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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá postojem spolkové země Bavorsko ke vstupu České republiky do 

Evropské unie a srovnává ho s postojem Spolkové republiky Německo. Práce nejprve na základě 

sekundární literatury objasňuje postoje SRN k východnímu rozšíření a konkrétně ke vstupu ČR do 

EU, posléze podává přehled o bavorské zahraniční politice, o jeho postoji k východnímu rozšíření a 

o česko-bavorských vztazích po roce 1989. Ve své analytické části na základě vyjádření bavorských 

politiků stanovuje témata relevantní pro Bavorsko v souvislosti se vstupem ČR do EU a následně 

popisuje postoje Bavorska ohledně dvou vybraných témat – historických otázek a hospodářských 

vlivů vstupu ČR do EU na Bavorsko, především na jeho příhraniční regiony. V poslední části práce 

jsou srovnávány postoje Bavorska a Spolku v těchto a částečně i v jiných oblastech. 

Abstract 

The present bachelor thesis deals with the attitude of the Free State of Bavaria to the accession of 

the Czech Republic to the European Union and compares it with the attitude of the Federal 

Republic of Germany. First the thesis explains attitudes of the Federal Republic on the basis of 

secondary literature, then it gives an overview of Bavarian foreign policy, its attitude towards the 

eastern enlargement and of the Czech-Bavarian relations after 1989. In its analytic part the thesis 

identifies topics relevant to Bavaria in the context of EU-accession of the Czech Republic. Then it 

describes the Bavarian attitude towards two selected topics, which are historical issues and 

economic effects of the Czech accession to the EU on Bavaria and especially on its border regions. 

In the last part the thesis compares Bavarian and German attitudes in the aforementioned as well 

as in other areas. 
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Úvod 
Vstup České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) 1. května 2004 byl pro ČR velmi důležitým 

krokem, stejně jako bylo východní rozšíření důležitým krokem pro EU. Téměř okamžitě po 

sametové revoluci se vstup do EU stal pro českou politickou reprezentaci primárním 

zahraničněpolitickým cílem a na evropské úrovni bylo východní rozšíření po pádu železné opony 

vnímáno také jako historicky podmíněná nutnost, jako velká událost, která dříve nebo později 

znovusjednotí Evropu po jejím padesát let trvajícím rozdělení. Pod rouškou tohoto velkého 

historického kroku a pro západoevropské státy do jisté míry také úkolu se ovšem skrývaly různé 

motivy pro podporu nebo naopak pro odmítání, nebo alespoň odkládání východního rozšíření. 

Staré členské státy se také z různých objektivních nebo subjektivních důvodů nestavěly ke všem 

kandidátským zemím stejně, ale v různých fázích jednání upřednostňovaly některé státy před 

jinými. 

Roli jednoho z „motorů“ východního rozšíření zastávala z různých důvodů Spolková republika 

Německo (SRN), která při jednáních o budoucím vstupu do EU podporovala především své dva 

sousedy – Polsko a Československo, později ČR. 

Německo ovšem nebylo v této roli unitárním aktérem. Tato práce se bude zabývat postoji jedné 

z německých spolkových zemí – Svobodného státu Bavorsko ke vstupu ČR do EU. Volba Bavorska 

není náhodná - Bavorsko patří k největším, ekonomicky nejvyspělejším a politicky nejsilnějším 

spolkovým zemím SRN a usiluje o vlastní zahraniční politiku nezávislou na Spolku. Kromě toho jde 

o zemi, která má 357 km dlouhou hranici s ČR a také dlouhou společnou historii. Vztahy Bavorska 

a ČR jsou navíc výrazně ovlivňovány existencí a politickým působením sudetských Němců 

v Bavorsku. Tyto faktory zaručují, že česko-bavorské vztahy, a tedy i postoje Bavorska ke vstupu 

ČR do EU budou do určité míry nezávislé na politice Spolku. 

Tato bakalářská práce bude vnitřní případovou studií. Bude se zabývat postoji Bavorska ke vstupu 

ČR do EU, a to především postoji bavorských oficiálních politických představitelů. Cílem práce je 

určit, které oblasti byly Bavorskem v souvislosti vstupu ČR do EU vnímány jako problematické, a 

v těchto oblastech analyzovat bavorské postoje. Tyto postoje budou zkoumány v širším rámci 

spolkové politiky a cílem bude také určit odlišnosti bavorských postojů od postojů spolkové vlády 

a příčiny těchto rozdílů.  

Aby bylo možné postoje Bavorska hlouběji analyzovat, je potřeba je zasadit do širšího kontextu. 

Proto se bude první kapitola zabývat širším rámcem východního rozšíření a také postoji SRN 

k němu. Důraz bude kladen na postoj SRN ke vstupu ČR do EU, aby bylo možné s ním následně 

porovnat postoje bavorské. Roli SRN jako „advokáta“ východního rozšíření se věnuje množství 

literatury, za zmínku stojí především dizertační práce Martina Jeřábka Deutschland und die 

Osterweiterung der Europäischen Union, která také v roce 2011 vyšla jako kniha (Martin Jeřábek, 

Deutschland und die Osterweiterung der Europäischen Union, mit einem Vorwort von Günter 

Verheugen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2011.) 

Cílem druhé kapitoly bude objasnit roli Bavorska v zahraniční politice SRN. Podle Základního 

zákona (Grundgesetz, GG) je zahraniční politika v SRN záležitostí Spolku, přesto existují určité 

způsoby, jimiž se i spolkové země mohou v zahraniční politice prosazovat. Bavorsko je v této 

oblasti jednou z nejaktivnějších spolkových zemí a jeho zahraniční politika má jistá specifika, která 

budou rovněž objasněna. Druhá kapitola také shrne postoj Bavorska k východnímu rozšíření a 



11 

podá stručný přehled česko-bavorských vztahů. Monografií důležitou pro tuto část práce je kniha 

Martina Hüblera o evropské politice Bavorska. (Martin Hübler, Die Europapolitik des Freistaates 

Bayern: Von der Einheitlichen Europäischen Akte bis zum Amsterdamer Vertrag. München: Hanns 

Seidel Stiftung, 2002.). 

Třetí kapitola bude kapitola analytická. Jejím cílem bude určit oblasti, které byly Bavorskem 

vnímány jako problematické vzhledem k vstupu ČR do EU a poté stanovit, jaké byly postoje 

Bavorska v těchto oblastech. Práce se bude snažit objasnit, čím byly tyto bavorské postoje 

formovány a do jaké míry se odlišovaly od postojů SRN na spolkové úrovni.  

Vzhledem k rozsahu práce není možné analyzovat primární zdroje jak na spolkové, tak na 

bavorské úrovni. Zatímco o postojích SRN ke vstupu ČR do EU existuje dostatečné množství 

literatury, která bude také použita v první kapitole práce, pro analýzu bavorských postojů bude 

použito primárních zdrojů, a to především: 

- vládních prohlášení ministerského předsedy Edmunda Stoibera na půdě bavorského 

zemského sněmu a následných diskusí v plénu 

- vládních prohlášení bavorského ministra pro spolkové a evropské záležitosti Reinholda 

Bockleta a následných diskusí 

- záznamů ostatních diskusí, které probíhaly v bavorském zemském sněmu a týkaly se 

východního rozšíření, případně přímo vstupu ČR do EU - jedná se především o odpovědi 

bavorské vlády na interpelace opozičních poslanců 

- volebních programů Křesťansko-sociální unie (Christlich-soziale Union in Bayern, CSU) pro 

volby do zemského sněmu a do Evropského parlamentu (EP) 

- projevů E. Stoibera na pravidelně se konajících sudetoněmeckých dnech 

(Sudetendeutsche Tage, SdT) 

Bavorský zemský sněm má velmi obsáhlé internetové stránky, které obsahují rovněž archiv 

protokolů z plenárních zasedání a jiných dokumentů sněmu (dostupné z: 

http://www.bayern.landtag.de/cps/rde/xchg/landtag/x/-/www1/441.htm). Dá se v něm 

vyhledávat jak podle data nebo čísla dokumentu, tak pomocí fulltextového vyhledávání a je pro 

tuto práci jedním z nejzásadnějších zdrojů.  

Cílem práce je analýza pouze oficiálních bavorských postojů, tedy především postojů předních 

bavorských představitelů (především ministerského předsedy E. Stoibera a jeho ministrů) a 

postojů vládnoucí CSU. Práce se nezabývá postoji bavorské opozice. Z nevládních aktérů bude 

určitý prostor věnován pouze Sudetoněmeckému krajanskému sdružení (Sudetendeutsche 

Landsmannschaft, SdL), a to pro jeho úzké sepětí s vládnoucí CSU. 

Časově se práce bude zabývat obdobím od roku 1996, kdy ČR podala oficiální přihlášku do EU, 

do jejího přijetí 1. května 2004. V potaz mohou být vzata i některá vyjádření z pozdějšího období, 

která mají vzhledem ke vstupu ČR do EU hodnotící charakter.  
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1 Vstup České republiky do Evropské unie: širší rámec východního 

rozšíření a role SRN 

1.1 Pád železné opony a „návrat do Evropy“ 

S pádem komunistických režimů ve východoevropských státech došlo nejen k dalekosáhlým 

změnám v Evropě, ale i ke změně celého světového uspořádání. Prakticky od konce druhé světové 

války byl svět rozdělen na dva nepřátelské bloky, které se odlišovaly jak politickým, tak 

ekonomickým systémem a které často stály na pokraji vzájemné války. Hranice mezi těmito bloky 

byla nejostřejší právě v Evropě, kde spolu přímo sousedily na jedné straně komunistické státy více 

či méně ovládané Sovětským svazem a na straně druhé demokratické státy s liberální tržní 

ekonomikou.  

Proto se pád tzv. železné opony nejvíce projevil právě na starém kontinentě. Kromě 

demokratických revolucí na podzim 1989 patřilo k dalším důležitým změnám na mezinárodní 

scéně znovusjednocení SRN na podzim roku 1990 a také rozpad Sovětského svazu na konci roku 

1991. Tyto události nastartovaly velké změny ve státech bývalého východního bloku. Cílem nových 

vlád v tehdy čerstvě postkomunistických zemích byla především demokratizace, transformace 

hospodářství ve fungující tržní ekonomiky a v neposlední řadě tzv. „návrat do Evropy“, tedy 

začlenění těchto zemí do západoevropských struktur, především do Severoatlantické aliance 

(North Atlantic Treaty Organisation, NATO) a do Evropských společenství (ES).1 Například 

v programu druhé Klausovy vlády z roku 1996 bylo členství v EU označeno jako logické završení 

úsilí ČR se plně integrovat mezi evropské demokratické země.2 

Na počátku 90. let bylo ovšem na pořadu dne spíše prohlubování evropské integrace (budování 

jednotného trhu a příprava na zavedení jednotné měny) než její rozšiřování na východ.3 

Zahraničněpolitická pozornost byla upřena směrem ke kandidátským zemím Rakousku, Finsku 

a Švédsku. Uvnitř evropské dvanáctky nepanovala v tomto ohledu navíc jednota - zatímco 

například Francie a SRN prosazovaly prohlubování evropské integrace a postupné ustanovení 

politické unie, jiné země v čele s Velkou Británií byly proti a prosazovaly v první řadě rozšiřování 

ES. Svou roli zde sehrál i strach z německé hegemonie v Evropě, která by se podle některých 

názorů v případě realizace politické unie mohla snáze projevit.4 Nakonec se realitou stalo v krátké 

době po sobě jak prohloubení integrace (vstup Maastrichtské smlouvy v platnost 1. 11. 1993), tak 

její rozšíření (k 1.1 1995 vstoupily do EU tři výše zmiňované země).  

Prvním konkrétním krokem vstříc východnímu rozšíření byl summit v Kodani v červnu 1993, který 

určil konkrétní podmínky vstupu do EU (tzv. kodaňská kritéria). Kromě kompletního přijetí 

                                                           
1
 O Evropských společenstvích mluvíme od roku 1967, kdy vešla v platnost tzv. Slučovací smlouva, 

do 1. 11. 1993, kdy Maastrichtskou smlouvou vznikla Evropská unie. 
2
 David Müller, „Cesta České republiky do Evropské unie," in Cesta České republiky do Evropské unie, ed. 

Hynek Fajmon (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004), 29. 
3
 Pavel Černoch, „Česká integrační politika,“ in Zahraniční politika České republiky 1993-2004. Úspěchy, 

problémy a perspektivy, eds. Otto Pick, Vladimír Handl et al. (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004.), 15. 
4
 Dagmar Moravcová, „Německá politika v kontextu mezinárodně politických změn po konci studené války: 

malí sousedé ve sjednocující se Evropě,“ in Evropská politika sjednoceného Německa 199 –1999, eds. 
Dagmar Moravcová, Běla Plechanová, Jan Kredl (Praha: Institut pro středoevropskou politiku a kulturu, 
2000), 37. 
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evropského acquis určil jako další nutné podmínky pro vstup fungující demokracii 

a konkurenceschopné tržní hospodářství.5 

1.2 Vstup do Evropské unie jako cíl české zahraniční politiky 

Mezi postkomunistické státy toužící po tzv. „návratu do Evropy“ patřilo samozřejmě i tehdejší 

Československo. Po listopadu 1989 se pro něj vstup do ES/EU stal zahraničněpolitickou prioritou 

číslo jedna. Členství bylo vnímáno jako dovršení politické a ekonomické transformace, ES a 

posléze EU byly vnímány jako prostředek k získání vysoké ekonomické úrovně a jako prestižní 

organizace evropských demokratických zemí. Už méně byly vnímány povinnosti, které 

z přistoupení k ES/EU vyplývaly.6 Dá se říci, že první období cca do roku 1993 bylo 

charakterizováno nekritickým nadšením a provázeno také všeobecně malou informovaností 

československých elit o fungování ES.7 Vystřízlivění pro středoevropské státy znamenaly asociační 

dohody, které neobsahovaly žádný závazek budoucího členství, a také to, že ES tvrdě hájilo i své 

ekonomické zájmy a odmítalo na svůj trh pustit konkurenceschopné výrobky ze střední Evropy.8 

Asociační smlouva ES a Československa, tzv. evropská dohoda, byla podepsána 13. prosince 1991, 

ale k její ratifikaci z důvodu rozpadu Československa nikdy nedošlo. Vláda Václava Klause tak od 

začátku roku 1993 vyjednávala novou asociační dohodu, která byla podepsána 4. října 1993 a 

vstoupila v platnost 1. února 1995.9 V české vládě ovšem v této době převládaly spíše 

euroskeptické (podle jejich protagonistů euro-realistické) postoje podobné těm, které v té době 

prosazovala vládnoucí konzervativní strana ve Velké Británii. To se projevilo i na tom, že žádost o 

členství podala ČR oficiálně až v lednu 1996, dva roky poté, co tak učinilo např. Polsko nebo 

Maďarsko.10 

V červenci 1997 zveřejnila Evropská komise (EK) tzv. Agendu 2000, ve které doporučila zahájit s ČR 

přístupová jednání. ČR byla jedním ze šesti států tzv. lucemburské skupiny11, které byly 

považovány za schopné vstoupit do EU ve velmi blízké době. Od tohoto roku začalo intenzivní 

jednání mezi EU a ČR – EK vypracovávala Pravidelné zprávy o pokroku kandidátských zemí v 

přípravách na členství v EU a ČR pravidelně předkládala v Bruselu Národní program přípravy ČR na 

členství v EU. Situace ve vztazích ČR – EU se zlepšila v době úřednické vlády premiéra Josefa 

Tošovského a posléze v období tzv. „opoziční smlouvy“ 1998 – 2002, kdy byla u moci menšinová 

vláda České strany sociálně demokratické (ČSSD). Hlavními tématy v té době byly reformy státní 

správy a soudnictví a také přijetí evropské legislativy. V roce 1998 začal probíhat tzv. „screening“, 

tzn. kontrola shody české legislativy s evropským právem, koncem roku 1999 byla zahájena vlastní 

přístupová jednání. Vyjednávací proces byl úspěšně ukončen na zasedání Evropské rady (ER) 

                                                           
5
 „Enlargement," dostupné z: 

 http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/criteria/, cit. 8. 5. 2012.  
6
 Pavel Černoch, Cesta do EU: východní rozšíření Evropské unie a Česká republika v období 1990–2004 

(Praha:Linde, 2003), 25. 
7
 Černoch, „Česká integrační politika“, 17. 

8
 Tamtéž. 

9
 „Asociační dohoda,“ dostupné z: http://www.euroskop.cz/167/sekce/asociacni-dohoda/, cit. 7. 5. 2012. 

10
 Černoch, „Česká integrační politika“, 20. 

11
 Do Lucemburské skupiny patřily kromě ČR také Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Estonsko a Kypr. 
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v prosinci 2002 v Kodani, kde bylo rozhodnuto o přijetí 10 nových států k 1. květnu 2004.12 Průběh 

jednání o vstupu ČR do EU přehledně znázorňuje Příloha č. 1. 

1.3 Evropská politika Německa 

1.3.1 Evropská politika znovusjednoceného Německa 

SRN se po svém znovusjednocení na počátku 90. let sama nacházela ve velmi složité situaci, a to 

zejména z ekonomického hlediska, přesto vystupovala jako odhodlaný obhájce východního 

rozšíření a představovala silného partnera především pro své sousedy – Československo/ČR a 

Polsko.  

