
   

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut mezinárodních studií 

 

 

 

 

Disertační práce  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012    Mgr. Markéta Brüstlová 

  



   

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut mezinárodních studií 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mgr. Markéta Brüstlová 
 
 
 
 
 
 

EUROPEIZACE  
ČESKO-FRANCOUZSKÝCH  

VZTAHŮ 
(1989–2009) 

 
 
 

Disertační práce 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Praha 2012 
 



ii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor práce: Mgr. Markéta Brüstlová 

Vedoucí práce: prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 

 
 
Rok obhajoby: 2012 
 
 



 

 

iii 

  

Bibliografický záznam 
 

BRÜSTLOVÁ, Markéta. Europeizace česko-francouzských vztahů (1989–2009). Praha, 

2012. 228 s. Disertační práce (Ph.D.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 

Institut mezinárodních studií. Katedra západoevropských studií. Vedoucí disertační 

práce: prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 

 

Abstrakt 
Disertační práce zpracovává vývoj česko-francouzských vztahů po roce 1989 

v kontextu evropské integrace. V první části jsou česko-francouzské vztahy zasazeny 

do historických souvislostí a je věnována pozornost jejich obnovení bezprostředně 

po pádu železné opony. Druhá část se zabývá jejich vývojem před vstupem České 

republiky do Evropské unie a po něm a zdůrazňuje rostoucí rozdíly v postojích, zájmech 

i přístupech k jednotlivým unijním i zahraničněpolitickým otázkám. Pomocí analýzy 

oficiálního zahraničněpolitického diskurzu práce ukazuje, jak se vzájemně ovlivňovala 

a prolínala bilaterální rovina s rovinou evropskou, a zdůrazňuje, že ačkoliv zůstaly 

bilaterální vztahy významnou součástí zahraniční politiky, s procesem europeizace 

došlo k jejich strukturálnímu oslabení. Z práce dále vyplývá, že frankofilství již neplní 

žádnou zásadní funkci a přetrvává pouze v symbolické rovině. Vývoj česko-

francouzského diskurzu rovněž vypovídá nejen o pohledu jedné země na druhou, 

ale také o geostrategické vizi obou států v Evropě. 

 

Abstract 
The dissertation deals with the evolution of Czech-French relations after 1989 

in the context of European integration. The first part sets the historical background 

in which the relations between the two countries are embedded and focuses on their 

renewal in the aftermath of the fall of the Iron Curtain. The second part deals with their 

development before and after the accession of the Czech Republic to the European 

Union and stresses the growing conflicting standpoints, interests and approaches 

to various European and foreign policy issues. Through the analysis of foreign policy 

discourse, the thesis shows how the bilateral and European levels influence 

and penetrate each other. It stresses furthermore that although bilateral relations remain 

an important part of the foreign policy, with Europeanization they became structurally 
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weaker. The dissertation shows that Francophilia does not assume any major function 

and remains only on a symbolic level. The development of Czech French discourse also 

tells us not only about the view of one country with regard to the other but also about 

the geostrategic vision of both countries in Europe. 
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EUROPEIZACE ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VZTAHŮ 
(1989–2009) 

 

 

Sympatie k Francii a ideje Francouzské revoluce byly nám silnou oporou duchovní 

i politickou v dobách našeho národního obrozování. Že jsme se ve světové válce 

postavili proti našim utlačovatelům, po bok Francie a jejích spojenců, bylo zcela 

přirozené a logické.  

Tomáš Garrigue Masaryk, 19251  

 

Intelektuální síla Francie se vždy projevovala také v inspirativní a iniciativní zahraniční 

politice. Jedním z jejích charakteristických rysů posledních desetiletí bylo zaujaté 

evropanství, tedy ta kvalita, která i nás od vzniku Československa tolik přitahuje.  

