vyzněla pro Rakousko pozitivně, a sankce tak 

mohly být následně odvolány. 

Tato práce se věnuje především období, které předcházelo uvalení sankcí, 

tedy volbám do Národní rady (rakouského parlamentu) z října 1999, dále pak 

povolebním vyjednáváním a jejich výsledkům, samotnému uvalení sankcí a 

konkrétním důsledkům, ke kterým vedlo, a v neposlední řadě také jejich odvolání a 

důvodům, proč k němu došlo.  

 

1.2 Cíl práce 

 Hlavním záměrem předkládané práce je aplikace konstruktivistické teorie na 

konkrétní případ uvalení sankcí čtrnácti členskými státy Evropské unie na Rakousko 

v roce 2000.
9
 Konstruktivistická teorie klade důraz především na normy a ideje 

aktérů tvořící jejich identitu a určující jejich jednání. Proto se tato práce snaţí 

zhodnotit oprávněnost důvodů, které členské státy Evropské unie uvedly jako 

rozhodující pro uvalení sankcí proti Rakousku, totiţ ohroţení hodnot a 

demokratického vývoje EU skrze účast pravicové FPÖ v rakouské spolkové vládě 

                                                 
9
 Aplikaci konstruktivistické teorie na případ uvalení sankcí na Rakousko se věnuje kapitola 3 

Demokratické hodnoty vs. pravicový populismus FPÖ a  kapitola 4 Sankce čtrnácti členských států 

Evropské unie proti Rakousku – vítězství logiky výhodnosti? 
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(potvrzení či vyvrácení hypotézy). Primárním cílem této práce je kromě zhodnocení 

skutečných důvodů pro uvalení sankcí (odpovídají těm oficiálním?) také zjištění, zda 

se členské státy Evropské unie ve svém jednání řídily konstruktivistickou logikou 

vhodnosti, či byly motivovány spíše vlastními zájmy tehdejších vrcholných 

politických představitelů, a daly tak přednost racionalistické logice výhodnosti. 

 

1.3 Hypotéza a výzkumná otázka 

 Tato práce se bude snaţit potvrdit (či případně vyvrátit) hypotézu, ţe členské 

státy Evropské unie chybně vyhodnotily vliv Haiderovy FPÖ na demokratický vývoj 

Rakouska a samotné Evropské unie, když tvrdily, že účastí FPÖ v rakouské spolkové 

vládě jsou ohroženy unijní demokratické hodnoty. 

 V souvislosti s výše uvedenou hypotézou se předkládaná práce pokouší hledat 

odpověď na otázku, zda bylo zahrnutí FPÖ do rakouské vládní koalice skutečně 

reálným nebezpečím pro společné hodnoty Evropské unie a její další demokratický 

vývoj, či zda ochrana těchto hodnot nebyla pouze záminkou k uvalení sankcí, které 

mělo ve skutečnosti sloužit k prosazení vlastních zájmů vrcholných politických 

představitelů některých členských států Unie. 

 

1.4 Volba konceptu 

 Vzhledem k cíli této práce, tedy snaze zhodnotit skutečné důvody, které vedly 

k uvalení sankcí členskými státy EU proti Rakousku, je nutné zvolit takový koncept, 

který se zabývá motivacemi aktérů k určitému jednání. Proto se kloním ke konceptu 

autorů Jamese Marche a Johana Olsena, podle kterých existují dvě perspektivy 

vysvětlující motivace lidského jednání. První perspektiva vychází z konstruktivismu 

a je nazývána logikou vhodnosti (logic of appropriateness). V jejím rámci se aktéři 

při zvaţování svého chování ptají na vhodnost jednotlivých alternativ jednání 

z hlediska své sociální role. Na druhé straně se pak jedná o tzv. logiku výhodnosti 

(logic of consequences), která je prosazována racionalistickými přístupy. Podle této 

logiky aktéři ve svém jednání vycházejí z kalkulace svého individuálního uţitku.
 10

 

Argumentace členských států EU obhajující uvalení sankcí byla zaloţena 

právě na konstruktivistické logice vhodnosti zohledňující především normy, ideje a 

                                                 
10

 March, J., Olsen, J. The Institutional Dynamics of International Political Orders…, str. 949-952. 
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hodnoty formující společnou evropskou identitu, která měla být zahrnutím FPÖ do 

rakouské vládní koalice ohroţena. Aby byly hodnoty, demokratický vývoj a společná 

identita Unie zachovány, bylo podle členských států EU nutné uvalit na Rakousko 

sankce, a přimět ho tak k tomu, aby zamezilo účasti FPÖ na vládnutí. 

  

1.5 Operacionalizace
11

 

 Při posuzování oprávněnosti argumentace členských států EU zaloţené 

zejména na tvrzení, ţe začlenění FPÖ do rakouské vládní koalice ohroţovalo 

společné hodnoty a demokratický vývoj Unie, stanovím jako tyto hodnoty základní 

demokratické principy a lidská práva obsaţená ve Všeobecné deklaraci lidských práv 

OSN, v Úmluvě o ochraně lidských práv a svobod a později také v Listině 

základních práv Evropské unie (například osobní svoboda kaţdého jedince, právo na 

svobodu náboţenského vyznání či zákaz diskriminace).
12

  

 Tyto základní demokratické principy (konkrétně se jedná o demokracii jako 

takovou, svobodu, lidská práva) a jejich ne/dodrţování skrze FPÖ budou slouţit jako 

měřítko toho, zda tvrzení členských států o ohroţení demokratického vývoje EU 

mělo reálné základy, či zda bylo spíše motivováno individuálními zájmy vrcholných 

politických představitelů některých členských států (například jejich strachem 

z obdobného vývoje jako v Rakousku také ve vlastní zemi, a tím pádem obavami ze 

ztráty vlivu).  

 

1.6 Výběr metody 

 Tato práce je teoreticko-empirickou studií usilující o zhodnocení jevu 

souvisejícího s výše uvedenou hypotézou a nalezení odpovědi na výzkumnou otázku. 

Vzhledem k tomu, ţe se pokusím potvrdit hypotézu, ţe členské státy Evropské unie 

chybně vyhodnotily vliv Haiderovy FPÖ na demokratický vývoj Rakouska a samotné 

Evropské unie, když tvrdily, že účastí FPÖ v rakouské spolkové vládě jsou ohroženy 

unijní demokratické hodnoty, jeví se jako nejvhodnější teoretický koncept 

konstruktivismus, který je teorií nejvíce zdůrazňující roli sdílených idejí, hodnot, 

                                                 
11

 „Operacionalizace propojuje abstraktní pojmy, které pouţíváme k chápání světa, s konkrétními 

pozorováními. Říká nám, jaká data máme sbírat a co přesně musíme na jejich úrovni zjistit, abychom 

mohli říct, ţe došlo například k mocenskému vzestupu státu X či ke zprůhlednění politického 

prostředí v zemi Y.“ Drulák, P. a kol. Jak zkoumat politiku. Portál, Praha 2008, str. 25. 
12

 Více o konkrétních hodnotách EU v kapitole 3.1 Demokratické hodnoty v Evropské unii. 
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norem a zabývající se formováním identity společné pro určitou sociální skupinu.
13

 

Proto je konstruktivismus základní teoretickou linií celé práce a hlavním podkladem 

výzkumu. Vyuţit bude zejména pro výzkum základních hodnot Evropské unie a 

společné identity jejích členských států, to znamená, ţe se do práce promítne 

především v souvislosti se zkoumáním skutečných důvodů členských států pro 

uvalení sankcí proti Rakousku (zmíněný koncept logiky vhodnosti vs. logiky 

výhodnosti
14

). 

 V souvislosti s výše uvedenou hypotézou a výzkumnou otázkou je samotný 

případ uvalení sankcí proti Rakousku zpracováván na základě metody 

tzv. policy-analysis, tedy kombinací analytického a deskriptivního postupu. O 

deskripci se jedná v případě přiblíţení problematiky vnitropolitického vývoje 

Rakouska, o analýzu pak v případě samotného uvalení sankcí, kdy analyzuji postup 

jednotlivých členských států Evropské unie, jejich důvody pro připojení se 

k sankcím, ale také postoj samotné Evropské unie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Při zpracovávání tématu jsou vyuţívány převáţně studie v úvodu zmíněných konstruktivistických 

autorů. 
14

 March, J., Olsen, J. The Institutional Dynamics of International Political Orders…, str. 949-952. 
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2. Teoretické vymezení: sociální konstruktivismus ve výzkumu 

evropské integrace 

2.1 Úvod 

 Sociální konstruktivismus je v rámci studia evropské integrace poměrně 

novou teorií, která své myšlenky začala prosazovat aţ v průběhu 90. let minulého 

století.
15

 Zpočátku byl konstruktivismus jednou z teorií mezinárodních vztahů, ale 

postupně se ukázalo, ţe oblast evropské integrace je tou, kde lze konstruktivistický 

přístup obzvláště dobře uplatnit. Konstruktivismus je totiţ schopen vhodně doplňovat 

tradiční velké teorie jako například neofunkcionalismus či liberální 

intergovernmentalismus, které často opomíjejí některé důleţité aspekty evropského 

integračního procesu (například vliv norem na chování států či vytváření společné 

evropské identity). 

 Tato práce usiluje o zhodnocení skutečných důvodů pro uvalení sankcí proti 

Rakousku, respektive toho, zda byly členské státy motivovány společnými zájmy a 

snahou o ochranu evropských hodnot potenciálně ohroţených pravicovou FPÖ, či 

zda jejich motivace pramenila spíše z touhy po vlastním uţitku (koncept logiky 

vhodnosti vs. logiky výhodnosti). Proto je právě konstruktivismus se svým důrazem 

na normy, ideje a identitu vhodným teoretickým nástrojem ke zpracování tohoto 

tématu. V následující kapitole se pokusím definovat hlavní myšlenky sociálního 

konstruktivismu a zejména jeho přístup k evropské integraci a jejím nejdůleţitějším 

aspektům, tedy normám (hodnotám) a identitě. Bezprostředně pak bude navazovat 

klíčová část celé práce, tedy aplikace konstruktivistické teorie na konkrétní případ 

uvalení sankcí proti Rakousku.  

 

2.2 Myšlenky, principy a mechanismy sociálního konstruktivismu 

 Konstruktivismus bývá mnohými autory řazen k tzv. reflektivistickým 

přístupům, jiní ho však vnímají spíše jako samostatný přístup, ať uţ v rámci studia 

mezinárodních vztahů, či v rámci jiných disciplín.
16

 Konstruktivismus se objevuje ve 

                                                 
15

 Zlomovým bodem bylo vydání speciálního čísla časopisu Journal of European Public Policy v roce 

1999, Journal of European Public Policy, vol. 6, no. 4. 
16

 Konstruktivismus je většinou nahlíţen jako jedna z kritických teorií, mezi které dále patří například 

postmoderna či feminismus. „Jejich společným jmenovatelem je odhalování závislosti vědění, norem 

a institucí na společenském a historickém kontextu a zpochybnění jejich zdánlivé samozřejmosti a 
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studiu mezinárodních vztahů aţ přibliţně v 80. letech minulého století a je tedy na 

rozdíl od tzv. velkých teorií poměrně novým fenoménem. Není však chápán 

výhradně jako politická teorie, nýbrţ jako teorie sociální (sociální konstruktivismus), 

která poskytuje obecný rámec pro zkoumání sociálního ţivota a sociálních interakcí. 

Mimo to je konstruktivismus často povaţován za tzv. metateorii, tedy za teorii 

zabývající se strukturou, metodami a vlastnostmi jiných teorií.
17

  

 Obecně lze konstruktivismus zkoumat ve dvou rovinách. V ontologické 

rovině klade důraz na roli sdílených idejí v podobě diskurzu, identit a norem, které 

určují strukturu mezinárodní politiky. Povaha zájmů a identit aktérů (států) není 

trvalá a předem daná, ale vyplývá z ideových struktur, ve kterých tito aktéři existují. 

Klíčovou tezí konstruktivistické teorie tedy je, ţe se tyto ideové struktury a samotní 

aktéři vzájemně konstituují. Toto zjištění podstatně odlišuje konstruktivismus od 

racionalistické ontologie, která konstitutivní roli přiznává výhradně aktérům.
18

  

V epistemologické rovině klade konstruktivistická teorie důraz na interpretaci 

sociální reality a zároveň je přesvědčena o moţnosti jejího vědeckého poznání.
19

 

V rámci studia sociální reality se mezi konstruktivisty vytvořily dva tábory, a to 

tábor tzv. kritických konstruktivistů a tábor tzv. konvenčních konstruktivistů. 

Největší rozpor mezi nimi panuje v pohledu na vhodnost kauzálních vysvětlení. 

Kritičtí konstruktivisté totiţ nahlíţejí vyuţití kauzálních vysvětlení spíše skepticky, 

na rozdíl od konvenčních konstruktivistů, kteří tuto moţnost vnímají pozitivně, coţ 

je do jisté míry spojuje s pozitivistickým přístupem.
20

 Přívrţenci konvenčního 

konstruktivismu předpokládají, ţe vědecká obec je schopna nahlédnout a pravdivě 

popsat konstrukce sociální reality, na druhé straně přívrţenci tábora kritických 

konstruktivistů věří, ţe nejen zkoumaná sociální realita, ale také vědecké teorie jsou 

                                                                                                                                          
přirozenosti, které můţe ústit ve formulaci nových alternativ.“ Drulák, P. Teorie mezinárodních 

vztahů…, str. 110.  

Jinými je ale konstruktivismus vnímán jako široce pojatá sociálněvědní pozice, která je hluboce 

přesvědčena o sociální konstrukci reality. Kratochvíl, P. Teorie evropské integrace…, str. 189. 
17

 Drulák, P. Teorie mezinárodních vztahů. Portál, Praha 2003, str. 110-112. 
18

 Checkel, J. T. Social construction and integration. In: Journal of European Public Policy, vol. 6, no. 

4, 1999, str. 548. 
19 Jupille, J., Caporaso, J., Checkel J. T. Integrating Institutions: Rationalism, Constructivism, and the 

Study of the European Union. In: Comparative Political Studies, vol. 36, no. 1-2, 2003, str. 15. 
20

 Někteří konstruktivisté se dokonce snaţí o syntézu konstruktivistické ontologie s pozitivistickou 

epistemologií. Karlas, J. Forma mezinárodních institucí: teoretická analýza. Karolinum, Praha 2008, 

str. 63. 
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konstrukty, které nevycházejí z poznání vnější reality, ale z převládajícího způsobu 

kulturní komunikace, historického kontextu a jazykových konvencí.
21

 

 

2.3 Konstruktivismus ve výzkumu evropské integrace 

 Jak jiţ bylo zmíněno, konstruktivistická teorie nemá ve výzkumu evropské 

integrace dlouhou tradici. Editoři speciálního vydání časopisu Journal of European 

Public Policy, které výraznou měrou přispělo k protlačení konstruktivismu v této 

oblasti, Thomas Christiansen, Knud Jørgensen a Antje Wiener, se domnívají, ţe 

konstruktivistický přístup ve studiu evropské integrace vychází z přesvědčení, ţe 

proces evropské integrace je dynamický a ţe má tedy transformační vliv na systém 

evropských států. Identita a zájmy těchto států nejsou trvalé a předem dané, ale 

v průběhu procesu integrace dochází k jejich proměnám, na coţ má vliv například 

sociální prostředí, ve kterém se státy (aktéři) pohybují.
22

 

Vliv sociálního prostředí (struktury) zohledňuje ve své práci také jeden 

z nejvýznamnějších představitelů konstruktivistické teorie Alexander Wendt, který se 

snaţí odpovědět na otázku, do jaké míry je jednání aktérů ovlivněno právě 

mezinárodním systémem (strukturou), ve kterém se aktéři pohybují, a to v závislosti 

především na procesu (vzájemné interakci a učení) a institucích.
23

 Podle 

konstruktivistů jednají lidé ve vztahu ke svým cílům i ostatním aktérům na základě 

toho, jaký význam jim přisuzují. Význam samotného prostředí, v němţ aktéři působí, 

je pak dán prostřednictvím probíhajících procesů sociální konstrukce.
24

 Svět tedy 

podle konstruktivistické perspektivy nesestává pouze z materiálních aspektů, ale také 

z lidmi sociálně konstruovaných významů, které nad materiální stránkou dokonce 

převaţují.
25

  

Sociální aspekt reality v konstruktivistickém pojetí představují zejména ideje, 

které formují zájmy aktérů. Distribuce těchto zájmů pak do značné míry určuje 

rozloţení moci v mezinárodní politice. Jak však rozumět pojmu ideje 

v konstruktivistickém pojetí? Ideje jsou obecně chápány jako kolektivní vědomosti 
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institucionalizované v praxi, a jsou tak pojímány jako prostředník a hybná síla 

sociálního jednání.
26

 Zde se opět ukazuje, ţe konstruktivisté chápou strukturu 

mezinárodní politiky spíše sociálně neţ materiálně a jsou přesvědčeni, ţe rovněţ 

anarchická struktura mezinárodního systému můţe být povaţována za sociální 

konstrukci aktéry intersubjektivně chápanou a obnovovanou prostřednictvím jejich 

vzájemné interakce.
27

 

Znovu je proto potřeba zdůraznit, ţe konstruktivismus vychází především 

z teze, ţe sociální struktury a aktéři se vzájemně konstituují. Sociální prostředí, ve 

kterém se aktér pohybuje, definuje tedy jeho identitu, ale aktérovo jednání a jeho 

identita zároveň utváří sociální prostředí. Z toho vyplývá, ţe zájmy aktérů nejsou 

objektivně dány z vnějšku, ale ţe se proměňují v závislosti na měnících se 

preferencích, diskurzu či politické kultuře. A právě myšlenka vzájemné konstituce 

struktura-aktér a měnících se zájmů aktérů je klíčová pro studium evropské 

integrace. Konstruktivistická teorie totiţ můţe pomoci zodpovědět otázku, jaký vliv 

má integrace na jednotlivé členské státy a jejich vnitřní politiku a naopak jakým 

způsobem ovlivňují členské státy a jejich zájmy fungování Evropské unie.
28

  

Otázkou samozřejmě zůstává, čím je jednání aktérů motivováno. Podle 

Jamese Marche a Johana Olsena existují dva pohledy vysvětlující motivace lidského 

jednání. Za prvé je to tzv. logika výhodnosti (logic of consequences) a za druhé 

tzv. logika vhodnosti (logic of appropriateness). Z logiky výhodnosti vycházejí 

racionalistické přístupy, které předpokládají, ţe aktéři ve svém jednání kalkulují svůj 

individuální uţitek, počítají s tím, ţe ostatní aktéři jednají obdobně, a politický řád 

proto chápou jako výsledek vyjednávání mezi racionálními aktéry, kteří sledují své 

osobní zájmy a preference. Naopak konstruktivismus tíhne spíše k logice vhodnosti, 

která zohledňuje roli norem, identit či institucí při formování lidského chování a 

zájmů a v jejímţ rámci se aktéři při zvaţování svého jednání ptají na vhodnost 

jednotlivých alternativ jednání z hlediska své sociální role. Koncept logiky vhodnosti 

totiţ předpokládá, ţe jednání aktérů je zaloţeno na sociálně konstruovaných 

pravidlech (rule-based), která jsou veřejně známá a aktéry očekávána, sledována, 

akceptována a převáděna do praxe. Na základě logiky vhodnosti lze tedy 
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předpokládat, ţe aktéři se pravidlům/normám přizpůsobí a učiní je součástí své 

identity, coţ následně povede k vytvoření kolektivního zájmu o normy jako takové. 

Poté je dovršen celý koncept logiky vhodnosti, protoţe aktéři jiţ nenásledují normy 

vzhledem ke svému vlastnímu prospěchu, ale proto, ţe dodrţování daných norem je 

ve společnosti, ve které se vyskytují, ţádoucí (naplnění jejich sociální role).
29

 

 

2.4 Konkrétní oblasti výzkumu evropské integrace z konstruktivistického pohledu 

Vliv konstruktivismu na studium evropské integrace je patrný především ve 

třech oblastech. Za prvé se jedná o oblast vývoje teorií, kdy konstruktivismus je 

řazen mezi teorie tzv. středního proudu. Za druhé se pak jedná o oblast konstrukce 

výzkumného rámce pro analýzu, kdy je konstruktivismus schopen vytvořit různé 

analytické rámce pro výzkum evropské integrace, a sjednotit tak odlišné postoje. 

Třetí oblastí je oblast tzv. metateoretizování, kdy se konstruktivismus zabývá jinými 

teoriemi.
30

 

Konkrétně se konstruktivismus zabývá výzkumem procesu evropské 

integrace, jeho změnami (proměna identity aktérů, jejich zájmů a chování) a 

sociálním kontextem. Vychází ze skutečnosti, jak jiţ bylo zmíněno, ţe identity a 

jednání aktérů závisí na kolektivně sdílených idejích a ţe struktury a aktéři se 

vzájemně konstituují.
31

 Slovo „změna“ je více neţ důleţité, protoţe je jedním 

z ústředních témat konstruktivismu, který změnu zahrnuje do obecnějšího pojmu 

„sociální učení“ (social learning). Koncept sociálního učení předpokládá moţnost 

přizpůsobení se novým normám a pravidlům následně modifikujícím fungování jiţ 

existujících institucí.
32

  

Hlouběji se konceptu sociálního učení z konstruktivistické perspektivy (aktéři 

při něm prostřednictvím interakce se širším institucionálním prostředím a bez 

viditelných materiálních podnětů získávají nové zájmy a preference) věnuje Jeffrey 

Checkel, který uvádí čtyři situace umoţňující na evropské úrovni, aby se tento proces 

uskutečnil. Za prvé můţe k procesu sociálního učení dojít ve skupině jednotlivců 

sdílejících společné profesionální pozadí (např. právníci). Za druhé se proces 

sociálního učení uskuteční pravděpodobně tam, kde je skupina společně vystavena 
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určitému krizovému stavu či politickému selhání. Dále lze tento proces očekávat u 

opakovaně se setkávající skupiny, mezi jejímiţ aktéry dochází k častým interakcím. 

A konečně dochází k procesu sociálního učení v okamţiku, kdy je skupina izolována 

od politického tlaku.
33

 

 Dále se konstruktivismus intenzivně zabývá vlivem evropských institucí na 

členské státy a naopak. Instituce Evropské unie podle konstruktivistické teorie nejen 

regulují jednání aktérů (členských států), ale také konstituují jejich identity a zájmy. 

Ti pak jednají na základě výše zmíněné logiky vhodnosti. Za neméně důleţitou 

povaţují konstruktivističtí autoři také komunikaci a diskurs, skrze něţ podle jejich 

názoru aktéři interpretují realitu (rolí jazyka a diskursu obecně v procesu evropské 

integrace se zabývá konstruktivistická teorie komunikativní akce, kdy sociální 

struktury jsou konstituovány jazykovými strukturami a vědomí můţe být studováno 

pouze prostřednictvím analýzy jazyka). Evropská integrace tedy můţe být chápána 

jako deliberativní proces, kdy hlavním způsobem interakcí je argumentativní 

racionalita, jejímţ cílem je dosaţení konsensu. V rámci politického diskurzu jsou 

konstruovány významy, které podporují nebo naopak vylučují určitá pojetí 

integrace.
34

 Dodrţování závazků a přetrvávání reţimů tak závisí na komunikativním 

jednání, kdy aktéři usilují o vzájemné porozumění a koordinaci sociálního jednání. V 

případě Evropské unie se můţe jednat o interakci mezi členskými státy, ale také o 

interakci mezi unijními institucemi a mezi institucemi a členskými státy; vţdy je 

však patrná snaha nalézt konsensus ohledně společných norem jednání a také o 

interpretaci a správnou aplikaci daných norem v konkrétních situacích.
35

 

V neposlední řadě se konstruktivisté věnují výzkumu role idejí, přesněji 

sdílených idejí. To, ţe evropská integrace je vystavěna právě také na těchto 

společných idejích, dokazují na příkladu monetární integrace, kdy členské státy 

Evropské unie sdílejí společnou důvěru v neoliberální ekonomickou a monetární 

politiku, coţ přispělo k vzniku Evropské měnové unie.
36

  

Jako nejvýznamnější se však jeví výzkum konceptu kolektivní identity, který 

je pro sociální konstruktivismus naprosto zásadní. 
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2.5 Sociální konstrukce evropské identity 

 Podle konstruktivistické teorie jsou aktéři ovlivňováni spíše sociálními neţ 

materiálními faktory, a tak jsou vytvářeny také jejich identity. Aktéři totiţ sdílejí jisté 

významy společné pro určitou skupinu (kulturu v širším slova smyslu), kdy v této 

skupině plní specifické role, které od nich ostatní očekávají, a získávají tak svou 

identitu. Společné významy dané skupiny aktérů pak vytváří struktury vymezující 

prostor pro jejich jednání. Vzhledem k tomu, ţe struktury se proměňují, tak také 

identity se mohou měnit, neboť jsou součástí specifického, sociálně konstruovaného 

světa.  