Pro západní Německo znamenalo připojení pěti nových spolkových zemí naplnění prvořadého cíle 

zahraniční politiky. Se znovusjednocením Německa 3. října 1990 došlo ovšem také ke změně jeho 

postavení na mezinárodním poli, skončila zodpovědnost vítězných velmocí z druhé světové války 

na jeho vývoji a SRN tak musela převzít aktivnější úlohu v mezinárodní politice.13 V souvislosti 

s tím hovoříme o tzv. nové německé otázce; na jednu stranu SRN jako hospodářsky i politicky silná 

velmoc mělo upustit od své tradičně zdrženlivé politiky a hrát aktivnější roli zvláště v Evropě, na 

druhou stranu každý jeho pokus o takovýto krok mohl být v ostatních zemích vykládán jako návrat 

k obávané mocenské politice a odklon SRN od konceptu tzv. civilní mocnosti.14 

Zároveň s nárůstem vlivu SRN probíhala i vnitřní integrace nových spolkových zemí, která se 

negativně projevila především na jeho ekonomické síle. Sjednocení vyčerpávalo SRN jak svou 

finanční náročností, tak problémy vzniklými v sociální oblasti. Očekávaný hospodářský růst se 

nedostavil a přišlo zklamání a tzv. „únava z politiky“.15 Toto rozpoložení zasáhlo SRN v době po 

vstupu Maastrichtské smlouvy v platnost a zejména se zavedením nepopulárního eura. Evropská 

integrace rychle ztrácela podporu německé veřejnosti, především v nových spolkových zemích a 

došlo i k rozporům uvnitř vládní koalice ve vztahu k Maastrichtu. Postupně se ale situace 

stabilizovala a na počátku 21. století platí SRN za jednu z vedoucích sil v evropské integraci.  

Pro SRN byly po znovusjednocení důležité tyto zahraničněpolitické cíle: 

- stabilizace východní Evropy a Ruska – pod tento cíl patří i podpora bývalých 

komunistických států v jejich integraci do EU 

- rozvíjení evropské integrace jako takové – jak prohlubování integrace, tak její rozšiřování 

- angažování se v rámci NATO 

- podpora hospodářství SRN a EU, zvládání procesu globalizace  

                                                           
12

 Nastíněný postup je velmi zkrácen a zjednodušen. Více informací viz např. Pavel Černoch. Cesta do EU: 
východní rozšíření Evropské unie a Česká republika v období 1990–2004. Praha: Linde, 2003.  
13

 Moravcová, „Německá politika v kontextu mezinárodně politických změn po konci studené války,“ 8. 
14

 Více se tímto konceptem ve vztahu k Německu před a po znovusjednocení zabývá například Hanns Maull. 
Viz např. Sebastian Harnisch a Hanns W. Maull. Germany as a Civilian Power. The foreign policy of the Berlin 
Republic. Manchester: Manchester University Press, 2001. 
15

 Moravcová, „Německá politika v kontextu mezinárodně politických změn po konci studené války,“ 43. 
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- symbolické úsilí o novou celosvětovou odpovědnost (snaha získat stálé místo v Radě 

bezpečnosti OSN)16 

Dá se říci, že ve druhé polovině 90. let SRN vnímala svůj národní zájem v multilateralismu, který už 

dříve přinesl západnímu Německu blahobyt a stabilitu, a proto se stala jedním z tzv. motorů 

evropské integrace. Německá zahraniční politika byla do jisté míry totožná s německou evropskou 

politikou. Předpokládala mj., že se EU stane v celosvětovém měřítku významným aktérem a to 

jednak zakotví SRN v silnějším multilaterálním rámci a jednak zvýší jeho vliv. EU tak zůstávala 

prioritou německé zahraniční politiky a k této situaci neexistovala pro Německo alternativa.17 

1.3.2 Nová role Německa ve středoevropském regionu 

S pádem železné opony sice Německo přestalo být státem na hranici dvou znepřátelených bloků, 

ale politické rozdělení Evropy zmizelo jenom do určité míry. Německo bylo členem NATO a tím 

nejvýchodnějším státem integrovaným do západních vojenských struktur, zároveň tvořilo 

východní hranici ES/EU.  

V souvislosti s pádem komunistických režimů ve středovýchodní Evropě sice kleslo vojenské 

nebezpečí, které Německu z tohoto regionu hrozilo, panovaly nicméně obavy z tří hlavních rizik 

nového druhu:  

- Riziko neúspěchu transformačního procesu ve střední a východní Evropě: Pokud by ve 

střední Evropě došlo ke krizi, byla by západní Evropa pravděpodobně ohrožena 

migračními vlnami nebo pronikáním kriminálních struktur přes hranice. SRN jakožto 

stát, který sousedí se zeměmi střední Evropy a zároveň měl v té době velmi 

benevolentní azylovou politiku, by byla nejvíce ohrožena. 

- Bezpečnostní riziko v širším smyslu toho slova: od nebezpečí rozšíření mezinárodního 

zločinu ve střední Evropě, ohrožujícího západní Evropu, přes ekologické katastrofy po 

ozbrojené konflikty ve střední Evropě.  

- Rizika hospodářského charakteru: Němečtí podnikatelé po pádu železné opony 

přenesli část výroby do oblastí střední Evropy a začali ve velkém množství exportovat 

zboží na její perspektivní trh, a pokud by došlo na tomto trhu ke krizi, mělo by to 

poměrně velký dopad na německou podnikatelskou sféru.18 SRN byla již v roce 1990 

                                                           
16

 Moravcová, „Německá politika v kontextu mezinárodně politických změn po konci studené války,“ 45 - 46. 
17

 Gisela Müller-Brandeck-Bocquet, „Die Europapolitik als Primat deutscher Aussenpolitik,“ in Chancen der 
deutschen Außenpolitik: Analysen – Perspektiven – Empfehlungen, ed. Stephan Böckenförde (Dresden: 
TUDpress, 2005), 121. 
18

 Vladimír Handl, „Multilaterální politika Německa vůči zemím SE,“ in Vztahy SRN ke státům Střední Evropy, 
eds. Vladimír Handl, Jan Hon, Otto Pick (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1998), 45. 
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nejvýznamnějším obchodním partnerem zemí Visegrádské skupiny19 a kromě toho 

tam ze SRN proudily značné investiční prostředky.20 

Na druhou stranu, pokud by se podařilo těmto rizikům vyhnout, stala by se střední Evropa pro 

SRN hospodářsky velmi významným regionem, jednak kvůli možnosti investic, jednak kvůli 

velikosti trhu využitelného jako odbytiště pro německé. V případě úspěšné transformace 

postkomunistických zemí by se SRN ocitla ve středu spolupracující a poměrně bezpečné Evropy, 

což by jí zajistilo výborné podmínky pro vlastní rozvoj.  

Cílem SRN ve vztahu ke střední Evropě bylo proto tento region co nejvíce stabilizovat. Měla zájem 

na tom, aby země střední Evropy byly demokratickými, moderními, funkčními a samostatnými 

státy. Chtěla sice zvýšit svou váhu a vliv v regionu, ale nešlo jí o hegemonii, jak se někteří politici 

na východě obávali. Zvýšení svého vlivu se snažila především prostřednictvím EU, a to ze dvou 

důvodů - z politických (aby nemohla být nařčena, že usiluje o individuální hegemonii v této 

oblasti), a z hospodářských (omezenost vlastních zdrojů a finanční náročnost transformace 

východoevropských států).  

Zároveň ovšem SRN nerezignovala na bilaterální vztahy se státy střední Evropy. Například v oblasti 

vnitřní bezpečnosti a ochrany hranic uzavřelo Německo se svými východními sousedy řadu 

bilaterálních smluv, v oblasti hospodářství podporuje SRN své podnikatele investující ve střední 

Evropě. Převážně bilaterální formu mají také ochrana menšin nebo kulturní spolupráce.21 

1.3.3 Německo jako advokát východního rozšíření Evropské unie 

Těsně po sjednocení SRN bylo prioritou její evropské politiky především prohloubení evropské 

integrace, ale po přijetí Maastrichtské dohody se její pozornost přesunula od prohloubení 

k rozšíření EU.22 Podpora SRN východnímu rozšíření byla ovšem především ze strany Francie 

vnímána jako pokus o změnu rovnováhy sil v EU v její neprospěch. Zároveň si SRN uvědomovala, 

že východní rozšíření bude pro ni jako pro největšího přispěvovatele do evropského rozpočtu 

znamenat další velkou zátěž. V pozdější době se SRN začala obávat také ohrožení domácího trhu 

práce a odlivu investic.23 

Některé motivy německé podpory rozšíření již byly zmíněny v předešlé kapitole a lze je shrnout 

takto:  

-  Bezpečnostní motiv: Cílem východního rozšíření bylo vytvořit ve středovýchodní Evropě 

pásmo stabilních demokratických zemí. Zkušenost s krvavým rozpadem Jugoslávie jenom 

                                                           
19

 Aliance čtyř států střední Evropy: Maďarska, Slovenska, České republiky a Polska. 
20

 Martin Jeřábek, „Spolková republika Německo jako „proevropský“ partner České republiky po roce 1990,“ 
in Z periferie do centra Evropy: 20 let vývoje vztahu ČR k EU, eds. Miloš Brunclík a Zbyněk Klíč. (Praha: 
CEVRO Institut, 2009), 157. 
21

 Handl, „Multilaterální politika Německa vůči zemím střední Evropy,“ 51. 
22

 Handl, „Multilaterální politika Německa vůči zemím střední Evropy,“ 52. 
23

 Josef Kreuter, „Nedorozumění a zájmy na cestě České republiky do rozšířené Evropské unie,“ in Cesta 
České republiky do Evropské unie, ed. Hynek Fajmon. (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 
2004), 63. 
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potvrzovala skutečnost, že nestabilita ve východní Evropě může znamenat skutečné 

ohrožení Evropy západní. 

- Politický motiv: S pádem železné opony vzrostl vliv SRN ve východní Evropě a šlo o to, aby 

tento vliv nebyl považován za obnovení jejích mocenských ambic. Toho bylo možno 

dosáhnout multilateralizací vzájemných vztahů. 

- Ekonomický motiv: Cílem bylo, aby ve středovýchodní Evropě byly stabilní státy s tržním 

hospodářstvím, které by se zapojily do evropské ekonomické integrace. SRN měla velmi 

výhodnou startovní pozici pro investování v těchto zemích. Na druhé straně nemělo 

prostředky na to, aby procesu stabilizace pomáhalo samo, musela proto mobilizovat 

prostředky a instrumenty zejména EU. 

- Historický motiv: Němečtí politici si uvědomovali, že SRN rozpoutáním druhé světové 

války přispěla k rozdělení kontinentu. Proto se nyní snažili přispět k opětovné integraci 

států středovýchodní Evropy.  

Z těchto důvodů tedy SRN hájila zájmy postkomunistických zemí na různých evropských 

summitech. Např. na summitu v Essenu bylo rozhodnuto začít přístupová jednání s těmito zeměmi 

právě na nátlak SRN.24 

Postoj jednotlivých spolkových zemí k východnímu rozšíření se lišil. Rozdíly byly patrné především 

mezi starými (západními) spolkovými zeměmi a zeměmi novými. Zatímco západní spolkové země 

se těšily na ekonomické výhody, které jim východní rozšíření přinese (M. Jeřábek to dokumentuje 

na příkladu Hamburgu, jehož přístav do velké míry profitoval z pádu železné opony již před 

vstupem postkomunistických zemí do EU), východní země si spojovaly východní rozšíření se 

zkušeností znovusjednocení SRN a tím pádem v něm spatřovaly spíše ekonomické problémy než 

výhody. Zvláštní postoj k rozšíření měly také země přímo sousedící s Polskem nebo ČR,25 které se 

více zajímaly o praktické problémy spojené s rozšířením. 

1.3.4 Postoj Německa ke vstupu České republiky do Evropské unie 

Vztahy mezi SRN a Československem byly před rokem 1989 velmi chladné. Kromě toho, že oba 

státy ležely na opačných stranách železné opony, byly jejich vzájemné vztahy navíc zatěžovány 

složitou minulostí.  

Události listopadu 1989 však postavily česko-německé vztahy do nového světla. Československo 

se snažilo o navázání co nejlepších vztahů se západem, SRN zase oceňovala podporu německému 

znovusjednocení, kterou vyjadřoval jak prezident Václav Havel, tak ministr zahraničí Jiří 

Dienstbier. K vylepšení vzájemných vztahů následně přispěla i známá Havlova omluva sudetským 

                                                           
24

 Stephan Bierling, Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland: Normen, Akteure, Entscheidungen 
(München: Oldenbourg, 2005), 295. 
25

 Kromě Bavorska se jednalo o Sasko, Braniborsko a Meklenbursko – Přední Pomořansko. 
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Němcům, přestože většina českých politiků ji považovala spíše za ohrožení polistopadového 

vývoje.26  

 V únoru 1992 byla podepsána Smlouva mezi ČSFR a SRN o dobrém sousedství a přátelské 

spolupráci. Smlouva znamenala významný kvalitativní posun ve vzájemných vztazích, i když 

některé sporné otázky (majetkové vyrovnání, odškodnění obětí nacismu) zůstaly nadále 

nedořešeny, případně byl pouze potvrzen kompromis smlouvy z roku 1973 (otázka neplatnosti 

Mnichovské dohody).27 Některá bílá místa smlouvy (například vznik česko-německé organizace 

mládeže – tzv. Jugendwerk nebo česko-německého fóra) vyplnila až Česko-německá deklarace o 

vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji z roku 1997. Jejím největším přínosem bylo to, že 

vyjadřovala odhodlání obou stran nezatěžovat vzájemné vztahy historickými otázkami. SRN v této 

deklaraci také přislíbilo ČR podporu při její integraci do EU. Podle preambule smlouvy SRN „plně 

podporuje přijetí České republiky do Evropské unie a do Severoatlantické aliance v přesvědčení, že 

to je ve společném zájmu“.28 

K dalšímu posunu ve vztazích obou zemí došlo po roce 1998 po nástupu vlády Sociálně 

demokratické strany Německa (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD) v čele 

s Gerhardem Schröderem v SRN a ČSSD v čele s Milošem Zemanem v ČR. Došlo ke sblížení názorů 

obou států, danému tím, že vládly takzvaně „sesterské“ strany.29 V porovnání s obdobím let 1993 

– 1998, kdy v ČR byla u moci vláda Václava Klause a v SRN vláda kancléře Helmuta Kohla, byly nyní 

evropské politiky obou států mnohem kompatibilnější.30  

Důležitým aspektem pro přijetí ČR do EU byl dostatek financí pro uskutečnění transformace 

a rychlejší splnění přístupových kritérií, čehož si SRN byla dobře vědoma. Proto se jednak 

zasazovala o multilaterální finanční pomoc kandidátským zemím, jednak také poskytovalo přímo 

bilaterální pomoc ČR (a Polsku). Nejdůležitějším multilaterálním nástrojem financování 

přibližování kandidátských zemí ke standardům EU byl program PHARE.31 Ten byl třetinovým 

podílem sponzorován právě SRN.32 

Mezi lety 1990–1994 poskytla SRN zemím střední Evropy celkem přes 11 milionů Evropských 

měnových jednotek (European Currency Unit, ECU),33 což činilo největší příspěvek vůbec34 a 
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 Miroslav Kunštát, „Německo a Česká republika,“ in Vztahy SRN ke státům Střední Evropy, eds. Vladimír 
Handl, Jan Hon, Otto Pick (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004), 200. 
27

 Tamtéž, str. 202. 
28

 Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji z 21. 1. 1997, dostupná z: 
http://www.fondbudoucnosti.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=6112, cit. 8. 5. 2012. 
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 Vladimír Handl, „Česká politika vůči Německu,“ in Česká zahraniční politika 1993 – 2004: Úspěchy, 
problémy a perspektivy, eds. Otto Pick, Vladimír Handl et al. (Praha: ÚMV, 2004), 76. 
30

 Vladimír Handl, „Česká politika vůči Spolkové republice Německo: Od normalizace k evropeizaci,“ in Česká 
zahraniční politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu, Michal Kořan (Praha: ÚMV, 2009), 35. 
31

 Program PHARE byl založen roku 1989 původně pouze pro Polsko a Maďarsko, později sloužil pro 
překlenování hospodářské propasti mezi EU a kandidátskými zeměmi z východní Evropy. 
32

 Jeřábek, „Spolková republika Německo jako „proevropský“ partner České republiky po roce 1990,“ 158. 
33

 Košová měnová jednotka zemí ES sloužící k zúčtování mezinárodních operací, předchůdce eura. 
34

 Po SRN následovaly USA (přes 9 milionů ECU) a Francie (přes 5 milionů ECU). (Patricia Davis, Peter 
Dombrowski, „Appetite of the wolf: German foreign assistance for central and eastern Europe,“ German 
Politics 6 (1997): 8.) 
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odpovídalo 25 % celkové poskytnuté bilaterální pomoci, která obnášela téměř 75 milionů ECU. 

Tato pomoc odpovídala v roce 1992 0,2 % německého HDP.35 

Kromě finanční pomoci byl významný i bilaterální obchod mezi SRN a ČR. SRN se stalo pro ČR 

nejvýznamnějším obchodním partnerem, a tím samozřejmě přispívalo k jejímu hospodářskému 

vzestupu. V oblasti přímých zahraničních investic byla SRN v roce 1995 s 19 % podílu na investicích 

v zemích Visegrádu na druhém místě za Spojenými státy (20%), následováno s poměrně velkým 

odstupem Rakouskem (11%).36  

SRN ovšem hleděla i na své národní zájmy, což lze doložit například prosazováním přechodného 

období týkajícího se otevření pracovního trhu pracovníkům z nových členských zemí do 

přístupových smluv. 