Václav Havel, 19932  

 

Česko-francouzské vztahy mají mnohaletou tradici. Nemáme sice identický názor 

na všechny věci v dnešní Evropě a ani naše ekonomiky nemají zcela stejné parametry. 

Naše vztahy se však pozitivně rozvíjejí ve všech oblastech – v politice, hospodářství, 

kultuře i mezilidských kontaktech – a to je ku prospěchu obou zemí.  

Václav Klaus, 20103 

 

  

                                                 
1 REZNIKOW, Stéphane. Frankofilství a česká identita 1848–1914. 1. české vyd. Překlad Alena Lhotová. 
V Praze: Univerzita Karlova, 2008, s. 11. 
2 Paříž–Praha: Intelektuálové v Evropě, Paris–Prague, Intellectuels en Europe, Cahiers de la Štěpánská, 
Institut français de Prague 1994, s. 25. 
3 Vystoupení prezidenta republiky na recepci u příležitosti státního svátku Francie, 14. 7. 2010, 
http://www.klaus.cz/projevy-a-vystoupeni/. 
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Úvod 
Jak lze na první pohled vidět na citovaných úryvcích, prošly česko-francouzské 

vztahy od dob našeho „národního obrozování“ až po současnost zásadními proměnami. 

Francie jako duchovní a politická opora, jako zdroj inspirace a symbol evropanství, 

Francie jako rovnocenný partner v Evropské unii. Francie má sympatie Čechů, je jim 

„tak nějak blízká“, jak se dozvídáme i z českého tisku – ať už jde o představu o trvalé 

úzké vazbě, spojené s kolektivní pamětí národa, která mezi oběma zeměmi existuje, 

či o blízkosti kulturní nebo o představy o lehkosti života, spojené s francouzskou 

kuchyní, francouzským vínem, jak se dočteme. Jak dokazují i výzkumy veřejného 

mínění, Češi konstantně uvádějí Francouze jako nejsympatičtější národ, hned 

po Slovácích.4 Francie však také vzbuzuje představy negativní. Pro některé komentátory 

je symbolem levicového smýšlení, etatismu, přílišného sociálního státu 

a antiamerikanismu. Není tedy zvláštní, že ačkoliv vyvolává Francie takové emoce, 

existuje o současné česko-francouzské vztahy u politologů relativně malý zájem?5 

Cílem této práce je proto pokusit se zpracovat problematiku česko-francouzských 

vztahů a zejména pak věnovat pozornost tomu, jakým způsobem se vyvíjely po roce 

1989 v kontextu evropské integrace. Smyslem práce je ukázat vzájemnou provázanost 

bilaterálních vztahů se vztahy na unijní úrovni a pomocí analýzy oficiálního 

zahraničněpolitického diskurzu se pokusit ukázat vývoj postojů a idejí českých 

politických představitelů k Francii a k Evropské unii. Z teoretického hlediska si práce 

klade rovněž za cíl přispět do diskuze o europeizaci a diskurzivním institucionalismu.6  

 

Zájem o téma francouzsko-českých vztahů není pouze zájmem vědeckým, 

ale je i velmi osobní, pramenící z mé osobní zkušenosti a také z pěti let, jež jsem 

                                                 
4 Pozitivně hodnotí vztahy s Francií 82 % českých občanů, jak potvrdilo šetření CVVM z listopadu roku 
2010. http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100459s_ov50325.pdf , staženo 24. 11. 2011. 
5 Ve srovnání s historiky, z nichž uvádíme alespoň některé, již se česko-francouzskými vztahy 
dlouhodobě zabývají: Antoine Marès, Marie-Elisabeth Ducreux, Francoise Mayer, Pavla Horská, 
Stéphane Reznikow, Doubravka Olšáková a další. Z politologů, kteří se dlouhodobě zabývají česko-
francouzskými vztahy, jmenujme pražského rodáka, francouzského politologa Jacquesa Rupnika; 
bezpečnostněpolitickým aspektům česko-francouzských vztahů se pak dlouhodobě věnuje Jan Eichler, 
kulturnímu rozměru česko-francouzských vztahů se věnuje Eliška Tomalová. 
6 SCHMIDT, V., RADAELLI, C. Policy Change and Discourse in Europe: Conceptual and 
Methodological Issues. West European Politics, 27, 22, 2004. s. 183–210. RADAELLI, C. 
Europeanisation: Solution or Problem? In: European Integration online Papers, 8, 16, 2004, 
http://eiop.or.at/erpa/eiop.htm, SCHMIDT, V. Taking Ideas and Discourse Seriously: Explaining Change 
through Discursive Institutionalism as the Fourth ,New Institutionalism‘. European Political Science 
Review, 2, 1, 2010, s. 1–25. 
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strávila v Paříži. V rámci výzkumu se mi v rozhovoru jedna z interviewovaných 