 Konstruktivismus dále předpokládá, ţe kaţdá lidská bytost můţe mít více 

identit, protoţe můţe být součástí více sociálních skupin a plnit tudíţ více sociálních 

rolí (multiple identities).
37

 Na základě účasti v dané sociální skupině je pak vytvářena 

kolektivní identita, skrze kterou aktéři definují své zájmy, které ale jiţ nejsou 

ovlivňovány pouze individuálními preferencemi, nýbrţ důleţitou roli hrají společné 

ideje zaloţené na soudrţnosti, solidaritě a loajalitě. Společné ideje pro jednu sociální 

skupinu ji pak odlišují od jiné sociální skupiny.
38

   

 Konkrétní výzkum zabývající se oblastí sociální konstrukce evropské identity 

a s ní související otázkou evropského občanství představil hned několik konceptů. 

První z nich se zabývá otázkou existence evropské identity jako takové a nahlíţí ji ze 

dvou moţných perspektiv. První perspektivou je perspektiva pesimistická, která 

vylučuje vztah mezi identitou evropskou a identitami národními. Na druhé straně lze 

pak hovořit o perspektivě optimistické, která předpokládá existenci souběţných 

identit.
39

 Další oblastí zájmu konstruktivistických výzkumů je tzv. evropeizace 

národních identit.
40

 V této oblasti lze opět vysledovat několik moţných proudů. 

Jeden z nich počítá s moţností zapuštění jedné identity v další, jiný zase 
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předpokládá, ţe příslušníci jedné identity mohou být zároveň příslušníky další, a 

konečně existuje moţnost, ţe jedna identita můţe implikovat jinou.
41

  

 Neméně důleţitý je také výzkum rozdílů mezi evropskou identitou a identitou 

Evropské unie jako takové. Výzkum v této oblasti si ţádá nastolení dalších otázek 

jako například otázky hranic či definice občanství a kultury. Rozdílné vnímání 

vztahu mezi evropskou a národní identitou v jednotlivých členských státech můţe 

souviset s rozdílnými přístupy k samotné evropské integraci. Například německá 

identita je konstruována jako evropská a vymezuje se negativně vůči vlastní 

nacionálně socialistické minulosti, na rozdíl od Velké Británie, jejíţ identita je 

konstruována v protikladu ke kontinentální evropské, která představuje negativní 

jinakost.
42

 Otázkou tedy zůstává, do jaké míry můţe být evropská politická identita 

či kultura, společná pro mnoho států, zaloţena na těchto jednotlivých národních 

identitách. 

 Obecně vzato můţe být výzkum formování evropské a národní identity 

rozvíjen ve třech základních kategoriích. Za prvé lze hovořit o výzkumu podstaty 

potenciální evropské identity, za druhé přichází v úvahu výzkum rekonstrukce 

národní identity pod vlivem integračních procesů a za třetí (s vyuţitím výsledků 

obou výše uvedených výzkumů) si můţeme poloţit otázku ohledně plurality 

národních identit a kultur. S touto otázkou pak souvisí i charakter evropské politické 

identity či politické kultury, která by měla vzejít z existence případných národních 

rozdílů.
43

 

 

2.6 Závěrem 

 I kdyţ konstruktivismus není řazen mezi tzv. velké teorie, je zřejmé, ţe jeho 

přínos ve výzkumu evropské integrace je značný.
44

 Nezabývá se totiţ pouze 

metateoretizováním
45

, ale naopak se soustředí na konkrétní empirický výzkum 

fenoménů spojených s evropskou integrací, které klasické teoretické přístupy často 

přehlíţejí. Jedná se zejména o hlubší porozumění procesu evropeizace, tedy vlivu 

evropských institucí, norem a idejí na konstruování identit, zájmů a chování 
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členských států (vzájemné utváření struktury a aktéra). Svým důrazem na vliv norem 

a idejí na konstruování identit a chování aktérů se konstruktivistická teorie zaměřuje 

přesně na tu oblast, která podle mého názoru v současném výzkumu procesu 

evropské integrace nemůţe být opomenuta. Ve středu zájmu totiţ nestojí jiţ pouze 

ekonomické, politické či bezpečnostní zájmy aktérů (členských států), ale také 

samotná podstata vzájemných vztahů, které by podle mnohých měly být zaloţeny 

právě na společných normách, sdílených idejích a postupně se rozvíjející společné 

identitě, která dává evropské integraci víc neţ jen čistě politický a ekonomický 

rozměr. Otázkou však i nadále zůstává, jak daleko proces evropské integrace v tomto 

ohledu postoupil a zda lze jiţ skutečně hovořit o společných evropských normách, 

idejích, identitě.  

 Zároveň s tím vyvstává také otázka, zda společné normy a společná identita, 

respektive touha členských států tyto normy a identitu bránit, byly v době uvalení 

sankcí proti Rakousku natolik silné, ţe mohly být skutečně nejpodstatnější, či 

dokonce jedinou, příčinou pro tento v dějinách evropské integrace bezprecedentní 

čin. V následujících kapitolách se pokusím prokázat, ţe ačkoli hodnoty, ideje a 

identita členských států Unie hrály důleţitou roli jako jednotící prvek při společném 

rozhodnutí všech členských států uvalit sankce proti Rakousku, nemohly ovlivnit 

způsob a intenzitu, s jakou byla nakonec sankční opatření implementována. Rovněţ 

se budu snaţit ukázat, ţe obavy z ohroţení společných hodnot a demokratického 

vývoje EU skrze účast Haiderovy FPÖ v rakouské spolkové vládě nebyly 

opodstatněné.  
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3. Demokratické hodnoty vs. pravicový populismus FPÖ 

3.1 Demokratické hodnoty v Evropské unii 

3.1.1 Úvod 

 S přijetím Maastrichtské smlouvy, která vešla v platnost v listopadu roku 

1993, se evropská integrace, do té doby zaměřená spíše na ekonomickou oblast, 

začala výrazněji rozvíjet také politickým směrem s cílem sjednotit nejen státy, ale i 

jejich občany, a posílit tak jejich sounáleţitost s Evropskou unií a tedy také postupně 

prohlubovat jejich společnou identitu. Evropské orgány a vrcholní političtí 

představitelé si byli vědomi, ţe k dosaţení tohoto cíle bylo nutné zajistit občanům 

členských států lepší ochranu jejich práv a zájmů na evropské úrovni, a usilovali 

proto o hlubší debatu na toto téma. Jedním z prvních důleţitých kroků bylo zavedení 

tzv. unijního občanství, které bylo propojeno s občanstvím jednotlivých členských 

států a zaručovalo jejich občanům právo na volný pohyb a usazení se na území 

ostatních členských států Evropské unie, dále právo volit do Evropského parlamentu 

a také petiční právo.
46

 

 Do středu zájmu se tedy stále více dostával občan, který jiţ nechtěl a neměl 

být pouze pasivním pozorovatelem politického dění, ale hodlal se jej minimálně 

vyjádřením svého názoru zúčastnit. Proto v mnoha členských zemích byla a jsou 

konána referenda před tím, neţ je učiněno důleţité rozhodnutí (například o 

samotném vstupu do Unie v případě Rakouska či o přechodu k politické unii 

v případě Dánska). Diskuse o ochraně základních práv a společných demokratických 

hodnot v rámci Evropské unie tak byla víceméně nevyhnutelným vyústěním nastalé 

situace.
47

 

 Dosavadním vrcholem ve snaze ustavit jakýsi seznam základních práv a 

svobod pro občany Evropské unie je přijetí Listiny základních práv Evropské unie. 

Ačkoli bylo její znění schváleno aţ v říjnu 2000 a v platnost vešla dokonce aţ 

v prosinci 2009, tedy dlouho po zrušení sankcí proti Rakousku, její principy a zásady 

byly dojednávány jiţ před a během trvání sankčních opatření a společně s čl. 6 a 7 

Smlouvy o Evropské unii tedy byly vodítkem pro čtrnáct členských států při 
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odůvodňování uvalení sankcí na Rakousko. Z tohoto důvodu je Listině základních 

práv Evropské unie věnována v této kapitole značná pozornost. 

 

3.1.2 Vývoj diskuse ohledně základních lidských práv v rámci Evropské unie 

 Představitelé Evropské unie se při ustavování základních lidských práv 

inspirovali především Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod 

uzavřenou v roce 1950 v rámci Rady Evropy, která dlouhou dobu formovala oblast 

lidských práv v Evropě, ale také v samotných Evropských společenstvích, respektive 

Evropské unii.
48

 Tato úmluva představovala zlomový bod ve vývoji ochrany lidských 

práv a stala se závaznou pro členy Rady Evropy, kteří ji implementovali do svých 

vnitrostátních právních systémů.
49

 

 Na počátku integračního procesu stála snaha o zřízení společného evropského 

hospodářského prostoru, který měl zajišťovat čtyři základní svobody: volný pohyb 

osob, zboţí, sluţeb a kapitálu. Dále měla být dodrţována například zásada stejné 

odměny pro muţe i ţeny či vyloučena diskriminace na základě státní příslušnosti. 

Nadto se Evropská společenství snaţila vytvořit ucelený právní systém zohledňující 

lidská práva a základní svobody, který by platil ve všech členských státech. Velmi 

aktivní byl v tomto ohledu Evropský parlament, který v roce 1989 vydal prohlášení 

obsahující seznam základních práv a svobod. V témţe roce byla rovněţ v rámci 

Společenství uzavřena Charta základních sociálních práv pro zaměstnance.
50

 

 Skutečným hnacím motorem v diskusi ohledně lidských práv byl však 

Evropský soudní dvůr sídlící v Lucemburku, který se jiţ od konce 60. let pokoušel na 

základě obecných právních principů Společenství a jednotlivých členských států 

odvodit určité společné zásady, které by byly závazné pro všechny. Skrze soudní 

rozhodnutí tak postupně vykrystalizovala celá řada konkrétních práv a svobod jako 

například povinnost státu ctít důstojnost člověka, rovnost před zákonem a zákaz 

diskriminace, právo na soukromí, náboţenská svoboda a podobně.
51

 Další rozvoj 
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v ochraně lidských práv a jejich zakomponování do unijních smluv však vyţadoval 

hlubší integraci v politické rovině jdoucí ruku v ruce s intenzivnější snahou o 

vytvoření společné evropské identity, která by zdůraznila existenci Unie jakoţto 

společenství zaloţeného na demokratických hodnotách přijímaných a 

respektovaných všemi členskými státy i jejich občany tak, jak to ve svých studiích 

předpokládali konstruktivističtí autoři. 

  

3.1.3 Ustavování hodnot Evropské unie – od individuálního zájmu ke kolektivním  

očekáváním 

 Definovat konkrétní hodnoty Evropské unie jako celku je poměrně obtíţné 

vzhledem k tomu, ţe kaţdý členský stát můţe klást důraz na odlišné aspekty. Obecně 

lze však konstatovat, ţe základní práva (jako například zákaz jakékoli formy 

diskriminace či práva dětí zohledněná jiţ ve Všeobecné deklaraci lidských práv 

OSN) jsou vyjádřením jistého hodnotového nastavení určitého společenství, které je 

skrze tyto hodnoty charakterizováno a také nahlíţeno ostatními. Nejedná se tedy jiţ 

pouze o individuální práva a zájmy, jak je zdůrazňovaly racionalistické přístupy, ale 

naopak o hodnoty společné celému společenství, jak je prosazoval konstruktivismus. 

Hodnoty evropského společenství států jsou tedy vystavěny na kolektivním 

přesvědčení o správnosti jistých principů, které vytváří soudrţnost mezi členy 

určitého společenství (sociální skupiny) sdílejícího stejné hodnotové nastavení.
52

 Je 

zřejmé, ţe účastí v dané sociální skupině na sebe aktér váţe jistá očekávání dalších 

členů této skupiny, a to v tom smyslu, ţe se tento aktér přizpůsobí normám a idejím 

skupiny, a naplní tak svou sociální roli bez ohledu na svůj individuální uţitek, který 

je převáţen preferencemi a zájmem celého společenství (konstruktivistická logika 

vhodnosti). Touto logikou byli patrně motivováni také představitelé Evropské unie, 

kteří začali usilovat právě o to, aby EU byla společenstvím zaloţeným na sdílených 

normách a idejích, které byly a jsou nedílnou součástí a nezbytným předpokladem 

pro vytvoření skutečně společné identity.   

 V rámci Evropské unie docházelo k integraci základních práv do unijních 

smluv od doby uzavření Maastrichtské smlouvy, ne však na základě nových 

poznatků, nýbrţ s ohledem na právní uspořádání lidských práv v Radě Evropy a 

v jednotlivých členských státech. Tak bylo v článku F odstavce 2 Maastrichtské 
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smlouvy stanoveno: „Unie se bude řídit základními právy tak, jak jsou zaručena 

v Evropské konvenci o ochraně lidských práv a základních svobod a rovněţ tak, jak 

vyplývají ze základních práv Společenství zaloţených na ústavách členských 

států.“
53

 Jak je patrné, Maastrichtská smlouva obsahovala tedy spíše obecná 

vyjádření a doporučení zaloţená jednak na Úmluvě o ochraně lidských práv a 

základních svobod a také na právních systémech jednotlivých členských států EU. 

Konkrétnější obrysy dostával projekt ochrany lidských práv aţ s přijetím další ze 

zásadních smluv, Smlouvy amsterdamské. Skrze ni získala Unie vlastní hodnotový 

kodex, i kdyţ samozřejmě stále brala v potaz základní práva obsaţená v dříve 

přijatých dokumentech (jiţ zmíněná Úmluva o ochraně lidských práv a základních 

svobod a podobně). V článku 6 Smlouvy o Evropské unii bylo obsaţeno: „1. Unie je 

zaloţena na zásadách svobody, demokracie, dodrţování lidských práv a základních 

svobod a právního státu, zásadách, které jsou společné členským státům. 2. Unie ctí 

základní práva zaručená Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních 

svobod podepsanou v Římě dne 4. listopadu 1950 a ta, jeţ vyplývají z ústavních 

tradic společných členským státům, jako obecné zásady práva Společenství.“
54

 

V článku 7 Smlouvy o Evropské unii bylo rovněţ ustanoveno, ţe „závaţné a trvalé 

porušování výše citovaných principů je moţné potrestat uvalením sankcí“, coţ pro 

Evropskou unii představovalo zcela novou zkušenost.
55

 Vedle zásad obsaţených 

v článku 6 Smlouvy o Evropské unii se velký důraz kladl rovněţ na princip zákazu 

diskriminace, kdy jednotlivé členské státy měly jednat s občany jiného členského 

státu stejně jako s vlastními. Vyloučena tedy byla diskriminace na základě státní 

příslušnosti, ale dále také na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboţenství či 

sexuální orientace.
56

 Přes snahy představitelů Unie prezentovat společné zásady a 

hodnoty, které měly být dodrţovány ve všech členských státech, stále chyběla jakási 

celounijní listina základních práv a svobod, která by v Evropské unii tvořila základ 

systému ochrany lidských práv a demokratických hodnot a kterou by si členské státy 

a jejich občané osvojili jako součást své evropské identity. 
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3.1.4 Listina základních práv Evropské unie 

 Hlasy volající po sepsání listiny, která by obsahovala výčet a charakteristiku 

základních práv v Evropské unii, neustále sílily, coţ počátkem roku 1999 

registrovalo také tehdejší německé předsednictví. Německý ministr zahraničí Joschka 

Fischer ve své řeči před Evropským parlamentem deklaroval, ţe jedním z cílů jeho 

země je právě také vypracování evropské charty základních práv, která by posílila 

práva občanů i legitimitu a identitu samotné Unie. Ještě během německého 

předsednictví v červnu 1999 bylo Radou vydáno usnesení o vypracování Listiny 

základních práv Evropské unie. Základní body tohoto usnesení obsahovaly 

následující: „1. Vypracování Listiny k tomu speciálně ustaveným grémiem. 2. 

Předloţení návrhu před zasedáním Rady v prosinci 2000. 3. Slavnostní proklamace 

Radou, Komisí a Evropským parlamentem. 4. Přezkoumání, zda, a případně jakým 

způsobem, by měla být Listina začleněna do unijních smluv.“
57

 Z prohlášení bylo 

patrné, ţe Evropská unie povaţuje vyhotovení Listiny za vskutku důleţitý úkol, tím 

spíše, ţe členy grémia pověřeného jejím zpracováním měli být nejen zástupci 

unijních institucí, ale také zástupci členských států. Toto grémium, jeţ neslo název 

Konvent, bylo nakonec sloţeno z 62 členů (jeden zástupce Komise, 16 zástupců 

Evropského parlamentu, vţdy po jednom zástupci předsedy vlády a dvou zástupcích 

národního parlamentu kaţdého členského státu
58

) a zvolilo si svého předsedu, který 

byl společně se svými třemi místopředsedy odpovědný za průběh diskuse i samotnou 

práci na Listině. Na vypracovávání Listiny se podílely nejen členské státy, ale také 

kandidátské země pro vstup do EU i nejrůznější nevládní organizace zabývající se 

lidskými právy. Jednotlivá rozhodnutí pak nebyla přijímána skrze klasické hlasování, 

ale byl hledán konsensus tak, aby daný závěr byl přijatelný pro všechny zúčastněné 

strany.
59

 

 Ze zasedání Rady v Kolíně v červnu 1999 a v Tampere v říjnu téhoţ roku 

vykrystalizovaly tři oblasti, kterých se měla nová úprava ochrany lidských práv 

dotýkat. Za prvé se jednalo o oblast svobod a rovnostních práv podle toho, jak byla 

tato zakotvena v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v právních 

systémech jednotlivých členských států. Druhou oblastí pak byla oblast práv 
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vyplývajících z unijního občanství a za třetí byla vymezena oblast hospodářských a 

sociálních práv inspirovaných Evropskou sociální chartou a Chartou základních 

sociálních práv pro zaměstnance.
60

 

 Text Listiny základních práv Evropské unie byl po více neţ devítiměsíční 

práci schválen 2. října 2000 a slavnostně pak podepsán při příleţitosti zasedání Rady 

v Nice 7. prosince téhoţ roku. Listina se však v té chvíli nestala právně závaznou a 

byla tedy zařazena do oddílu C sbírky zákonů Evropského společenství.
61

 V platnost 

vešla aţ společně s Lisabonskou smlouvou 1. prosince 2009.
62

 

 

3.1.5 Struktura Listiny základních práv Evropské unie 

 Listina základních práv Evropské unie ve svých 54 článcích odráţí principy 

obsaţené v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v Evropské 

sociální chartě a můţe být povaţována za systém základních práv Evropské unie. 

Listina se stala platnou pro orgány EU i členské státy při provádění unijního práva. 

Jedním z nejdůleţitějších principů Listiny je tzv. princip subsidiarity, kdy kaţdé 

právo obsaţené v Listině odpovídající právu obsaţenému v Úmluvě o ochraně 

lidských práv a základních svobod má stejný význam a právní standard Úmluvy tedy 

nemůţe být porušován.
63

 

 V preambuli Listiny jsou popsány cíle a způsob převedení základních práv do 

praxe. Evropská unie se v ní také hlásí k evropskému duchovně náboţenskému 

dědictví a tradicím a také k zachování důstojnosti člověka, svobodě, rovnosti, 

solidaritě. Preambule Listiny však nehovoří pouze o právech, ale také o 

povinnostech: „Uplatňování těchto práv s sebou nese odpovědnost a povinnosti jak 

ve vztahu k druhým, tak ve vztahu k lidskému společenství a budoucím 

generacím.“
64

 Listina dále obsahuje sedm kapitol, přičemţ kaţdá z prvních šesti 

kapitol se věnuje jiné oblasti lidských práv. Sedmá kapitola se zaobírá všeobecnými 

ustanoveními.  
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 První kapitola Listiny je nazvána „Důstojnost člověka“ a jako naprosto 

základní norma je klíčová pro celou Listinu. Proto je hned v prvním článku uvedeno: 

„Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna.“
65

 Další 

články této kapitoly přiznávají lidem právo na ţivot, právo na nedotknutelnost lidské 

osobnosti, zakazují mučení a nelidské či poniţující zacházení anebo trest a také 

otroctví a nucenou práci. Další kapitola je věnována svobodám, a to v nejrůznějších 

oblastech. Obecně je řečeno, ţe „kaţdý má právo na svobodu a osobní bezpečnost“
66

, 

ale tato kapitola dále zmiňuje také konkrétní svobody jako například svobodu 

myšlení, svědomí a náboţenského vyznání či svobodu projevu a informací. 

V mnohém se Listina inspirovala Úmluvou o ochraně lidských práv a základních 

svobod, ale přidala také svůj vlastní pohled, kdyţ k výše zmíněným připojila 

například svobodu umění a věd, svobodu podnikání či ochranu osobních údajů.
67

 

Kapitola III Listiny základních práv Evropské unie ošetřuje otázku rovnosti: „Před 

zákonem jsou si všichni rovni.“
68

 Rovnost před zákonem je přirozeně spjata se 

zákazem diskriminace: „1. Zakazuje se jakákoli diskriminace zaloţená zejména na 

pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, 

jazyku, náboţenském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli 

jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním 

postiţení, věku nebo sexuální orientaci. 2. V oblasti působnosti Smluv, a aniţ jsou 

dotčena jejich zvláštní ustanovení, se zakazuje jakákoli diskriminace na základě 

státní příslušnosti.“
69

 Tato kapitola dále garantuje rovnost mezi muţi a ţenami, 

kulturní, náboţenskou a jazykovou rozmanitost, práva dětí a starších osob a integraci 

osob se zdravotním postiţením.
70

 Čtvrtá kapitola pod názvem „Solidarita“ v sobě 

sdruţuje základní hospodářská a sociální práva jako například právo zaměstnanců na 

informace a konzultace se zaměstnavatelem, právo na stávku či právo na slušné a 

spravedlivé pracovní podmínky. Podle této kapitoly je Evropská unie povinna zajistit 

systém sociálního zabezpečení, zdravotní péče, ale také ochranu ţivotního 

prostředí.
71

 Pátá kapitola je pak věnována občanským právům. Kaţdý občan 

členského státu Unie podle Maastrichtské smlouvy získává také občanství EU, které 
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mu garantuje konkrétní práva obsaţená ve smlouvě zakládající Evropské 

společenství.
72

 Také tato práva byla zakomponována do Listiny základních práv 

Evropské unie, ale byla doplněna i další, zvláště právo na řádnou správu říkající, ţe 

„kaţdý má právo na to, aby jeho záleţitosti byly orgány, institucemi a jinými 

subjekty Unie řešeny nestranně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě“.
73

 Šestá kapitola se 

týká soudnictví a z velké části se inspirovala Úmluvou o ochraně lidských práv a 

základních svobod, včetně práva na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces či 

presumpce neviny a práva na obhajobu. Poslední kapitola zdůrazňuje, ţe zásady 

Listiny jsou pro orgány a instituce Unie a její členské státy závazné ve chvíli 

implementace unijního práva.
74

 

 

3.1.6 Závěrem 

 Vytvoření systému základních hodnot Evropské unie a přijetí Listiny 

základních práv značilo v Unii v souladu s konstruktivistickými očekáváními posun 

směrem ke společenství charakteristickému určitými principy a zásadami a 

usilujícímu o neustálé zdůrazňování společné identity zaloţené právě na základních 

právech a povinnostech nejen orgánů a institucí EU a členských států, ale především 

lidí tvořících toto společenství. Ačkoli proces hledání společné identity stále probíhá, 

diskusí a konkrétními kroky v oblasti ustavování demokratických hodnot a ochrany 

základních práv občanů Evropské unie získal novou kvalitu a dynamiku, z které 

můţe Unie a zvláště samotná myšlenka evropské vzájemnosti v budoucnosti těţit. 