Z bezpečnostních, historických, politických i ekonomických důvodů SRN tedy podporovala 

východní rozšíření EU, a to především vstup ČR a Polska. Smlouva o dobrém sousedství a přátelské 

spolupráci schválená v roce 1992 znamenala důležitý krok v česko-německých vztazích a dalším 

posunem byla česko-německá deklarace z roku 1997. Přestože šlo o kompromis a Německo 

muselo odstoupit z některých svých požadavků, nebyly v předvečer vstupu ČR do EU historické 

otázky na úrovni Spolku brány jako jeho překážka. Kromě deklaratorní roviny se podpora SRN 

projevovala také významnou ekonomickou podporou ČR, a to jak na bilaterální, tak na evropské 

úrovni. Přes svou roli „obhájce východního rozšíření“ ovšem SRN hájila i své zájmy, především se 

snažila neohrozit svůj pracovní trh. 

  

                                                           
35

 Davis, Dombrowski, „Appetite of the wolf: German foreign assistance for central and eastern Europe,“ 8. 
36

 Tamtéž, str. 9. 
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2 Bavorská evropská politika 

2.1 Bavorsko jako aktér zahraniční politiky 
Přestože je zahraniční politika v Německu podle GG37 především v kompetenci Spolku, mají 

spolkové země zaručeny určité možnosti spolupůsobení a také omezené možnosti vlastní 

zahraničněpolitické činnosti. Své zájmy mohou prosazovat jednak prostřednictvím Spolkové rady, 

která má určité pravomoci v oblasti zahraniční politiky38 a evropské politiky.39 Pro rozšiřování EU a 

pro přijetí ČR do EU konkrétně má zásadní význam možnost Spolkové rady vetovat jakýkoli další 

přenos pravomocí na nadnárodní úroveň, stejně jako změny ustavujících smluv EU, tedy včetně 

smluv o rozšiřování EU.40 

V období od počátku 90. let do roku 2004 měly spolkové země možnosti prosazovat své zájmy 

ohledně evropské politiky na úrovni Berlína, což v některých případech také činily. Kromě toho se 

ovšem spolkové země v posledních letech snaží vykonávat zahraniční politiku i přímo bez 

prostřednictví Berlína. Přestože spolková vláda se k této tzv. paradiplomacii staví odmítavě, 

vykonávají zemští ministerští předsedové často státní návštěvy, vyjadřují se 

k zahraničněpolitickým otázkám atd. I když se může stát, že tyto aktivity se dostanou do rozporu 

se zájmy spolku, většinou jde o paralelní a komplementární formy diplomacie.41  

Bavorsko bylo a je v tomto jednou z nejpokročilejších spolkových zemí a evropských regionů 

vůbec. Velkou roli hraje jeho historická tradice a z ní plynoucí bavorské sebevědomí42 a také to, že 

evropské politice je v Bavorsku tradičně přikládána velká váha. Dalším faktorem je to, že jde o 

velikou zemi s nejdynamičtější a nejmodernější ekonomikou v rámci SRN, která má finanční 

prostředky potřebné k provádění evropské politiky. S tím také souvisí, že jde o západní spolkovou 

zemi, která disponuje dlouhodobými kontakty a kvalifikovanými administrativními kapacitami.43 
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 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland ve znění ze září 2010, dostupný z: 
https://www.btg-bestellservice.de/index.php?navi=1&subnavi=50&anr=10060000, cit. 8. 5. 2012. 
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 Spolková rada především společně se Spolkovým sněmem ratifikuje mezinárodní smlouvy (čl. 59 GG), 
jednotlivé spolkové země mají právo vyjádřit svůj názor ohledně mezinárodní smlouvy, která se jich zvláště 
dotýká (čl. 32 GG). 
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 Kompetence spolkových zemí v evropské politice jsou větší než v zahraniční politice. Zvýšení těchto 
kompetencí si spolkové země prosadily v průběhu vyjednávání Maastrichtské dohody. Především šlo o nový 
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a možnosti Spolkové rady dvoutřetinovou většinou prosadit svůj názor ve věcech EU i proti vůli Spolkového 
sněmu.
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 Čl. 23 (6) GG stanoví, že pokud se jedná o výsostné oblasti zemské politiky (tedy o kulturu, 

vzdělávání a rádiové vysílání), jsou zájmy SRN na půdě EU zastupovány Spolkovou radou zvoleným 
zástupcem zemí za spoluúčasti spolkové vlády. Čl. 52 GG dále uzákoňuje vznik tzv. Evropské komory při 
Spolkové radě, která měla zajistit dostatečnou flexibilitu v rozhodování ohledně evropských záležitostí. 
V současné době vykonává tuto funkci ale spíše výbor Spolkové rady pro otázky EU. 
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 Kompetence spolkových zemí v evropské politice, především kompetence Spolkové rady jsou obsáhle 
zpracovány v diplomové práci Barbory Veselé. Viz Barbora Veselá, „Evropská integrační politika Severního 
Porýní-Vestfálska. Zápas o kompetence od Maastrichtu k Lisabonu.“ (Diplomová práce, FSV UK, 2010). 
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 Sven Bernhard Gareis, Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik. Eine Einführung (Opladen: Verlag 
Barbara Budrich, 2006), 44. 
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 O historickém sebevědomí Bavorska svědčí například preambule bavorské ústavy, která se odvolává na 
„více než tisícileté dějiny“ tohoto státu nebo již samotné označení „Freistaat“. 
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 Gareis, Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik, 45. 
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Přímá evropská politika spolkových zemí spočívá především v jejich účasti ve Výboru regionů a 

také ve zřizování informačních kanceláří v Bruselu. Výbor regionů (VR) byl založen Maastrichtskou 

smlouvou a jedná se v podstatě o poradní orgán ER a EK, zastupující regiony členských zemí. 

Původně směl VR vyjadřovat svá stanoviska jen k některým oblastem, ale jeho pravomoci byly 

později rozšířeny Amsterodamskou smlouvou.44 Od roku 1995 do roku 2004 měl VR celkem 222 

členů, z toho Německo vysílalo 24 členů: 21 členů nominovaly spolkové země a 3 členové byli 

nominováni z krajské a komunální úrovně.45  

Od roku 1989 začaly spolkové země zřizovat své informační kanceláře v Bruselu.46 V Bavorsku se 

začala tato myšlenka prosazovat po prvních přímých volbách do EP v roce 1979 a bavorská 

informační kancelář byla zřízena na konci roku 1987.47 V roce 1995 byla přejmenována na 

Zastoupení svobodného státu Bavorsko u EU. Toto zastoupení spadá pod bavorské ministerstvo 

pro evropské záležitosti a jeho úkoly zůstávají v podstatě stále stejné: 

- zpravování bavorské vlády ohledně dění na úrovni EU 

- prosazování bavorských zájmů v EU 

- informování bavorského zemského sněmu, správních úřadů, jakožto i podniků a občanů o 

dění na úrovni EU a podpora těchto subjektů, pokud chtějí kontaktovat některý z orgánů 

EU 

- prezentace Bavorska v Bruselu 

- spolupráce s ostatními evropskými regionálními zastupitelstvími.48 

Bavorská informační kancelář v Bruselu je v podstatě jakýmsi prostředníkem mezi Bavorskem a 

EU, nemá žádné oficiální pravomoci, kterými by mohla ovlivňovat politiku EU. Možnosti Bavorska 

ovlivňovat politiku EU přehledně znázorňuje Příloha č. 2. 

Bavorsko se od počátku evropské integrace snažilo prosadit do jejího fungování jistou formu 

federalismu a samo sebe považovalo za jistého ochránce zájmů regionů a za baštu federalismu 

v SRN a v Evropě (Hort des Föderalismus).49 Tento postoj deklaruje také článek 3a bavorské ústavy 
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 Maastrichtská smlouva určuje tyto oblasti, ve kterých se vyžaduje stanovisko VR: všeobecné vzdělání a 
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považuje za svá zastupitelství (Landesvertretung) a přiřazuje jim stejnou důležitost jako svým 
zastupitelstvím v Berlíně. (Sturm, Föderalismus in Deutschland, 132.) 
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 Více informací na oficiálních stránkách http://www.bayern.de/Bayern-in-Bruessel-.355/index.htm.  
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 „Die Bayerische Vertretung in Brüssel,“ dostupné z: http://www.bayern.de/Aufgaben-.358/index.htm, 
cit. 7. 5. 2012 
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 Martin Hübler, Die Europapolitik des Freistaates Bayern: Von der Einheitlichen Europäischen Akte bis zum 
Amsterdamer Vertrag (München: Hanns Seidel Stiftung, 2002), 26. 
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z roku 1997, ve které Bavorsko vyjadřuje podporu sjednocené Evropě a zároveň zdůrazňuje pro 

něj velmi důležité principy federalismu, subsidiarity a zachování autonomie regionů.50 

2.2 Aktéři bavorské evropské politiky 
Bavorská evropská politika má od konce druhé světové války své specifikum, kterým je vládnoucí 

strana CSU. Tato strana vládla v Bavorsku bez přerušení od roku 1966 do roku 2008.51 Ve 

sledovaném období 1996 – 2004 byl ministerským předsedou Edmund Stoiber, přičemž od roku 

1999 zastával také místo předsedy strany. V roce 1993 získala CSU pod jeho vedením 52,8 % hlasů 

a v roce 1998 52,9 % hlasů. To, že v roce 1998 CSU v Bavorsku narozdíl od 

Křesťanskodemokratické unie (Christlich Demokratische Union Deutschlands, CDU) na spolkové 

úrovni neztratila podporu, je připisováno především právě Stoiberovi.52 V roce 2003 dosáhla CSU 

výjimečného výsledku a získala v zemských volbách celých 60,7 % hlasů, což bylo nejvíce od roku 

1974.53 Roky 2002 a 2003 jsou také považovány za vrchol Stoiberovy politické kariéry – v  roce 

2002 mu jako Schröderovu protikandidátovi chybělo pouhých 6 000 hlasů k získání kancléřského 

křesla.54  

Pokud tedy sledujeme evropskou politiku Bavorska, klíčovou roli zde hraje právě politika CSU. 

Zájmy Bavorska prosazovali poslanci CSU například ve Spolkovém sněmu v rámci poslanecké 

frakce CDU/CSU. Tento vliv byl silný především za vlády kancléře Helmuta Kohla (CDU) do roku 

1998, po nástupu Schrödera poklesl vliv CDU/CSU na spolkové úrovni, zato vzrostl vliv CSU vůči 

CDU v rámci této frakce.55 CSU byla také pravidelně úspěšná ve volbách do Evropského 

parlamentu, kde také mohla prosazovat bavorské zájmy, což činila především v letech 2002 a 2003 

v rámci probíhající debaty o Benešových dekretech. 

Za zahraniční politiku Bavorska je zodpovědná především bavorská vláda v čele s bavorským 

ministerským předsedou. Od roku 1962 byla oblast evropské politiky svěřena jednomu z ministrů 

bavorské vlády.56 Tato funkce se v průběhu času měnila a s rostoucí hloubkou evropské integrace 

postupně nabývala na důležitosti. V roce 1988 bylo zřízeno Ministerstvo pro spolkové a evropské 

záležitosti, jehož evropské oddělení sídlilo jak v Bonnu, tak v Bruselu. Bylo prvním takovým 

zemským ministerstvem, ale hrálo ovšem pouze vedlejší roli, protože evropské záležitosti byly 

považovány za natolik důležité, že je řídil přímo ministerský předseda Streibl (1988 - 1993). Toto 

později ještě více platilo o Stoiberovi (1993 – 2007). 
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Ve funkci ministra pro evropské záležitosti se velmi rychle střídaly různé osoby, nějakou dobu bylo 

ministerstvo dokonce zrušeno, nebo byl post ministra sloučen s vedoucím státní kanceláře. Od 

roku 1996 byl ministrem pro evropské záležitosti Kurt Falthauser a od roku 1998 do roku 2003 

Reinhold Bocklet, který byl vystřídán Eberhardem Sinnerem. Poměrně důležitou roli v evropské 

politice hrálo také ministerstvo hospodářství, které se pravidelně vyjadřovalo k dopadům 

východního rozšíření.57 Pravomoci ministerstev byly ovšem velmi omezené.58  Podle M. Hüblera 

Stoiber považoval evropskou politiku celou dobu za „Chefsache“ a chtěl o ní rozhodovat 

především sám.59  

Edmund Stoiber byl velmi výraznou osobou bavorské politiky, v čele Bavorska stál od roku 1993 

do roku 2007. V době, kdy byl ve funkci, se ještě zintenzivnily vztahy mezi bavorskou vládou a 

SdL,60 protože Stoiber měl osobní vztah k vyhnancům – jeho manželka Karin je sudetská Němka, 

narozená v roce 1943 v Bochově u Karlových Varů. 

2.3 Postoj Bavorska k prohlubování a rozšiřování evropské integrace 
Bavorská evropská politika sledovala po desetiletí v podstatě stejný cíl – zachovat svébytnost 

Bavorska nejen v rámci spolku, ale také v rámci čím dál víc se integrující EU. O skutečné bavorské 

evropské politice můžeme mluvit zhruba od počátku 90. let, kdy se spolkovým zemím podařilo 

v některých oblastech prosadit své spolupůsobení (viz kapitola 2.2.1). V té době se Bavorsko 

dostalo do vedoucí pozice mezi spolkovými zeměmi a ministerskému předsedovi Maxovi Streiblovi 

se ve spolupráci se spolkovou vládou podařilo prosadit zlepšení postavení regionů na evropské 

úrovni. Streibl s Kohlem se shodli i ve své podpoře dalšímu prohlubování EU. 

Směr bavorské politiky se změnil v roce 1993, kdy byl Streibl ve své funkci vystřídán Stoiberem, 

který začal v oblasti evropské politiky prosazovat své ambiciózní požadavky a kritizovat Kohlovu 

politiku. Zatímco Kohlova vláda prosazovala federalizaci EU, Stoiber byl proti dalšímu 

prohlubování evropské integrace. Důležitým dokumentem prezentujícím bavorskou politiku této 

doby bylo 10 bodů k reformě Maastrichtské smlouvy z března 1995, ve kterých Bavorsko 

deklarovalo své požadavky pro nadcházející mezivládní konferenci.61 Těchto deset bodů 

reflektovalo fakt, že 1. února 1995 vstoupila v platnost asociační dohoda s ČR, SR, Bulharskem a 

Rumunskem. Podle Bavorska nemělo dojít k okamžitému plnému přijetí postkomunistických států 

do EU, ale mělo jim být nabídnuto prozatímní částečné členství. To by znamenalo spolupráci 

především v bezpečnostní oblasti a v oblasti životního prostředí s tím, že plné členství by bylo 

státům nabídnuto až po určité době.62 Většina bavorských požadavků byla přejata i do vyjádření 

VR k nadcházející konferenci. 

V roce 1995 vyjádřil Stoiber v debatě ve Spolkové radě odhodlání Bavorska podpořit východní 

rozšíření, ale zároveň upozornil na problémy s ním spojené: 

                                                           
57

 "16. Wahlperiode: Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten", dostupné z: 
http://www.bayern.landtag.de/cps/rde/xchg/landtag/x/-/www1/519_1013.htm, cit. 8. 5. 2012.  
58

 Hübler, Die Europapolitik des Freistaates Bayern, 102. 
59

 Hübler, Die Europapolitik des Freistaates Bayern, 104. 
60

 Více o vztahu bavorské vlády a SdL viz kapitola SdL jako nátlaková skupina 3.2.1. 
61

Jedná se o mezivládní konferenci zahájenou v roce 1996 v Turíně, jejímž výsledkem bylo schválení 
Amsterodamské smlouvy v roce 1997. 
62

 Hübler, Die Europapolitik des Freistaates Bayern, 239. 



24 

„Musíme si udělat jasno: Buďto chceme rozšíření – pak z toho musíme také vyvodit důsledky-, 

nebo je nechceme, pak ale nesmíme tvrdit opak. Já chci rozšíření. To ale zvládneme pouze, pokud 

prosadíme zeštíhlení (EU).“63 

Tento citát poměrně přesně vyjadřuje pozici Bavorska, které se snažilo využít rozšíření EU 

k zastavení jejího prohlubování. Jeřábek přirovnává tento postoj Bavorska k euroskeptické pozici 

Velké Británie, která rovněž doufala, že rozšíření EU zpomalí přesun kompetencí do Bruselu.64 

Stoiber upozorňoval také na to, že rozšíření bude velmi zatěžovat evropský rozpočet, do kterého 

SRN přispívala celými dvěma třetinami.65 

V době vyjednávání Amsterodamské smlouvy vrcholily spory mezi Kohlem a Stoiberem, a to 

především ohledně měnové unie a evropské azylové politiky, což přispělo k rozkolu ve frakci 

CDU/CSU, který se do jisté míry negativně projevil i ve spolkových volbách v roce 1998, kdy se do 

čela spolkové vlády dostala vláda vedená SPD a kancléřem Schröderem. V té době a ještě více po 

roce 1999 se evropská politika v Bavorsku dostala zase mírně do pozadí, protože se Stoiber 

věnoval především vnitrostátním záležitostem (v možné souvislosti s plánovanou kandidaturou na 

kancléře).66  

Přestože si Bavorsko uvědomovalo problémy z východního rozšíření, byli si jeho političtí 

představitelé vědomi toho, že se jedná o historicky nevyhnutelný krok, a také doufali, že toto 

evropské sjednocení „pomůže zahojit jizvy historie“.67 

2.4 Česko-bavorské vztahy po roce 1989 
V období studené války procházela přes 300 kilometrů dlouhou česko-bavorskou hranicí železná 

opona, ale po jejím pádu se obě země rázem dostaly do srdce znovusjednocené Evropy. Tomu 

odpovídala i intenzivní spolupráce, která byla okamžitě navázána v nejrůznějších oblastech. 

Paradoxem přitom bylo, že politické vztahy zůstaly velmi dlouhou dobu prakticky na bodu mrazu.  