osobností, která se vždy zasazovala o vzájemné poznávání Čechů a Francouzů, s lítostí 

svěřila: „Evropa nepřispěla k lepší znalosti střední Evropy. Evropa Vás prostě 

vymazala.“7 Po celou dobu mého působení v Paříži mě vždy provázela snaha pochopit, 

z čeho pramení český obdiv k této zemi, její kultuře a jejímu jazyku. Stejně tak jsem se 

zamýšlela nad tím, že ač oba národy spojuje Evropa a společná evropská identita, 

rozděluje je odlišná historická zkušenost. Sounáležitost s Evropou, která byla 

po dlouhou dobu ve střední Evropě určitým traumatem, se vstupem do EU až příliš 

rychle stala triviální realitou.8 V červnu roku 1990 bylo podle průzkumu 

Eurobarometru 90 % Čechů a Slováků pro členství v Evropském společenství. „Ačkoliv 

většina lidí ve střední a východní Evropě pouze mlhavě věděla o tom, o co 

ve Společenství běží, pro mnohé mělo mytickou přitažlivost ideálu, kterého je třeba 

dosáhnout.“9 Takové byly závěry průzkumů v tehdejším Československu. Na jaře 2009, 

kdy Česká republika předsedala EU, si 42 % české veřejnosti myslelo, že členství naší 

země v Unii je „dobrá věc“. O zrealističtění vztahu k Evropě ostatně také svědčí 

například posun od hesla Občanského fóra „Návrat do Evropy“ k heslu kampaně 

českého předsednictví EU „Evropě to osladíme“. 

 

Citovým nábojem nebyl nabitý jen vztah Čechů k Evropě, ale i k Francii.10 

Ten nepramenil pouze z frankofilství (záliba ve všem, co je francouzské)11 či fascinace 

kulturou, ale také z toho, že Francie stála u zrodu samostatného Československa, 

stála i u jeho konce, stvrzeného mnichovskou dohodou, a bezpochyby zastává výsadní 

postavení v kolektivní paměti českého národa. Od konce devatenáctého století 

do počátku století dvacátého se mezi oběma zeměmi vytvořilo silné pouto založené 

na společných zájmech, společném nepříteli12 a duchovní spřízněnosti. Pouto, které 

ještě zesílilo v meziválečném období, kdy výjimečné vztahy existovaly v oblasti 
                                                 
7 Rozhovor autorky s Marie-Elisabeth DUCREUX, 20. 4. 2006, Paříž. 
8 „V České republice si lidé s Evropskou unií spojují nejčastěji svobodu cestování, studia i práce kdekoliv 
v Unii.“ (výsledky Eurobarometru č. 71 z jara 2009, 
zdroj: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb71/eb71_std_part1.pdf, staženo 24. 11. 2011). 
9 Public opinion in the European Community Eurobarometer, No 33, June 1990 
zdroj: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb33/eb33_en.pdf, staženo 24. 11. 2011. 
10 Ředitel Francouzského institutu v Praze Olivier Poivre d´Arvor hovořil při jeho slavnostním 
znovuotevření v roce 1993 o „vášnivé lásce“ mezi oběma zeměmi. Z historie Francouzského institutu 
v Praze, Francouzský institut, Praha, 1993, s. 6. 
11 Akademický slovník cizích slov, ACADEMIA, Praha 2001, s. 245. 
12 „Podmínkou sine qua non francouzsko-českého přátelství je společný boj proti společnému nepříteli.“ 
(Louis Léger). 
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zahraničněpolitické, vojenské, ekonomické, kulturní a vzdělávací spolupráce. 