Není proto divu, ţe jakýkoli projev odporující výše zmíněným hodnotám byl a je 

vnímán jako ohroţení společné identity, která má být základem pro pokračující a 

prohlubující se evropskou integraci. Zároveň je však nezbytné se ptát, zda takové 

ohroţení představovala pravicová FPÖ vedená Jörgem Haiderem, jak to bylo 

prezentováno členskými státy Evropské unie po parlamentních volbách v Rakousku 

na podzim roku 1999. 
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3.2 Rakousko - FPÖ a fenomén Haider: ohrožení demokratických hodnot EU?
75

 

3.2.1 Úvod 

 Vzestup pravicově populistických stran v 80. a 90. letech 20. století není 

záleţitostí pouze jedné evropské země, nicméně Rakousko je v tomto směru 

výjimečné. V ţádné jiné evropské zemi totiţ nebylo „znovuzrození“ pravicových 

stran tak úspěšné a v ţádné jiné zemi nedosáhl jejich vedoucí představitel takové 

popularity, z které dokázal vytěţit několik aţ neuvěřitelně dobrých volebních 

výsledků. Jörg Haider udělal z FPÖ, která se v 80. letech minulého století 

pohybovala ve volbách kolem hranice 5%, stranu, která se zhruba o deset let později 

svou voličskou podporou téměř rovnala dvěma největším rakouským stranám. Tento 

nebývalý úspěch pravicově populistické FPÖ velmi znepokojoval její kritiky a 

vyvolával silné obavy o bezpečnost rakouské demokracie. Otázkou však zůstává, zda 

tyto obavy byly oprávněné, či zda se jednalo pouze o přehnaně hysterickou reakci ze 

strany tzv. ochránců demokracie a demokratických hodnot. 

 Hlavním důvodem pro tak velké znepokojení byla nepochybně rakouská 

minulost silně spjatá s nacionálním socialismem. Rakousko se po válce muselo 

vypořádat se skutečností, ţe velkou část jeho obyvatel tvořili aktivní nacisté, které 

bylo nutné nějakým způsobem integrovat do nového demokratického státu. S cílem 

zabránit vytvoření opozičního bloku uvnitř Druhé republiky byli lidé 

s problematickou minulostí včleňováni do politických stran, které měly vytvořit 

základ fungujícího demokratického státního systému. Od svého vzniku roku 1955 

proto také FPÖ slouţila jako politický nástroj pro integraci bývalých nacistů, čímţ si 

později od svých odpůrců vyslouţila nelichotivé přívlastky. 

 Rakousko po konci války velmi brzy stabilizovalo svou politickou i 

ekonomickou situaci a zařadilo se mezi vyspělé západoevropské demokratické státy. 

Zlom však přišel v 80. letech minulého století, kdy se ekonomická situace země 

začala komplikovat, na povrch vyplouvaly korupční skandály na rakouské politické 

scéně a především padla ţelezná opona, která oddělovala Rakousko od jeho 

severních a východních sousedů. Velmi rychle začal v zemi stoupat počet 

přistěhovalců z východní Evropy a s nimi zároveň obavy o politickou a ekonomickou 
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stabilitu země. Tato nejistá situace vytvořila jedinečný prostor pro Haiderovy 

populistické protesty proti politickému establishmentu, a postupně mu tak získávala 

širokou podporu v rámci rakouské společnosti. Během poslední dekády minulého 

století se FPÖ v čele s Haiderem přiklonila ke striktně pravicové rétorice a 

politickým aktivitám charakteristickým kampaněmi namířenými proti cizincům a 

kontakty s bývalými nacisty a extrémně pravicovými skupinami. Haider, který byl 

dlouholetým hejtmanem spolkové země Korutany, proslul rovněţ nepřátelskou 

politikou vůči slovinské menšině a kladením důrazu na silné vůdcovství spíše neţ na 

aktivní podílení se na tvorbě rakouské politiky. Mimo to provokoval Haider svým 

často vstřícným postojem vůči nacionálnímu socialismu a naopak ostrou kritikou a 

zdůrazňováním politických nezdarů Druhé republiky. Nebylo proto příliš překvapivé, 

ţe mnozí lidé připodobňovali Haiderovu FPÖ a její politiku k politice z dob 

nacistické éry a obávali se ohroţení nejen rakouské demokracie.
76

 Zda však Haider a 

jeho FPÖ představovali skutečně reálné nebezpečí pro demokratické hodnoty a 

s nimi spojenou společnou identitu členských států Evropské unie, je předmětem 

výzkumu v následující kapitole.  

 Soustředím se zejména na osobu bývalého předsedy FPÖ Jörga Haidera, na 

to, co vedlo k jeho dominanci a značnému vlivu v rámci strany, ale také na celé 

rakouské politické scéně. Dále se budu zabývat také FPÖ jako takovou, její politikou 

v oblasti lidských práv, moţným rasismem či xenofobií a jejím přístupem k Evropské 

unii, potaţmo k demokracii a společným demokratickým hodnotám EU. Budu se 

snaţit analyzovat, zda FPÖ vykazovala znaky extremismu ohroţujícího demokracii a 

její zásady, či zda ve skutečnosti nebyla jen jednou z řady jiných evropských 

populistických stran. 

 

3.2.2 Extrémní pravice vs. pravicový populismus (definice pojmů)  

Před tím, neţ se pokusím analyzovat, zda se povaha FPÖ pod vedením Jörga 

Haidera blíţila extrémní pravici nebo spíše pravicovému populismu, je nutné oba 

pojmy definovat. Jak pod pojem „extrémní pravice“
77

, tak také pod pojem 
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 Morrow, D. Jörg Haider and the new FPÖ: beyond the democratic pale? In: Hainsworth, P (ed.) The 

Politics of the Extreme Right. From the margins to the mainstream. Pinter, London 2000, str. 33-34. 
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 Pojem „extrémní“ pochází zřejmě z latinského slova „extremus“ (nejzazší), které označovalo 

nejdále leţící pozici. Mareš, M. Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Barrister & Principal, 

Brno 2003, str. 20. 
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„pravicový populismus“ lze zahrnout mnoho různých atributů. Primární ambicí této 

práce však není důkladný rozbor všech prvků obou zmíněných fenoménů a rozdílů 

mezi nimi, nýbrţ snaha posoudit, kterému z nich více odpovídá Haiderova FPÖ. 

Proto tato práce vyuţívá co moţná nejširší definice obou pojmů, na kterých se 

shoduje většina autorů zabývajících se touto problematikou.
78

   

 

3.2.2.1 Extrémní pravice a její počátky v Rakousku  

Měřítkem pro to, co můţe být definováno jako extrémní pravice, a to nejen 

v Rakousku, zůstává nacismus, který byl v podobě Hitlerovy NSDAP 

(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei - Národně socialistická německá 

dělnická strana) pomyslným vrcholem pravicového extremismu, jak je všeobecně 

vnímán odbornou i laickou veřejností. Extrémnost pravicových stran je proto 

nejčastěji posuzována podle jejich vztahu k nacistické ideologii a nacistické éře jako 

takové. Vztah k nacismu však nemůţe být jediným ukazatelem uţ proto, ţe německý 

nacismus pod vedením Adolfa Hitlera byl natolik specifický, ţe všechna ostatní 

poválečná pravicová hnutí musí být nutně novým fenoménem, protoţe ve svém čele 

nemají osobnost srovnatelnou s Hitlerem.
79

 Autoři zabývající se pravicovým 

extremismem proto pouţívají více faktorů a jejich kombinací, podle kterých se 

pokoušejí definovat pojem „extrémní“. Nejčastěji se jedná o xenofobii, důraz na 

silný stát, prvky nacionalismu, protidemokratické postoje (vymezení se vůči liberální 

demokracii) a rasismus.
80

 Všechno to v sobě nacismus bezpochyby spojoval, 

                                                                                                                                          
„Lze předpokládat, ţe v politické teorii označuje tento pojem takovou pozici na pomyslné politické 

škále, která je nejvíce vzdálená od politického středu. Obvykle se však extremismus chápe jako 

jakákoli ideologie nebo aktivita, která směřuje proti stávajícímu politickému systému jako takovému a 

klade si za cíl jeho likvidaci a následné nahrazení vlastní alternativou.“ Charvát, J. Současný politický 

extremismus a radikalismus. Portál, Praha 2007, str. 9. 
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nicméně otázkou zůstává, zda lze takto bezvýhradně definovat také poválečná 

rakouská pravicová hnutí a politické strany, tedy také FPÖ. Co lze však jen těţko 

vyvrátit, je skutečnost, ţe extrémně pravicové tendence se v Rakousku objevovaly jiţ 

dlouho před Hitlerovým nástupem a následným anšlusem.  

Počátky pravicových idejí v Rakousku lze totiţ najít jiţ v dobách 

rakousko-uherské monarchie, kdy pojem „Rakousko“ byl pouţíván jako 

pojmenování pro nemaďarskou část habsburských zemí. Zvlášť charakteristickým 

znakem té doby bylo vymezování se lidí německého původu vůči ostatním národům, 

zvláště pak Čechům, ale také Ţidům, jejichţ vídeňská střední třída se neustále 

rozrůstala.
81

 Odstup k jiným etnickým skupinám a cizincům měl tedy kořeny jiţ 

v multikulturní habsburské monarchii, nadále byl posilován také během existence 

První republiky a vyvrcholil jiţ zmiňovaným nástupem Adolfa Hitlera. Po rozpadu 

monarchie byly v Rakousku patrné velmi silné tendence prosazující sjednocení 

s Německem, které by zajistilo vytvoření jednoho společného silného státu.
82

 Stal se 

však pravý opak, a smlouvou ze St. Germain z roku 1920 tak vznikla poměrně slabá 

a nestabilní Rakouská republika, která se během prvních let své existence zmítala 

v politické i ekonomické krizi, a touţila proto po někom, kdo by zemi zajistil 

stabilitu a prosperitu. Pocit sounáleţitosti se svou vlastí byl v Rakousku velmi slabý, 

a tedy být nacionalistou v té době znamenalo podporovat pangermánskou myšlenku 

spíše neţ samotné Rakousko. Vzhledem k této situaci proto není divu, ţe nástup 

Hitlera na post německého kancléře a jeho myšlenka opětovného spojení obou zemí 

byla v Rakousku doslova oslavována a ţe rakouská účast ve wehrmachtu či SS byla 

velmi vysoká.
83

 V Rakousku se po anšlusu rychle šířil antisemitismus, konfiskace 

ţidovského majetku i útoky na Slovince v Korutanech, a ani zřízení koncentračního 

tábora v Mauthausenu nevyvolalo ze strany obyvatel ţádné velké protesty.
84

 Po 

zhroucení nacistického reţimu a následném vypuknutí studené války však nezbývala 
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Rakousku jiná moţnost neţ se pokusit o vybudování stabilní liberální demokracie, 

nechtělo-li podlehnout komunistické dominanci. 

 Jedním z hlavních poválečných problémů Rakouska tedy byla, jak jsem jiţ 

zmínila, integrace bývalých nacistů do nového demokratického politického systému. 

Nebylo moţné ponechat tak obrovskou skupinu mimo politický ţivot, protoţe 

hrozilo nebezpečí vytvoření jakéhosi opozičního bloku, který by mohl nově 

vznikající demokracii ohrozit. Bývalí rakouští nacisté tak byli postupně zapojování 

do politického dění, coţ mělo zemi přinést stabilitu, na druhé straně to však 

nepomáhalo odstranit pochybnosti o vztahu Rakouska k myšlenkám nacionálního 

socialismu. 

 

3.2.2.2 Pravicový populismus 

 Ani pro pravicový populismus neexistuje jedna jediná všeobecně přijímaná 

definice, protoţe také on zahrnuje nespočet různých charakteristik. Například 

Margaret Canovan navrhla definici, která popisuje populismus jako „výzvu pro lidi 

postavit se proti zavedeným strukturám moci a také proti dominantním ideám a 

hodnotám společnosti.“
85

 K této charakteristice lze pak ještě doplnit další, a to 

například záměr populistických stran změnit rovnováhu moci ve společnosti ve svůj 

prospěch takovým způsobem, ţe ji pak jakoţto skutečně populární vláda budou 

schopny i udrţet. To znamená, ţe opravdu populistické hnutí či strana se nespokojí 

s pouhou mobilizací obyvatel proti politickému a intelektuálnímu establishmentu, ale 

ţe usiluje o výraznější participaci na politickém procesu s cílem reformovat styl, 

jakým je politika prováděna.
86

 Dalšími znaky populistických stran jsou časté 

vymezování se „my“ proti „oněm“, antielitismus („my tady dole – oni tam 

nahoře“
87

), dále silné vedení v podobě charismatického vůdce, prosazování prvků 

přímé demokracie, nadřazení emocí nad rozumovou sloţku a také zdůrazňování 

nutnosti naslouchat hlasu lidu.
88

  

 Ačkoli se můţe zdát, ţe pravicový extremismus a pravicový populismus jsou 

dva samostatné fenomény, je na tomto místě nezbytné zdůraznit, ţe spolu velmi úzce 
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souvisí. Pravicový populismus je totiţ spíše neţ ideologií strategií „k prodeji“ 

politiky, metodou a způsobem uţívaným k oslovení lidí a k získání veřejné podpory 

a politické moci.
89

 Je však nutně naplněn určitým ideologickým obsahem, který 

prezentuje jako své téma. Nejčastějším tématem pravicových populistů je 

nepochybně jiţ zmiňované vymezení „my“ proti „oněm“ (nejčastěji migranti, 

azylanti) a zároveň ochrana všeho, co náleţí k „my“, tedy ochrana „naší“ etnické a 

kulturní identity.
90

 Tím potlačují pravicoví populisté princip elementární individuální 

svobody a sociální rovnosti, čímţ se jejich ideologickým obsahem stávají prvky 

pravicového extremismu.
91

  

 Na následujících řádcích se pokusím objasnit, do jaké míry lze ztotoţnit 

povahové rysy FPÖ pod předsednictvím Jörga Haidera s výše uvedenými definicemi.  

 

3.2.3 Vznik a první léta existence FPÖ 

 FPÖ vznikla ze Svazu nezávislých (VdU ˗ Verband der Unabhängigen), který 

byl zaloţen v roce 1949 s jistou podporou socialistů, kteří doufali, ţe nová strana 

odebere hlasy lidovcům. VdU, sloţený převáţně z bývalých členů NSDAP, se 

poprvé zúčastnil parlamentních voleb ještě v roce svého vzniku a získal slušný počet 

hlasů (konkrétně 11,7%
92

), a začal tak prosazovat svůj hlavní cíl, tedy zrušení všech 

denacifikačních zákonů. VdU hovořil především o „pozitivních stránkách“ 

německého nacismu, například o plné zaměstnanosti či ekonomickém růstu, ke 

kterým se později hlásil také předseda FPÖ Haider, kdyţ v korutanském parlamentu 

prohlásil, ţe „politika zaměstnanosti Třetí říše byla správná“, ale později svá slovo 

upřesnil: „Aby nedošlo k nedorozumění: Co jsem řekl, bylo pouze předloţení faktů; 

totiţ, ţe intenzivní politika zaměstnanosti ve Třetí říši vedla k vytvoření mnoha 

nových pracovních míst, a odstranila tak problém nezaměstnanosti.“
93

  VdU byl ve 
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své podstatě spíše stranou shromaţďující nespokojené s politikou velké koalice 

tvořené SPÖ (Sozialdemokratische Partei Österreichs ˗ Sociálnědemokratická strana 

Rakouska
94

) a ÖVP a vlastně nikdy nevytvořil svůj vlastní promyšlený politický 

program či ideologii a pouze se stále více soustřeďoval na prosazování německých 

nacionálních myšlenek.
95

 Podepsání Státní smlouvy v roce 1955 pak vedlo k 

definitivnímu konci Svazu nezávislých, ze kterého o rok později vznikla právě FPÖ 

pod vedením bývalého důstojníka SS Antona Reinthallera. FPÖ se velmi rychle stala 

základnou pro ty, kteří zastávali myšlenky německého nacionalismu, které byly 

ostatně zakotveny ještě v programu VdU z Bad Aussee z roku 1954. FPÖ od samého 

počátku vystupovala jako ochránkyně pangermánské myšlenky a v parlamentu se 

profilovala jako antikorporativistická protestní strana.  

 Přitaţlivost strany však byla značně omezena dynamickým rozvojem 

rakouské ekonomiky, úspěšnou zahraniční politikou během studené války a také 

sblíţením sociální demokracie a křesťanskodemokratické strany, které společně 

dokázaly vytvořit fungující a víceméně úspěšnou velkou koalici. Voličská podpora 

FPÖ se tak na dlouhá léta ustálila zhruba na pěti procentech, coţ jí nenabízelo příliš 

velký manévrovací prostor. Bylo proto nutné změnit politickou taktiku, k čemuţ 

přistoupila FPÖ pod vedením dalšího bývalého důstojníka SS Friedricha Petera. 

Strana se jiţ tolik nesoustředila na myšlenky německého nacionalismu, ale ideově se 

přiklonila k ekonomickému liberalismu, coţ jí v 70. letech umoţnilo více se podílet 

na rakouském politickém dění, kdyţ souhlasila s tolerancí menšinové vlády SPÖ 

s kancléřem Bruno Kreiskym výměnou za pro sebe výhodnější volební systém. 

Přijetím FPÖ do Liberální internacionály v roce 1979 měl být obrat dovršen, a mnozí 

tak uvěřili, ţe se strana definitivně odklonila od nacistické minulosti, k čemuţ 

přispělo také zvolení liberálně smýšlejícího Norberta Stegera do čela strany. Úspěšný 

postup FPÖ byl korunován v roce 1983, kdy strana vstoupila do koalice po boku 

sociálních demokratů v čele s Fredem Sinowatzem.
96
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3.2.4 Krizová 80. léta a „znovuzrození“ pravicového populismu 

 Téměř čtyřicet let prosperity, ekonomického růstu a politické stability 

zaloţené především na spolupráci mezi sociálními a křesťanskými demokraty 

zajistilo Rakousku pevné místo mezi vyspělými západoevropskými státy a dokonce 

ho řadilo mezi tzv. státy blahobytu. V polovině 80. let však zhoršující se ekonomická 

i politická situace začaly tuto nevídanou stabilitu narušovat. Typicky loajální voliči 

se postupně začali od dvou největších stran odklánět, coţ se poprvé výrazně projevilo 

při referendu ohledně jaderné energie a spuštění elektrárny Zwentendorf, ve kterém 

zvítězili její odpůrci, ačkoli sociálně demokratická vláda spuštění elektrárny velmi 

prosazovala. V Rakousku v průběhu 80. let dále narůstala nezaměstnanost a na 

politické scéně byly odhaleny korupční skandály spojené s politickými špičkami, coţ 

posilovalo nedůvěru občanů ve vedení státu. Bylo zřejmé, ţe nepříznivá situace 

nahrává vzestupu populistických sil a ţe v té době nejsilnější liberální proud v FPÖ 

nebude mít převahu dlouho. 

 K opětovnému prosazení se pravicových sil v rakouské politice i samotné 

FPÖ přispěly zejména dvě události. Tou první byla tzv. Rederova aféra, kdy liberální 

ministr obrany za FPÖ Friedhelm Frischenschlager chtěl zlepšit atmosféru ve straně 

oficiálním uvítáním odsouzeného válečného zločince Waltera Redera, který byl 

propuštěn z italského vězení. Na nátlak ostatních stran se však Frischenschlager za 

svou akci omluvil, čímţ se podle pravicového tábora vedeného Jörgem Haiderem 

dopustil zrady na vlastní straně. Haider i po této aféře dále kritizoval vedení FPÖ a 

na svou stranu získával stále více lidí, čímţ oslaboval liberální křídlo strany. 

Rederova aféra zároveň veřejně odhalila, jak velká míra neshody nad vlastní 

minulostí v Rakousku stále panuje.
97

  

Druhou klíčovou události byla tzv. Waldheimova aféra, která vypukla při 

prezidentské kampani v roce 1986. Bývalý generální tajemník OSN a kandidát na 

rakouského prezidenta za ÖVP Kurt Waldheim měl údajně lhát o své nacistické 

minulosti, kdyţ se za války měl jako důstojník wehrmachtu podílet na vyvraţďování 

obyvatelstva v bývalé Jugoslávii. Waldheim později přiznal, ţe na Balkáně slouţil 

jako člen wehrmachtu, nikdy ale oficiálně nepřipustil, ţe by věděl o zločinech, které 

tam byly tou dobou páchány (například deportace Ţidů z Řecka). Na otázku 

redaktora amerického časopisu Time ohledně represálií Němců vůči partyzánům 
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však v dubnu 1986 odpověděl: „Věděl jsem o nich. Byl jsem zděšený. Co jsem však 

mohl dělat? Musel jsem dále slouţit, jinak by mě popravili.“
98

 Speciálně ustavená 

komise historiků Waldheimovo provinění nepotvrdila. I přes tuto skutečnost ale 

mnoho zemí pohlíţelo na Rakousko stále skrz prsty či dokonce odmítalo navazovat 

s Rakouskem jakékoli vztahy (Spojené státy, Izrael), coţ však v samotném Rakousku 

mělo za následek spíše posílení patriotismu, podpory pro Waldheima i pro strany, 

které slibovaly, ţe tlaku zvenčí nepodlehnou.
99

  

Obě výše zmíněné události přispěly k tomu, ţe do popředí FPÖ se stále 

úspěšněji mohl drát Haider se svou silně pravicovou rétorikou, aţ byl konečně 

(moţná neočekávaně, protoţe většina vrcholných stranických představitelů stála za 

Stegerem) zvolen předsedou strany na kongresu v Innsbrucku v roce 1986.
100

 

Pravicový tábor v FPÖ tak definitivně vychýlil váţky moci na svou stranu, coţ 

vyvolalo velké obavy zejména u sociální demokracie, koaličního partnera 

Svobodných. Vzhledem k tomu, ţe Haider byl nahlíţen jako nebezpečí pro 

demokratickou rovnováhu v Rakousku a nepříznivý faktor v rakouské zahraniční 

politice, ukončil ihned po jeho zvolení do čela FPÖ sociálnědemokratický kancléř 

Franz Vranitzky koaliční spolupráci s touto stranou a opět vytvořil tzv. velkou 

koalici s lidovci. Haiderův nečekaný nástup a Vranitzkého absolutní odmítnutí jeho 

osoby učinilo z FPÖ opoziční stranu, která však získávala stále více voličů.
101

 Haider 

vystavěl svou rétoriku především na kritice nedostatků Druhé republiky pod 

zavedenou koalicí SPÖ˗ÖVP a zároveň zcela ovládl nový stranický aparát. Analýzy 

voličstva FPÖ v roce 1986 ukázaly, ţe osobnost předsedy Svobodných byla 

nejsilnějším faktorem při rozhodnutí dát hlas právě této straně. Bylo zřejmé, ţe voliči 

si od nové FPÖ v čele s Haiderem slibovali směrem do budoucnosti pokrok, 

pozitivní změny a „vyčištění“ nedůvěryhodného politického prostoru.
102
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3.2.5 FPÖ: reflexe demokratických hodnot Evropské unie  

3.2.5.1 Jörg Haider – pravicový populista? 

 Haider se zpočátku neztotoţňoval s názorem, ţe jeho strana je populistická. 

Prvotní Haiderovo odmítání nálepky populismu pravděpodobně pramenilo z faktu, ţe 

populismus v sobě skrývá negativní konotace a je nahlíţen jako 

pseudodemokratický, manipulativní, oportunistický a často také demagogický 

způsob politiky určený pro stále cyničtější voličstvo.
103

 Nicméně později se Haider 

skutečnosti, ţe jsou on i jeho strana označováni za pravicové populisty, nebránil, ba 

naopak ji proměnil ve výhodu, kdyţ prohlašoval, ţe „jeho strana myslí hlavou 

občanů“, „ţe bojuje za spokojenost občanů“ a ţe „na rozdíl od tradičních stran není 

závislá na moci a konformitě, která činí občany poddajnými“.
104

 Sám sebe Haider 

označil jako „populistického politika, který se ptá lidí na názor před tím, neţ učiní 

rozhodnutí“.
105

 Z počátečního odmítání populistické nálepky se tedy FPÖ postupně 

vyprofilovala jako strana charakterizující a vymezující se právě populismem, který 

měl signalizovat, ţe FPÖ bojuje za obyčejné lidi a povzbuzuje je k prezentaci jejich 

názorů a toho, co je trápí. 

 Je ale potřeba se ptát, zda je moţné Haidera označit „pouze“ za populistu tak, 

jak to odpovídá výše zmíněným kritériím
106

, či zda byl dlouholetý předseda FPÖ 

spíše pravicovým extremistou vyuţívajícím populistické strategie a ohroţujícím 

demokracii a její hodnoty, jak to často prezentovali jeho odpůrci. 