Po pádu komunistického režimu v Československu se na česko-bavorských hranicích rychle začala 

rozvíjet přeshraniční spolupráce, a to například ve formě partnerství měst nebo tzv. 

euroregionů.68 Tato spolupráce byla často podporována z evropských fondů.69 Z praktických 

důvodů se rychle rozvíjela také spolupráce v bezpečnostní oblasti (policie, celní zpráva) a v oblasti 

infrastruktury. Další formou spolupráce, která se vyvíjela nezávisle na politických vztazích ČR a 

Bavorska, byla spolupráce ekonomická.  
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Politické vztahy Bavorska a ČR však byly poznamenány „stíny minulosti“70 a na nejvyšší oficiální 

úrovni se vztahy téměř nerozvíjely. Ministerský předseda Stoiber například nikdy oficiálně 

nenavštívil ČR. Takovou návštěvu podmínil zrušením Benešových dekretů a také tím, že v delegaci 

by byl i mluvčí SdL.  

Přestože německá ústava řadí zahraniční politiku mezi kompetence Spolku, je Bavorsko zemí, 

která ve velké míře provádí samostatnou jak zahraniční, tak evropskou politiku. Je to dáno 

několika faktory, především dlouhou historií Bavorska a s tím souvisejícím sebevědomím a také 

jeho ekonomickou silou (viz výše). Tyto faktory umožňují Bavorsku, aby se jeho politika 

odchylovala od politiky na spolkové úrovni, což se dělo jak za vlády kancléře Kohla, tak v ještě 

větší míře za Schröderovy vlády. Zahraniční politika je formulována především vládnoucí CSU a 

jejím nejvyšším představitelem – ve sledovaném období tedy ministerským předsedou Stoiberem. 

Vzhledem k výše uvedenému mohly být i česko-bavorské vztahy odlišného rázu než vztahy česko-

německé. Vzhledem ke vzájemné blízkosti byla po pádu železné opony nastartována česko-

bavorská spolupráce v nejrůznějších oblastech, ale na oficiální politické úrovni byly vztahy nadále 

špatné kvůli nedořešeným historickým otázkám a úzkému vztahu bavorské CSU a SdL (viz dále). 

Zatímco v rovině Berlín – Praha se oba státy snažily o normalizaci vztahů před vstupem ČR do EU, 

tato snaha nebyla pozorovatelná v rovině Praha – Mnichov. Naopak na přelomu tisíciletí se česko-

bavorské vztahy ještě zhoršily, protože z Mnichova byly často slyšet hlasy stavící se odmítavě 

k přijetí ČR do EU. 
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3 Politika Bavorska v souvislosti se vstupem ČR do EU 

3.1 Určení témat relevantních pro bavorské postoje 
Cílem této kapitoly bude nejprve určit témata, která byla relevantní pro politiku Bavorska vůči 

vstupu ČR do EU, a poté určit, jaké byly postoje Bavorska ohledně těchto témat, čím byly tyto 

postoje formovány a do jaké míry se odlišovaly od postojů SRN na spolkové úrovni. K určení 

relevantnosti jednotlivých oblastí budou použity prameny zmíněné v úvodu práce a vyjmenované 

v seznamu použité literatury. Za relevantní budou považovány ty oblasti, které byly tematizovány 

v oficiálních projevech bavorských představitelů. Jelikož vstup ČR do EU je komplexní proces a 

relevantních oblastí bude mnoho, budou posléze vybrány dvě, kterým bude v této práci věnována 

pozornost. Práce nejprve vysvětlí, proč jsou tyto oblasti vnímány Bavorskem jako problémové a 

které faktory v tomto kontextu ovlivňují postoje Bavorska, potom popíše politické kroky, která 

Bavorsko podnikalo v daných otázkách na podporu svých zájmů, a následně na konkrétních 

případech politických vyjádření ukáže bavorské postoje a jejich vývoj. Následovat bude krátký 

popis postojů Bavorska ohledně ostatních relevantních problematik a v závěru kapitoly budou 

srovnány bavorské a spolkové postoje ke vstupu ČR do EU v různých oblastech. 

Z analýzy relevantních bavorských dokumentů z let 1996 – 2004 vyplývá, že Bavorsko vnímalo 

v souvislosti vstupu ČR do EU jako problémové následující oblasti: 

- historické otázky česko-bavorských vztahů, především otázku vysídlení sudetských 

Němců, s tím související Benešovy dekrety a jejich platnost, majetkoprávní otázky 

související s odsunem a celkově vyrovnání se se společnou minulostí 

- situaci příhraničních regionů v případě vstupu ČR do EU - budoucí složitá ekonomická 

situace těchto příhraničních regionů způsobená propastným rozdílem v životní úrovni 

(například rozdílná výše průměrného platu) na opačných stranách česko-bavorské hranice, 

která se v případě vstupu ČR do EU stane v mnoha ohledech propustnou, a dále snížení 

výše finanční podpory z EU těmto regionům po východním rozšíření EU 

- ekonomické důsledky východního rozšíření - především zavedení volného pohybu 

pracovníků mezi ČR a Bavorskem (obavy z přívalu levné pracovní síly a zvýšení 

nezaměstnanosti v Bavorsku), dále zavedení volného pohybu kapitálu (možný odliv 

investic do ČR kvůli levnější pracovní síle a větší podpoře z EU), zavedení volného pohybu 

služeb (zvýšená konkurence) a zavedení volného pohybu zboží (možné ohrožení bavorské 

především zemědělské produkce) 

- otázky vnitřní bezpečnosti související se zrušením hraničních kontrol po přijetí ČR do 

schengenského prostoru, možný nárůst přeshraniční kriminality 

- otázky ochrany životního prostředí, působení na zlepšení situace v ČR před jejím přijetím 

do EU, otázka bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín 

- nedostatečná česko-bavorská dopravní infrastruktura 

Důležitým a do určité míry pro Bavorsko typickým problémem (kvůli tradičnímu svazku CSU a 

vyhnanců) jsou historické otázky. E. Stoiber (případně některý z ministrů jeho vlády) se ohledně 

nich navíc často vymezoval proti spolkové politice. Proto bude toto téma první podrobněji 

zkoumaným. Velmi důležitý je také komplex ekonomických otázek, který je však velmi rozsáhlý. 

V některých oblastech se postoj Bavorska od postoje Spolku příliš neliší, ale jedním z témat, na 

které Bavorsko kladlo větší důraz než spolková vláda, je problematika příhraničních regionů. Proto 
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bude tato problematika vedle historických otázek druhým podrobněji zkoumaným tématem této 

práce. Zbylým oblastem bude věnována jedna společná kapitola. 

3.2 Historické otázky a postoj Bavorska ke vstupu ČR do EU 

3.2.1 SdL jako nátlaková skupina  
Jedním z problémů často tematizovaných v bavorské politické diskusi jsou historické otázky česko-

bavorských vztahů. Jedná se především o otázku vysídlení sudetských Němců po druhé světové 

válce na základě tzv. Benešových dekretů.71 Historické otázky jsou samozřejmě důležitým 

faktorem česko-německých vztahů celkově, ale v Bavorsku byly tematizovány zdaleka nejvíce, a to 

především kvůli velké aktivitě v Mnichově sídlícího SdL a jeho úzkému sepětí s vládnoucí CSU.  

Vliv tohoto sdružení na CSU je dán historickými faktory a postupně se vyvíjel v průběhu druhé 

poloviny 20. století. Po konci 2. světové války přišlo do Německa (v součtu do západního 

i východního) přes 11 milionů uprchlíků a vyhnanců, především z území za Odrou a Nisou, z Čech, 

z Polska, z Rumunska a z Maďarska. Celkem tito vyhnanci představovali 16 % obyvatelstva 

poválečného Německa a tím pádem významnou voličskou skupinu, kterou se všechny politické 

strany snažily získat na svou stranu.72 Jejich význam byl dán nejen jejich počtem, ale také jejich 

organizovaností v různých spolcích. V roce 1958 vznikl Svaz vyhnanců (Bund der Vertriebenen, 

BdV), který je organizací zastřešující všechny vyhnanecké spolky v Německu.73 Jeho členem je i 

SdL. 

V padesátých letech měli vyhnanci kvůli své těžké sociální situaci (horší přístup k zaměstnání atd.) 

blízko spíše k SPD, to se ale změnilo v 60. a 70. letech, kdy společně se zlepšením životní úrovně 

vyhnanců vstoupila do popředí jejich zájmů zahraniční politika. Tzv. Ostpolitik, již SPD realizovala, 

byla vyhnaneckými organizacemi odmítána74 a tyto organizace se postupně přeorientovaly na 

spolkové úrovni spíše na CDU, v Bavorsku pak na CSU. Po volbách v roce 1969 už bylo jasné, že ve 

vládní SPD vyhnanci nebudou mít příliš podpory. Projevovalo se to nejen v zahraniční politice 

vlády, ale také zrušením ministerstva pro vyhnance, krácením finančních prostředků a celkově 
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zmenšením provázanosti mezi vyhnaneckými spolky a vládou (například klesly počty ministrů a 

tajemníků s vyhnaneckými kořeny).75 

Více než milion vyhnanců z celkového počtu 1,9 milionů, kteří do SRN přišli z ČSSR, se usídlil 

v Bavorsku.76 V roce 1950 založili bavorští sudetští Němci SdL, který dosáhl velmi rychle 350 000 

členů a tím pádem představoval velmi vlivnou skupinu obyvatelstva. I v Bavorsku tomu ovšem 

bylo tak, že na počátku považovalo SdL za partnera spíše SPD. Byla to také socialistická vláda, 

která v 50. letech zavedla pro sudetské Němce označení „čtvrtý kmen Bavorska“.77 

Vztah CSU a SdL se upevnil v 60. letech z podobných důvodů jako na spolkové úrovni vztah SdL 

a CDU. V roce 1961 vydala CSU prohlášení, které jasně svědčí o vytvoření jakési „koalice“ s SdL: 

CSU uznává právo sudetských Němců na návrat a na sebeurčení a v SdL vidí legitimní zastoupení 

sudetoněmecké skupiny ve vyhnanství. Vystupuje pro zachování sudetoněmecké národní skupiny 

jako skupiny etnické a hodnotí ji jako čtvrtý kmen Bavorska. Bude se zasazovat o zájmy sudetských 

Němců ve spolkové vládě.78 

Vazba mezi SdL a CSU v Bavorsku byla silnější než mezi CDU a vyhnanci na spolkové úrovni, a 

v česko-bavorských vztazích často právě CSU ovlivňovala svou sesterskou stranu a znesnadňovala 

zlepšování těchto vztahů. Například v roce 1973 odmítli tzv. Pražskou smlouvu s ČSSR nejen 

bavorští zástupci ve Spolkové radě, ale také celá frakce CDU/CSU ve Spolkovém sněmu.79 Silná 

vazba SdL a CSU přetrvala i po znovusjednocení SRN. Například v letech 1990 - 94 byli ve spolkové 

vládě vedené CDU dva ministři s vyhnaneckými kořeny a devět státních tajemníků, z nichž dva 

(jmenovaní CSU) byli zároveň funkcionáři SdL, a podobně tomu bylo i v letech 1994 – 98. Tato 

osobnostní provázanost platila i v opačném směru, v čele SdL byl do roku 2000 F. Neubauer 

(bývalý poslanec CSU v zemském sněmu a bavorský ministr práce a sociálních věcí), kterého 

vystřídal B. Posselt (poslanec EP za CSU) podporovaný mluvčím J. Böhmem (prezident bavorského 

zemského sněmu, CSU).80  

Cíle SdL určené v jeho stanovách jsou následující: 

- zachovat sudetské Němce a jejich potomky jako politické, kulturní a sociální společenství a 

bránit jejich zájmy v původní domovině i v jimi nově osídlených oblastech 
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- účastnit se vytváření spravedlivého světového uspořádání, ve kterém bude zakázáno 

vyhánění, genocida, etnické čistky a diskriminace a garantováno právo na domov, právo 

etnických skupin a právo na sebeurčení 

- prosazovat právní nárok sudetských Němců na domov a jeho znovuzískání  

- chránit právo na navrácení, nahrazení nebo odškodnění konfiskovaného vlastnictví 

sudetských Němců 

- ekonomicky a sociálně krajany podporovat 

- pečovat o kulturní dědictví jejich domoviny jako o část evropské kultury 

- přispívat k porozumění mezi národy v Evropě s důrazem na partnerské vztahy mezi Němci 

a Čechy81 

SdL není jediným krajanským spolkem, který v Bavorsku působí. V Mnichově sídlí také například 

katolická organizace Ackermannovo sdružení (Ackermann Gemeinde), založená původně 

sudetskými Němci katolického vyznání nebo sociálnědemokratická organizace Seligerovo sdružení 

(Seliger Gemeinde). Kulturní výměně mezi ČR a Německem se věnuje Spolek Adalberta Stiflera 

(Adalbert Stifter Verein) založený sudetoněmeckými umělci. Tyto organizace ovšem nemají 

zdaleka takový vliv v bavorské politice jako SdL. 

Ani postavení SdL ovšem není jednoznačné. Spolek má sice velký vliv na bavorskou vládu, ale míra 

identifikace vyhnanců se spolkem na začátku 21. století již je velmi nízká. Zatímco SdL na přelomu 

tisíciletí ve vztahu k ČR prosazovalo „zájmy sudetských Němců“, vyhnanci často s jeho jednáním 

spíše nesouhlasili. Už v 70. letech, když vyhnanecké spolky kritizovaly spolkovou Ostpolitik, mělo 

méně než 50 % vyhnanců pocit, že tím zastupují jejich zájmy. V roce 1996, když SdL kritizovalo 

česko-německou deklaraci za to, že – jak tvrdilo - místo aby problémy řešila, snaží se je zamést 

pod koberec, vyjádřilo 85 % dotázaných sudetských Němců připravenost udělat tlustou čáru za 

minulostí.82  

Podíváme-li se podrobněji na nižší úroveň česko-německých vztahů, například na regionální 

spolupráci, pak se ukazuje, že se na ní často podílí právě osoby s vyhnaneckou minulostí a tím 

významně přispívají k vylepšování česko-německých vztahů. Podle M. Kastlera plní sudetští Němci 

jakousi spojovací funkci (Brückenfunktion).83 

Nejvíce slyšet je ovšem v česko-bavorských vztazích právě hlas SdL a jeho vliv na bavorskou vládu 

se v devadesátých letech nejvíce projevil právě na pozadí německo-českých vztahů. V roce 1992 

ve Spolkovém sněmu sice frakce CDU/CSU hlasovala pro přijetí česko-německé Smlouvy o dobrém 

sousedství, ale poslanci CSU se v řadě diskusí opakovaně vyjadřovali proti jejímu přijetí a Bavorsko 

také jako jediná spolková země neschválilo smlouvu ve Spolkové radě právě s odkazem na 

otevřené otázky odsunu a sudetoněmecký problém. Situace se opakovala v roce 1997 při 

schvalování Česko-německé deklarace, která opět narazila na kritiku CSU, která proti ní 

vystupovala společně s některými poslanci CDU.  
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V předvečer východního rozšíření EU se SdL s pomocí CSU podařilo téma Benešových dekretů 

evropeizovat a přenést na půdu EP.84 

3.2.2 Diskuse o Benešových dekretech v Evropském parlamentu 
Téma Benešových dekretů se v různých obdobích vynořovalo výrazněji nebo zase mizelo, ale bylo 

považováno v podstatě za otázku bilaterálních česko-německých (případně česko-rakouských) 

vztahů. V letech 2002 a 2003 se ovšem bavorským europoslancům podařilo přenést debatu na 

celoevropskou úroveň a přímo spojit problematiku Benešových dekretů se vstupem ČR do EU. 

Na počátku roku 2002 vypukla o Benešových dekretech intenzivní diskuse na půdě EP, o které 

podrobně pojednává Christian Domnitz ve své studii Zápas o Benešovy dekrety před vstupem do 

Evropské unie.85 Tato diskuse trvala přes rok a probíhala ve dvou rovinách – morální a praktické. 

Část politiků se domnívala, že na toto téma by se mělo nahlížet skrze historicko-politické 

souvislosti, ozývaly se ovšem i hlasy volající po pragmatickém postupu, který by neohrožoval vstup 

ČR do EU. Tento přístup postupně převážil a problém se zúžil na čistě legislativní otázku, zda jsou 

nebo nejsou Benešovy dekrety právní překážkou vstupu ČR do EU. Téma, kterému se většina 

poslanců snažila vyhnout, byly majetkové nároky a restituce. Významnými prvky této diskuse v EP 

byla nerovnoměrná angažovanost evropských poslanců,86 z nichž někteří se o téma zajímali velmi 

intenzivně, zatímco jiní se do diskuse téměř nezapojovali, a také asymetričnost diskuse – česká 

strana v ní totiž logicky nebyla vůbec zastoupena.87 

Diskuse byla ve velké míře poháněna právě zájmy SdL, které v předvstupní debatě vidělo jednu 

z posledních šancí, jak prosadit svoje požadavky, a v tomto směru tlačilo na Bernda Posselta. 