Emoční náboj souvisí také s hlavní tezí Stéphana Reznikowa v knize Frankofilství 

a česká identita: frankofilství nevyjadřovalo pouze obdiv a lásku k Francii, 

ale až do konce třicátých let minulého století bylo součástí diskurzu o identitě českého 

národa. Francie v tehdejší době ztělesňovala západní liberální Evropu a jednou z funkcí 

frankofilství bylo politické a kulturní začlenění Čechů do západní Evropy.13 Reflexe 

o Evropě a filozoficko-kulturní pozadí evropské otázky se pak prolínají historií česko-

francouzských vztahů. A to i v období komunismu, kdy s malou přestávkou v letech 

1963 až 1969 došlo k ochlazení vztahů. Francouzsko-české vztahy se tehdy uchýlily 

do oblasti kulturní spolupráce, kde přežívaly, a úvahy o Evropě se přesunuly na úroveň 

exilu a disentu. Důraz na vztah kultury a politiky a na Evropu jako společenství, 

kde kultura sjednocuje jednotlivé národy, se objevuje v osmdesátých letech 

v Kunderově nejčastěji citované eseji Occident kidnappé (Únos Západu)14, která 

odsuzuje umělé rozdělení Evropy bránící jedné polovině Evropy v jejím evropském 

osudu: „(…) l’Europe que j’appelle centrale ressent le changement de son destin après 

1945 non seulement comme une catastrophe politique, mais comme la mise en question 

de sa civilisation. Le sens profond de leur résistence, c’est la défense de leur identité; 

ou autrement de leur occidentalité.“15 Znovusjednocení rozděleného kontinentu po 

pádu železné opony bylo tedy v tomto smyslu návratem do Evropy. Vznikl tím prostor 

k oživení vzpomínky na zlaté období vztahů a prostor pro jejich posílení. 

 

Ačkoliv nostalgický pohled na „vynikající“ bilaterální vztahy v oficiálních 

projevech přetrval, vývoj po roce 1989 přes veškeré snahy a iniciativy v obnovení kdysi 

výjimečných bilaterálních vztahů nevyústil. 

 

Na základě výše uvedených tezí a prvotního kritického zkoumání pramenů bylo 

zformulováno několik hypotéz. Zaprvé, integrace České republiky do euroatlantických 

struktur, a v první řadě do Evropské unie, která probíhala souběžně s přechodem 

k demokracii a tržnímu hospodářství, vyvolala významné a rozsáhlé změny ve všech 

                                                 
13 Viz také PFAFF, Ivan. Česká přináležitost k západu v letech 1815–1878. Brno: Doplněk, 1996. 
14 RUPNIK, Jacques. L'autre Europe. Paris: Odile Jacob, 1990. 
15 „Evropa, kterou nazývám Střední, pociťuje změnu svého osudu po roce 1945 nejen jako politickou 
katastrofu, ale jako zpochybnění své civilizace. Hlubokým smyslem jejich rezistence je obrana jejich 
identity nebo také jejich západovost.“ (překl. aut.) Milan KUNDERA: l´Occident kidnappé. Le débat, 
27, listopad 1983, s. 10. 
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oblastech, bilaterální vztahy nevyjímaje. I když je bilateralismus stále považován 

za předpoklad multilaterální spolupráce, v současné evropské diplomacii multilaterální 

přístup převažuje nad bilaterálním a unijní rozhodování je jen málo svázané 

s dvoustrannou spoluprací.16 Do bilaterálních vztahů mezi členskými státy pronikají 

evropské otázky, a tím je posouvají a dávají jim jiný význam.17 

 