 

3.2.5.2 FPÖ a demokracie 

 Záhy po usednutí do předsednického křesla FPÖ v roce 1986 deklaroval 

Haider, ţe ze strany hodlá udělat nástroj schopný výrazně ovlivnit transformaci 

rakouského politického i institucionálního systému a nejen korigovat stávající 

politický kurs: „Co chceme my, je rakouská kulturní revoluce skrze demokratické 

prostředky a svrţení vládnoucí politické třídy a intelektuální kasty.“
107

 Později FPÖ 

oficiálně připustila, ţe jejím cílem není pouze transformace rakouské společnosti, ale 
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vytvoření strategie směřující ke změně celého systému a k osvobození občanů z 

údajného jha politických stran: „Naším cílem je podněcovat vznik nové politiky, 

demokratičtější a humánnější, zaloţené na sebeomezování moci státu a na větší 

svobodě názorů. Do této chvíle uplatňovaly velké strany příliš velký vliv na 

soukromý ţivot občanů. Tato situace musí skončit, zvláště s ohledem na média… Je 

to nepochybné, protoţe útočíme na privilegia tradičních stran, které se nás snaţí 

zdiskreditovat tvrzením, ţe jsme extremisté.“
108

  

Svého cíle se Haider snaţil dosáhnout několika způsoby, například tvrdými 

ataky vůči rakouským levicovým a liberálním intelektuálům, kteří podle Haidera 

skrze svou dominanci ve veřejných médiích nastolovali agendu a veřejný diskurs 

v celém Rakousku. Dále se FPÖ v čele s Haiderem snaţila podporovat rozvoj 

neoliberálního ekonomického programu charakteristického decentralizací, 

privatizací, deregulací či daňovou reformou a zároveň prosazující hesla jako 

individuální iniciativa, zodpovědnost a podnikání, která v té době zaznívala ve 

většině západoevropských zemí. Minimalizace oblastí, nad kterými měl dohled stát, 

měla přinést prolomení mocenských kartelů ovládajících rakouskou společnost, a tím 

zajistit vytouţené osvobození občanů od politických stran, coţ by vedlo 

k transformaci rakouského systému zaloţeného zejména na dvou nejsilnějších 

politických uskupeních, totiţ SPÖ a ÖVP.
109

  

Strategie FPÖ a způsob vytváření vlastní image tedy podporují tvrzení, ţe 

Haiderova strana byla skutečně stranou populistickou, bojující proti establishmentu a 

tradičním centrům politické moci a usilující o radikální reformu a přeměnu 

rakouského politického i kulturního systému, skrze kterou chtěla podle svých slov 

dosáhnout pokroku a vyššího stupně demokracie. Haiderův populismus se dále 

projevoval také v poţadavku na změny v institucionální oblasti. Zde chtěl předseda 

FPÖ docílit oslabení systému zastupitelské demokracie, který podle něj brání lidem 

ovlivňovat důleţitá rozhodnutí, která se jich přímo týkají. Proto tento systém měly 

výrazněji doplnit prvky přímé demokracie jako například referenda, občanské 
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iniciativy a zejména přímá volba mnohých zástupců, coţ mělo zajistit větší 

odpovědnost zvolených vůči občanům a také vyšší míru transparentnosti 

v rozhodovacím procesu. Je pravděpodobné, ţe k těmto postojům inspirovaly 

Haidera především Spojené státy, které velmi obdivoval a o kterých se vyjádřil, ţe by 

v nich chtěl ţít.
110

 

Haiderova permanentní a poměrně radikální kritika stávajícího systému 

zastupitelské demokracie a dvou nejsilnějších rakouských stran mohla jistě značit 

Haiderův negativní vztah k pluralistickému politickému konceptu, tím spíše, ţe 

neustále prezentoval svou vizi Třetí republiky s autoritářskými prvky. Na druhé 

straně je ale třeba si uvědomit, ţe FPÖ byla stranou demokratickou s koaličním 

potenciálem, která se účastnila vlády společně se socialisty jiţ v 80. letech minulého 

století a která ke svému vzestupu nevyuţívala ţádné protiprávní praktiky odporující 

demokratickým principům, ačkoli to tak mohlo na první pohled vypadat. 

FPÖ za Haiderova vedení však budila rozpaky zejména svými postoji vůči 

cizincům, které byly označovány za xenofobní aţ rasistické. Představitelé Evropské 

unie a jejích členských států se proto obávali porušování demokratických zásad jako 

například svobody či lidských práv obecně obsaţených v čl. 6 Smlouvy o Evropské 

unii a principů, které se měly stát obsahem v té době ještě připravované Listiny 

základních práv Evropské unie. V následujících kapitolách se proto pokusím objasnit 

vztah FPÖ a jejího předsedy k těmto základním demokratickým zásadám, tedy ke 

svobodě a s ní spojeným lidským právům.  

 

3.2.5.3 FPÖ a svoboda 

 Čl. 6 Smlouvy o Evropské unii mimo jiné zahrnuje princip základních 

svobod, mezi které patří především osobní svoboda kaţdého jedince obecně a dále 

pak konkrétní svobody jako například svoboda myšlení či náboţenského vyznání, jak 

bylo popsáno v kapitole věnované demokratickým hodnotám Evropské unie. Nejen 

výše zmíněné svobody by měly být samozřejmou součástí demokratické společnosti 

a všech subjektů, které se demokratickými nazývají. Lze však takto označit také 

Haiderovu FPÖ? 

 Stejně jako vztah FPÖ k demokracii, tak také vztah této strany ke svobodě 

nenabízí jednoznačnou odpověď. Mnoho autorů zabývajících se povahou FPÖ je ve 
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svých názorech nekompromisní, kdyţ tvrdí, ţe FPÖ popírá veškeré svobody, a je 

tedy stranou extrémně pravicovou.
111

 Na druhé straně však stojí jiní autoři, kteří sice 

uznávají problematičnost některých povahových rysů FPÖ, nevnímají ji ale jako 

stranu vystupující proti demokratickým principům jako například právě svobodě.
112

 

 FPÖ vţdy zdůrazňovala národní komponent svobody (zpočátku německý, 

později rakouský) a vycházela z principu kolektivních svobod, kdy je svoboda 

nahlíţena v nedělitelné souvislosti s národním původem člověka.
113

 V programovém 

prohlášení strany z roku 1985, které určovalo její oficiální politiku aţ do 90. let 

minulého století, stálo: „Svoboda je pro nás nejcennější hodnotou. Touţíme po ţivotě 

ve svobodě zaloţené na sebeurčení, nezávislosti a osobní odpovědnosti… Chceme 

chránit svobodu před fyzickým, intelektuálním a ekonomickým útlakem. Zároveň 

chceme chránit svobodu před anarchií.“
114

 V roce 1993 byly programové principy 

FPÖ upřesněny a s nimi také pohled strany na otázku svobody: „Svoboda nemůţe 

existovat bez řádu. Svoboda znamená odpovědnost. Odpovědnost jedince je nejlepší 

obranou před dominancí.“
115

 

 Haider tedy nepopíral základní rovnost mezi lidmi a jejich svobody, nicméně 

pouze v rámci jejich národního prostředí, čímţ se vymezoval proti zásadám rovnosti 

jakoţto jedné z hodnot Evropské unie. Ve své zemi, kterou zpočátku vnímal jako 

součást německého národního a kulturního společenství, později však jiţ vsadil na 

čistě rakouskou vlasteneckou kartu, bojoval proti neustálému přílivu imigrantů, proti 

stávajícím menšinám, muslimům i Ţidům s odůvodněním, ţe „cizinci vykořisťují 

rakouský stát“.
116

 Jen těţko lze proto popřít, ţe ideologicky vykazovala FPÖ určité 

znaky pravicového extremismu zahaleného do populistické rétoriky. Avšak i 

Haiderovy ostré postoje se ve chvíli, kdy cítil šanci výrazněji se podílet na 

rakouském politickém ţivotě, otupily. Ve stranickém programu z roku 1997 

nazvaném „Rakousko nadevše“ („Österreich über alles“) byla deklarována snaha 
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zajistit svobodu jedincům, rodinám, etnickým skupinám i celému společenství a 

zároveň také dodrţet princip nedotknutelnosti lidské důstojnosti, který se později 

objevil rovněţ v Listině základních práv Evropské unie. Podle tohoto programu měl 

kaţdý právo rozvíjet své vlastní schopnosti v otevřené, pluralitní společnosti. Měla 

tedy být chráněna rozmanitost před údajnými ideologicky motivovanými snahami 

státních institucí prosadit závislost a uniformitu.
117

 Haiderovým primárním cílem 

tedy nebylo vystupovat proti demokratickým hodnotám Evropské unie jako takovým, 

ale zejména proti rakouskému tradičnímu politickému uspořádání, které nahlíţel jako 

překonané. Nelze však nevidět, ţe také další oblast demokratických zásad Evropské 

unie, lidská práva a jejich dodrţování, byla v pojetí ideologie FPÖ více neţ 

diskutabilní.    

   

3.2.5.4 FPÖ a lidská práva 

 Jörg Haider a jeho FPÖ byli nejčastěji kritizováni za svoji nepřátelskou 

politiku vůči cizincům, ale obecně také vůči jiným etnickým či náboţenským 

skupinám.
118

 Vzhledem k tomu, ţe dodrţování lidských práv bylo a je jedním 

z nejzásadnějších demokratických principů Evropské unie, stavěli se její političtí 

představitelé i jednotlivé členské státy k postojům FPÖ v této oblasti přinejmenším 

velmi kriticky. V době, kdy se do čela FPÖ dostal Jörg Haider, se strana profilovala 

jako protestní a tedy bojující proti všemu, co vzešlo od tehdejší velké koalice 

SPÖ˗ÖVP. Jednou z oblastí nespokojenosti se tak stala také vládní přistěhovalecká a 

azylová politika, kterou FPÖ povaţovala za příliš vstřícnou a potenciálně ohroţující 

blaho rakouských občanů.
119

 FPÖ v imigrantech spatřovala především riziko ztráty 

zaměstnání pro Rakušany, ohroţení rakouské kultury a tradic a také nebezpečí 

zvýšené trestné činnosti. „Usilujeme o zachování přirozených etnických skupin a 

ochranu jejich kulturní identity. Nicméně tato ochrana ať není rozšířena na nové 

imigranty. Rakousko není zemí imigrantů,“ stálo v programových tezích FPÖ 

z prosince roku 1993.
120

 FPÖ tedy bojovala především proti přílivu dalších 

imigrantů, čímţ si v rámci rakouské veřejnosti vyslouţila stoupající oblibu. Nicméně 
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z průzkumů z 90. let minulého století vyplývá, ţe to nebyla Haiderova imigrační 

politika, nýbrţ jeho populistická rétorika, která byla klíčem k rychlému vzestupu 

jeho strany. V roce 1995 uvedlo 79% voličů FPÖ, ţe dali hlas této straně, protoţe se 

snaţí odhalovat skandály, pouze 51% uvedlo, ţe volilo FPÖ kvůli pozici, kterou 

zastává vůči imigraci.
121

 Ukázalo se tedy, ţe Haiderova image bojovníka za 

spravedlnost, pravdu a demokracii a zároveň rebela vystupujícího proti zavedeným 

pořádkům nese své ovoce a oslovuje zejména ty, kteří se cítí být stejně 

nonkonformní a kteří rovněţ odmítají stávající morální autority a politický 

establishment.
122

 

 Je však nutné zdůraznit, ţe vztah FPÖ k cizincům, kteří se v Rakousku jiţ 

nacházeli (například slovinská menšina v „Haiderově“ spolkové zemi Korutany),
 
byl 

zpočátku skutečně nepřátelský a odporoval zásadám, které prosazovala Evropská 

unie, tedy zejména zákaz diskriminace z jakéhokoli důvodu.
123

 Mottem Haidera i 

celé FPÖ totiţ bylo dávat ve všem přednost občanům rakouského původu, coţ 

deklarovali prohlášeními typu „Vídeň pro Vídeňany“
124

 či referendem „Rakousko 

především“ iniciovaným FPÖ v roce 1993 se snahou mobilizovat veřejnost k vůči 

cizincům nepřátelským postojům, a často tak byli právem obviňováni z diskriminace 

a porušování demokratických hodnot.
125

 Postupně se však tvrdý postoj Haidera 

k cizincům zmírňoval, coţ bylo způsobeno zejména snahou předsedy FPÖ výrazněji 

se zapojit do vrcholné politiky a v budoucnosti snad i dosáhnout na kancléřský post. 

To však nebylo moţné bez ochoty alespoň do jisté míry modifikovat své mnohými 

odmítané názory.  

   

3.2.6 Jörg Haider a problematická rakouská minulost – skutečná hrozba pro  

demokratické hodnoty? 

 Svérázný postoj Jörga Haidera k rakouské minulosti byl formován především 

jeho vlastním rodinným zázemím. Oba Haiderovi rodiče byli přesvědčenými nacisty, 

ne však na významných postech, proto je sám Haider označoval jako „malé 
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nacisty“.
126

 I přes tuto skutečnost byli ale po válce ostrakizováni a nemohli najít 

jinou neţ nekvalifikovanou práci, i kdyţ na druhé straně bývalí vysoce postavení 

nacisté se postupně stávali prominentními politiky Druhé republiky. Toto zřejmě 

v Haiderovi vyvolávalo silný odpor vůči systému, který dovolil bývalým 

významným nacistickým činitelům budovat kariéru v dvou největších politických 

stranách, které měly paradoxně určovat způsob, jak se vypořádat s 

problematickou minulostí.
127

 Haider zároveň musel cítit jakousi loajalitu ke svým 

rodičům, která ho přiměla bránit a do jisté míry i obhajovat celou válečnou generaci, 

která podle něj nemohla být paušálně odsouzena jako vinná, ale na které byly rovněţ 

páchány zločiny.
128

 Vedle sounáleţitosti s generací svých rodičů se Haider ve svých 

postojích k nacistické minulosti inspiroval také osobním odporem k dvěma tradičním 

stranám, tedy SPÖ a ÖVP, které podle něj poštvávají děti proti svým rodičům a 

prarodičům.
129

 Dřímal v něm tedy záměr mobilizovat rakouskou veřejnost ke změně 

stávajícího systému.              

 Výroky předsedy FPÖ Haidera dotýkající se Třetí říše a nacistické minulosti 

Rakouska byly sice přinejmenším kontroverzní, ale jak ukázal výzkum z jara 2000, 

na voliče strany neměly zásadní vliv: 80% voličů FPÖ (v porovnání s 83% celé 

populace) souhlasilo s tvrzením, ţe během nacistické éry byly zabity miliony Ţidů a 

68% (v porovnání se 70% celé populace) souhlasilo s tvrzením, ţe také Rakušané 

jsou zodpovědní za jejich masové vyvraţďování. Pouze na otázku, zda by minulost 

měla být definitivně uzavřena, odpovědělo kladně 51% voličů FPÖ v porovnání 

s pouze 33% populace.
130

 Průzkum tedy ukázal, ţe voličům FPÖ neschází citlivost 

ve vnímání vlastní problematické minulosti, ale ţe ji uţ nechtějí znovu a znovu 

otvírat, coţ bylo poněkud paradoxní, protoţe to byla právě Haiderova provokativní 

slova týkající se minulosti a reakce na ně, která byla hlavním faktorem navracejícím 

dosud nevyřešené dějiny do vědomí rakouské společnosti. 

 Mezi nechvalně proslulé Haiderovy výroky patří například ty o Hitlerově 

správné politice zaměstnanosti či o úctyhodných příslušnících Waffen-SS (Zbraně SS, 
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resp. Ozbrojené SS), kteří zůstali věrni svému přesvědčení.
131

 Nelze se tedy divit, ţe 

mnozí pozorovatelé označovali Haidera vzhledem k jeho výrokům jako pravicového 

extremistu, který se snaţí banalizovat nacistické zločiny a zprostit viny ty, kteří se 

jich dopouštěli. „Haider není ţádným národním socialistou. On je fašista a FPÖ je 

neofašistická strana,“ řekl například poslanec Evropského parlamentu za rakouské 

Zelené Johannes Voggenhuber.
132

 Zároveň bylo Haiderovo chování vnímáno jako 

výzva pro neonacisty a podobně smýšlející k ještě razantnějšímu prosazování jejich 

postojů, která, nebýt legislativních zábran, by mohla dojít naplnění. A skutečně, 

pokud by měl být Haider posuzován jen podle svých kontroverzních výroků, 

označení jeho osoby jako pravicově extremistické by mělo své opodstatnění. Avšak 

takové zjednodušování Haiderova postoje k minulosti je značně problematické. 

Velmi často se totiţ zapomíná na skutečnost, ţe Haider byl jedním z prvních 

poválečných vrcholných rakouských politiků, který veřejně zpochybnil mýtus 

Rakouska jako první Hitlerovy oběti a ve Vídeňské deklaraci z roku 1992 dokonce 

poukázal na rakouské dogma neutrality, které slouţí jako jakási pojistka teorie první 

oběti, podhodnocuje tak negativní roli, kterou Rakousko mezi léty 1938 aţ 1945 

sehrálo, a zastírá tím otázku, zda také Rakousko nebylo spolupachatelem 

nacistických zločinů, coţ rakouští vrcholní politici začali postupně přiznávat aţ po 

padesáti letech od konce války.
133

 Haider sám mnohokrát na veřejnosti prohlásil: 

„Rakousko nebylo pouze oběť nacistů, ale také s nimi kolaborovalo“ nebo 

„Rakušané nejsou pouze oběťmi, ale také pachateli.“
134

 V té době Haider opustil 

pozici německého nacionalisty a profiloval se jako rakouský patriot, který by během 

nacistické vlády seděl ve vězení, protoţe „by neakceptoval okupaci své země cizí 

armádou“ a vyzýval Rakušany ke „kolektivní zodpovědnosti“.
135

 

 Později, konkrétně v listopadu 1999, se Haider, zřejmě motivován příleţitostí 

účastnit se na vládě, dokonce omluvil za své předešlé výroky týkající se Třetí říše. 

Ještě předtím však ve své první knize napsal, ţe „nejhorší věcí na nacionálním 

socialismu byl nepochybně jeho antisemitismus a rasismus, který vedl k masovému 

vyhubení. Takové zločiny nemohou být nikdy ospravedlněny“.
136

 A dále poukázal na 
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„barbarství nacistické éry“.
137

 Tento tvrdý postoj vůči nacionálnímu socialismu se 

projevil také v deklaraci vládní koalice mezi ÖVP a FPÖ z února 2000, kde obě 

strany přiznaly rakouskou zodpovědnost za nacistické zločiny a zavázaly se 

k neustálé bdělosti nad jakýmikoli projevy totalitarismu. Haider tak nakonec 

akceptoval všeobecně sdílenou pozici k nacistickému reţimu a holocaustu, nikdy se 

ale nevzdal respektu ke generaci svých rodičů: „Je povinností nás mladých lidí 

zachovávat loajalitu vůči naší starší generaci, která obnovila demokracii v Rakousku, 

na druhé straně je ale nutné si ujasnit, ţe zde není místo pro jakékoli sympatie 

s totalitními reţimy či s érou nacionálního socialismu.“
138

 Velmi důleţitý byl také 

Haiderův postoj k odškodnění nuceně nasazených, které povaţoval za nutné, i kdyţ 

zároveň poţadoval restituce pro vyhnané sudetské Němce. Je poměrně paradoxní, ţe 

s otázkou odškodnění se nakonec vypořádala aţ vláda, ve které zasedali členové 

pravicové FPÖ, kdyţ předešlé vlády se tuto otázku zdráhaly řešit.  

 Haider však nemírnil své postoje pouze v otázkách spojených s nacistickou 

minulostí Rakouska, ale také v otázce slovinské menšiny v rakouské spolkové zemi 

Korutany. Zde začal prosazovat rychlé narovnání vztahů v oblastech, které 

způsobovaly problémy po celá desetiletí. Jednalo se zejména o otázku umisťování 

dvojjazyčných cedulí s názvem obce, zakládání bilingvních školek a zajištění 

mandátu pro zástupce slovinské menšiny v korutanském zemském sněmu. Haider 

doufal, ţe svým vstřícným postojem vůči slovinské menšině zlepší image Korutan a 

také, ţe pro zbytek Evropy vytvoří model úspěšné menšinové politiky, „která nebude 

ignorovat problémy většiny“.
139

 

 Otázkou však zůstává, jaká byla Haiderova skutečná motivace ke změně jeho 

dříve velmi pevných postojů. A zároveň se můţeme ptát, proč začal postupně 

prosazovat spíše umírněnou politiku, na kterou od něj veřejnost, ale ani jeho voliči, 

nebyli zvyklí. Jedním z důvodů mohla být Haiderova snaha o zlepšení jeho osobní 

image, protoţe pravděpodobně stále aspiroval na kancléřský post. Prvním krokem 

k dosaţení tohoto cíle byla účast FPÖ v rakouské vládě, která ale byla moţná pouze 

s všeobecně akceptovatelnými postoji vzhledem k tomu, ţe FPÖ nebyla ještě natolik 

silná, aby mohla vládnout bez koaličního partnera. Jiným vysvětlením mohla být 

snaha předsedy FPÖ soustředit se konečně na budoucnost svou i své země a nevracet 
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se stále k otázkám minulosti, které bránily pokroku v politické i společenské oblasti a 

změně systému, kterou Haider tak propagoval. Na otázku, zda by mělo Rakousko 

vést skutečně upřímnou debatu o minulosti, Haider odpověděl: „Myslím, ţe se 

musíme více soustředit na budoucnost, abychom zabránili tomu, ţe se tyto věci 

budou někdy opakovat… Musíme být schopni vymanit se z minulosti… Měla by 

tedy nastat chvíle, kdy si Rakušan řekne, ţe tato záleţitost uţ byla dostatečně 

prodiskutována. Bylo by dobré, kdyby se země konečně začala zabývat 

budoucností.“
140

 Haider si tedy zřejmě uvědomil, ţe také jeho vlastní výroky týkající 

se rakouské minulosti přispěly k tomu, ţe nebyl schopen se soustředit na budoucnost 

v takové míře, v jaké si představoval. Velmi proto usiloval o to, aby ho lidé konečně 

přestali vnímat jako zpátečnického provinčního pravicového extremistu, ale jako 

někoho, kdo chce zemi vyvést z rigidních pořádků směrem k pokroku v politické i 

ekonomické oblasti, ve které se inspiroval zejména New Labour Tonyho Blaira. Svou 

snahou nezabývat se jiţ více minulostí navíc Haider přesně plnil přání většiny voličů 

a sympatizantů FPÖ, kteří vyjádřili touhu tuto kapitolu jiţ definitivně uzavřít.
141

 

 

3.2.7 Závěrem: důvody Haiderova úspěchu a jeho (ne)ohrožování demokracie 

 Jörg Haider usedl do předsednického křesla FPÖ v době, kdy se Rakousko 

potýkalo s krizí v politické, ale také ekonomické oblasti, kdyţ po čtyřiceti letech 

ekonomického růstu přišlo období stagnace, ba dokonce propadu. Navíc pádem 

ţelezné opony v roce 1989 a rozpadem Jugoslávie v roce 1991 byla země postavena 

před problém zvýšeného přílivu imigrantů, se kterým byla nucena se nějakým 

způsobem vypořádat. Bylo celkem přirozené, ţe vina za neutěšenou situaci byla 

připisována dvěma největším rakouským stranám, které zemi vládly ve společné 

koalici. Tímto se tedy nabízela jedinečná příleţitost menším stranám získat větší 

voličskou podporu a dlouhodoběji se prosadit na vrcholná místa rakouské politické 

scény. 

 V tomto období politické transformace bylo stále větší mnoţství voličů 

skutečně ochotno opustit tradiční politické tábory a podpořit někoho, kdo se kriticky 

stavěl k velké koalici a etablovaným institucím sociálního partnerství (úzká 
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spolupráce politických stran s komorami, sdruţeními a spolky).
142

 Haider navíc slavil 

úspěch také díky své pravicově populistické rétorice a moderním postojům zvláště 

v ekonomické oblasti, kterými se inspiroval ve Spojených státech a západní Evropě. 