Dalšími protagonisty diskuse byli lidé skeptičtí k rozšíření, kteří ji využívali k pozdržení tohoto 

procesu. K tomu, že se téma Benešových dekretů v EP ujalo, přispěl i způsob práce EP samotného, 

kdy řešením určitých otázek se zabývá většinou pouze vybraná skupina poslanců. V debatě o 

Benešových dekretech to byli většinou lidé se zájmem o toto téma, často s osobním vztahem k ČR, 

například s vyhnaneckou minulostí.88 

Benešovy dekrety byly EP vnímány jako problém již delší dobu, což potvrzuje například usnesení 

EP z dubna 1999, ve kterém EP požaduje zrušení všech dekretů a zákonů týkajících se „vyhnání 

jednotlivých etnických skupin“. Skutečně ostře sledovanou záležitostí se tato věc však stala na jaře 

2002, kdy rakouská vládní strana FPÖ poprvé spojila otázku dekretů s přijetím ČR do EU a začala 

vyhrožovat vetem vstupu ČR do EU v případě, že dekrety nebudou zrušeny. Na to velmi ostře 

reagoval premiér Zeman, když v rozhovoru pro vídeňský deník Profil označil sudetské Němce za 

pátou kolonu Hitlerovy říše. Tím se diskuse velmi vyhrotila. Na půdu EP ji na jaře 2002 přinesl 

maďarský premiér Viktor Orbán, když v zahraničním výboru EP žádal zrušení dekretů. 11. dubna 

                                                           
84

 O diskusi v EP více viz kapitola 3.2.2. 
85

 Christian Domnitz. Zápas o Benešovy dekrety před vstupem do Evropské unie. Diskuse v Evropském 
parlamentu a v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v letech 2002 - 2003. Praha: Dokořán, 2007. 
86 Celkem se do diskuse významněji zapojila asi 30 poslanců nejen ze SRN a z Rakouska, z poslanců CSU byl 

nejvíce slyšet právě Posselt a dále Markus Ferber a Ingo Friedrich z CSU a Hartmut Nassauer, předseda 

klubu CDU/CSU v EP. (Christian Domnitz, Zápas o Benešovy dekrety před vstupem do Evropské unie. Diskuse 

v Evropském parlamentu a v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v letech 2002 – 2003 (Praha: Dokořán, 

2007), 26.) 
87

 Domnitz, „Zápas o Benešovy dekrety před vstupem do Evropské unie,“ 27-28. 
88

 Tamtéž, str. 26. 



31 

2002 EP rozhodl, že nechá k celé otázce vypracovat právní posudek, který se posléze stal 

rozhodujícím prvkem diskuse.89 

Při čekání na posudek se diskuse dále vyvíjela, byla sledována médii a poslanci EP často cestovali 

například do Vídně nebo do Prahy, kde se k tématu vyjadřovali. Komisař pro rozšíření Günter 

Verheugen se snažil situaci zklidnit a společně s premiérem Zemanem podepsal v Praze 

prohlášení, které označilo Benešovy dekrety za „patřící k historii“. To bylo Posseltem označeno za 

„nezodpovědné zasahování do práv EP“. Další Posseltovo vyjádření se týkalo usnesení české 

poslanecké sněmovny z 24. dubna 2002, v němž označila právní vztahy plynoucí z dekretů za 

neměnné a nedotknutelné. Posselt následně obvinil kancléře Schrödera a komisaře Verheugena, 

že ČR podporují při „povyšování genocidy na program pro budoucnost.“90 

Očekávaný Froweinův posudek byl představen 2. října 2002 a konstatoval, že Benešovy dekrety 

i současný český restituční systém jsou slučitelné s právem EU. Tímto přišli největší kritici dekretů 

o své argumenty a většina poslanců pochopila, že musí rezignovat na své hrozby vetem. Po 

zveřejnění posudku bylo EP schváleno poslední usnesení k rozšíření před Kodaňským summitem. 

Usnesení vycházelo z Froweinova posudku a odvolávalo se také na Česko-německou deklaraci. 

Potvrzovalo, že dekrety nejsou překážkou vstupu ČR do EU a dále označovala za žádoucí, aby 

česká strana provedla politické gesto politování. V pozdější fázi vyjednávání do něj skupina 

poslanců včetně Posselta prosadila ještě pasáž o neobhajitelnosti tzv. amnestijního zákona, takže 

celkově bylo usnesení kritičtější než Froweinův posudek. Poslanci CSU se navíc odvolávali i na 

odlišný posudek Dietera Blumenwitze, který vznikl na zakázku SdL, a prosadili i jeho slyšení v EP. 

Posselt se také opíral o analýzu Felixe Ermacory, který prohlásil, že vyhnání Němců naplňuje 

skutkovou podstatu genocidy.91 

Bez ohledu na stále probíhající parlamentní diskusi summit EU v Kodani v prosinci 2002 rozhodl o 

přijetí deseti nových členských států. Diskuse dále probíhala i po projevu právě zvoleného 

prezidenta Václava Klause, v kterém prohlásil, že po druhé světové válce byly spáchány 

„nepřijatelné činy“. Část poslanců to považovala za očekávané gesto, někteří ovšem nikoli. 

EP musel dát souhlas s východním rozšířením EU, a to jednak schválením Smlouvy o přistoupení, 

která se týká všech 10 států, a jednak schválením krátkého usnesení týkajícího se každého 

kandidátského státu zvlášť. K tomuto rozhodujícímu hlasování došlo 9. dubna 2003 a podle 

Domnitze bylo „téměř skandální“.92 Poslanci schválili oba podstatné dokumenty, ale celá CSU 

hlasovala jednotně proti vstupu ČR do EU. Přijetí ČR tak podpořilo 489 z 565 hlasujících poslanců. 

Proti bylo 39 poslanců a 37 se zdrželo hlasování. Všech devět zbylých kandidátských zemí získalo 

více než 500 kladných hlasů (přehled výsledků hlasování viz Příloha č. 3: Hlasování o východním 

rozšíření v EP).93  

Přestože se Berndt Posselt ve svém otevřeném dopise snažil oddělit chování poslanců CSU v EP od 

pozitivního vztahu této strany k východnímu rozšíření, získal si tento čin jejích poslanců velkou 
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negativní publicitu. Posselt ve svém prohlášení označil toto jednání za protest proti tomu, že se ČR 

„stále neoprostila od nacionalistického dědictví prezidentských dekretů“.94 Na tento krok CSU bylo 

pohlíženo jako na velmi negativní signál také vzhledem k tomu, že ani Haiderova nacionalistická 

FPÖ nehlasovala jednotně proti vstupu ČR.95 Podle Domnitze toto hlasování poškodilo obraz nejen 

CSU, ale i EP jako celku.96 

Po vstupu ČR do EU vnímá většina politiků téma Benešových dekretů opět jako bilaterální, ale 

nedá se říci, že by zmizely z politických diskusí. Přesto přijetím ČR do EU odpadla důležitá páka, 

kterou mohlo SdL proti ČR používat.97 

3.2.3 Vyjádření bavorské vlády ohledně historických otázek česko-bavorských 
vztahů 

V předchozích dvou oddílech byl ozřejměn vliv SdL na bavorskou CSU, jeho cíle v česko-německých 

vztazích, postoj k Benešovým dekretům a průběh diskuse, která v předvečer vstupu ČR do EU 

probíhala o Benešových dekretech v EP, což poskytuje faktickou základnu pro zkoumání 

bavorských postojů k historickým otázkám v souvislosti s vstupem ČR do EU. Otázka odsunu 

sudetských Němců byla bavorskými politiky nejvíce tematizována kolem roku 2002, kdy probíhala 

i diskuse v EP, ovšem objevovala se už dříve při různých příležitostech. 

To, že Benešovy dekrety byly Bavorskem vnímány jako potenciální překážka vstupu ČR do EU, 

ukazuje již diskuse z bavorského zemského sněmu z března 1996. Jako reakce na vládní konferenci 

v Madridu na konci roku 1995, na které bylo rozhodnuto o začátku vstupních pohovorů s ČR, byl 

bavorským poslancem za SPD vznesen písemný dotaz na bavorskou vládu,98 který celkem 

obsahoval šest převážně obecných otázek týkajících se východního rozšíření. Jedna z otázek se 

týkala přímo vstupu ČR do EU, Benešových dekretů a majetkoprávních otázek.99 V nepříliš 

konkrétní odpovědi na tuto otázku bavorská vláda v březnu 1996 zdůraznila nutnost dodržování 

Kodaňských kritérií všemi kandidátskými zeměmi. V případě ČR připustila existenci „otázek, které 

zůstaly otevřené i po uzavření československo-německé smlouvy v roce 1992“. Upozornila na 

probíhající jednání mezi ČR a spolkovou vládu, ale vyjádřila se, že není jisté, zda výsledek těchto 

jednání bude mít vliv na hlasování Bavorska ve Spolkové radě. Benešovy dekrety tedy ještě nebyly 

vnímány v přímé souvislosti se vstupem ČR do EU. 

Rozsáhlejší vyjádření ohledně Benešových dekretů se objevuje v odpovědi bavorské vlády na 

rozsáhlou interpelaci poslanců SPD s názvem Východní rozšíření EU a jeho vliv na Bavorsko 
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z června 1998.100 Tato interpelace se svými 45 otázkami podává velmi dobrý přehled o tématech 

relevantních pro bavorské postoje k rozšíření EU. Historických otázek se týká otázka IV/4.: „Vidí 

zemská vláda v zachování „Benešových dekretů“ Českou republikou nepřekonatelnou překážku 

členství ČR v EU nebo jde z jejího pohledu pouze o bilaterální Problém mezi Německem a ČR?“101 

Šéf bavorské státní kanceláře Erwin Huber ve své odpovědi zdůraznil ekonomické, politické, 

historické a kulturní zájmy obou zemí i celé EU na vstupu ČR do EU, upozornil ovšem na rozpor 

dekretů s kodaňskými kritérii závaznými pro kandidátské země. Odvolal se na Stoiberovo 

prohlášení před Spolkovou radou, podle nějž nemohou v EU existovat žádné zákony nebo dekrety, 

které odporují zásadám ochrany lidských práv, vyjádřeným v primárním právu EU a vícekrát 

potvrzeným EK. Podle bavorské vlády Benešovy dekrety těmto zásadám odporují a poznamenaly 

by celý evropský právní systém, který je na dodržování lidských práv založen. Otevřené otázky 

musí být uzavřeny co nejdříve, aby neohrožovaly „stavbu společného evropského domu“. Toto 

vyjádření z června 1998 dokládá, že otázka dekretů nebyla z pohledu Bavorska už brána jako 

bilaterální problém, ale jako problém celoevropský. Ve volebním programu CSU pro volby do 

zemského sněmu v roce 1998 se Benešovy dekrety rovněž objevují, a to v přímé souvislosti se 

vstupem ČR do EU.102 

Otázka dekretů se znovu vynořila v březnu 1999 po návštěvě premiéra Zemana v Bonnu, kde spolu 

s kancléřem Schröderem učinil důležité, i když neformální gesto – Zeman označil účinnost 

Benešových dekretů za „vyhaslou“ a Schröder na oplátku prohlásil, že nebude podporovat 

majetkové nároky sudetských Němců.103 Tento krok byl politiky CSU odsouzen například v diskusi 

následující po vládním prohlášení ministra pro spolkové a evropské záležitosti Reinholda Bockleta 

Agenda 2000 a další cesta Evropy,104 kdy poslankyně za Zelené Ulrike Gote poděkovala oběma 

politikům za „důležitý krok ke sjednocení Evropy“. Zároveň obvinila CSU z toho, že „dává vsázku 

proces evropského sjednocení“ kvůli „slepému klientelismu“. Naopak místopředseda CSU Willi 

Müller obvinil Schrödera z toho, že „nechal německé vyhnance ve štychu“, přestože „si to 

nezasloužili“.105 Setkáním Schrödera a Zemana se poslanci zabývali znovu v dubnu.106 Ministryně 

sociálních věcí a zdravotnictví Barbara Stamm byla poslancem Breitschwertem (CSU) dotázána, jak 

hodnotí rozhovory těchto dvou politiků. Podle očekávání krok kancléře Schrödera opět odsoudila 

a obvinila ho z toho, že do diskuse s ČR dostatečně nezapojil sudetské Němce. V následné diskusi 

ovšem poslanec Schläger (SPD) poukázal na to, že ani Kohlova vláda s účastí CSU dostatečně 

nezapojila sudetské Němce do vyjednávání Česko-německé deklarace. Poslanec Waschler (CSU) 

dále upozornil na to, že vláda kancléře Schrödera snížila finanční podporu SdT, a dále se probíralo 
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možné odškodnění nuceně nasazených sudetských Němců a role česko-německého fóra. 

Ministryně Stamm dále vyzdvihla výzvu EP ke zrušení dekretů.107 Přestože se tato diskuse netýkala 

přímo vstupu ČR do EU, dá se z ní lehce vyčíst rozdílný postoj k historickým problémům na úrovni 

Spolku a na úrovni Bavorska a především postupné distancování se Spolku od požadavků SdL 

v kontrastu s bavorskou vládou, která ani v této diskusi (ústy Stamm) neopomněla zdůraznit, že je 

nadále jeho spolehlivou patronkou.108 Projevilo se tu prohloubení rozporů mezi Bavorskem a 

Spolkem způsobené nástupem červenozelené Schröderovy koalice. 

Rokem, kdy byly Benešovy dekrety zřejmě nejčastěji řešeny na rozličných úrovních, byl rok 2002 

(zřejmě ne náhodou rok volební jak pro Německo, tak pro ČR).109 Pozornost na sebe dekrety strhly 

jednak kvůli právě probíhající diskusi v EP, jednak kvůli výše zmíněným (oddíl 3.2.2) vyjádřením 

premiéra Zemana na adresu sudetských Němců, které vyvolaly pobouření nejen v Bavorsku, ale i 

na spolkové úrovni - kancléř Schröder na jejich základě dokonce odložil návštěvu ČR.110  

Ve velmi emotivní atmosféře proběhly v květnu 2002 Sudetoněmecké dny (SdT), ovlivněné také 

rozhovorem s ministrem Špidlou v Süddeutsche Zeitung, ve které mimo jiné označil dekrety za 

„zdroj míru v Evropě“ a debatu v EP za iracionální.111 Ve svém úvodním proslovu na SdT Stoiber 

upozornil na evropeizaci tématu dekretů, kterým se v této době již zabýval jak EP, tak EK. Znovu 

odsoudil Zemanovy výroky a vytkl spolkové vládě, že se dostatečně nepostavila za práva 

vysídlenců, přesto, že je to její „samozřejmou povinností“. 112 Odsoudil také usnesení Poslanecké 

sněmovny ČR z 24. dubna, kterým poslanci označili dekrety za „nezpochybnitelné, nedotknutelné 

a neměnné“. Vznesl otázku, zda s Benešovými dekrety v právním systému je ČR způsobilá vstoupit 

do EU („europatauglich“).113 Zrušení dekretů na SdT požadoval i spolkový ministr Otto Schilly 

(SPD), ovšem s dodatkem, že od německé strany se v takovém případě očekává vyjádření o 

opuštění majetkových požadavků. Schilly také na rozdíl od Stoibera nespojil téma Benešových 

dekretů a vstupu ČR do EU.114 

Po SdT následovalo oficiální vládní prohlášení Stoibera s názvem Bavorsko – inovativní – sociální – 

úspěšné,115 ve kterém opět uvedl, že dekrety nesmí v Evropě existovat, protože odporují „jejímu 

duchu a jejím hodnotám“.116 Opět vytkl vládě nedostatečné působení na ČR v tomto ohledu a 

v souvislosti se svou kandidaturou na křeslo kancléře zmínil, že spolková vláda pod jeho vedením 
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by se k danému problému stavěla zcela jinak. Vyjádřil také naději, že roli, kterou má zastávat 

spolková vláda, zastane ve vztahu k Benešovým dekretům EP.117 Kromě bavorských hlasů byly 

slyšet útoky na Benešovy dekrety také ze Saska, kde v červnu CDU ovládaný zemský parlament 

požadoval jejich zrušení. V prosinci 2002 bylo přijato usnesení bavorského zemského sněmu,118 ve 

kterém sněm oceňuje požadavek Schilyho na zrušení Benešových dekretů a vyzývá spolkovou 

vládu k prosazování tohoto požadavku vůči ČR a ostatním státům EU a zemskou vládu, aby se o to 

samé zasazovala ve Spolkové radě.119  

Na konci roku 2002 se ovšem situace kolem dekretů uklidnila jednak zveřejněním Froweinova 

posudku, který utišil debatu v EP, jednak rozhodnutím o přijetí 10 kandidátských zemí do EU 

v Kodani v prosinci 2002. Po znovuzvolení Stoibera do čela Bavorska v roce 2003 se v jeho vládním 

prohlášení již neobjevuje žádná zmínka o dekretech120 a pozornost se přesouvá k praktičtějším 

otázkám, především k otázkám ekonomickým a bezpečnostním. Ve svém prohlášení z 12. května 

2004 s tématem Nová Evropa – Vytváření příležitostí pro Bavorsko121 Stoiber prohlásil, že vstup ČR 

do EU je novým impulsem pro řešení historických otázek, které se nyní staly součástí 

vnitroevropské politiky.122 

Historické otázky (otázky Benešových dekretů, majetkového vyrovnání odsunutých Němců a 

nuceně nasazených Čechů, platnosti Mnichovské dohody, právo sudetských Němců na návrat a 

další) byly důležitým aspektem česko-bavorských vztahů v podstatě od druhé světové války a tyto 

vztahy nadále zatěžovaly i po pádu železné opony. Hlavním důvodem byl vysoký počet vyhnaných 

sudetských Němců v Bavorsku a především velký vliv SdL (které má přímo ve svých stanovách 

zakotveno jako cíl hájení práva sudetských Němců na návrat a na odškodnění) na vládnoucí CSU. 

SdL chápalo vstup ČR do EU jako jednu z posledních příležitostí prosadit své požadavky (především 

na zrušení Benešových dekretů) a v tomto směru působit na CSU. Původně bilaterální téma začalo 

být v průběhu roku 1998 CSU chápáno jako evropský problém a bylo často spojováno se vstupem 

ČR do EU. Velké naděje CSU vkládala do diskuse o Benešových dekretech, která probíhala na půdě 

EP. Po zveřejnění Froweinova posudku a po schválení vstupu ČR do EU evropským parlamentem 

v dubnu 2003 se toto téma opět dostalo do pozadí a větší důraz byl kladen na praktické otázky 

vstupu ČR do EU (ekonomická a bezpečnostní témata). 