Zadruhé, proces přistupování kandidátských zemí k Evropské unii 

byl komplexní a náročný a důsledkem současné podoby evropské integrace a specifické 

zkušenosti posledních dvaceti let je zrealističtění pohledu na Evropu a na politiku 

obecně. A to se projevilo i na vztahu k Francii. Kromě toho, jak ukazuje předložená 

analýza, francouzský ambivalentní postoj k východnímu rozšíření přispěl k tomu, 

že Francie nebyla vnímána jako zastánce východního rozšíření. Během procesu 

rozšíření a debaty o budoucnosti Evropy krystalizovaly rozdílné zájmy obou zemí 

a představy o evropské integraci a jejím dalším směřování, které vyplynuly během 

předsednictví EU. 

 

Zatřetí, vztahy s Francií byly spojeny s formováním české identity a s pohledem 

Čechů na Evropu. Avšak v následujících kapitolách ukážeme, že na tyto představy 

a kolektivní vzpomínky se postupně nabalily další ideje, vzpomínky i zapomínání, 

rozvzpomínání a ideje nové, které se vytvářely po roce 1989 v kontextu přibližování se 

Evropské unii. Francie, která symbolizovala Evropu, už není vnímána jako světová 

velmoc a přirozený strategický partner, ale jako jeden z důležitých partnerů v rámci 

EU.18 

 

                                                 
16 BÁTORA, Jozef. Does the European Union transform the institution of diplomacy? In: Journal 
of European public policy, Volume 12, Issue 1, 2005, s. 44–66, s. 45, ISSN 1350-1763. 
17 Jozef Bátora tvrdí, že „diplomacie jako rámec principů, pravidel a organizovaných vzorců chování, 
které regulují mezistátní vztahy ve vestfálském systému států, je zpochybněna procesem evropské 
integrace, a to na třech úrovních: (i) v bilaterálních vztazích uvnitř Evropy; (ii) v multilaterálním rámci 
Rady a (iii) ve vznikající schopnosti Evropské unie vést externí diplomatické vztahy se třetími státy“. 
18 Předesíláme, že se zde nebudeme věnovat komplexní problematice česko-německých vztahů, 
a německo-francouzským vztahům jen velmi okrajově. Téma česko-německých vztahů včetně procesu 
evropské integrace je námětem nesčetného množství kvalitních publikací, odkazujeme za všechny 
například na práce Anne BAZIN, Catherine PERRON, Muriel BLAIVE, z českých prací pak především 
na práce historiků Vladimíra HANDLA, Jiřího PEŠKA, Miroslava KUNŠTÁTA, Jaroslava KUČERY 
a dalších. V této práci vycházíme z toho, že klíčem k pochopení současných česko-francouzských vztahů 
je Evropa a evropská integrace spíše než Německo coby společný nepřítel, jako tomu bylo před druhou 
světovou válkou. Nebudeme se věnovat ani vztahům česko-americkým, protože to překračuje rámec této 
práce; odkazujeme proto na práce Kryštofa KOZÁKA nebo Miloše CALDY a dlouhé řady dalších. 
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A začtvrté, vztahy s Francií byly vždy asymetrické. Ať už jde o velikost 

a význam země ve světovém měřítku a její globální zahraničněpolitické ambice, 

historickou zkušenost na jedné či druhé straně železné opony nebo postavení 

kandidátské/nové země vůči zakládajícímu členovi Evropských společenství. Dokonce 

i ve vzájemných sympatiích panovala od počátků asymetrie.19 Po počáteční euforii 

z pádu železné opony v roce 1989 zájem Francie o střední Evropu postupně klesal 

a taktéž v české zahraniční politice nebyla až na výjimky politická vůle k orientaci 

na Francii. Po asymetrických přístupových jednáních se Česká republika stala 

plnoprávným členem EU a v první polovině roku 2009 převzala po Francii evropské 

předsednictví. To poskytlo příležitost k intenzivní spolupráci, kterou mělo ještě posílit 

uzavření česko-francouzského strategického partnerství v červnu roku 2008. Zmíněné 

období ale naopak poznamenalo velké napětí a po více než rok neproběhlo mezi oběma 

stranami žádné jednání na nejvyšší úrovni. 