Na rakouskou veřejnost však nepochybně zapůsobil také tím, ţe se ji snaţil 

přesvědčit, ţe vystupuje v zájmu „malých lidí“ proti „byrokracii“ a „těm nahoře“ a 

velmi často se stylizoval do role „my proti ostatním“ (jeden z výše zmíněných znaků 

populismu). „Ostatní“ představovali vrcholní političtí činitelé, kteří byli v té době u 

moci a také cizinci, proti kterým byly vedeny nepřátelské kampaně (znak 

pravicového extremismu). Ty se ale později, jak jiţ bylo řečeno, Haider pokoušel 

přeměnit v promyšlenou menšinovou politiku zlepšující jeho image, která byla pro 

jeho osobní úspěch i úspěch celé strany klíčová. V budování image „malého muţe“ 

sdruţujícího všechny ostatní outsidery a bojujícího proti mašinerii velkých stran 

pomáhal Haiderovi také nejčtenější rakouský deník Neue Kronen Zeitung
143

, jehoţ 

čtenáři, jak ukázal výzkum z roku 1992, byli převáţně autoritářsky smýšlejícími 

(70% čtenářů), coţ bylo velmi blízké právě Haiderově rétorice.
144

 

 Dalším velmi důleţitým faktorem v získávání přízně voličů byla otázka 

evropské integrace a Evropské unie jako takové. S pádem Sovětského svazu byla 

odstraněna poslední překáţka, která bránila rakouskému plnému členství 

v Evropském společenství, a tím také jeho definitivnímu zařazení do rodiny 

evropských států. Rakouská veřejnost však o výhodách členství ve Společenství, 

později Unii, nebyla vůbec přesvědčena, coţ Haider velmi rychle rozpoznal a vyuţil 

ve svůj prospěch. FPÖ se tak mezi rakouskými politickými stranami stala 

nejsilnějším odpůrcem Evropské unie a propagátorem myšlenky, ţe členstvím v Unii 

ztrácí jednotlivé národní státy svou suverenitu a občané jistotu svých zaměstnání 

vzhledem k potenciálnímu východnímu rozšiřování. Nekompromisní postoj vůči EU 

však Haider nezastával vţdy, ba dokonce naopak. FPÖ totiţ ještě v počátcích 
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Haiderova předsednictví podporovala myšlenku evropské integrace a členství 

v Evropském společenství, ve kterém spatřovala způsob vytvoření bliţšího 

spojenectví s Německem, na rozdíl od lidovců a socialistů, kteří se vstupem dlouho 

otáleli, a to zejména s ohledem na status rakouské neutrality, jehoţ porušení se 

obávali.
145

 

 Haiderovy útoky proti podle něj zkorumpovanému politickému 

establishmentu, Evropské unii (zvláště Evropské ústavě), propagování instrumentů 

plebiscitární demokracie a vize vytvoření nové, lepší a demokratičtější republiky 

(Třetí republiky) tedy přesvědčily mnoho Rakušanů, ţe vystupuje v jejich zájmu a 

vynesly jeho stranu aţ do rakouské spolkové vlády. Účast FPÖ ve vládě a s tím 

spojená zodpovědnost však přinesly zmírnění radikálních pozic a jakousi nutnost 

přizpůsobení se „hlavnímu proudu“, proti kterému strana dříve tolik bojovala. 

Pravděpodobně i toto byl jeden z důvodů, proč FPÖ a společně s ní i Jörg Haider 

dosáhli své největší popularity na podzim roku 1999, kdy ve volbách do Národní 

rady získali téměř 27% hlasů, ale poté začali voličskou podporu postupně ztrácet (ve 

volbách do Národní rady v listopadu 2002 získala FPÖ o téměř 17% hlasů méně, 

musela se spokojit pouze s 10,16% hlasů
146

) a zmítat se ve vnitrostranické krizi, která 

vyústila v další rozštěpení strany v roce 2005.
147

   

 Na závěr lze tedy konstatovat, ţe úspěch FPÖ byl skutečně spojen především 

s osobou Jörga Haidera, který dokázal přesvědčit mnoho Rakušanů, ţe je jedním 

z nich, ţe stojí na jejich straně a hájí jejich práva, na rozdíl od velkých politických 

stran, které jednají pouze s ohledem na svůj vlastní prospěch (stylizace Haidera do 

osoby novodobého Robina Hooda).
148

 Ačkoli Haider zaloţil svou strategii na 

autoritářsky populistické rétorice a silném vůdcovství, nelze o něm tvrdit, ţe byl ryze 
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antidemokratickým politikem, i kdyţ se často projevoval jako skutečný zástupce (v 

některých ohledech extrémně) pravicového tábora na politickém spektru se 

všemi jeho charakteristickými rysy, jako jsou nacionalismus, xenofobie a silné 

centralizované vůdcovství. Nikdy však neusiloval o svrţení demokracie v Rakousku, 

ale preferoval silný prezidentský systém, prvky přímé demokracie a neoliberální 

ekonomický směr, který měl rozbít tradiční vazby mezi rakouskými politickými a 

hospodářskými elitami. Haiderova představa nového politického i společenského 

uspořádání v Rakousku měla být naplněna demokratickými prostředky, tedy 

prostřednictvím úspěchu ve volbách. To však, jak se později ukázalo, zavazovalo 

stranu i Haidera samotného odpovědností, jeţ ho nutila ustupovat ze svých dříve 

nekompromisních pozic, coţ mohlo přinést jisté zmírnění obav kritiků poukazujících 

na nebezpečný potenciál pravicové FPÖ. Ta se podle všeho opravdu profilovala 

především jako populistická strana, která ale vykazovala jisté znaky pravicového 

extremismu nekompatibilní s demokratickými hodnotami Evropské unie, především 

xenofobii. Avšak jak řekl ţidovský aktivista a zakladatel Ţidovského 

dokumentačního střediska v Rakousku Simon Wiesenthal: „Předseda FPÖ není 

neonacista. Je to pravicový populista a jeho osobnost se přeceňuje.“
149

 

 Argumenty kritiků Svobodných byly navíc zaloţeny převáţně na 

Haiderových ústních prohlášeních a na prohlášeních dalších členů FPÖ (tato 

prohlášení však nebyla ve straně nijak masově rozšířena), která ale nebyla 

následována ţádnými činy, které by odporovaly rakouskému či evropskému právu, a 

mohly tak být posuzovány jako hrozba pro demokratické hodnoty či dokonce 

demokracii jako takovou v Rakousku či v EU. Naopak, jak jiţ bylo řečeno, 

Haiderovy tvrdé a často kontroverzní postoje se s vidinou moţné větší participace na 

politickém procesu deradikalizovaly, coţ bylo ještě více posíleno účastí FPÖ 

v rakouské vládní koalici po volbách v roce 1999. Ukázalo se tedy, ţe nikoli izolace 

strany, ale naopak její zapojení do politického ţivota v Rakousku a s tím spojená 

zodpovědnost byly obranou proti moţnému vzestupu radikálních pravicových sil. 

Čtrnáct členských států Evropské unie však tuto skutečnost nevzalo v potaz a 

z důvodu obav z dalšího vývoje v případě zapojení FPÖ do rakouské koaliční vlády 

uvalily na Rakousko sankce. V následující kapitole se pokusím objasnit okolnosti 

sankčních opatření z roku 2000 a zejména poukáţu na to, jakou roli hrály v případu 
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Rakouska vlastní zájmy vrcholných politických činitelů některých členských států 

(konstruktivistická logika vhodnosti vs. racionalistická logika výhodnosti).   
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4. Sankce čtrnácti členských států Evropské unie proti Rakousku –  

vítězství logiky výhodnosti? 

4.1 Vymezení pojmu „sankce“ 

 Hned na počátku je nezbytné zdůraznit, ţe pojem „sankce“ je přinejmenším 

zavádějící. Z právního hlediska lze totiţ o sankcích hovořit pouze v případě, kdy je 

dotčenému státu prokázáno porušení některého zákona či práva jako takového.
150

 

V případě Rakouska či přesněji rakouské spolkové vlády však k takovému porušení 

nedošlo, a tak by se přesněji mělo hovořit o omezených opatřeních 

charakteristických spíše pro bojkot a izolaci. Další nepřesností je pouţití spojení 

„sankce Evropské unie“. Toto spojení je chybné, neboť se nejednalo o sankce EU 

jako celku, nýbrţ „pouze“ o bilaterální sankce členských států Unie.
151

 Avšak 

vzhledem k obecně zaţitému a i v odborných textech mnohdy pouţívanému spojení 

„sankce Evropské unie proti Rakousku“ rovněţ tato práce nese v názvu toto nepřesné 

označení. Text samotný se však tomuto snaţí vyhnout, i kdyţ zevšeobecňující pojem 

„sankce“ pro zjednodušení také pouţívá. 

 

4.2 Intervence do vnitřních záležitostí státu? Sestavení rakouské spolkové vlády 

s účastí FPÖ a následné uvalení sankcí 

 V říjnu roku 1999 se v Rakousku konaly volby do Národní rady, které 

přinesly poměrně nečekaný výsledek. První místo si se 33,15% hlasů zajistila SPÖ, 

druhé místo však překvapivě obsadila pravicová FPÖ pod vedením Jörga Haidera, 

která získala 26,91% hlasů stejně jako ÖVP, lidovce však FPÖ předstihla o 415 

hlasů.
152

 Ve výsledku to pro obě strany znamenalo stejný počet 52 mandátů oproti 65 

mandátům, které získala sociální demokracie. Do rakouského parlamentu se dostali 

ještě Zelení (Die Grünen), kteří dosáhli na 7,4% hlasů, coţ jim zajistilo 14 křesel 

v Národní radě. Zpočátku vše nasvědčovalo tomu, ţe v Rakousku bude opět 
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vytvořena tzv. velká koalice mezi lidovou stranou a sociálními demokraty, avšak po 

několikaměsíčních bezvýsledných jednáních, kdy se dvě největší strany nebyly 

schopné shodnout například na případném personálním sloţení vlády či na 

budoucnosti rakouské neutrality, se zintenzivnily kontakty mezi ÖVP a FPÖ, jeţ by 

se 104 ze 183 křesel v Parlamentu obsadily absolutní většinu, ne však většinu 

dvoutřetinovou potřebnou k případné změně Ústavy.
153

  

 Poté, co předseda lidovců Wolfgang Schüssel naznačil svůj záměr sestavit 

koaliční vládu společně s Haiderovou FPÖ, zvedla se vlna odporu nejen na domácí 

politické scéně (patrný byl především intenzivní odpor spolkového prezidenta 

Thomase Klestila, který prosazoval vznik velké koalice, a proto sestavením vlády 

pověřil předsedu sociální demokracie Viktora Klimu
154

) a v rakouských ulicích 

v podobě mnohých demonstrací, ale především také v zahraničí. Nejdůrazněji se 

proti případnému sestavení rakouské vlády s účastí FPÖ ohradilo čtrnáct členských 

států Evropské unie, které pod hlavičkou portugalského předsednictví vydaly 

společné prohlášení varující před vznikem koaliční vlády ÖVP˗FPÖ, a to pod 

hrozbou uvalení diplomatických sankcí: „Dnes, v pondělí 31. ledna, portugalský 

premiér informoval jak rakouského prezidenta, tak také rakouského kancléře, a 

portugalský ministr zahraničních věcí svůj rakouský protějšek o následující společné 

reakci, na které se dohodly hlavy států a vlád XIV členských států Evropské unie a 

která bude uskutečněna v případě, ţe v Rakousku vznikne vláda zahrnující FPÖ:  

˗ vlády XIV členských států nebudou podporovat ani akceptovat ţádné bilaterální 

oficiální kontakty na politické úrovni s rakouskou vládou zahrnující FPÖ  

˗ nebudou podporováni rakouští kandidáti ucházející se o posty v mezinárodních 

organizacích  

˗ rakouští velvyslanci budou v hlavních městech EU přijímáni pouze na technické 

úrovni.  

Portugalský premiér a ministr zahraničních věcí jiţ informovali rakouské orgány, ţe 

v případě začlenění FPÖ do rakouské vlády nebudou v bilaterálních vztazích 
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probíhat obchodní kontakty jako obvykle.“
155

 Toto prohlášení bylo zveřejněno ještě 

před samotným vznikem rakouské vládní koalice mezi ÖVP a FPÖ a kromě 

neurčitých vyjádření, ţe sankce proti Rakousku mají zabránit porušování 

demokratických hodnot Evropské unie, které mohou být účastí pravicové FPÖ s její 

historií zakořeněnou v NSDAP ohroţeny, nebyly hrozby čtrnácti členských států 

řádně zdůvodněny, a aţ na některá nevhodná slova členů FPÖ týkající se především 

nacistické ideologie ani podloţeny konkrétními fakty.
156

  

 Postup čtrnácti členských států Evropské unie vyvolal v Rakousku překvapivé 

reakce, ačkoli rakouští představitelé byli bezprostředně po volbách před moţnými 

opatřeními varováni z různých stran, například na dvou vrcholných setkáních 

představitelů Evropské unie ve Finsku, ale také na setkání OBSE v Istanbulu 

v listopadu téhoţ roku.
157

 Nastupující ministryně zahraničních věcí Rakouska Benita 

Ferrero˗Waldner označila Prohlášení čtrnácti členských států jako „nevhodné a 

nepodloţené ţádnými fakty“ a dále jako „nepředvídatelné a porušující podstatu 

unijních smluv, které jsou zaloţeny na principu solidarity a spolupráce“.
158

 

Rakouskému překvapení se však nelze příliš divit zejména z toho důvodu, ţe 

Rakousko do té doby platilo jako bezproblémový, téměř vzorový stát plně 

podporující aktivity Evropské unie, i kdyţ samozřejmě také Rakousko ve vztahu 

k Evropské unii řešilo určité problémy jako například tranzitní otázku, otázku 

rakouské neutrality či dalšího rozšiřování EU (problém mezi Rakouskem a Českou 

republikou ohledně Benešových dekretů či jaderné elektrárny Temelín).
159

 Spíše neţ 

ze strany členských států Unie tedy rakouští představitelé se zkušeností 

z Waldheimovy aféry čekali tvrdou kritiku ze strany Izraele a Spojených států.  

 I přes hrozbu uvalení sankcí však byla v únoru 2000 prezidentem Thomasem 

Klestilem jmenována černomodrá koaliční vláda FPÖ a ÖVP pod vedením 
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lidoveckého kancléře Wolfganga Schüssela (vicekancléřkou se stala zástupkyně FPÖ 

Susanne Riess˗Passer), který, ač jeho strana dosáhla ve volbách pro sebe 

katastrofálního výsledku, se stal hlavní postavou nové koaliční vlády, a vyšel tak 

z říjnových voleb jako faktický vítěz.
160

 Schüsselův nástup do kancléřského úřadu 

však odporoval jeho předvolebním prohlášením, ve kterých ujišťoval, ţe obsadí-li 

jeho strana ve volbách aţ třetí pozici, nebudu usilovat o vládní účast, ale odejde do 

opozice.
161

  

 Bilaterální, časově neomezená sankční opatření vstoupila v platnost po 

oficiálním jmenování nové rakouské vlády 4. února 2000, a čtrnáct členských států 

Evropské unie tak odmítlo zahrnutí pravicově populistické (podle některých dokonce 

extrémně pravicové) strany do této vlády. Protesty ostatních členských států proti 

účasti FPÖ v rakouské vládě mohly být sice vnímány jako vyjádření morálního 

postoje a vůle bránit společné hodnoty
162

, od samého počátku však byly 

problematické, a to nejen z právního hlediska.
163

 Volby do rakouské Národní rady 

proběhly v souladu se všemi demokratickými principy a také následné sestavení 

koaliční vlády neodporovalo demokratickým zásadám. Pouhá účast FPÖ v rakouské 
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vládě tudíţ nemohla být důvodem k zavedení sankčních opatření, nehledě na to, ţe 

její hlavní představitel a vůdce Jörg Haider se členem vlády vůbec nestal a zůstal 

pouze v křesle korutanského hejtmana.
164

 Jako další sporný bod se jevil fakt, ţe 

sankční opatření byla přijata z rozhodnutí členských států, nikoli z rozhodnutí 

Evropské unie jako celku, jak bylo mnohdy prezentováno.
165

 Rakouská vláda proto 

argumentovala, ţe výše zmíněné Prohlášení portugalského předsednictví je 

mezinárodněprávním ujednáním, které se nachází mimo právní rámec Evropské unie 

(nejednalo se o právní dokument některého orgánu EU) a má tedy primárně politický 

význam.
166

 Jako kontroverzní se rovněţ jevila skutečnost, ţe o sankcích bylo 

rozhodnuto na nejvyšší úrovni vlád, ministři zahraničních věcí ani parlamenty 

jednotlivých zemí však nebyly konzultovány, coţ vyvolalo kritiku například ve 

Finsku či v Dánsku.
167

 Ani hlavní argument pro uvalení sankcí, tedy pravicově 

extremistická povaha FPÖ, nebyl zcela přesvědčivý, jak bylo popsáno v předchozích 

kapitolách.  

 Koaliční partneři se navíc pokusili ještě den před oficiálním jmenováním 

vlády zmírnit rozhořčení ohledně účasti FPÖ v rakouské vládě zařazením preambule 

do společného vládního prohlášení, podepsaného předsedy obou stran Schüsselem a 

Haiderem, která mimo jiné obsahovala jasné přihlášení se k dodrţování základních 

principů Evropské unie, k jejímu prohlubování a východnímu rozšíření, jakoţto také 

k reflexi rakouských dějin a kritickému vypořádání se s nacistickou minulostí.
168

 

V preambuli bylo mimo jiné uvedeno: „Spolková vláda bude hájit respekt, toleranci a 
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porozumění pro všechny lidi bez ohledu na jejich původ, náboţenské vyznání či 

smýšlení.“
169

 V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi je proto na místě se ptát, 

zda bylo od čtrnácti členských států prozíravé přistoupit k „potrestání“ Rakouska 

přímo v podobě sankcí. Domnívám se, ţe vzhledem k Haiderovým kontroverzním 

prohlášením přicházelo v úvahu vyjádření určitého znepokojení a zároveň odsouzení 

dotyčných výroků. Vzhledem k tomu, ţe Rakousko bylo členem Evropské unie, která 

se prezentuje jako společenství zaloţené na spolupráci a vzájemné solidaritě, 

očekávala bych v době sankční krize spíše snahu nalézt způsob, jak této alpské zemi 

pomoci zmenšit vliv kritizované FPÖ neţ neopodstatněnou izolaci a vůli tvrdě 

trestat. 

 Oficiální vyjádření rakouských představitelů k celému případu znělo: 

„Prohlášení čtrnácti členských států z 31. ledna je čistě politické a není zaloţeno na 

smlouvách, na nichţ vznikla Společenství, respektive Evropská unie.“
170

 Zveřejnění 

prohlášení portugalským předsednictvím ve jménu čtrnácti členských států EU bylo 

spatřováno jako „překročení kompetencí předsednictví, protoţe toto můţe jednat a 

hovořit pouze samo za sebe nebo za celou Unii. Deklarace čtrnácti členských států 

proto nespadá do kompetence Evropské unie a ani nemůţe být připsána ţádnému 

jejímu orgánu. Jedná se tedy pouze o mezinárodně právní ujednání čtrnácti členských 

států EU mimo právní rámec Evropské unie, které je tudíţ nepřátelským aktem a 

jednoznačným porušením diplomatických zvyklostí“.
171

 Vzhledem k tomu, ţe 

rakouská strana nebyla před vydáním prohlášení ani konzultována, lze toto nahlíţet 

také jako porušení principu objektivity podle mezinárodního práva a rovněţ porušení 

principu audiatur et altera pars (budiţ slyšena i druhá strana). Ještě více 

znepokojující však byla skutečnost, ţe čtrnáct členských států EU svým postupem 

zpochybnilo smluvně zakotvený princip vzájemné loajální a solidární spolupráce 

mezi členskými státy Unie, ba co více, vstoupilo do vnitřních záleţitostí svého 

evropského partnera, který však neporušil ţádná právní ustanovení ani demokratické 

zásady.
172

 Naopak záměr čtrnácti členských států nepodporovat rakouské kandidáty 

do funkcí v mezinárodních organizacích mohl být vnímán jako diskriminace 
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evropských občanů z důvodu jejich národnosti.
173

 Přes všechny tyto závaţné 

skutečnosti se rakouští představitelé zachovali zdrţenlivě a například o tzv. politice 

prázdné ţidle váţně neuvaţovali, protoţe si byli vědomi toho, ţe takovýto postup by 

výrazně ohrozil akceschopnost Unie, a tím by také zpochybnil integrační proces jako 

takový.
174

 

 

4.3 Logika vhodnosti vs. logika výhodnosti: reflexe a přístup k sankčním 

opatřením v členských státech EU, ostatních zemích, unijních institucích i  

v samotném Rakousku 

 Ačkoli čtrnáct členských států Evropské unie navenek postupovalo ve věci 

Rakouska jednotně, míra přesvědčení o správnosti uvalení sankcí silně kolísala a ne 

všechny členské státy souhlasily s navrhovaným postupem bez promyšlení jakékoli 

„únikové“ strategie. Na pomyslné špici těch, kteří nejsilněji protestovali proti koalici 

mezi ÖVP a FPÖ, stáli představitelé Francie a Belgie, kteří se tak velmi 

pravděpodobně snaţili potlačit vznik podobných koalic ve svých vlastních zemích, a 

nekompromisním postojem vůči Rakousku chtěli navíc získat politické body na 

domácí půdě.
175

 „Samozřejmě, ţe je to jeden z důvodů, proč jsem reagoval tak rychle 

a prudce. Cítím riziko tady v Belgii,“ potvrdil belgický ministr zahraničí Luis Michel 

obavy z vzestupu kontroverzního Vlaams Bloku v jeho zemi.
176

 K podobnému 

scénáři došlo například také ve Španělsku, kde se konzervativní předseda vlády José 

Maria Aznar před konáním národních voleb jasně vymezil proti rakouské koaliční 

vládě ÖVP˗FPÖ (dokonce poţadoval vyloučení ÖVP z frakce evropských lidových 

stran v Evropském parlamentu, coţ se mu však také díky taktické diplomacii ÖVP 

nepovedlo), neboť se obával podobných, v případě Španělska frankistických, 

tendencí ve své vlastní zemi.
177

 Po uskutečnění voleb ve Španělsku však Aznar svůj 
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protirakouský kurs otočil o 180 stupňů a také on se připojil k těm, kteří se snaţili 

najít z nepříznivé situace rychlé východisko.
178

 Na stranu Francie a Belgie se 

navzdory německému veřejnému mínění odsuzujícímu sankce proti Rakousku a 

odporu tradičně silné CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands ˗ 

Křesťanskodemokratická unie Německa) přidalo také Německo, jehoţ dva čelní 

představitelé Gerhard Schröder a Joschka Fischer se svým postojem chtěli zejména 

vyvarovat politicky nekorektního a historicky necitlivého jednání.
179

 Koneckonců 

deklarování antifašistického postoje přinášelo v Německu stále ještě pozitivní body. 

Silné členské státy EU jako Francie a Německo se se svým přístupem chtěly stát 

garantem zachování demokracie v Evropě, a vytvářely proto jistý tlak na ostatní 

země, jejichţ postoj vůči Rakousku nebyl tak jednoznačný. 

 Z konstruktivistického hlediska tedy byla ve výše uvedených členských 

státech popřena tzv. logika vhodnosti, neboť představitelé těchto zemí spatřovali 

v sankčních opatřeních prostředek k prosazení svého individuálního uţitku, zejména 

k posílení svých pozic na domácí politické scéně a naopak k potlačení opozičních 

tendencí, které mohly sílit právě po vzoru Rakouska. V tomto případě lze tedy 

vypozorovat spíše prosazení se racionalistické logiky výhodnosti, která zdůrazňuje 

snahu maximalizovat svůj vlastní uţitek. Oficiální zdůvodnění uvalení sankcí 

zaloţené na konstruktivistické logice vhodnosti, tedy ochrana společných hodnot, 

potaţmo identity a tím očekávané naplnění sociální role jednotlivých členských států 

v rámci Unie, bylo postupně odsunuto do pozadí a bylo stále jasnější, ţe jednání 

některých členských států je motivováno osobním zájmem jejich politických 

představitelů. 

 Jistou roli v neobvykle rychlém prosazení sankčních opatření mohla sehrát 

také Socialistická internacionála, jejímţ prezidentem byl v té době António Guterres, 

portugalský ministerský předseda a zároveň tedy také předseda Rady Evropské unie. 

Navíc mnoho čelních představitelů členských států EU pocházelo v době sankční 

krize právě z řad socialistů, respektive sociálních demokratů, a dokonce deset ze 

čtrnácti členských států hrozících Rakousku uvalením sankcí mělo socialistické, 
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potaţmo sociálně demokratické, ministerské předsedy. Jednalo se o Velkou Británii, 

Francii, Německo, Itálii, Řecko, Portugalsko, Nizozemí, Finsko, Švédsko a Dánsko. 