Historické otázky byly důležité i pro česko-německé vztahy na úrovni Praha – Berlín a přes důležité 

kroky k normalizaci vztahů (z nichž nejdůležitější je pravděpodobně podepsání Česko-německé 

deklarace v roce 1997) se tyto otázky znovu vynořovaly a znesnadňovaly vzájemnou politickou 

spolupráci. Příkladem zde mohou být výroky premiéra Zemana z roku 2002, které vedly k odkladu 

oficiální návštěvy kancléře Schrödera v ČR. Německá vláda se ale s postupem času stále více 

distancovala od požadavků SdL. Velmi důležité je, že historické otázky byly v Berlíně vnímány jako 

čistě bilaterální a nebyly dávány do souvislosti se vstupem ČR do EU. 
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3.3 Strukturální fondy EU a česko-bavorské příhraniční regiony 

3.3.1 Východní rozšíření EU a ekonomická situace příhraničních regionů123 
Z analýzy vládních prohlášení bavorské CSU vyplynulo, že dalším důležitým tématem v souvislosti 

se vstupem ČR do EU jsou ekonomické dopady východního rozšíření. Pro Bavorsko jako spolkovou 

zemi přímo sousedící s ČR byla důležitá situace příhraničních regionů, které byly negativním 

ekonomickým dopadům vstupu ČR do EU vystaveny nejvíce. 

Rozdíly v ekonomické úrovni mezi starými a novými členskými státy byly bezprecedentní ve 

srovnání s dřívějšími koly rozšíření,124 a tyto rozdíly ve spojení se zapojením ČR do evropského 

vnitřního trhu stavělo příhraniční regiony do těžké situace. Obavy z vlivu východního rozšíření 

nepanovaly jen v příhraničních regionech Bavorska, ale např. i Rakouska nebo Itálie. V průběhu 

roku 1998 proto došlo k setkání příhraničních regionů na konferenci ve Štýrském Hradci, na které 

tyto regiony přijaly tzv. Štýrskou rezoluci, ve které požadovaly finanční podporu a další opatření 

proti negativním důsledkům východního rozšíření. Navazující konference se konala 24. – 25. 

července 1998 na pozvání bavorské vlády v  Hofu poblíž bavorsko-saský hranic.125 Jejím výsledkem 

byl katalog 20 hofských bodů,126 který dává dobrý přehled o problémech vnímaných těmito 

regiony v souvislosti s východním rozšířením. Jsou to především následující oblasti: 

- oblast vnitřního trhu, a to zvláště: 

o volný pohyb osob, především pracovníků: Rozdíl v životní úrovni a především ve 

výši průměrného platu by podle příhraničních regionů mohl vyústit v hromadný 

přesun pracovníků z nových členských zemí na západ, přičemž právě hraniční 

regiony by byly jejich přirozeným cílem. Navíc by tyto regiony byly vystaveny také 

nárůstu přeshraničního pendlerství. To by vedlo k problémům na pracovním trhu 

v  regionech na obou stranách hranice. 

o volný pohyb služeb: Vzhledem k rozdílné výši platu, výši zdanění a sociálním 

podmínkám by některá odvětví v příhraničních regionech podle hofského 

katalogu nemohla ustát zvýšenou konkurenci z nových členských zemí, což by 

vedlo ke zvýšené nezaměstnanosti a jiným ekonomickým problémům. 

o volný pohyb zboží: Podle hofského katalogu nejsou v nových členských zemích 

dosud dodržovány bezpečnostní standardy a zdravotnické zásady podle pravidel 

EU, proto není vhodné neprodleně zavést volný dovoz zboží z těchto států. 

o volný pohyb kapitálu 

- oblast sociálních standardů (např. nediskriminace, ochrana práv zaměstnanců atd.) a 

ochrany životního prostředí (neznečišťování půdy, vody a ovzduší, jaderná bezpečnost): 
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V případě nedodržování těchto standardů by jednak hrozil tzv. sociální dumping,127 jednak 

přeliv ekologických problémů přes hranice. 

- zemědělství: V případě zrušení omezení pro vývoz zemědělských produktů z nových 

členských zemí by tamější levnější produkce znamenala tlak na zemědělství ve starých 

členských zemích a pokles pracovních míst, především v příhraničních regionech.  

- oblast vnitřní bezpečnosti: Příhraniční regiony budou podle Hofského katalogu po 

východním rozšíření čelit nárůstu přeshraniční kriminality. 

Přestože východní rozšíření s sebou přináší pro příhraniční regiony i mnoho šancí pro hospodářský 

rozvoj, jejich situace bude podle Hofského katalogu 20 bodů k rozšíření EU velmi složitá a EU by se 

měla snažit o její zlepšení, a to především formou finanční podpory ze strukturálních fondů.  

3.3.2 Strukturální politika EU a příhraniční regiony 
Jak bylo uvedeno v předchozím oddílu, příhraniční regiony doufaly ve finanční podporu EU, která 

by jim pomohla ve složité ekonomické situaci po východním rozšíření. EU ovšem počítala po 

rozšíření spíše s podporou slabších východoevropských ekonomik a s omezením podpory starých 

členských států. Byla si totiž vědoma, že v souvislosti s rozšířením bude nutná reforma evropské 

strukturální politiky, protože zachování její stávající podoby by v počtu 25 členských zemí nebylo 

dlouhodobě finančně udržitelné.128 

Do roku 1999 byla strukturální politika prováděna v rámci šestí cílů: 

- Cíl 1 – Rozvoj a strukturální přeměna zaostávajících regionů 

- Cíl 2 – Konverze regionů vážně postižených hospodářským úpadkem 

- Cíl 3 – Boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti (delší než 12 měsíců) a pracovní integrace 

mladých lidí (do 25 let) 

- Cíl 4 – Adaptace pracovní síly na průmyslové změny a změny ve výrobě  

- Cíl 5a – Strukturální přeměna zemědělství 

- Cíl 5b – Rozvoj a strukturální adaptace agrárních regionů 

- Cíl 6 - Rozvoj řídce zalidněných regionů129 

Regionální dimenzi měly Cíle 1, 2, 5b a 6.  

V Agendě 2000 byla stanovena nová podoba strukturální politiky na roky 2000 – 2006. Došlo 

k redukci cílů strukturální politiky ze šesti na následující tři:130 

- Cíl 1: Podpora rozvoje zaostávajících regionů (NUTS II):131 šlo o regiony, jejichž HDP na 

obyvatele se nacházelo pod 75 % unijního průměru 
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 Nařízení Rady č. 1260/1999 ze dne 21 června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, 
dostupné z: http://www.esfcr.cz/narizeni-rady-es-c-1260-1999-ze-dne-21-cervna-1999, cit. 8. 5. 2012. 
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 Jednotky NUTS II odpovídají v SRN spolkovým zemím, jednotky NUTS III tzv. Kreise. 
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- Cíl 2: Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací: týkal se oblastí (NUTS III), které 

splňovaly specifická socioekonomická kritéria (především šlo o vysokou míru 

nezaměstnanosti, ale nejen o ni)132 

- Cíl 3: Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání133 

Zároveň došlo ke snížení počtu Iniciativ společenství134 ze 14 na čtyři:135 

- přeshraniční, mezistátní a meziregionální spolupráce (interreg) 

- hospodářské a společenské obnovy měst postižených krizí (URBAN) 

- rozvoj venkova (Leader) 

- boj proti diskriminaci na trhu práce (EQUAL)  

Podle nařízení Rady měl být v rámci iniciativy interreg věnována „zvláštní pozornost přeshraničním 

aktivitám, zejména s výhledem na rozšíření, a členským státům, jež mají dlouhé hranice s žadateli 

o přijetí, stejně jako zlepšené koordinaci s programy PHARE, TACIS a MEDA“.136 

Téměř všechny oblasti 10 kandidátských zemí by po svém přijetí do EU splňovaly podmínky pro 

čerpání podpory z Cíle 1. Na druhou stranu by jejich přijetí snížilo evropský průměr HDP na 

obyvatele, takže některé příhraniční regiony starých členských států by přes svou poměrnou 

zaostalost podmínky Cíle 1 nesplňovaly. Hranice mezi starými členskými zeměmi a novými 

členskými zeměmi by tak oddělovala oblasti nejen s různou ekonomickou vyspělostí, ale také 

s rozdílně vysokou podporou z EU,137 čímž by ještě vzrostla konkurenční výhoda nových členských 

zemí. 

Právě proti tomu se ohrazovaly příhraniční regiony a v 10 hofských bodech předložily svůj 

Integrovaný koncept na podporu příhraničních regionů. 138 Od EU požadovaly podporu 

z následujících zdrojů: 

- strukturální podpora v rámci Cíle 1 a Cíle 2: Zatímco podmínky pro získání podpory v rámci 

Cíle 1 jsou pevně dané, Cíl 2 stanoví i tzv. „měkké“ podmínky pro získání podpory, mezi 

něž by podle hofských bodů měla být zahrnuta i poloha na hranici k novým členským 

státům. 

- horizontální podpora (podpora v rámci Cíle 3, která není vázána na určité regiony): Tato 

podpora by měla být přednostně alokována v příhraničních regionech. 

- iniciativy Společenství: Příhraniční regiony vkládaly velké naděje do iniciativy INTERREG a 

požadovaly, aby peníze z této iniciativy plynuly přednostně na přeshraniční spolupráci. 

Zároveň by měla být vylepšena kompatibilita programů INTERREG II a PHARE CBC.139 
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 Podrobnější podmínky pro Cíl 2 viz Nařízení Rady č. 1260/1999. 
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 „Cíle 1, 2 a 3 (Regionální politika),“ dostupné z: 
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 K  „Wohlstandsgefälle“ se přidává také tzv. „Fördergefälle“. 
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 Hofer 20-Punkte-Katalog zur EU-Erweiterung. 
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Kromě přímé podpory z EU příhraniční regiony požadovaly také dostatek volného prostoru pro 

státy nebo pro spolkové země, aby tyto regiony mohly podporovat samy. 

3.3.3 Bavorská politika na podporu příhraničním regionům 
Problémy popsané v kapitole 3.3.1 se ve velké míře týkaly i bavorských regionů u hranice s ČR 

v souvislosti s jejím vstupem do EU. Jednalo se o regiony Niederbayern, Oberpfalz a Oberfranken.  

Východní regiony Bavorska patřily mezi bavorskými regiony mezi strukturálně nejslabší. Po pádu 

železné opony pro ně sousedící české regiony začaly představovat konkurenci jak na poli výroby, 

tak na poli služeb, ovšem státní hranice přeci jenom znamenala jistou ochranu. Se vstupem ČR do 

EU a jejím zapojením do volného trhu EU by se však tato ochrana rozplynula. V podobné situaci se 

Bavorsko nacházelo už v roce 1991, kdy došlo ke znovusjednocení Německa a zmizela tak 

bavorsko-saská a bavorsko-durynská hranice.  

Česko-bavorská hranice oddělovala oblasti s velmi rozdílnou ekonomickou úrovní (projevující se 

například výší průměrné mzdy) a k tomu se měl podobně jako podél celé hranice mezi starými a 

novými členskými státy přidat rozdíl ve výši finanční podpory z EU. V rámci evropské patnáctky 

dostávaly bavorské východní regiony pravidelně finanční prostředky ze stukturálních fondů 

v rámci Cíle 1, což se ale s rozšířením mělo změnit. České příhraniční regiony měly být v budoucnu 

podporovány z Cíle 1, zatímco příhraniční regiony Bavorska se posunuly do skupiny Cíle 2.140 

Bavorsko si bylo tohoto problému vědomo, a proto bylo jedním z nejaktivnějších účastníků 

konference ve Štýrském Hradci v lednu 1998. Navazující konference byla svolána do bavorského 

Hofu (Oberfranken) a byl na ní schválen katalog 20 hofských bodů (viz výše), na který se později 

bavorská vláda často odvolávala a který prosazovala jako referenční dokument pro politiku 

spolkové vlády. 

Kromě působení na Brusel se Bavorsko snažilo také získat podporu pro své příhraniční regiony 

v Berlíně a také je podporovat z vlastních finančních prostředků. 

V rámci spolku byly tyto regiony podporovány hlavně pomocí nástroje Spolkového ministerstva 

hospodářství Společná úloha zlepšení regionální hospodářské infrastruktury 

(Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, GRW). Peníze z této 

iniciativy byly původně určeny převážně pro nové spolkové země, ale nakonec z části GRW-West 

čerpalo i Bavorsko.141 Kromě tohoto programu se Spolek snažil snížit negativní dopady východního 

rozšíření také podporou přeshraniční dopravy nebo podporou vzdělání v příhraničních 

regionech.142 V rámci bavorských financí byl pro příhraniční regiony důležitý tzv. 
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 Program Phare CBC (Cross Border Co-operation - přeshraniční spolupráce) byl v letech 1994 – 2003 
programem EU určeným na podporu příhraničních regionů nečlenských zemí EU. Ve svém počátku se týkal 
pouze příhraničních oblastí sousedících s členskými zeměmi EU, od roku 1999 byl rozšířen i na příhraniční 
území kandidátských zemí navzájem.  
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 Manfred Deiß a Hans G. Mendius, Risiken und Chancen der EU-Osterweiterung für die ArbeitnehmerInnen 
am Beispiel der ostbayerisch/tschechischen Grenzregion (München: ISF München, 2004), 77. 
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 „Förderung der Grenzregionen zu den Beitrittsländern. Die Hilfen von EU, Bund und Ländern," 
dostupné z: http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Dokumentationen/foerderung-der-
grenzregionen-zu-den-beitrittslaendern-die-hilfen-von-eu-bund-und-laendern-dokumentation-529, 
cit. 8. 5. 2012, str. 42. 
142

 Tamtéž, str. 41 – 54. 
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Ertüchtigungsprogramm Ostbayern, který měl obsah 100 milionů eur.143 Dalších 30 milionů 

plánovalo Bavorsko investovat do přeshraniční infrastruktury.144 

Před vstupem ČR do EU byly bavorské východní regiony lokalizovány na periferii EU a i kvůli tomu 

byly oproti ostatním bavorským regionům poměrně strukturálně slabé (vykazovaly například 

vysokou nezaměstnanost atd.). Proto mohly čerpat z prostředků vyhrazených na Cíl 1 evropské 

strukturální politiky. Po vstupu ČR do EU se tyto regiony rázem dostaly ze své periferní polohy do 

středu EU, ale zároveň byly rázem vystaveny velké konkurenci ze strany regionů na druhé straně 

hranice. České regiony měly konkurenční výhody plynoucí z nižší životní úrovně v ČR a zároveň 

měly po vstupu do EU obdržet více finanční podpory ze strukturálních fondů. Situace bavorských 

východních regionů ve spojení se vstupem ČR do EU byla proto chápána jako problémová a byla 

bavorskými politiky často tematizována, jak ukáže další oddíl práce. 

3.3.4 Vyjádření bavorské vlády ohledně strukturálních fondů, příhraničních regionů 
a vstupu ČR do EU 

Zatímco historické otázky ovlivňovaly česko-bavorské vztahy v podstatě od druhé světové války a 

tím pádem automaticky ovlivňovaly i postoj Bavorska ke vstupu ČR do EU, otázka příhraničních 

regionů a jejich nutné finanční podpory v souvislosti se vstupem ČR do EU ze své podstaty vznikla 

až v průběhu procesu příprav na východní rozšíření. V čem byla situace bavorských příhraničních 

regionů v souvislosti se vstupem ČR do EU problémová, objasňují kapitoly 3.3.1 a 3.3.2. 

Podpora východobavorských pohraničních oblastí zaujímala privilegované místo mezi 

nejdůležitějšími zájmy Bavorska v kontextu východního rozšíření. Svědčí o tom už její zařazení 

mezi pět nejdůležitějších předpokladů pro rozšíření vyjmenovaných vládou v odpovědi na 

interpelaci poslanců SPD ohledně vlivu východního rozšíření na Bavorsko z června 1998.145  

Zhoršení situace příhraničních regionů podle bavorské vlády hrozí především z důvodů nižšího 

průměrného platu v ČR, což znamená pro bavorské služby zvýšenou konkurenci. Ohrožené obory 

jsou přitom podle ní stavebnictví, služby jako kadeřníci nebo stravovací zařízení a také turismus a 

lázeňství a dále dálková doprava. Rychlé zapojení ČR do mechanismů volného trhu by pro 

bavorské stavebnictví podle vlády „nebylo zvládnutelné“.146 Také bavorští řemeslníci by podle 

vlády byli v příhraničních regionech vystaveni neúnosné konkurenci z Čech. Poměr mzdových a 

sociálních nákladů na pracovníky v SRN a v kandidátských zemích je podle tohoto vyjádření 

bavorské vlády 10:1.147 Tento už tak propastný rozdíl v ekonomických podmínkách ještě zvyšuje 

EU, která finančně podporuje kandidátské země na úkor starých členských zemí. Bavorská vláda 

tedy požaduje jednak pomoc EU příhraničním regionům starým členským státům, jednak větší 

manévrovací prostor pro vlastní pomoc Bavorska.148 Snaží se o zachování stávajícího statutu 

příhraničních regionů jako oblastí Cíle 2 a vkládá naděje do programu INTERREG. Bavorská vláda 
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 „Bayern und die EU-Osterweiterung,“ dostupné z: http://www.stmwivt.bayern.de/fileadmin/Web-
Dateien/Dokumente/europa/EU-Osterweiterung.pdf, cit. 8. 5. 2012. 
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dále upozorňuje na zapojení ostatních evropských regionů do této problematiky, a to jednak 

konferenci ve Štýrském Hradci 29. ledna 1998, jednak plánovanou Hofskou konferenci.149 

Reinhold Bocklet ve svém projevu k Agendě 2000 z března 1999150 kritizoval spolkovou vládu ze 

zanedbávání bavorských i německých zájmů při vyjednávání podoby strukturální politiky. 

Plánované reformě vytýká především koncentraci na podporu městských regionů, což by 

znamenalo snížení podpory pro převážně venkovské Bavorsko, včetně příhraničních krajů 

Niederbayern,Oberpfalz a Oberfranken. Vyzval spolkovou vládu k blokování této reformy 

strukturální politiky. Zároveň požadoval pro Bavorsko více prostoru k vlastní finanční podpoře 

daných regionů.151 Bocklet vyzval spolkovou vládu, aby se v dalších vyjednáváních držela 

20 hofských bodů.152 

Příhraničním regionům se věnoval také Stoiber ve svém projevu z dubna 2002,153 kdy vyzdvihl roli 

bavorského programu ETP Ostbayern a poděkoval bavorským poslancům v EP za prosazování 

zvýšené podpory hraničním regionům proti vůli EK, a znovu v roce 2003,154 kdy obvinil spolkovou 

vládu z toho, že na rozdíl od bavorské vlády nechala příhraniční regiony „ve štychu“.155 V roce 

2003 se k problematice příhraničních regionů vyjadřoval také ministr pro hospodářství 

Wiesheu.156 Opět upozornil na výzvy, jimž příhraniční regiony čelí v souvislosti se vstupem ČR do 

EU a zdůraznil pozitivní roli bavorské podpory formou programu ETP Ostbayern. Naopak kritizoval 

spolkovou vládu za to, že se usnesla nechat vypršet program GRW West.157 

I po rozšíření EU zůstala situace příhraničních regionů frekventovaným tématem politických 

diskusí. V prohlášení z 12. května 2004 Stoiber zařadil problém příhraničních regionů mezi tři 

nejdůležitější oblasti, kterými se musí Bavorsko dále zabývat i po rozšíření EU, a silně kritizoval 

nedostatečnou snahu spolkové vlády, jakožto i SPD celkově, cokoli pro tyto ohrožené regiony 

udělat.158 

Zatímco historické otázky byly v bavorské politice tematizované nejvíce kolem roku 2002 a po 

zveřejnění Froweinova posudku se situace opět uklidnila, ekonomická situace v příhraničních 

regionech byla považována za velmi důležitou až do okamžiku východního rozšíření a dokonce i po 

něm. Důležitým milníkem bylo prosazení přechodných období pro volný pohyb pracovníků do 

vstupních smluv, o které se bavorská vláda zasazovala. 

Zájmy příhraničních regionů nebyly jistě lhostejné ani spolkové vládě, ačkoli to Stoiber často tvrdil. 

Přesto jde o téma, které bylo Mnichovu bližší než Berlínu. Regionální politika je podle článku 28 

GG v první řadě úkolem spolkových zemí. Některé ekonomické problémy příhraničních regionů se 

ovšem i celé SRN, například problematika volného pohybu pracovníků a obavy 
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z nekontrolovatelné pracovní migrace. Prosazení přechodných období bylo v zájmu jak Bavorska, 

tak Spolku.  

3.4 Ostatní hospodářské a jiné oblasti ovlivňující postoj Bavorska 
ke vstupu ČR do EU 

Hospodářská problematika východního rozšíření byla pro Bavorsko kvůli jeho poloze a orientaci 

na export problematikou velmi důležitou. Kromě situace příhraničních regionů, která byla 

podrobně rozebrána v předchozí kapitole, šlo o celou řadu dalších hospodářských aspektů. 

Zatímco ovšem situace příhraničních regionů skutečně úzce souvisela se vstupem ČR do EU, 

většina zbylých hospodářských vlivů souvisela s východním rozšířením jako takovým, proto jim 

není v této práci věnována taková pozornost. Přesto bude v této kapitole alespoň stručně popsán 

postoj Bavorska ke většině zbylých pro něj důležitých aspektů vstupu ČR do EU. 

V odpovědi na interpelaci poslanců SPD z června 1998159 vláda uvedla pět základních předpokladů 

pro východní rozšíření. Čtyři z nich se týkaly hospodářství. Kromě podpory příhraničních oblastí, to 

byly následující oblasti:160 

- reforma strukturální a zemědělské politiky EU 

- spravedlivé rozdělení finanční zátěže v EU, aby nedošlo k přetěžování SRN a Bavorska 

- dlouhodobá přechodná období v oblasti volného pohybu osob a rušení hraničních kontrol 

a vzhledem k úplnému zapojení kandidátských zemí do vnitřního trhu161 

Bavorská vláda zastávala názor, že východní rozšíření přinese pro Bavorsko šance především 

v otevření nových trhů jak pro vývoz bavorských produktů, tak pro bavorské řemeslníky. Doufala 

také v budoucí investice ze středoevropských států do Bavorska. Hospodářských nevýhod 

plynoucích z východního rozšíření bylo ovšem podle jejího názoru více a souvisely především 

s větší konkurenceschopností kandidátských zemí (nižší platy, méně náročné sociální standardy a 

požadavky na ochranu životního prostředí atd.) vzhledem k Bavorsku, kvůli níž hrozil přesun 

produkce do těchto zemí. Ohrožena byla podle bavorské vlády celá odvětví v příhraničních 

regionech (viz kapitola 3.3.3). Zvláštní důraz kladla bavorská vláda také na zvýšenou konkurenci 

v oblasti zemědělství.162 Zvláštní kapitolu si vyžádala problematika volného pohybu pracovníků. 

Bavorská vláda se obávala ohrožení svého pracovního trhu převážně v oblasti málo kvalifikované 

práce, a to nejen v příhraničních regionech, ale vzhledem k možnosti neomezené imigrace v celém 

Bavorsku. Tato imigrace by oslabila i ČR, a proto jsou dlouhodobá přechodná období podle 

bavorské vlády i v jejím zájmu. Bavorská vláda považovala v roce 1998 sedmileté přechodné 

období, které bylo použito při vstupu Řecka do EU, za příliš krátké.163 Hospodářskými vlivy 

východního rozšíření se zabývá interpelace poslanců SPD z prosince 2003 a odpověď ministra pro 

hospodářství z února 2004, nepřináší však žádná nová témata. Stoiberův projev z května 2004 se 

také z velké části věnuje ekonomickým dopadům východního rozšíření na Bavorsko.164 V první 
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řadě zmiňuje výhody z rozšíření plynoucí – Bavorsko se jím dostalo do středu největšího vnitřního 

trhu na světě,165 ale následně upozorňuje spíše na jeho negativní dopady. 

Dalším důležitým aspektem vstupu ČR do EU byla ochrana životního prostředí. Bavorská vláda si 

od přísných podmínek obsažených v evropském aquis slibovala zlepšení ochrany přeshraničních 

vodních toků, čistoty ovzduší a stavu českých automobilů, naopak se obávala necitlivého budování 

infrastruktury v příhraničních chráněných krajinných oblastech. V oblasti životního prostředí byla 

bavorská vláda proti povolení jakýchkoli přechodných období pro kandidátské země.166 

S problematikou životního prostředí souvisí i další problémová otázka, a to jaderná elektrárna 

Temelín. Přestože tato otázka se objevovala spíše v kontextu česko-rakouských vztahů, ani 

bavorští politici si nebyli jisti dostatečnou bezpečností této elektrárny, která neunikla ani 

Stoiberově pozornosti. Ve svém prohlášení v dubnu 2002 označil Temelín za neodpovídající 

evropským bezpečnostním standardům a tím pádem stejně nevhodný pro EU jako Benešovy 

dekrety.167  

Dalšími problémy tematizovanými v bavorských politických diskusích v souvislosti se vstupem ČR 

do EU byla otázka vnitřní bezpečnosti. Obavy v této oblasti souvisely především s otevřením 

česko-bavorských hranic, které by ulehčovalo fungování organizovaného zločinu. Bavorští politici 

ale často odkazovali na fungující přeshraniční spolupráci v bezpečnostních otázkách. Poté, co 

začalo být jasné, že hraniční kontroly nebudou zrušeny ihned se vstupem ČR do EU, ustoupila tato 

otázka do pozadí. 

Seznam témat relevantních pro bavorské postoje ke vstupu ČR do EU obsažený v této práci není a 

ani nemůže být zcela úplný. Vstup ČR do EU je důležitou událostí, která s sebou nese celou řadu 

důsledků, z nichž některé ovlivňují Bavorsko jako celek, jiné mají pouze místní dopad. Jako příklad 

lze uvést nutné rozšíření některých hraničních přechodů. Tato práce poskytuje přehled těch 

témat, která byla pro Bavorsko natolik relevantní, že byla projednávána v bavorském zemském 

sněmu. V následujícím oddílu budou shrnuty postoje Bavorska a srovnány s postoji na spolkové 

úrovni. 

3.5 Srovnání bavorského a spolkového postoje 
V předchozích kapitolách byly určeny oblasti relevantní pro Bavorsko v souvislosti se vstupem ČR 

do EU – historické otázky, ekonomické důsledky, hlavně hospodářská situace příhraničních 

regionů po vstupu ČR do EU a dále vnitrobezpečnostní otázky, otázky ochrany životního prostředí 

a problematika dopravní infrastruktury. Všechny tyto oblasti byly více nebo méně důležité i pro 

Spolek. 

Co se týče kompatibility bavorských a spolkových postojů, můžeme zkoumané období rozdělit na 

dvě části – období od roku 1996 do října 1998, kdy byl německým kancléřem Helmut Kohl, a 

období od října 1998 do roku 2004, kdy na spolkové úrovni vládla červenozelená koalice v čele 

s Gerhardem Schröderem. Přestože i Kohlova vláda byla Stoiberem často kritizována, tyto rozpory 

se po Schröderově nástupu ještě prohloubily. 
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 Dokument 9, str. 6252. 



44 

Co se týče historických otázek, byl postoj Bavorska do velké míry ovlivňován SdL, zatímco spolková 

vláda se postupně více a více od požadavků vyhnanců distancovala. V době Kohlovy vlády se to 

projevovalo především v době vyjednávání Česko-německé deklarace, kdy Stoiber kritizoval Kohla 

za přílišnou ochotu ke kompromisům. Zatímco Kohl viděl v podepsání této deklarace důležitý krok 

k normalizaci vzájemných vztahů, která je nutná vzhledem k budoucímu společnému členství v EU, 

Stoiber v souladu s požadavky SdL požadoval úplné zrušení Benešových dekretů a deklaraci 

nepodpořil. Rozdíly v postojích Spolku a Bavorska se znásobily po roce 1998. Schröderova vláda 

společně s vládou Miloše Zemana začala provádět spíše smířlivou politiku i vzhledem k budoucímu 

společnému členství v EU, zatímco v Bavorsku naopak rostla kritika ČR kvůli nedořešení 

historických otázek. Přestože Schröder vzhledem k bouřlivé reakci na provokativní Zemanovy 

výroky odložil svou cestu do ČR, neviděl v Benešových dekretech a otázce vyhnání překážku 

vstupu ČR do EU. Na spolkové úrovni byly dekrety vnímány spíše jako bilaterální problém. SRN 

nechtěla a ani si nemohla dovolit ohrozit tak důležitý krok jako východní rozšíření EU. 

Komplex hospodářských otázek byl velmi důležitý jak pro Bavorsko, tak pro SRN. Bavorsko i 

Německo jako celek se zasazovalo například o prosazení přechodných období na volný pohyb 

pracovníků,168 Bavorsko však kladlo větší důraz na situaci příhraničních regionů. Bylo to dáno 

především jeho polohou a také větší „blízkostí“ k těmto regionům. Zatímco SRN musela brát ohled 

na to, že je největším plátcem do unijního rozpočtu a byla také zastáncem solidární politiky 

finanční podpory východní Evropy, mohlo si Bavorsko dovolit hlasitěji hájit své ekonomické zájmy. 

Důležitými aktivitami v tomto ohledu byla velmi aktivní účast Bavorska na konferenci 

příhraničních regionů ve Štýrském Hradci a zvláště pak v Hofu v roce 1998. Jak Spolek, tak 

Bavorsko se snažily vlastními finančními prostředky vylepšit situaci příhraničních regionů (viz 

výše).  

V ostatních tématech vládla mezi Spolkem a Bavorskem převážně shoda. Například na obou 

úrovních vládly obavy z nárůstu příhraniční kriminality, ale to bylo spojováno spíše až se vstupem 

ČR do Schengenu než s jejím vstupem do EU.169  

Rozdíly mezi spolkovými a bavorskými postoji a prioritami mají své vysvětlení ve dvou rovinách. 

V historických otázkách jde o vliv SdL v Bavorsku, kterého na spolkové úrovni krajanská sdružení 

zdaleka nedosahují, a zároveň o možnosti Bavorska vyjadřovat svobodněji své názory. Německo si 

nemohlo dovolit ohrozit východní rozšíření přílišným prosazováním vlastních zájmů, jako by bylo 

například zrušení Benešových dekretů. I když by určité ústupky ze strany ČR uvítala, nebylo pro ni 

politicky výhodné tyto ústupky spojovat s podporou vstupu ČR do EU. Druhým vysvětlením pro 

ochylky v postojích Spolku a Bavorska je geografická poloha Bavorska při hranicích s ČR. Kvůli této 

poloze Bavorsko vnímalo některé hrozby více, než byly vnímány v Berlíně.  
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Přes některé rozdíly v postojích se dá říci, že jak SRN, tak Bavorsko podporovaly jak východní 

rozšíření, tak vstup ČR do EU. Ani ministerský předseda Stoiber nikdy neopomněl tuto podporu ve 

svých proslovech zmínit. Bavorsko se ovšem snažilo více hájit své zájmy a činilo tak i na úkor 

kvality česko-bavorských vztahů. SRN se naopak po celé sledované období snažila normalizovat 

vztahy s ČR, aby neohrozila celé východní rozšíření. 
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Závěr 
Vstup do EU znamenal pro ČR velmi důležitý krok a byl zásadní součástí její transformace po pádu 

komunistického režimu. Stejně tak bylo východní rozšíření významným krokem pro EU. Důležitou 

roli v tomto procesu hrála SRN, která zastávala roli tzv. advokáta východního rozšíření a při 

vyjednáváních o vstupu podporovala především své sousedy Polsko a ČR. SRN ovšem v těchto 

jednáních nevystupovala jako homogenní aktér. Tato práce se zabývá postoji spolkového státu 

Bavorsko ke vstupu ČR do EU a jeho odlišnostmi od postoje spolkového.  

V první kapitole práce uvádí do problematiky východního rozšíření a procesu vstupu ČR do EU a na 

základě dostupné sekundární literatury popisuje česko-německé vztahy a postoje SRN ke vstupu 

ČR do EU. V druhé části se práce zabývá již Bavorskem jako zahraničněpolitickým aktérem. 

Přestože zahraniční politika SRN je v kompetenci Spolku, patří Bavorsko ke spolkovým zemím, 

které ve velké míře provádějí zahraniční politiku vlastní. Je to dáno především ekonomickou sílou 

Bavorska a jeho historicky podmíněným vysokým sebevědomím. Velkou roli v Bavorsku hraje 

strana CSU, která zde od roku 1966 do roku 2008 pokaždé ve volbách získala většinu, a proto také 

vždy sestavila jednobarevnou vládu. Ve zkoumaném období byl v čele bavorské vlády ministerský 

předseda Edmund Stoiber, který měl hlavní slovo v bavorské evropské politice. Postavení CSU ve 

spolkovém stranickém systému je do určité míry ojedinělé, protože se sice jedná o regionální 

stranu, ale zároveň je zastoupena ve spolkovém sněmu jako součást frakce CDU/CSU a na svou 

sesterskou stranu CDU může vyvíjet jistý tlak. To se také projevovalo v době vlády kancléře Kohla 

(CDU), zatímco po nástupu kancléře Schrödera (SPD) vliv bavorské CSU v Berlíně poklesl. Kromě 

působení v Berlíně se Bavorsko snažilo prosazovat své zájmy v evropské politice i bez 

prostřednictví Spolku, a to především skrze poslance CSU v EP. Bavorsko má také své zástupce ve 

Výboru regionů a účastnilo se různých tematicky zaměřených konferencí regionů, na kterých 

rovněž zastupovalo své zájmy. Můžeme tedy říci, že Bavorsko mělo nejen dostatečné sebevědomí 

nutné k tomu, aby vyjadřovalo postoje lišící se od postojů Spolku, ale zároveň mělo i prostředky, 

jak tyto postoje prosazovat. 

Cílem práce bylo určit témata relevantní pro Bavorsko v souvislosti se vstupem ČR do EU a popsat 

postoje Bavorska v těchto oblastech, případně je porovnat s postoji spolkovými. Na základě 

analýzy politických projevů tato práce v třetí kapitole určila jako relevantní historické otázky, 

hospodářské dopady vstupu ČR do EU na Bavorsko, a to především na jeho příhraniční regiony a 

dále vnitřně bezpečnostní otázky, otázky ochrany životního prostředí a otázky dopravní 

infrastruktury. Práce se podrobněji zaobírá dvěma prvně jmenovanými oblastmi. 

Otázky společné historie zatěžovaly  od druhé světové války jak česko-německé vztahy, tak vztahy 

česko-bavorské, přesto se postoj Bavorska a Spolku v této problematické oblasti velmi lišil. Na 

úrovni Spolku byly tyto problémy chápány jako čistě bilaterální záležitost a jak SRN, tak ČR se je 

snažily na bilaterální úrovni vyřešit tak, aby nezatěžovaly společné členství obou států v EU. SRN 

z ekonomických, bezpečnostních a jiných důvodů velmi záleželo na tom, aby se ČR stala členem 

EU a nebylo v jejím zájmu vyjednávací proces zatěžovat vytahováním historických otázek. 