Tento fakt však automaticky nezaručoval bezpodmínečnou podporu daných států pro 

uvalení sankcí, jak je vidět na příkladu v té době „sociálně demokratické“ Velké 

Británie, která se ve věci uvalení sankcí řadila spíše ke zdrţenlivým zemím.
180

 

Naopak nejhlasitější zastánce sankcí, Belgie, měla tehdy poněkud paradoxně 

liberálního premiéra. Samotná Socialistická internacionála tedy v ţádném případě 

nebyla jedinou iniciátorkou akce proti Rakousku.
181

  

 Dalším zástupcem „váhajících“ mimo Spojeného království byla Itálie, jejíţ 

tehdejší předseda vlády Massimo D’Alema se na konferenci k holocaustu ve 

Stockholmu na konci ledna 2000 vyjádřil v tom smyslu, ţe se sice obává budoucnosti 

koalice ÖVP˗FPÖ, ale zároveň pokračoval: „Já se v ţádném případě nebudu míchat 

do vnitřních záleţitostí Rakouska.“
182

 Lucemburský premiér Jean-Claude Juncker 

zase nazval sankční opatření členských států EU jako „přehnaná“.
183

 A řecký ministr 

zahraničí sice označil vývoj v Rakousku jako důvod k obavám, ale domníval se, ţe 

takto ukvapené sankce představují „míchání se do vnitřních záleţitostí“ a 

„nebezpečný precedens“.
184

 Tradičním zastáncem Rakouska bylo sousední 

Švýcarsko, které sice zdůrazňovalo nutnost zachovávání základních práv, nicméně se 

značnou skepsí pozorovalo počínání čtrnácti členských států Unie. Švýcarský ministr 

zahraničí Joseph Deiss vysvětlil, ţe „Rakousko má být posuzováno na základě svých 

činů, nikoli na základě jakýchkoli předsudků“.
185

 Švýcarsko se jako jiţ tradičně stalo 

v roce 2000 cílem první zahraniční návštěvy nového rakouského spolkového 

kancléře, a jako jedna z prvních zemí tak prolomilo izolaci této alpské republiky.  

 Ačkoli se při zkoumaných opatřeních jednalo „pouze“ o sankce 

diplomatického typu, způsobovaly problémy a nepříjemnosti nejen na politické 

úrovni (ignorování rakouských politických představitelů, kteří nebyli zváni 

k neformálním setkáním a rozhovorům). V ekonomické oblasti docházelo k výzvám 

k bojkotu rakouského zboţí a sluţeb, ale co více, bojkotovány měly být také 

                                                 
180

 Premiérem Spojeného království byl v té době labourista Tony Blair. 
181

 Gehler, M. Vom Marshall-Plan bis zur EU: Österreich und die europäische Integration von 1945 

bis zur Gegenwart. Studien Verlag, Innsbruck 2006, str. 263. 
182

 Cit. dle Gehler, M. “Preventive Hammer Blow” or Boomerang? The EU “Sanction” Measures 

against Austria 2000..., str. 190. 
183

 Cit. dle Tamtéţ. 
184

 Cit. dle Tamtéţ. 
185

 Cit. dle Gehler, M. Kontraproduktive Intervention: Die „EU 14“ und der Fall Österreich oder vom 

Triumph des „Primats der Innenpolitik“ 2000-2003…, str. 131. 



67 

 

studentské výměnné programy s účastí Rakouska, byla rušena partnerství mezi městy 

(například Grenoble˗Innsbruck), byly pozastavovány nejrůznější výzkumné či 

vzdělávací programy, byl zakázán vstup do země pro rakouské politiky nebo alespoň 

jejich účast na mnohých konferencích, oslavách a podobně. Sankční opatření 

negativně poznamenala také kulturní oblast. Například pianista András Schiff zrušil 

své vystoupení na rakouském velvyslanectví ve Washingtonu, kdyţ prohlásil: „Jako 

rakouský občan a evropský Ţid jsem bytostně rozhořčen a zděšen politickým 

vývojem v Rakousku.“
186

 Haiderův vzestup označil za „hanebný“ a 

„neomluvitelný“.
187

 Na jednání v Bruselu pak přicházeli zástupci jednotlivých 

členských států záměrně pozdě, aby nemuseli zdravit své rakouské protějšky a 

jednací sál opouštěli ve chvíli, kdyţ se ke slovu dostal někdo z rakouských ministrů. 

Nejdále však v opatřeních proti Rakousku zašel belgický ministr zahraničí Louis 

Michel, který nepokrytě hlásal, ţe jeho cílem je svrţení rakouské koaliční vlády.
188

 

Vyuţít k tomu chtěl nejen politické prostředky, ale také propagandu v rámci belgické 

veřejnosti, kdyţ prohlásil, ţe strávit zimní dovolenou v Rakousku je „nemorální“.
189

 

Později se však za svůj výrok omluvil. Nicméně Belgie byla jednou z mála zemí, 

která trvala na striktním zachování sankčních opatření aţ do června roku 2000, 

pravděpodobně také z důvodu moţnosti působit mezi evropskými velmocemi jako 

morální autorita, jeţ se jí v kauze Rakousko nabízela.  

 K izolaci Rakouska však nepřispěli pouze ti, od kterých se to takříkajíc 

čekalo, nýbrţ také ti, kteří svým odmítavým postojem vůči Rakousku poněkud 

překvapili. Jednalo se například o lidové strany v Lucembursku, Belgii, Francii a 

Itálii, které jednoznačně odmítly podporu rakouské ÖVP, na druhé straně 

křesťanskodemokratické strany ze Skandinávie či jiţ zmíněná CDU a CSU 

(Christlich-Soziale Union in Bayern ˗ Křesťanskosociální unie Bavorska) se 

k protestu proti ÖVP nepřipojily.
190

 Nejsilnější frakce v Evropském parlamentu, tedy 

frakce evropských lidových stran, projevila sílící solidaritu s ÖVP aţ v průběhu 
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května a června 2000 a ustavila pracovní skupinu, která měla vypracovat zprávu o 

situaci v Rakousku a práci rakouské spolkové vlády. Po dobu zpracovávání zprávy se 

ÖVP dobrovolně vzdala účasti na zasedáních orgánů frakce evropských lidových 

stran, které na oplátku neprojednávaly otázky týkající se Rakouska a nečinily ţádné 

závěry ohledně rakouské lidové strany. Zpráva pak byla zveřejněna v Bruselu 6. 

června 2000 a pro Rakousko vyzněla pozitivně, coţ ÖVP umoţnilo opětovnou 

plnohodnotnou účast na veškeré činnosti frakce evropských lidových stran. Jedinými, 

kdo hlasovali proti, byli valonští křesťanští demokraté.
191

  

 K bojkotu a částečné izolaci Rakouska se vedle čtrnácti členských států 

Evropské unie připojily také vlády Spojených států, Norska, Izraele a později také 

Kanady, Kostariky a Argentiny. Nejtvrdší přístup prosazoval Izrael, který z Vídně 

odvolal svého velvyslance na neurčito, na druhé straně Spojené státy vyjádřily své 

znepokojení nad situací v Rakousku „pouze“ krátkodobým staţením své 

velvyslankyně.
192

 Mluvčí izraelského ministerstva zahraničí Daniel Saada k celé 

situaci uvedl: „Izrael nemůţe mlčet tváří v tvář nástupu extremistických pravicových 

stran. Zvlášť v zemích, jeţ sehrály úlohu při událostech, v nichţ byla za holocaustu 

vyvraţděna třetina Ţidů.“
193

 Sám ministr zahraničí Izraele David Levy označil 

sankce jako „výchovný prostředek“ a doslova řekl, ţe „Izrael musí stát na špici v boji 

proti tomuto škůdci, který opět pozvedá svou hlavu“.
194

 Domnívám se, ţe zejména 

v případě Izraele s jeho historickými zkušenostmi lze skutečně tvrdit, ţe se jednalo o 

snahu upozornit na moţná nebezpečí vyplývající z účasti pravicové FPÖ v rakouské 

vládě a ne o snahu prosazovat své vlastní zájmy, jako tomu bylo například ve 

zmíněné Belgii či Francii. 

 Kandidáti na vstup do Evropské unie z řad států střední a východní Evropy 

byli k hrozbám uvalení sankcí spíše zdrţenliví, aţ skeptičtí. Pouze Česká republika 

vyjádřila plnou podporu sankčním opatřením, to ale aţ ve chvíli, kdy FPÖ podmínila 

svůj souhlas se vstupem ČR do EU zrušením Benešových dekretů. Tehdejší český 

premiér Miloš Zeman reagoval poţadavkem na zachování sankcí po celou dobu 

účasti FPÖ v rakouské spolkové vládě. Naopak Maďarsko zdůrazňovalo pozitivní 
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sousedské vztahy s Rakouskem a jeho ministerský předseda Viktor Orbán dokonce 

pozval rakouského kancléře na návštěvu do Budapešti.
195

 „Rakousko dnes jiţ není 

nejvýchodnější zemí Západu, ale nejzápadnější zemí střední Evropy,“ uvedl Orbán 

před návštěvou.
196

 

 Na rakouské opoziční politické scéně byla hrozba uvalení sankcí přivítána se 

zadostiučiněním a snahou o její uskutečnění a rovněţ zavdala čelním představitelům 

sociální demokracie a Zelených příčinu k tomu, aby poţadovali odstoupení v té době 

ještě úřadujícího ministra zahraničí Wolfganga Schüssela od jeho kancléřských 

ambicí. Postup SPÖ a dalších rakouských opozičních stran však vyústil v pravý opak 

toho, co tito politici očekávali. ÖVP a FPÖ byly nakonec veřejností vnímány jako 

ochránci rakouských národních zájmů, kdeţto rakouská opozice jako jejich zrádce, 

neboť zpočátku prosazovala zavedení sankčních opatření. Odmítavý postoj veřejnosti 

se projevil také na voličské podpoře opozičních stran, kdy zejména sociální 

demokracie ztratila značnou část svých voličů z řad dělníků, intelektuálů a 

mladých.
197

  

 Ačkoli uvalení sankcí proti Rakousku nebylo iniciativou Evropské unie jako 

takové, nýbrţ společným postupem jejích čtrnácti členských států, bylo pochopitelné, 

ţe orgány Unie se k této situaci také vyjadřovaly. Evropská komise v čele 

s Romanem Prodim byla o postupu proti Rakousku informována jen v krátkosti a 

vydala prohlášení, ţe společné ujednání čtrnácti členských států bere na vědomí a je 

situací v Rakousku také znepokojena. Nicméně k samotnému postupu těchto čtrnácti 

států se nevyjádřila a pouze zdůraznila, ţe pracovní vztahy s rakouskými úřady 

nebudou přerušeny: „Komise bere na vědomí společný postoj čtrnácti členských 

států EU z 31.1. a sdílí obavy, které vedly k tomuto rozhodnutí. Komise, jakoţto 

ochránkyně smluv, bude i nadále plnit svou povinnost, a bude proto dohlíţet na 

dodrţování smluvních ujednání EU, především na článek 6 a 7. Tyto články 

stanovují, ţe Evropská unie je zaloţena na principech svobody, demokracie, respektu 

lidských práv, na základních svobodách a právním státě. V této chvíli není práce 

evropských institucí nikterak postiţena. Vzhledem k této skutečnosti bude Komise ve 

spolupráci s členskými státy bedlivě sledovat situaci, přičemţ však budou i nadále 
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udrţovány pracovní vztahy s rakouskými úřady.“
198

 To proto, ţe „je-li jeden její 

členský stát v potíţích, je v nich také celá Unie. Je povinností silné nadnárodní 

instituce neizolovat svého člena, nýbrţ poskytnout mu pevné zázemí“.
199

 Evropská 

komise rovněţ vyjádřila znepokojení nad tendencemi členských států jednat vně 

institučního rámce EU.
200

 

 To Evropský parlament zaujal k Rakousku kritičtější postoj a připojil se 

k těm, kteří v zapojení FPÖ do nové rakouské vlády spatřovali legitimizaci extrémní 

pravice v Evropě. Přirozeným odpůrcem plánované rakouské koaliční vlády 

ÖVP˗FPÖ na půdě Evropského parlamentu se stala frakce evropských sociálně 

demokratických stran, jejíţ předseda Albert Bore se k situaci v Rakousku vyjádřil 

takto: „Podílení se na extremisticky pravicové vládě je váţným nebezpečím pro 

evropskou demokracii, neboť zpochybňuje samotnou podstatu evropského 

společenství, které vzniklo před padesáti lety.“
201

 Evropští socialisté a sociální 

demokraté tedy cítili ve věci Rakouska povinnost vytvořit odpovídající tlak také na 

konzervativní evropské strany, proto frakce evropských sociálně demokratických 

stran vyzvala frakci evropských lidových stran k tomu, aby vyvodila důsledky 

z koalice mezi její členskou stranou a pravicovou FPÖ, a aby s ostatními evropskými 

demokratickými silami spoluvytvořila jakýsi obranný štít, který by chránil základní 

principy Evropské unie. Zpočátku byl tlak na evropské lidové strany natolik silný, ţe 

se mu podvolily, nicméně později přešly k přátelštějšímu a solidárnějšímu přístupu 

k rakouské lidové straně. Na stranu evropských socialistů a sociálních demokratů se 

však postavil také Výbor regionů, který ke vzniku koaliční vlády v Rakousku vydal 

rezoluci, jeţ se v podstatě ztotoţňovala s postojem čtrnácti členských států EU a 

pravicové FPÖ podílející se na rakouské vládě přiřkla atributy jako netolerance, 

xenofobie, nacionalismus a nerovnost.
202

 

 Zpočátku se tedy zdálo, ţe sankční opatření proti Rakousku nalezla širší 

podporu, nicméně postupem času se ukázalo, ţe jejich prodluţování je 

kontraproduktivní a neudrţitelné, zejména s ohledem na to, ţe rakouská spolková 
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vláda se chovala nanejvýš korektně, a ani ti největší Haiderovi kritici nemohli Vídni 

vytknout jakékoli provinění proti článku 6 či 7 Smlouvy o Evropské unii, i kdyţ 

předseda FPÖ si z času na čas neodpustil alespoň malou nacionalistickou 

poznámku.
203

 Pro mnohé bylo však nepochopitelné, ba dokonce neuvěřitelné, jiţ 

samotné uvalení sankcí v demokraticky pluralistické společnosti, tzv. shora bez 

promyšleného argumentačně vystavěného zdůvodnění. Postup čtrnácti členských 

států se jevil jako autoritářský a přinejmenším zpochybnitelný, ale co je 

nejdůleţitější, byl neúspěšný. Hrozba uvalení sankcí nejen nezabránila vzniku vlády 

ÖVP˗FPÖ, ale také ukázala, jak malá je důvěra evropských států v sílu politického 

systému a resistenční moţnosti rakouské opozice. Neméně důleţitým zjištěním byl 

také fakt, ţe vznik opravdu homogenní evropské veřejnosti je stále ještě 

v nedohlednu, protoţe případ Rakousko naplno odhalil, jak nejednotná jsou 

jednotlivá národní veřejná mínění v tak významných událostech, jakou uvalení 

sankcí proti Rakousku bezesporu bylo. Velmi brzy se tedy ukázalo, jak 

neprofesionálně iniciátoři sankčních opatření (Louis Michel, Jacques Chirac, Joschka 

Fischer a další) postupovali, kdyţ jiţ bylo jasné, ţe sankce jsou neudrţitelné a oni 

neměli připravenou ţádnou „únikovou“ strategii.
204

 

 V samotném Rakousku se po uvalení sankcí objevily dvě protichůdné reakce. 

Na jedné straně došlo k protestům a demonstracím, jejichţ účastníci poţadovali 

rezignaci Schüsselovy vlády, na druhé straně (tento postoj převaţoval) se však 

projevil jakýsi efekt solidarity se spolkovou vládou, která byla podle jejích zastánců 

neprávem vystavována obrovskému tlaku. Ministerský předseda Wolfgang Schüssel 

se tak místo moţná očekávané kritiky dočkal naopak upevnění své pozice jakoţto 

předsedy ÖVP i celé rakouské spolkové vlády. Mohl tak přistoupit k vnitropoliticky 

nepopulárním opatřením (zvýšení daňové zátěţe u cigaret, aut, elektrické energie, 

zvýšení věku odchodu do důchodu, zavedení zdravotnických poplatků), protoţe 

kauza ohledně sankčních opatření mu slouţila jako vhodný prostředek odvracející 

pozornost rakouské veřejnosti právě od těchto sloţitých kroků.
205

  

 Dopad sankcí na FPÖ a jejího tolik diskutovaného předsedu Haidera byl také 

spíše opačný, neţ jaký zastánci sankčních opatření předpokládali. Diskusí ohledně 
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situace v Rakousku a plánem uvalit na Rakousko sankce z důvodu účasti pravicové 

FPÖ v rakouské koaliční vládě zajistili Haiderovi nebývalou evropskou i 

celosvětovou publicitu, kterou by mu nezaručila ani ta nejlepší světová reklamní 

agentura. Navíc účast této pravicové strany ve vládě opětovně vyvolala zejména 

v západní Evropě debatu o významu nacionalismu, národních zájmech a podobně. 

Zároveň povzbudila malé státy k vzájemné solidaritě ve vztahu k tzv. velmocím, 

především v otázkách týkajících se plánovaných institucionálních reforem Evropské 

unie, které měly posílit postavení velkých členských států (Německo, Francie) na 

úkor těch středních a malých. Kauza Rakousko v souvislosti s dalším prohlubováním 

a rozšiřováním Unie rovněţ znovu rozpoutala diskusi ohledně Benešových dekretů či 

volného pohybu osob na evropském pracovním trhu.
206

 

 Výše zmíněné okolnosti a také bezproblémové chování rakouské spolkové 

vlády přineslo první známky obratu jiţ začátkem května 2000 na neformálním 

setkání ministrů zahraničí na Azorských ostrovech. Od tohoto setkání byla de facto 

ukončena izolace rakouských ministrů a neustále sílily hlasy volající po rychlém 

ukončení sankčních opatření. Mezi první země, které se takto vyjádřily, patřilo 

Dánsko, Finsko, Itálie, Irsko, Řecko a Španělsko.
207

 Situace se tedy začala vyvíjet ve 

prospěch Rakouska, nicméně jeho představitelé ve snaze vše urychlit představili 

jakýsi akční plán, který jako s poslední moţností počítal s uspořádáním referenda 

ohledně otázky sankcí v případě, ţe tyto nebudou zrušeny do července, kdy 

předsednictví Rady měla převzít Francie. Čtrnáct členských států rakouské 

prohlášení interpretovalo jako ultimátum a vydírání, coţ však jistě nebylo rakouským 

záměrem.
208
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4.4 „Nevinné“ Rakousko: zpráva Rady moudrých a zrušení sankčních opatření  

 Vzhledem k vývoji situace nejen v Rakousku bylo nutné hledat rychlé řešení, 

které by zarytým podporovatelům sankcí proti Rakousku zajistilo uchování si 

politické tváře, ale které by zároveň umoţnilo „bezbolestné“ zrušení sankčních 

opatření, kdyţ jiţ bylo zřejmé, ţe jejich další prodluţování ničemu a nikomu 

neprospívá. Ještě za portugalského předsednictví koncem června 2000 bylo na popud 

dánského premiéra Poula Nyrupa Rasmussena navrţeno řešení spočívající v ustavení 

tzv. Rady moudrých, která by vypracovala zprávu o Rakousku a jeho aktuální situaci.  

Portugalské předsednictví pověřilo výběrem členů Rady moudrých prezidenta 

Evropského soudního dvora pro lidská práva ve Štrasburku Švýcara Luziuse 

Wildhabera, který měl zvolit takové sloţení Rady, aby byli její členové schopni 

posoudit ne/dodrţování práv menšin, uprchlíků a přistěhovalců v Rakousku, ale také 

vývoj a politickou povahu FPÖ. Wildhaber souhlasil s tím, ţe určí sloţení Rady pod 

podmínkou, ţe s jeho výběrem bude souhlasit i Rakousko, coţ se také stalo. 

12. července téhoţ roku byla zveřejněna Wildhaberova volba členů Rady moudrých, 

jimiţ se stali bývalý finský ministerský předseda Martti Ahtisaari, německý profesor 

mezinárodního práva Jochen Abraham Frowein a bývalý španělský ministr 

zahraničních věcí a evropský komisař Marcelino Oreja.
209

 Rada moudrých se chopila 

svého úkolu jiţ o osm dní později, coţ přivítalo nejen čtrnáct členských států EU, ale 

také samotné Rakousko, pro něţ se volba těchto tří členů Rady měla prokázat jako 

dobrá. 

 Avšak jiţ v čase ustavování Rady moudrých došlo k dalšímu uvolnění 

napjatých vztahů, ke kterému přispěly nejen členské státy poţadující zrušení sankcí, 

ale také evropské lidové a konzervativní strany. Výbor Evropské demokratické unie 

(unie sloţená z evropských stran pravého středu, tedy z křesťanskodemokratických a 

konzervativních stran) se po důkladném zhodnocení situace v Rakousku vyslovil pro 

zrušení sankcí jiţ 19. května. V létě 2000 dokonce došlo k normalizaci vztahů 

s Belgií, kdyţ byl rakouský velvyslanec Thomas Mayr-Harting pozván na oslavu 

belgického státního svátku připadajícího na 21. červenec.
210

 

                                                 
209

 Hloušek, V., Sychra, Z. Rakousko v Evropě a střední Evropě. In: Kořan, M. (et al.) Rakousko 

v evropské a středoevropské politice. Masarykova univerzita, Brno 2004, str. 30. 
210

 Gehler, M. Kontraproduktive Intervention: Die „EU 14“ und der Fall Österreich oder vom Triumph 

des „Primats der Innenpolitik“ 2000-2003…, str. 151. 



74 

 

 Rada moudrých předloţila svou zprávu v pátek 8. září 2000, nicméně jiţ ve 

čtvrtek dokument pravděpodobně s pomocí Marcelina Oreji získal španělský deník 

El Pais. Toto předčasné zveřejnění zajistilo, ţe zpráva Rady moudrých nemohla být 

na poslední chvíli změněna. Proslýchalo se totiţ, ţe mezi členy Rady došlo 

k zásadnímu sporu, protoţe jediným, kdo měl doporučit zrušení sankčních opatření, 

měl být právě Oreja. Z tohoto důvodu měla být ještě nedokončená zpráva 

podstoupena španělskému deníku, tak aby Frowein a Ahtisaari byli postaveni jiţ před 

hotovou věc, a se zrušením sankcí tak museli souhlasit. Původně měla redakce 

zprávu obdrţet právě aţ v pátek 8. září v poledne. V té době však jiţ byla zveřejněna. 

Jinou interpretaci inkriminovaného dne předloţila ÖVP, která se domnívala, ţe na 

zveřejnění zprávy se společně dohodli všichni tři členové Rady moudrých, kteří tak 

chtěli předejít obávanému tlaku na její modifikaci ze strany francouzského 

předsednictví.
211

 

 Samotný obsah zprávy čítající 38 stran a 119 paragrafů vyzněl pro Rakousko 

veskrze kladně, i kdyţ hodnocení Haiderovy FPÖ bylo o něco méně příznivé: „Vývoj 

politické povahy FPÖ z pravicově populistické strany s extremistickým výrazem 

k odpovědné vládní straně není vyloučen. Nicméně vzhledem k dosavadnímu 

nedostatku zkušeností není tento vývoj ještě příliš zřetelný.“
212

 I přes tuto skutečnost 

však experti tvořící Radu doporučili zrušení sankčních opatření, „protoţe jejich další 

pokračování by působilo kontraproduktivně. V budoucnosti by zachování sankčních 

opatření mohlo dokonce působit jako neţádoucí, protoţe v Rakousku sankce 

probudily nacionalistické vášně, jelikoţ v některých případech byly sankce špatně 

pochopeny jako sankce, které jsou namířeny proti rakouským občanům“.
213

 

Rakousko bylo ve zprávě popsáno jako rozvinutá demokratická země, jejíţ zacházení 

s menšinami je de facto příkladné (dokonce mnohdy lepší neţ v jiných členských 

státech) a jejíţ zahraniční politika a proces odškodnění za války nuceně nasazených 

lze rovněţ vnímat velmi pozitivně. Rakouská spolková vláda tedy od členů Rady 

moudrých získala výborné vysvědčení a její práce byla shledána jako „souladná se 

společnými evropskými hodnotami“.
214

 Na druhé straně FPÖ byla ve zprávě 
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označena jako pravicová populistická strana s „radikálními elementy“.
215

 Tato 

zjištění byla zaloţena zejména na xenofobních, rasistických a nacionalistických 

heslech, která pouţívali členové FPÖ.
216

 Zpráva zdůraznila, ţe se sice nejednalo o 

členy vlády z řad této strany, ti však podle závěrů zprávy nepodnikají ţádné kroky k 

úplnému zamezení pouţívání těchto slov u všech členů jejich strany. Jediný zástupce 

vlády za FPÖ, který byl Radou moudrých kritizován, byl ministr spravedlnosti Dieter 

Böhmdorfer, právní zástupce Jörga Haidera, který podle zprávy nedostatečně bránil 

hodnoty Evropské unie ve chvíli, kdy Haider na jedné z tiskových konferencí navrhl 

trestní stíhání lidí vystupujících proti Rakousku.
217

 

 Ještě tentýţ večer, kdy byla zpráva Rady moudrých zveřejněna, poţadovala 

rakouská spolková vláda co moţná nejrychlejší zrušení sankčních opatření. 

V opačném případě plánovali rakouští představitelé uskutečnění výše zmíněného 

referenda k otázce sankcí, které prosazovala zejména FPÖ, ke kterému se ale posléze 

přiklonil také kancléř Schüssel. Nakonec nebylo vyhlášení referenda nutné, protoţe 

jiţ o víkendu 9. a 10. září se po Evropě rozezvučely telefony politických špiček 

diskutujících zprávu Rady moudrých a následné kroky v otázce Rakouska. V sobotu 

9. září se nechal lucemburský ministerský předseda Jean-Claude Juncker slyšet, ţe 

velká většina šéfů vlád členských států EU se postaví za rozhodnutí zrušit sankční 

opatření. Britský premiér Tony Blair se dokonce snaţil zapůsobit na francouzského 

prezidenta Chiraca, aby přijal doporučení Rady moudrých. Naopak německá 

spolková vláda v zastoupení kancléře Schrödera a ministra zahraničí Fischera se 

k závěrům Rady nechtěla vyjadřovat, za coţ si vyslouţila ostrou kritiku ze strany 

CDU a FDP (Freie Demokratische Partei – Svobodná demokratická strana), které 

celou věc označily za „zahraničně politické Waterloo“ a „blamáţ“ a poţadovaly po 

spolkové vládě omluvu.
218

 Pod tlakem menších a středních členských států (Dánsko, 

Finsko, Řecko, Irsko, Itálie a Lucembursko) a za pomoci zprostředkovatelských 

sluţeb Velké Británie museli nakonec striktní zastánci sankčních opatření Belgie, 

Francie a Německo ustoupit a smířit se s jejich zrušením. V jiném případě by váţně 

hrozilo rozštěpení Evropské unie. V úterý 12. září 2000 oznámilo čtrnáct členských 
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států Evropské unie, ţe sankční opatření jsou bezpodmínečně, časově neomezeně, a 

tudíţ bezprostředně zrušena. V návrhu francouzského předsednictví na společné 

prohlášení čtrnácti členských států stálo, ţe „tyto berou zprávu Rady moudrých na 

vědomí a ţe sankční opatření se prokázala jako uţitečná, nyní však mohou být 

zrušena“.
219

 Dále bylo v prohlášení uvedeno: „Sankční opatření by se stala 

kontraproduktivními, byla-li by nadále pouţívána. Rakousko neporušilo evropské 

hodnoty. Vývoj FPÖ je ale pochybný. Toto a samotná povaha FPÖ zavdávají příčinu 

k váţným obavám. Proto musí být tato strana a její vliv na vládu bedlivě sledovány, a 

to zejména prostřednictvím společných konzultací.“
220

 Rada moudrých v této věci 

doporučila vytvořit jakýsi dohlíţecí a kontrolní mechanismus, který by bylo moţné 

vyuţít v podobných situacích a který byl členskými státy shledán jako uţitečný.
221

 

 Zrušení sankčních opatření proti Rakousku lze tedy vnímat jako vítězství 

menších a středních členských států pod záštitou Velké Británie, které vyvinuly 

dostatečný tlak na zastánce sankcí, kteří díky tomu pochopili, ţe jejich zachování by 

mohlo váţně ohrozit jednotu celé Evropské unie. Nicméně zejména Francie byla 

nadále přesvědčena, nebo to tak alespoň prezentovala, o uţitečnosti sankcí, které se 

slovy francouzského ministra zahraničí Huberta Vedrina ukázaly být „důleţitým 

krokem v dalším posilování a konkretizaci politické identity Evropské unie“.
222

 

 Spojené státy po zrušení sankcí svůj postoj vůči Rakousku nezměnily a i 

nadále byly účastí FPÖ v rakouské spolkové vládě znepokojeny. Kontakty mezi USA 

a Rakouskem byly udrţovány pouze na nejvyšší úrovni, a to jen v případě důleţitých 

amerických zájmů. Nicméně rakouská vůle odškodnit nacisty nuceně nasazené byla 

ve Spojených státech hodnocena velmi pozitivně. Na konci října 2000 byla dokonce 

v této věci uzavřena smlouva mezi Rakouskem, USA a čtyřmi východoevropskými 

zeměmi, coţ napomohlo úplné normalizaci vztahů mezi Rakouskem a Spojenými 

státy. Kanada se také rozhodla zrušit sankce uvalené na bázi těch evropských, ale i 

nadále hodlala dohlíţet na chování rakouských Svobodných.
223
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4.5 Vyústění kauzy Rakousko: primát vnitřní politiky? 

 Vrátíme-li se ještě jednou na samotný počátek kauzy Rakousko a budeme-li 

po zrekapitulování celého průběhu této kauzy znovu pátrat po hlavních důvodech, 

které k ní vedly, nevyhneme se zjištění, ţe uvalením sankcí na Rakousko se opět 

v plném světle projevila skutečnost, ţe domácí politika a individuální zájmy 

vrcholných politických představitelů jednotlivých členských států v rámci Evropské 

unie i nadále hrají velmi důleţitou roli (racionalistická logika výhodnosti). Jako 

motiv tvrdého postupu vůči Rakousku byl sice prezentován strach z moţného 

porušování hodnot Evropské unie a demokratických principů jako takových, ale ve 

skutečnosti byl motivem spíše strach vládních představitelů některých členských 

států z vývoje v jejich vlastních zemích, který by se mohl podobat tomu rakouskému. 

Tyto členské státy tedy vyuţily existenci Evropské unie, aby mohly hrát 

tzv. dvouúrovňovou hru (two-level game), ve které instrumentalizovaly evropské 

normy ve prospěch svých vlastních zájmů na domácí politické scéně.
224

 To dokládá 

také zkušenost bývalého rakouského vicekancléře Erharda Buseka: „Včera jsem se 

vrátil z Bruselu. Poslanci Evropského parlamentu, Holanďané, Belgičané, ti stejní, 

kteří odhlasovali ten apel, za mnou chodili a mezi čtyřma očima se omlouvali: 

Nezlob se, my jsme to museli udělat z vnitropolitických důvodů.“
225

 

 Avšak úplně pominout roli lidských práv a demokratických principů a snahu 

o jejich ochranu by bylo chybou. Lze totiţ jen těţko předpokládat, ţe bez společných 

unijních norem, tedy zmíněných obav z porušování demokratických zásad, by se 

k sankčním opatřením připojily všechny členské státy bez rozdílu (do jisté míry byla 

tedy zapojena také konstruktivistická logika vhodnosti), coţ dobře ilustrovala slova 

portugalského státního tajemníka pro evropské záleţitosti Francisca Seixase da 

Costy: „Náš společný výklad je, ţe musíme i nadále hájit základní hodnoty, které 

jsou podstatou evropské integrace a které jsou rovněţ referenčním rámcem pro 

způsob, jakým se Evropská unie chová ve svých vnějších vztazích… Dodrţování 

lidských práv a hlavních demokratických principů, boj proti rasismu a xenofobii se 

netýká pouze jedné země, jestliţe tato země patří do komunity, jejíţ členové sdílejí 
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projekt civilizace a naději, ţe dojde k vytvoření společného prostoru svobody, 

spravedlnosti a bezpečnosti.“
226

  

Nelze tedy vyloučit ani určitou roli společné identity v pojetí jiţ v úvodu 

zmíněné Risseho argumentativní racionality, kdy jsou účastníci debaty v rámci 

společenství otevřeni veškerým argumentům, a mohou tak být skrze ty nejlepší 

argumenty přesvědčeni k určitému jednání, kterému dříve nebyli nakloněni. 

V takovém případě ustupuje otázka mocenských vztahů do pozadí a rozhodnutí je 

skutečně přijato na základě argumentace a dosaţeného konsensu.
227

 Členské státy, 

které s uvalením sankcí na Rakousko váhaly, mohly tedy být přesvědčeny normativní 

silou argumentů představitelů Francie a Belgie, kteří o tvrdý postup vůči Rakousku 

velmi usilovali. Na druhé straně jiným vysvětlením pro to, ţe se k sankcím nakonec 

připojily všechny členské státy, můţe být také jejich snaha vyhnout se sociálním 

nákladům i moţným „ztrátám“ na dobré pověsti v případě, ţe by jednaly v rozporu se 

všeobecným zájmem společenství (ostatních členských států EU) a jeho identitou 

předpokládající chování kompatibilní se zásadami tohoto společenství a ochranu 

společných norem (logika racionální volby, resp. logika výhodnosti).
228

   

Nicméně forma, jakou byly nakonec sankce implementovány, byla skutečně 

ovlivněna zejména zájmy některých evropských politiků na jejich domácí půdě. To, 

ţe se těmto politikům podařilo zavedení sankcí prosadit, nebylo jednostrannou 

zásluhou Socialistické internacionály, jak si to vysvětlovali, podporováni některými 

rakouskými médii (Kurier, Der Standard)
229

, i mnozí Rakušané, ale spíše absencí 

silné protistrany, která by se postavila za vládu ÖVP˗FPÖ, podpořila její existenci a 

zprostředkovala jí širší podporu například mezi evropskými stranami pravého středu. 

Takovou protistranou mohla být zejména německá CDU, která ale, jak jiţ bylo 

zmíněno, v té době procházela váţnou krizí, a nebyla tak schopna k rakouské smůle 

tuto funkci naplnit.  

 Zprostředkující roli nemohly hrát ani instituce Evropské unie, protoţe členské 

státy toto odmítly, jako například v případě, kdy o to poţádalo Komisi samotné 
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Rakousko. Orgány Evropské unie tak v kauze zůstaly v podstatě bezmocné, protoţe 

členské státy jednaly mimo unijní rámec a na mezivládním principu. Evropská 

komise tak sice vyjádřila nesouhlas s určitými sankčními opatřeními (zákaz pro 

belgické školy pořádat v Rakousku lyţařské výcvikové kurzy), nicméně označit 

sankční opatření čtrnácti členských států jako chybu se neodváţila. To mohlo být 

povaţováno za další důkaz existence Unie čtrnácti národních států jednajících 

především s ohledem na své vlastní zájmy (převaha logiky výhodnosti).
230

  

 Efekt zmírnění extremistických tendencí v ostatních evropských státech, 

v jehoţ dosaţení prostřednictvím uvalení sankcí na Rakousko členské státy doufaly, 

se také nedostavil. Neonacistické excesy a smrtelné útoky na cizince stoupaly 

například v Německu, ve Španělsku se neskrývala nenávist zejména vůči marockým 

přistěhovalcům a ve Francii, která tak ostře vystoupila proti Rakousku, se mnoţily 

xenofobní, rasistické a antisemitské projevy. Bylo zřejmé, ţe v Evropě se vzedmula 

nová vlna nacionalistických vášní.
231

 Vedle těchto následků se však projevily rovněţ 

další, které měly značný dopad na samotnou Evropskou unii. V září 2000 proběhlo 

v Dánsku referendum ohledně přijetí eura, které bylo 53,1% obyvatel odmítnuto, 

k čemuţ přispěla jistě také kauza Rakousko
232

, která se negativně odrazila také ve 

Švýcarsku, jehoţ obyvatelé v březnu 2001 řekli jasné „ne“ rychlým přístupovým 

jednáním s Unií.
233

 Prosadit princip supranacionality se tedy vzhledem k obtíţnosti 

sjednotit rozdílné zájmy jednotlivých členských států i nadále jevilo jako téměř 

nadlidský úkol. Uvalení sankcí na Rakousko jistě nelze nahlíţet jako jedinou příčinu 

tohoto stavu, nicméně okolnosti tohoto případu (prosazování vlastních zájmů na úkor 

společných) k němu také přispěly. 

 Uvalení sankcí proti Rakousku však mělo bezpochyby také svá pozitivní 

vyústění. Kladně lze hodnotit především zjištění členských států EU, jak nezbytné je 

v podobných případech postupovat zdrţenlivě a ostraţitě, protoţe se ukázalo, jak 

sloţité je se s takovou situací vypořádat a dovést ji ke zdárnému konci. To také 
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vysvětluje, proč v případě účasti podobně smýšlející strany jako FPÖ v italské vládě 

po volbách v květnu 2001 nebo v případě podpory dánské vlády pravicově 

extremistickou stranou na podzim téhoţ roku nepřistoupily členské státy 

k podobným opatřením jako vůči Rakousku, i kdyţ například Belgie by takové 

rozhodnutí opět podpořila.
234

 Opačný názor však zastávalo právě Rakousko, které se 

slovy své ministryně zahraničí Ferrero-Waldner vyjádřilo takto: „Co bylo způsobeno 

nám, bychom nikdy ţádnému jinému státu nezpůsobili.“
235

 A dále rakouští 

představitelé zdůrazňovali především nutnost vyslechnout obě strany, která jim 

samotným byla upřena. Na návrh Rakouska, a také Belgie, byla pak na evropském 

summitu v Nice vypracována právně upravená procedura rozšiřující článek 7 

Smlouvy o Evropské unii, podle které se měla Unie a její členské státy řídit 

v případech podobných tomu rakouskému. V budoucnosti jiţ měl být zachován 

princip vyslechnutí obou stran a především měl být daný stát včas varován, ţe je jeho 

chování ostatními nahlíţeno jako problematické. To vše mělo nově probíhat s účastí, 

respektive souhlasem, Evropské komise a Evropského parlamentu a také s povinností 

Rady pravidelně přezkoumávat důvody, které vedly k uvalení sankčních opatření.
236

 

Evropská unie a její členské státy se tak pokusily o zajištění demokratičnosti 

v případě budoucího uvalení sankcí, coţ bylo nepochybně jedním z nejdůleţitějších 

vyústění celé kauzy. Článek 7 Smlouvy o Evropské unii nově ustanovil: 

„1. Na odůvodněný návrh jedné třetiny členských států, Evropského parlamentu nebo 

Komise můţe Rada většinou čtyř pětin svých členů po obdrţení souhlasného 

stanoviska Evropského parlamentu rozhodnout, ţe existuje zřejmé nebezpečí, ţe 

některý členský stát závaţně poruší zásady uvedené v čl. 6 odst. 1, a podat tomuto 

členskému státu vhodná doporučení. Před přijetím tohoto rozhodnutí vyslechne Rada 

daný členský stát a můţe stejným postupem poţádat nezávislé osobnosti, aby v 

přiměřené lhůtě předloţily zprávu o situaci v daném členském státě.  

Rada pravidelně přezkoumává, zda důvody, které ji k takovému rozhodnutí vedly, 

stále trvají. 

2. Na návrh jedné třetiny členských států nebo Komise a po obdrţení souhlasu 

Evropského parlamentu můţe Rada sloţená z hlav států nebo předsedů vlád 
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jednomyslně rozhodnout, ţe došlo k závaţnému a trvajícímu porušení zásad 

uvedených v čl. 6 odst. 1 ze strany členského státu, poté co vládu tohoto členského 

státu vyzve, aby se k této věci vyjádřila. 

3. Bylo-li učiněno zjištění uvedené v odstavci 2, můţe Rada kvalifikovanou většinou 

rozhodnout, ţe určitá práva, která pro dotyčný stát vyplývají z pouţití této smlouvy, 

včetně hlasovacích práv zástupců jeho vlády v Radě, budou pozastavena. Přitom 

přihlédne k moţným důsledkům takového pozastavení pro práva a povinnosti 

fyzických a právnických osob. 

Povinnosti dotyčného členského státu vyplývající z této smlouvy jsou pro tento stát v 

kaţdém případě i nadále závazné. 

4. Rada můţe později kvalifikovanou většinou rozhodnout, ţe změní nebo zruší 

opatření přijatá podle odstavce 3, jestliţe se změní situace, která vedla k přijetí těchto 

opatření. 

5. Pro účely tohoto článku Rada rozhoduje bez přihlédnutí k hlasu zástupce vlády 

dotyčného členského státu. To, ţe se osobně přítomní nebo zastoupení členové zdrţí 

hlasování, nebrání přijetí rozhodnutí uvedených v odstavci 2. Kvalifikovaná většina 

je vymezena jako podíl váţených hlasů zúčastněných členů Rady, který je stanoven v 

čl. 205 odst. 2 Smlouvy o zaloţení Evropského společenství. 

Tohoto odstavce se pouţije i tehdy, jsou-li hlasovací práva pozastavena podle 

odstavce 3. 

6. Pro účely odstavců 1 a 2 rozhoduje Evropský parlament dvoutřetinovou většinou 

odevzdaných hlasů, které představují většinu jeho členů.“
237

  

Smlouva z Nice vstoupila v platnost 1. února 2003 po úspěšném irském referendu, a 

společně s ní tak začal platit také upravený článek 7 Smlouvy o Evropské unii.
238

 

 Pro samotné Rakousko byla zkušenost se sankcemi negativní zejména v tom 

ohledu, ţe rakouští představitelé nenalezli během krize v řadách Unie ţádného 

silného spojence, který by se postavil na jejich stranu. Rakousko nenáleţelo k ţádné 

regionální skupině (Benelux, skandinávské či jiţní státy), a ani jeho tradičně dobré 

vztahy s Německem v tomto případě nepomohly, spíše naopak, jak je popsáno 

v předchozích kapitolách.
239

 Jako jediní moţní strategičtí partneři se tedy jevily 

středo˗ a východoevropské státy jako například Slovensko nebo Maďarsko, ale ani 
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v tomto případě nebyl výsledek uspokojivý a snahy o vytvoření silnějšího pouta 

v podobě strategického partnerství se středoevropskými státy postupně slábly.
240

  

 Mohlo by se tedy zdát, ţe členství Rakouska v Evropské unii nepřineslo 

Rakousku ve chvíli sankční krize ţádné výhody, protoţe Rakousko nenašlo mezi 

ostatními členskými státy spojence, kteří by se postavili na jeho stranu.
241

 Avšak ve 

skutečnosti vděčilo Rakousko za tak rychlé ukončení sankčních opatření právě 

svému členství v Unii. Ačkoli bylo zřejmé, ţe vlastní zájmy některých členských 

států převaţují nad těmi společnými unijními, bylo zároveň jasné, ţe k jednomu 

z členských států Evropské unie se takto nelze chovat dlouhodobě. V samém 

důsledku tedy bylo výhodnější být členem Unie neţli stát mimo ni, i kdyţ se dá 

předpokládat, ţe kdyby se Rakousko řadilo mezi velké členské státy, 

pravděpodobnost uvalení sankcí proti němu by se výrazně sníţila.   

 Během trvání sankčních opatření utrpělo Rakousko samozřejmě také 

materiální ztráty (bojkot rakouské produkce či sníţená míra cestovního ruchu
242

), ale 

ty se nedaly srovnávat se škodami, které utrpěla mezinárodní image této alpské 

republiky. Vyhlídky na vytvoření spojenectví s jinými členskými státy se dramaticky 

sníţily, protoţe Rakousko bylo na bilaterální úrovni systematicky izolováno. V době 

sankcí ho navštívily pouze hlavy států Kazachstánu, Tádţikistánu, Ázerbájdţánu a 

bavorský ministerský předseda Edmund Stoiber.
243

 Nadstandardně dobré vztahy 

s touto sousední německou spolkovou zemí se prohloubily také pozváním 

rakouského prezidenta Thomase Klestila do Mnichova, coţ však byl krok poměrně 

paradoxní vzhledem k tomu, jak negativně se Klestil postavil ke jmenování koaliční 

vlády ÖVP˗FPÖ, a jak chápavě se naopak stavěl k uvalení sankcí. O solidaritě 
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dalších sousedních zemí (Švýcarsko, Maďarsko) jsem se jiţ zmínila. K těmto zemím 

lze připojit ještě Lichtenštejnsko, které Rakousku také vyjádřilo svou podporu.
244

  

 A opět je nutné zopakovat, ţe ani samotné orgány Evropské unie nebyly o 

sankcích přesvědčeny, i kdyţ Rakousko během jejich trvání výslovně nepodpořily, 

coţ se stalo aţ po zrušení sankčních opatření, kdy předseda Komise Romano Prodi 

přiznal, ţe „Komise nikdy nechtěla, aby bylo Rakousko izolováno“ a zároveň dodal, 

ţe „toto se nebude nikdy opakovat“.
245

 Avšak skutečnost, ţe instituce EU přirozeně 

podporovaly nadnárodní myšlenku Společenství na rozdíl od jednotlivých členských 

států, které stále prosazovaly své vlastní zájmy, a řídily se tedy spíše mezivládním 

principem a racionalistickou logikou výhodnosti a ţe uvalení sankcí bylo jejich 

iniciativou, nikoli iniciativou Unie jako takové, zůstala zejména mezi rakouskou 

veřejností ke škodě především Rakouska samotného nezdůrazněná. To mimo jiné 

přispělo k tomu, ţe podpora integrační myšlenky a hlavně myšlenky dalšího rozšíření 

EU v rámci rakouské veřejnosti uvadala, i kdyţ Evropská unie představovala pro 

Rakousko nepostradatelnou platformu fungujících mezinárodních vztahů.
246

 Snahy 

zejména ministryně zahraničí Ferrero-Waldner a vládního zmocněnce pro otázky 

rozšíření, bývalého vicekancléře Erharda Buseka o zlepšení informovanosti 

obyvatelstva v této oblasti byly sice zčásti úspěšné, ale byly neustále konfrontovány 
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s námitkami a poţadavky představitelů FPÖ, kteří vyhroţovali, ţe vstupu České 

republiky do Evropské unie bude zabráněno uplatněním veta, respektive ţe přijetí 

ČR do Unie bude spojeno s vypsáním referenda. To Rakousku znemoţnilo plně 

rozvinout svůj potenciál na integračně politickém poli a ujmout se role „čestného 

makléře“ v oblasti rozšíření EU.
247

  

 Na závěr si poloţme otázku, zda uvalení sankcí proti Rakousku splnilo svůj 

hlavní účel, tedy zda zamezilo vzniku rakouské vládní koalice s účastí FPÖ a tím 

ochránilo demokratické hodnoty a demokratický vývoj v této zemi, ale také v celé 

Evropské unii. Je všeobecně známo, ţe ani hrozba sankcí a jejich následné uvalení 

vzniku koalice FPÖ˗ÖVP nezabránily. A vzhledem k tomu, ţe společné hodnoty 

Evropské unie nebyly rakouskou spolkovou vládou porušovány, snaha čtrnácti 

členských států Unie o jejich ochranu se jeví jako lichá.   

Členské státy si od uvalení sankcí na Rakousko rovněţ slibovaly potlačení 

pravicových tendencí v Evropě. Domnívám se, ţe v případě států, které se nedrţí 

společných právních zásad, můţe zavedení sankčních opatření vést k jisté 

demokratizaci. Nicméně v případě demokratického Rakouska, potaţmo celé 

Evropské unie, uvalení sankcí čtrnácti členskými státy nevedlo k minimalizaci 

pravicových postojů ve společnosti, ba naopak mohlo Haidera a přívrţence FPÖ 

stylizovat do role mučedníků vyvolávajících u pravicově orientovaných stran pocit 

nutnosti k ještě výraznější podpoře. Pravicově populistické strany po roce 2000 

neustoupily do pozadí, spíše naopak jejich aktivita ještě narůstala, coţ s sebou po 

právu přineslo obavy z ohroţení demokracie, tím spíše, ţe pravicově populistické 

strany mnohdy začaly více spolupracovat s těmi pravicově konzervativními a 

neoliberálními. Na tento proces, který probíhal jiţ od 80. let 20. století, nemělo 

uvalení sankcí ţádný velký vliv, a kdyţ, tak pouze krátkodobě stimulační. Vliv mělo 

naopak spíše zrušení sankčních opatření v září 2000, a to na rakouskou vládní 

koalici, jejíţ nedostatky se projevily právě po odvolání sankcí, které do té doby 

slouţily jako jakýsi závoj zakrývající koaliční problémy. Od proevropsky naladěné 

ÖVP se totiţ očekávalo, ţe během vládnutí s pravicovou FPÖ tuto přesvědčí o 

důleţitosti integračního procesu a především také o správnosti rozšíření Unie, coţ se 

jí však úplně nepodařilo, i kdyţ si to koalice na začátku svého působení vytkla jako 

jeden z cílů.  
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Samotná FPÖ se působením ve vládě rozštěpila na několik skupin, které byly 

sloţeny na straně jedné z přímých účastníků na vládě či jejich zastánců a na druhé 

straně z těch, kteří se i nadále drţeli opoziční role. Transformace strany ze striktně 

opoziční na odpovědnou vládní stranu se tedy příliš nezdařila a nepomohly tomu ani 

sankce, které tuto transformaci spíše ztíţily a zpomalily. Navíc z provinčního politika 

Haidera se díky sankcím stal významný evropský faktor a z vnitřního rakouského 

problému spjatého s jeho osobou se stalo celoevropské, a na určitou dobu dokonce 

celosvětové téma, k čemuţ do jisté míry přispěla také média. Ta informovala o 

sankcích čtrnácti členských států Evropské unie proti Rakousku velmi podrobně, 

jejich zrušením a důvody pro něj se však zabývala o poznání méně, pravděpodobně 

proto, ţe ukončení sankcí bylo pro jejich zastánce nepříjemným, ba dokonce trapným 

vyústěním celé kauzy. Na druhé straně rakouská bulvární média se tématem 

nepřestala zaobírat ani po zrušení sankčních opatření a čtenářům předkládala obraz 

pronásledovaného Rakouska, novou tezi o Rakousku jakoţto oběti a rozvíjela 

nejrůznější konspirační teorie. Nejčtenější rakouský deník Neue Kronen Zeitung se 

dokonce odklonil od své dřívější podpory velké koalice (SPÖ˗ÖVP) a začal být 

solidární s černomodrou koalicí ÖVP˗FPÖ, čímţ posiloval podporu pro Schüsselovu 

vládu také v rámci rakouské společnosti, coţ jistě nebylo záměrem čtrnácti členských 

států ve chvíli, kdy se rozhodly uvalit na Rakousko sankce.
248
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Závěr 

 Hlavním cílem této práce bylo aplikovat konstruktivistickou teorii na případ 

uvalení sankcí čtrnácti členskými státy Evropské unie na Rakousko z důvodu účasti 

pravicové FPÖ Jörga Haidera v rakouské spolkové vládě. Členské státy Evropské 

unie odůvodnily svůj krok obavami z ohroţení společných hodnot a demokratického 

vývoje Unie právě skrze FPÖ. Tato práce se však pokusila dokázat, ţe ačkoli lze 

Haiderovu FPÖ v některých aspektech označit jako extrémně pravicovou politickou 

stranu se silně populistickou rétorikou, jejím záměrem nebylo vystupovat proti 

společným hodnotám EU či dokonce demokracii, ale spíše proti tradičním strukturám 

na rakouské politické scéně, které se zde etablovaly po konci druhé světové války 

(velká koalice či propojení politiky s hospodářstvím).  