V Bavorsku byla situace zcela jiná. Důležitou roli zde hrálo Sudetoněmecké krajanské sdružení 

(SdL), které má tradičně velký vliv na vládní CSU. To chápalo vstup ČR do EU jako dobrou 

příležitost k prosazování svých požadavků (například požadavek na zrušení Benešových dekretů). 

SdL a CSU se podařilo tyto historické otázky evropeizovat a učinit z jejich vyřešení předpoklad pro 

vpuštění ČR do EU. Nejvýznamnější byla pravděpodobně diskuse na půdě EP, která došla ke svému 
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konci po zveřejnění Froweinova posudku, který potvrdil, že Benešovy dekrety nejsou právní 

překážkou vstupu ČR do EU. V posledním roce před vstupem ČR do EU toto téma ustoupilo i 

v Bavorsku do pozadí a větší důraz byl kladen na praktičtější otázky východního rozšíření. Přesto 

tyto bavorské postoje k otázkám společné historie a především spojování těchto otázek se 

vstupem ČR do EU vyvolaly v ČR velmi negativní odezvu a poškodil v předvečer východního 

rozšíření v očích české veřejnosti nejen Bavorsko, ale také celou SRN. 

Druhou oblastí, která byla v souvislosti s východním rozšířením EU důležitá jak pro Spolek, tak pro 

Bavorsko, byly dopady na německou/bavorskou ekonomiku. Bavorsko kladlo zvláštní důraz na 

situaci v příhraničních regionech, a to zvláště proto, že regionální politika je podle Základního 

zákona v kompetenci spolkových zemí. Bavorské východní regiony patřily mezi ty poměrně 

strukturálně nejslabší a po zapojení ČR do vnitřního trhu EU by byly vystaveny velké konkurenci 

plynoucí z nižší mzdové úrovně v ČR. Tato situace byla ještě ztížena tím, že finanční podpora ze 

strukturálních fondů EU se v budoucnu měla soustředit na nové členské země, které většinou 

svého území spadaly pod co do disponibilních prostředků nejobsáhlejší Cíl 1, zatímco příhraniční 

regiony Bavorska spadly do skupiny Cíle 2. Přestože bavorská vláda kritizovala Spolek za to, že pro 

zlepšení situace regionů nic nedělá, finanční prostředky do těchto oblastí plynuly jak z Mnichova 

(v rámci Ertüchtigungsprogamm Ostbayern), tak i z Berlína (GRW-West aj.). Postoje Bavorska a 

Spolku se v tomto ohledu příliš nelišily. 

Také v ostatních ekonomických otázkách byly postoje Bavorska a Spolku poměrně kompatibilní. 

Politici na obou úrovních například považovali za nutné prosadit do přístupových smluv s ČR 

přechodná období pro volný pohyb pracovníků a pro některé služby. V Bavorsku byl tento zájem o 

něco větší, protože bylo ekonomickým důsledkům východního rozšíření vystaveno přímo, kromě 

pracovních imigrantů se například mohlo obávat i zvýšení počtu pendlujících pracovníků. Kromě 

toho byl patrný rozdíl mezi CSU jakožto konzervativní stranou a SPD kancléře Schrödera, která 

kladla důraz na vzájemnou solidaritu v EU. 

Nejvýznamnější rozdíly v bavorských a německých (federálních) postojích byly tedy zjištěny 

v oblasti řešení historických otázek česko-německých vztahů, kdy se Mnichov projevoval přímo 

jako odpůrce vstupu ČR do EU, nebo tak alespoň byl vnímán českou veřejností a do určité míry i 

českou politickou reprezentací. To vedlo ke zhoršení vnímání i celé SRN, protože na české straně 

často nedošlo vždy k odlišení těchto dvou aktérů – Spolku a bavorské vlády. Ve skutečnosti ovšem 

podle všeho ani ze strany Bavorska nešlo o skutečné odmítání vstupu ČR do EU, spíše o 

instrumentální snahu podmiňovat jej prosazováním vlastních dílčích zájmů. 
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Summary 
Joining the European Union was a very important step for Czech Republic and so was the Eastern 

Enlargement for the EU. Federal Republic of Germany (FRG) played an important role in this 

process and supported its neighbors Poland and Czech Republic during the negotiations. 

However, FRG was not acting like a homogenous actor – the present bachelor thesis deals with 

the attitudes of the Free State of Bavaria towards the accession of the Czech Republic to the EU.  

The aim of the thesis was to pick out the topics which were relevant to Bavaria in the discussion 

about eastern enlargement, then describe its attitudes about these topics and then compare the 

Bavarian and German (federal) attitudes. 

The thesis first introduces the issue of eastern enlargement and the process of Czech accession to 

the EU on the basis of available secondary literature. Then it deals with Bavaria as a foreign policy 

actor, the CSU party, which plays a major role in Bavarian politics, and Edmund Stoiber, who in 

the observed period of time had the major say in Bavarian European politics. The thesis also 

describes the ways in which Bavaria could exercise its influence in the EU. The thesis identifies 

following topics as relevant: historical issues, the economic impact of the accession of the Czech 

Republic to the EU in Bavaria (especially in its border regions), security and environmental issues 

and problems with cross-border infrastructure. The thesis deals more with the historical and 

economic issues. 

Historical issues were perceived as problematic both in Germany and in Bavaria, but there were 

important differences. On the federal level these issues were perceived as bilateral and FRG never 

tried to create a link between the historical burdens and the Czech accession to the EU. On the 

other hand in Bavaria the German expatriate association Sudetendeutsche Landsmannschaft has 

a great influence on the CSU-lead government and the accession of the Czech Republic was seen 

as a good opportunity to enforce the requirements of the expellees.  

The economic issues were also important both to FDR and to Bavaria. Bavaria emphasized the 

situation in the border regions. Bavarian eastern regions were relatively structurally weak and 

after the integration of Czech Republic into the european internal market they would be exposed 

to stiff competition. Although the Bavarian government criticized the federal government for 

neglecting these regions, the financial support came both from Berlin and from Munich. 

In other issues the attitudes of Bavaria and the FDR were quite compatible. The main differences 

were that Bavaria was more afraid of the negative effects of eastern enlargement, because it 

would be exposed to them more directly. In addition there is a difference between the 

conservative CSU party and the social democrats which governed in Berlin since 1998.  

The most significant differences in the Bavarian and German (federal) positions were thus 

identified in the field of historical questions, which Bavaria linked with the accession of the Czech 

Republic to the EU. However, it seems that not even Bavaria really wanted to reject the accession, 

rather it used it as a chance to promote its particular interests. 
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Příloha č. 1: Vstup ČR do EU – časová řada 
 

1988 - 9.  - ES navazují diplomatické vztahy s ČSSR 

1990  - 7. 5. - podepsána Dohoda mezi ČSFR a EHS a EURATOM o obchodu, obchodní a 

hospodářské spolupráci (tzv. kooperační dohoda) 

1991 - 16. 12. - uzavřena asociační dohoda (Evropská dohoda o přidružení ČSFR, Maďarska a 

Polska k ES), neratifikována kvůli rozpadu ČSFR 

1993 - 4. 10. - nová Evropská dohoda podepsána v Lucemburku 

1995  - 1. 2.  - Evropská dohoda vstupuje v platnost 

1996 - 23. 1.  - ČR žádá prostřednictvím V. Klause v Římě o vstup do EU 

1997 - 13. 12. - ER rozhodla o pozvání 11 států ke vstupu do EU, ČR byla zařazena do tzv. 

lucemburské skupiny 6 států (Kypr, Maďarsko, Polsko, Estonsko, ČR a Slovinsko), 

se kterou měla být na jaře 1998 zahájena přístupová jednání 

1998 - 31. 3.  - zahájena jednání s lucemburskou skupinou 

 - 3. 4.  - zahájen tzv. screening (srovnávání práva ČR a EU, pro tento účel bylo acquis 

rozděleno do 31 kapitol) 

2002 - 13. 3.  - v plénu EP se poprvé projednávají Benešovy dekrety 

 - 13. 12. - v Kodani uzavřeny všechny vyjednávací kapitoly, ER rozhodla o přijetí deseti 

států k 1. květnu 2004 

2003 - 9. 4.  - EP hlasuje o Smlouvě o přistoupení -  

 - 14. 4.  - Smlouvu o přistoupení schvaluje ER 

 - 16. 4.  - Smlouva o přistoupení podepsána v Aténách (za ČR V. Špidlou a V. Klausem) 

 - 14. 6. - v referendu o přistoupení k EU se v ČR vyjádřilo pro vstup 77,33% voličů 

2004 - 1. 5.  - ČR se stává členem EU 

 

Zdroj: Cesta České republiky do Evropské unie, ed. Hynek Fajmon. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 2004.  

  

  



Příloha č. 2: Možnosti působení Bavorska v

Zdroj: Bayerische Staatsregierung, „Mitwirkung des Freistaates Bayern in der EU, dostupné z: 

http://www.bayern.de/Bild/original_22809/MitwirkungdesFreistaatesBayernanderEU

Willensbildung,GrafikJPG.jpg, cit. 8. 5. 2011. 
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Možnosti působení Bavorska v oblasti evropské politiky

Bayerische Staatsregierung, „Mitwirkung des Freistaates Bayern in der EU, dostupné z: 

http://www.bayern.de/Bild/original_22809/MitwirkungdesFreistaatesBayernanderEU

, cit. 8. 5. 2011. (Přeloženo autorkou.) 

 

oblasti evropské politiky 

 

Bayerische Staatsregierung, „Mitwirkung des Freistaates Bayern in der EU, dostupné z: 

http://www.bayern.de/Bild/original_22809/MitwirkungdesFreistaatesBayernanderEU-
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Příloha č. 3: Hlasování o východním rozšíření v EP 
 

19. února Evropská komise schválila přijetí 10 nových členských států k 1. 5. 2004. Evropský 

parlament toto rozšíření schválil 9. dubna 2003. 

Pro rozšíření hlasovalo 458 poslanců, proti 68 poslanců a 41 poslanců se zdrželo.  

Následující tabulka ukazuje hlasy poslanců, kterými podpořili vstup jednotlivých zemí do EU: 

Země Pro Proti Zdrželi se 

Česká republika 489 39 37 

Estonsko 520 22 24 

Kypr 507 29 26 

Lotyšsko 522 22 24 

Litva 521 22 24 

Maďarsko 522 23 23 

Malta 521 23 23 

Polsko 509 25 31 

Slovinsko 522 22 22 

Slovensko 521 21 25 

 

Zdroj: EurActiv.com. „Enlargement:The Treaty of Accesion,“ dostupné z: 

http://www.euractiv.com/enlargement/enlargement-treaty-accession/article-117441, 

cit. 8. 5. 2012.  
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Příloha č. 4: Katalog dvaceti hofských bodů  
 

Katalog dvaceti hofských bodů k východnímu rozšíření EU 

Usnesení druhé konference příhraničních regionů, konané 24. – 25. července 1998 v Hofu 
(Volně přeloženo a zkráceno autorkou práce.) 
 
V návaznosti na konferenci ve Štýrském Hradci 29. ledna 1998 uspořádali zástupci regionů 

Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Burgenland, Friaul-Julisch-Venezien, Korutany, Meklenbursko – 

Přední Pomořansko, Dolní Rakousy, Horní Rakousy, Sasko, Štýrsko, Durynsko a Vídeň ve dnech 24. 

a 35. července 1998 v Hofu druhou konferenci, aby prodiskutovali výzvy, které rozšíření EU klade 

na regiony sousedící nebo blízké kandidátským zemím. Zástupci Maďarska, Polska, Slovenska a 

České republiky se účastnili konference jako hosté.  

Bod 1: Východní rozšíření je velká historická šance pro Evropu, Evropskou unii, nové členské země 

i pro příhraniční regiony. Rozšíření EU je v politickém, ekonomickém a kulturním zájmu 

příhraničních regionů a je jimi podporováno. 

Bod 2: Je důležité, aby všichni účastníci procesu rozšíření dodrželi své povinnosti – EU skrze různé 

reformy a intenzivní předvstupní strategii, kandidátské země usilováním o splnění kodaňských 

kritérií. 

Bod 3: Příhraniční regiony se hlásí ke své zodpovědnosti za rychlou a dlouhodobou integraci 

příhraničních oblastí a chtějí mezi prvními přeshraniční spoluprací přispět ke sblížení obou stran 

pohraničí. 

Bod 4: Účastníci konference jsou si vědomi výzev, které s sebou rozšíření přináší. Příhraniční 

regiony podporují princip úplného přijetí evropského aquis kandidátskými zeměmi. Podporují také 

přechodná období, která mají zabránit hospodářským a sociálním problémům jak v současných 

členských státech a jejich příhraničních regionech, tak v kandidátských zemích, a tím zajistit 

rozšíření veřejnou podporu.  

Bod 5: Harmonické splynutí příhraničních regionů je v zájmu celé EU, proto tyto regiony požadují 

zohlednění svých zájmů v průběhu procesu rozšiřování. Necitlivé provedení rozšíření by narušilo 

akceptaci rozšíření a tím i politický úspěch celého procesu. 

Bod 6: Při žádném východním rozšíření se nestaly součástí vnitřního trhu země s tak rozdílnou 

ekonomickou úrovní. Podle účastníků konference proto nemůže být vnitřní trh otevřen najednou 

bez jakýchkoli omezení. Pracovní trh, řemesla, služby, zpracovatelský průmysl, mzdově náročná 

odvětví i zemědělství by se tím dostaly pod velký tlak, jemuž by nemohly vzdorovat. 

Bod 7: Příhraniční regiony považují za nutné zavedení přechodných období pro svobodu pohybu 

pracovníků a služeb. Jen diferencovaným postupem, který zohledňuje stav vývoje v kandidátské 

zemi, mohou být vyloučeny deformace pracovního trhu v EU způsobené krátkodobými migračními 

vlnami a zároveň poškození hospodářství kandidátských států způsobené odchodem vzdělané 

pracovní síly. 

Bod 8: Účastníci konference očekávají zrušení kontrol zboží v rámci evropského vnitřního trhu 

teprve, až bude zajištěno plnění právních norem EU týkající se vyráběných produktů. Rozšíření 

vnitřního trhu o nové členské země nesmí způsobit rizika v oblasti ochrany zdraví nebo 

bezpečnosti produktů. 
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Bod 9: V nových členských státech musí platit minimální standardy sociální politiky. V zájmu 

příhraničních regionů je také dodržování pravidel pro ochranu životního prostředí. Tam, kde je to 

nutné a přiměřené, mohou nové členské státy využít přechodná období. 

Bod 10: Ochrana zemědělských produktů EU dosažená v rámci reformy společné zemědělské 

politiky a smlouvy s WTO musí být i po rozšíření na přechodnou dobu zachována. V nových 

členských zemích musí být zachovávány evropské standardy pro ochranu životního prostředí, 

potravinářské a veterinářské normy aj. Současná forma zemědělské politiky není vhodná pro 

rozšířenou EU. 

Bod 11: Příhraniční regiony vítají, že boji s organizovaným zločinem, především obchodem 

s drogami a lidmi a terorismem, je přiznána zvláštní priorita. Očekávají od toho zlepšení vnitřní 

bezpečnosti v pohraničí. 

Bod 12: Podle příhraničních regionů by ke zvýšení bezpečnosti měla přispět hlavně spolupráce 

odpovědných úřadů v operativní oblasti a také v kriminálně-technickém výzkumu. 

Bod 13: Předpokladem pro zrušení osobních kontrol na hranicích je dodržování schengenských 

standardů při kompenzačních opatřeních, ochraně vnějších hranic EU, používání schengenského 

informačního systému a dodržování vízových ustanovení. 

Bod 14: Příhraniční regiony jsou vzhledem ke své blízkosti ke kandidátským zemím a relativní 

strukturální slabostí vystaveny vysokému tlaku. Zároveň s krátkodobými problémy vznikají pro 

tento region i střednědobé a dlouhodobé šance. Proto je nutné schválení strategie, která zabrání 

problémovým situacím a zároveň podpoří dlouhodobý vývoj regionu. Cílem je hospodářský 

prostor, ve kterém se konkurenční výhody regionů na obou stranách hranice budou vzájemně 

doplňovat ku prospěchu všech. 

Bod 15: Jsou nutná národní, regionální, ale i evropská podpůrná opatření, která zajistí 

příhraničním regionům konkurenceschopnost.  

Bod 16: Různé nástroje strukturální politiky by měly být rozšířeny, spojeny a následně používány 

pro podporu příhraničních regionů. Účastníci konference navrhují „Integrovaný koncept na 

podporu příhraničních regionů“. Podpora příhraničních regionů ovšem nesmí být na úkor 

ostatních potřebných oblastí (současných regionů Cíle 1 a Cíle 2). 

Bod 17: Iniciativa společenství INTERREG by se měla především soustředit na podporu 

přeshraniční a meziregionální spolupráce. Také ostatní formy podpory EU by měly zvláště 

zohledňovat příhraniční regiony. 

Bod 18: Kromě podpory z evropských fondů je nutné poskytnout dostatečný volný prostor 

členským státům, spolkovým zemím a regionům pro jejich samostatnou podporu příhraničních 

regionů. 

Bod 19: Je třeba se soustředit na následující tři oblasti: strukturální změny prostřednictvím 

inovací, větší kompetence prostřednictvím vzdělávání a napojení na transevropské sítě. 

Bod 20: Musí být rozšířeny dopravní spojnice, které zajišťují spojení do kandidátských zemí. Pro 

příhraniční regiony je velmi důležité provedení tohoto úkolu s ohledem na životní prostředí. 