 Byla tedy potvrzena hypotéza, ţe členské státy Evropské unie chybně 

vyhodnotily vliv Haiderovy FPÖ na demokratický vývoj Rakouska a samotné 

Evropské unie, když tvrdily, že účastí FPÖ v rakouské spolkové vládě jsou ohroženy 

unijní demokratické hodnoty. Jedním z hlavních argumentů pro přijetí této hypotézy 

byla skutečnost, ţe nikoli izolace, ale naopak aktivní účast FPÖ na rakouské 

politické scéně a její následné zahrnutí do vládní koalice a s tím spojená odpovědnost 

deradikalizovaly její tolik kritizované postoje a názory, a sniţovaly tak moţný 

potenciál Svobodných pro ohroţení rakouské demokracie či projektu evropské 

integrace. Je moţné vysledovat několik faktorů, které k tomu přispěly. Zaprvé to byl 

fakt, ţe vládní koalice byla vedle FPÖ tvořena také ÖVP, tedy tehdy nejvíce 

proevropskou stranou na rakouské politické scéně, coţ vyvaţovalo moţné 

protievropské postoje FPÖ. Dále je důleţité si uvědomit, ţe rozhodnutí rakouské 

vlády byla podmíněna jednomyslností, a tedy i kdyţ ministři za Svobodné mohli 

jednat obstrukčně, nebylo moţné, aby sami prosadili nějaké radikální kroky. Za třetí 

je pak nutné poznamenat, ţe jakákoli ústavní změna vyţaduje v Rakousku 

dvoutřetinovou parlamentní většinu, kterou ale koalice ÖVP˗FPÖ nedisponovala 

(zásadní změna rakouské ústavy, jako například zrušení neutrality, musí dokonce být 

schválena v referendu). V neposlední řadě funguje v Rakousku velmi rozsáhlý 

systém sociálního partnerství, v rámci kterého jsou konzultovány vládní návrhy. 

Všechny výše zmíněné skutečnosti tedy fungovaly jako jakási pojistka proti moţným 

neţádoucím aktivitám FPÖ. Podle zkušeností s účastí FPÖ v rakouské vládě mezi 

léty 1983˗1986 bylo navíc moţné předpokládat, ţe strana začne voličskou podporu 
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spíše ztrácet, a to jak od těch, kteří ji dříve volili jako čistě protestní stranu, ale také 

od těch, kteří budou pravděpodobně zklamáni tím, ţe nebyla schopna dodrţet sliby 

učiněné v době, kdy se nacházela v opozici.
249

  

 Mimo to neměly členské státy ţádné důkazy o tom, ţe by rakouská spolková 

vláda, ač s účastí pravicové FPÖ, porušovala demokratické principy a hodnoty 

Evropské unie. Zde je však opět nutné připomenout, ţe ideologie samotné FPÖ 

s předsedou Jörgem Haiderem vţdy nekorespondovala se všemi demokratickými 

normami tak, jak byly popsány výše.
250

 Tato práce se zaměřila na tři významné 

demokratické hodnoty obsaţené v unijních listinách a na jejich reflexi skrze 

Haiderovu FPÖ. Zaprvé se jednalo o demokracii. FPÖ pod Haiderovým vedením se 

nevymezovala negativně vůči demokracii jako takové, ale vůči její zastupitelské 

podobě. Jednou z hlavních ambicí FPÖ totiţ byla transformace rakouského 

politického systému zaloţeného na dvou největších politických stranách (ÖVP, SPÖ) 

a sociálním partnerství směrem k přímé demokracii, a tím pádem minimalizaci 

oblastí, na které dosud dohlíţel stát. Dále jsem se pokusila objasnit vztah FPÖ a 

jejího předsedy Haidera ke svobodě. FPÖ ani Haider sice nepopírali osobní svobodu 

kaţdého jedince, nicméně pouze v nedělitelné souvislosti s národním původem 

člověka, a bojovali tak proti přílivu imigrantů i stávajícím menšinám. Postoj FPÖ 

k cizincům úzce souvisí s dodrţováním lidských práv, která jsou třetí oblastí, jíţ jsem 

se v rámci reflexe demokratických hodnot skrze FPÖ zabývala. Zde se skutečně 

prokázala nekompatibilita idejí FPÖ s demokratickými principy Evropské unie 

zakazujícími jakoukoli formu diskriminace.        

 FPÖ tedy opravdu vykazovala jisté znaky pravicového extremismu 

odporujícího demokratickým hodnotám Evropské unie, nicméně účastí v rakouské 

spolkové vládě byly tyto znaky potlačeny. Argumentace členských států obhajujících 

oprávněnost uvalení sankcí tak byla zaloţena zejména na prohlášeních Jörga Haidera 

či několika dalších členů jeho strany, která však nebyla nikterak masově rozšířena a 

ani následována ţádnými protiprávními činy, ale naopak byla, jak jiţ bylo řečeno, 

s vidinou moţné větší participace na politickém ţivotě v Rakousku mírněna. Navíc 

nelze opomenout, ţe FPÖ se přihlásila k vládnímu prohlášení podepsanému předsedy 

obou koaličních stran, skrze které se vláda zavázala k dodrţování demokratických 

principů Evropské unie, k jejímu prohlubování i východnímu rozšíření, tedy 
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k zásadám, které měly být podle čtrnácti členských států EU účastí FPÖ v rakouské 

vládě ohroţeny. Členské státy měly tedy situaci spíše monitorovat a zasáhnout aţ ve 

chvíli, kdy by došlo k reálnému porušení pravidel EU, nikoli ve chvíli, kdy se pouze 

domnívaly, ţe by taková situace mohla eventuálně nastat. 

 Zároveň se snahou potvrdit výše uvedenou hypotézu hledala tato práce 

odpověď na s hypotézou úzce související výzkumnou otázku, a to, zda bylo zahrnutí 

FPÖ do rakouské vládní koalice skutečně reálným nebezpečím pro společné hodnoty 

Evropské unie a její další demokratický vývoj, či zda ochrana těchto hodnot nebyla 

pouze záminkou k uvalení sankcí, které mělo ve skutečnosti sloužit k prosazení 

vlastních zájmů vrcholných politických představitelů některých členských států Unie. 

Pro zpracování výzkumné otázky byl vyuţit koncept autorů Marche a Olsena, kteří 

se zabývali skutečnými motivy aktérů k jejich jednání. Podle těchto autorů můţe být 

na jedné straně jednání aktérů motivováno tzv. logikou vhodnosti (konstruktivistický 

koncept), která předpokládá, ţe při zvaţování svého chování se aktéři ptají na 

vhodnost jednotlivých alternativ jednání z hlediska své sociální role. Na druhé straně 

pak mohou být aktéři motivováni tzv. logikou výhodnosti (racionalistické přístupy), 

která počítá s tím, ţe aktéři ve svém jednání vycházejí z kalkulace svého 

individuálního uţitku.
251

 Na základě závěrů, které přinesla tato práce, lze 

konstatovat, ţe v případě uvalení sankcí na Rakousko je moţné vypozorovat 

uplatnění obou zmíněných logik. Bez existence společné unijní normy 

předpokládající snahu bránit evropské hodnoty a demokratické principy a budující 

tak společnou identitu členských států EU by jen těţko došlo ke konsensu v dosud 

ojedinělém případě uvalení sankcí na jeden z členských států Unie. Totiţ také státy, 

které se zpočátku zdráhaly přistoupit k sankčním opatřením, se k nim nakonec 

připojily, a to zejména z toho důvodu, ţe od nich bylo očekáváno naplnění jejich 

sociální role v rámci jejich společenství (Evropské unie), tedy obrana společných 

norem, hodnot a idejí zakládajících společnou identitu (uplatnění logiky vhodnosti). 

Nicméně stále se rozvíjející společná identita EU nemohla jako jediná zapříčinit 

samotné uvalení sankcí, jejich povahu a především způsob, jakým byly 

implementovány. To vše lze přisuzovat zejména individuálním zájmům vrcholných 

představitelů některých členských států na jejich domácí politické scéně (uplatnění 

logiky výhodnosti). Největší zastánci sankcí, především političtí představitelé 
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Francie a Belgie, se totiţ obávali obdobného vývoje jako v Rakousku (vzestup 

pravicových sil) také ve svých zemích, a prosazením tvrdého postupu vůči svému 

evropskému partnerovi se proto takovému vývoji, který by zřejmě vedl 

k marginalizaci jejich politického vlivu, snaţili zabránit.  
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Summary 

 The Master thesis EU sanctions against Austria in 2000 in the context of the 

position of Austria in the European Union. Application of constructivist theory on the 

case tried to analyse the Austrian case from the constructivist perspective. The thesis 

attempted to verify the hypothesis that the Member States of the European Union 

wrongly assessed the impact of Haider's FPÖ on the Austrian democratic 

development and the European Union itself, claiming that the participation of the 

FPÖ in the Austrian federal government was jeopardizing its democratic values. In 

fact there was no evidence for this allegation despite the nature of the FPÖ which 

was confirmed as being far-right in some aspects (for instance its xenophobia). It has 

been shown that the participation of the FPÖ in the Austrian government (rather than 

its isolation, which might have led to even bigger support) was in a certain way a 

guarantee that democracy and the common values of the European Union would be 

upheld.  

 Furthermore the thesis tried to answer the question whether the inclusion of 

the FPÖ in the governmental coalition had posed a real danger for the common 

values of the European Union and its future democratic development or if the 

protection of these values had been a mere pretext for the imposition of sanctions 

which in fact should have served the interests of top political leaders of certain 

Member States. In order to answer this question the concept of James March and 

Johan Olsen describing the motives of actors for their actions was used. It was 

proved that individual interests of certain Member States played an important role 

concerning the form and way in which the sanctions were imposed (the rationalist 

logic of consequences) although common norms and an effort to protect democratic 

values of the EU were essential for the joint decision to intervene in the Austrian 

case (the constructivist logic of appropriateness).   
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Vymezení tématu 

Sankce Evropské unie proti Rakousku uvalené začátkem roku 2000 byly 

Evropskou unií oficiálně zdůvodněny očekávaným sloţením vládní koalice s účastí 

strany Svobodných (FPÖ) po parlamentních volbách konaných v Rakousku 

koncem roku 1999. Členské státy Evropské unie tak vyjádřily obavy z politického 

extremismu a protievropsky naladěného Rakouska, a chtěly tak také ukázat svou 

připravenost bránit evropskou demokracii a vzájemnou toleranci. K sankcím 

diplomatické povahy se nakonec připojilo všech čtrnáct členů Evropské unie, ale 

přesto neměly sankce dlouhého trvání. Po ustavení tzv. rady moudrých (tří právních 

odborníků a evropských politiků) měl být vypracován návrh řešení, o němţ by pak 

rozhodl Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Ten nakonec rozhodl ve 

prospěch Rakouska. 

 Ve své diplomové práci se tedy budu věnovat období spojenému s uvalením 

sankcí, konkrétně událostem, které uvalení sankcí předcházely, tj. volbám do 

Národní rady z října 1999, dále pak povolebním vyjednáváním a jejich výsledkům, 

samotnému uvalení sankcí (argumentací jednotlivých členských států Evropské unie, 

typu sankcí apod.), době trvání sankcí a jejich dopadu na Rakousko i Evropskou unii, 

a v neposlední řadě také jejich odvolání a důvodům, proč k němu došlo. To vše se 

pokusím zasadit do kontextu postavení Rakouska v Evropské unii. Budu zkoumat, 

zda mělo Rakousko jiţ dříve problémy ve vztahu k Evropské unii či jednotlivým 

členským státům, které by mohly nasvědčovat tomu, ţe dojde k uvalení sankcí, zda 

například Evropská unie podnikla nějaké kroky proti zemím, ve kterých se podobně 

jako v Rakousku prosazoval politický extremismus. Dále se soustředím také na to, 

zda uvalení sankcí zanechalo ve vztahu Rakousko – Evropská unie a její jednotlivé 

členské státy negativní stopy, které ovlivňovaly vzájemný vztah i po jejich odvolání. 

Ve své práci budu také reflektovat veřejné mínění v Rakousku i ostatních členských 

státech Evropské unie, a to skrze výzkumy veřejného mínění i reakce v médiích.  

 

Zdůvodnění výběru a významu zvoleného tématu 

Uvalení sankcí, ačkoli „pouze“ diplomatických, proti svému vlastnímu 

členovi se v historii členských států Evropského společenství/Evropské unie nikdy 

předtím a ani potom jiţ neopakovalo. Uvalení sankcí proti Rakousku v roce 2000 

tedy bylo jedinečným počinem Evropské unie a zejména všech jejích tehdejších 

čtrnácti členů, kteří se k sankcím bilaterální povahy připojily. Tato skutečnost si 
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proto zaslouţí značnou pozornost a kritické posouzení, zda se jednotlivé členské 

státy a Evropská unie jako celek zachovala správně (otázka, zda se v jiných 

členských zemích Evropské unie neprojevovaly podstatně horší nacionalistické 

tendence – Francie, Belgie, Španělsko), a zda bylo vytvoření vládní koalice Lidovou 

stranou a stranou Svobodných skutečně reálným nebezpečím pro jednotu a společné 

hodnoty Evropské unie a její další demokratický vývoj (otázka skutečného vlivu 

vůdce Svobodných Jörga Haidera na oficiální směřování rakouské zahraniční 

politiky a postoje Rakouska v rámci Evropské unie). 

 Domnívám se, ţe tento případ vzhledem k jeho jedinečnosti, si zaslouţí 

pozornost nejen jako krátkodobá etapa ve vývoji vztahu Rakouska a Evropské unie, 

ale jako významný úsek v rakouských dějinách i v dějinách samotné EU. Čeští autoři 

se však tomuto problému zatím nevěnovali do hloubky (sankce Evropské unie proti 

Rakousku bývají většinou jen podkapitolou ve studiích věnovaných jinému problému 

nebo obecně rakouským dějinám), a právě proto bych se chtěla tomuto tématu 

podrobněji věnovat. 

 

Výzkumné otázky 

Cílem mé diplomové práce by mělo být zhodnocení zkoumaného jevu, tedy 

zhodnocení oprávněnosti uvalení sankcí členy Evropské unie proti Rakousku. Budu 

zkoumat a hodnotit to, zda rakouský vnitropolitický vývoj (účast FPÖ ve vládní 

koalici) mohl mít negativní důsledky pro budoucí fungování a vývoj Evropské unie, 

tj. zda byly sankce oprávněné. Během výzkumu se budu snaţit hledat odpověď na 

několik otázek. Tou hlavní bude otázka: 

Bylo zahrnutí FPÖ do rakouské vládní koalice skutečně reálným nebezpečím pro 

společné hodnoty Evropské unie a její další demokratický vývoj? 

Dále se budu zabývat otázkami, které s hlavní výzkumnou otázkou úzce souvisí: 

Jak (a zda vůbec) změnila epizoda sankcí vztah Evropské unie a Rakouska? 

Jaký vliv mělo uvalení sankcí na vnitřní politiku Rakouska? 

Co z případu uvalení sankcí vyplynulo pro samotnou Evropskou unii a její jednotlivé 

členské státy? 

Jak byl rakouský vývoj a následné uvalení sankcí nahlíţeno v jednotlivých členských 

státech Evropské unie a evropském tisku (zvláště rakouském, německém a 

britském)? 
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Hypotéza 

Předpokládanou hypotézou mé diplomové práce, kterou se během výzkumu budu 

snaţit potvrdit, je hypotéza:  

„Členské státy Evropské unie přecenily vliv Haiderovy FPÖ na zahraniční 

směřování rakouské politiky, potažmo její vliv na demokratický vývoj Evropské 

unie.“ 

 

Předpokládaná metoda zpracování tématu 

Má diplomová práce by měla být teoreticko-empirickou studií a jejím cílem 

bude zhodnocení jevu souvisejícího s výše uvedenou hypotézou. Pokusím se tedy 

potvrdit (či případně vyvrátit) tezi, ţe členské státy Evropské unie přecenily vliv 

Haiderovy FPÖ na zahraniční směřování rakouské politiky, potaţmo její vliv na 

demokratický vývoj Evropské unie. Bude proto nutné stanovit si určité koncepty 

zkoumající a zabývající se pojmem demokracie, potaţmo demokratický vývoj 

v rámci Evropské unie, který úzce souvisí se základními hodnotami EU a společnou 

identitou jejích členských států. Identitou aktérů a jejich sdílenými 

idejemi/hodnotami/normami se podrobně zabývá konstruktivistická teorie, která by 

se proto měla stát základem a hlavní linií mého výzkumu i samotné diplomové práce. 

Konstruktivistická teorie bude základem zejména pro hlavní výzkumnou otázku, 

respektive hypotézu, kdy budu zkoumat především důvody členských států pro 

uvalení sankcí proti Rakousku (argumentace členských států zaloţená na ochraně 

sdílených idejí a hodnot, potaţmo společné identity Evropské unie).   

 Jako normy Evropské unie stanovím základní demokratické principy 

(oddělení moci, základní svobody, jako například svoboda vyjadřování, 

shromaţďování aj., rovnost před zákonem apod.) a také lidská práva související 

například s právy a ochranou menšin. Na základě těchto konceptů (především 

koncept oprávněnosti uvalení sankcí v souvislosti s ne/dodrţováním demokratických 

principů a lidských práv FPÖ, a s tím spojené případné ohroţení demokratického 

vývoje Evropské unie) budu zkoumat, zda společná identita Evropské unie s jejími 

demokratickými normami měla natolik silný vliv, ţe „přiměla“ všechny členské státy 

k tomu, ţe se připojily k uvalení sankcí proti Rakousku, nebo zda se jednalo spíše o 

individuální zájmy kaţdého členského státu, které byly důvodem pro připojení se 

k sankcím (zda mohlo mít vliv to, jaké mělo Rakousko vztahy s ostatními členskými 

státy, do jaké míry byly podporovány ideje Evropské unie napříč členskými státy 
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apod.). Otázku upřednostnění společné/sdílené identity nebo naopak individuálních 

zájmů, tedy buď příklon ke konstruktivistické logice vhodnosti nebo naopak 

k racionalistické logice výhodnosti, budu zkoumat právě na případu uvalení sankcí 

proti Rakousku v roce 2000. Zároveň se soustředím na uplatňování těchto společně 

sdílených norem v Rakousku a na to, zda FPÖ v čele s Jörgem Haiderem nějakým 

způsobem tyto normy odmítala či dokonce porušovala, a zda tak skrze zahrnutí FPÖ 

do rakouské vládní koalice mohlo v budoucnosti dojít k ohroţení demokratických 

principů a lidských práv také na unijní úrovni, coţ by členské státy opravňovalo k tak 

závaţnému kroku, jakým bylo uvalení sankcí.  

 V souvislosti s výše uvedenou hypotézou a výzkumnými otázkami 

předpokládám, ţe samotný případ uvalení sankcí proti Rakousku budu zpracovávat 

na základě metody tzv. policy-analysis, tedy kombinací analytického a 

deskriptivního postupu. O deskripci se bude jednat v případě přiblíţení problematiky 

vnitropolitického vývoje Rakouska, o analýzu pak v případě samotného uvalení 

sankcí, kdy se pokusím analyzovat postup jednotlivých členských států Evropské 

unie, jejich důvody pro připojení se k sankcím (zmíněná otázka společné identity či 

preferování individuálních zájmů – logika vhodnosti či výhodnosti), další vývoj 

během platnosti sankcí, ale také se soustředím na postoj samotné Evropské unie. 

 

Předpokládaná struktura a osnova práce 

Výzkum pro mou diplomovou práci bude probíhat na několika rovinách a 

bude teoreticky ukotven v konstruktivistické teorii, kterou vyuţiji zejména pro 

výzkum základních hodnot Evropské unie a společnou identitu jejích členských států, 

to znamená, ţe se do práce promítne především v souvislosti s uváděnými důvody 

pro uvalení sankcí proti Rakousku. 

Za prvé bude výzkum probíhat na rovině diplomatické, tedy zahraničně politické. Na 

této úrovni se budu zabývat zahraniční politikou Rakouska, případně také zahraniční 

politikou ostatních členských států a jejich vzájemným vztahem. 

Za druhé se bude jednat o rovinu vnitropolitickou, tedy o vnitřní vývoj Rakouska a 

také ostatních členských států, tzn. jaké měly důvody pro uvalení sankcí 

(individuální zájmy nebo společné identita jakoţto členských států Evropské unie). 

Za třetí pak bude výzkum probíhat na úrovni samotné Evropské unie, to znamená, ţe 

se budu blíţe věnovat vztahu Evropské unie k Rakousku, vlivem jejích institucí na 

vnitropolitický vývoj Rakouska, právní ukotvení uvalení sankcí proti Rakousku, 
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jejich charakteru a reálnému průběhu, a následnému odvolání a zdůvodnění tohoto 

kroku. 

 

1. Úvod 

• vymezení tématu, zdůvodnění výběru tématu 

• metodologie (policy-analysis a zdůvodnění vyuţití konstruktivistické teorie) 

• rozbor literatury 

• výzkumné otázky a hypotéza  

2. Stať 

• základní hodnoty Evropské unie 

 - pojem demokracie a demokratické hodnoty 

 - demokracie a Evropská unie 

 - charakteristika základních hodnot EU 

 - jejich ukotvení a prosazování v institucích EU, v dokumentech, v jednotlivých 

členských státech 

• sociální konstrukce evropské identity 

 - otázka existence evropské identity a identity EU 

 - otázka evropeizace národních identit 

• Rakousko: fenomén Haider 

 - vliv Jörga Haidera na rakouskou vnitřní i zahraniční politiku 

 - vztah FPÖ k Evropské unii 

 - FPÖ a politika lidských práv, populismu, rasismu – otázka sdílení společných 

hodnot EU 

• Sankce Evropské unie proti Rakousku: obavy vs. realita (hlavní výzkumná otázka: 

do jaké míry ovlivnila uvalení sankcí obava členských států o zachování evropských 

hodnot a společné identity) 

 - vztah Rakouska a Evropské unie, potaţmo přístup Evropské unie k extremistickým      

   politickým stranám v jiných členských státech 

 - vnitropolitický vývoj, který vedl k uvalení sankcí 

 - vyjednávání o uvalení sankcí 

 - důvody pro uvalení sankcí (přístup v jednotlivých členských státech: individuální 

zájmy nebo ochrana společných evropských hodnot – logika výhodnosti či logika 

vhodnosti) 
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 - povaha sankcí, jejich právní ukotvení, průběh sankcí a jejich odvolání 

 - konkrétní důsledky pro Rakousko a Evropskou unii 

 - reflexe a přístup k sankcím v ostatních členských státech 

3. Závěr 

• co komu sankce přinesly, případně koho poškodily 

 - vztah členských států Evropské unie a Rakouska po zrušení sankcí  

• zhodnocení oprávněnosti uvalení sankcí (FPÖ ve vládní koalici jako reálné 

nebezpečí pro základní hodnoty a demokratický vývoj Evropské unie?) 

• potvrzení či vyvrácení hypotézy 
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