 

Při prvotním kritickém zkoumání pramenů, které mělo vést k formulaci hypotéz, 

a zejména při počátečních rozhovorech se ukázaly určité rozpory. Například v jednom 

z rozhovorů respondent na otázku, zda je frankofil, nejdříve uvedl, že se 

za frankofilního považuje. Vzápětí ale dodal, že se považuje za frankofila s nuancí 

a posléze, že by se frankofilem nenazval, neboť se diplomacií dostal k jiné francouzské 

realitě, a ačkoliv francouzskou politiku respektuje, nesdílí její postoje a premisy. Tento 

rozpor se s obměnami opakoval také u následujících rozhovorů.20 

 

Na základě této empirické zkušenosti a od tohoto konstatování se odvíjela 

formulace výzkumných otázek a také interpretační metoda, kterou v práci aplikujeme. 

Ačkoliv si uvědomujeme omezení jak kvalitativních výzkumných metod, tak použití 

analýzy diskurzu při studiu daného tématu, lze právě tyto výzkumné otázky podložit 

teorií diskurzivního institucionalismu, který právě dokáže nejlépe pomoct tento rozpor 

a tuto změnu a její směr pochopit. Tedy nejen rozumět tomu, co a proč lidé říkají 

v daném kontextu, ale také jak se vzájemně ovlivňují. Jaký je tedy dopad europeizace 

na bilaterální vztahy mezi dvěma členskými státy EU? A jaký dopad má bilaterální 

relace, v tomto případě česko-francouzská, na (posílení) vztahů na úrovni unijní? 
                                                 
19 Rozhovor autorky s Antoinem MARÈSEM, 8. 1. 2012, Praha. 
20 Rozhovor č. 5 autorky se zástupcem Ministerstva zahraničních věcí ČR, 21. 6. 2006, Praha (anonymní 
rozhovor). 
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*** 

 

Úvodní kapitola práce je věnována teoretickému ukotvení a metodologickému 

postupu. Obsahuje vysvětlení konceptu europeizace a neoinstitucionálních přístupů, 

včetně literatury shrnující dosavadní teoretické a empirické poznání v dané oblasti. 

Dále tato část obsahuje metodologický postup, zahrnující především vymezení pojmů, 

sběr dat, konstrukci empirického materiálu a identifikaci jednotlivých aktérů. Současně 

pak poukazuje na obtíže a omezení spojená s danou metodou. Následující kapitoly 

2 až 8 jsou rozděleny do dvou částí nazvaných „Vytváření idejí“ a „Eroze idejí?“, 

které časově korespondují s obdobím před podáním žádosti České republiky o vstup 

do Evropské unie a po něm. Nejsou však pouze chronologickým dělítkem, nýbrž 

ukazují, jak proces přibližování se Evropské unii jde ruku v ruce se změnou podstaty 

bilaterálních vztahů. 

 

Kapitola druhá je historickým exkurzem do česko-francouzských vztahů od roku 

1848 do roku 1948, kdy vznikly silné vazby na Francii, které přerušil Mnichov a druhá 

světová válka a posléze studená válka. Zmiňuje nejen jejich bohatost a komplexnost, 

ale poukazuje na jejich propojení s Evropou a s českou identitou. Kapitola třetí 

je věnována následujícímu období, letům 1948–1989, kdy byly vztahy poznamenány 

rozdělením Evropy železnou oponou, ale přesto je téma Evropy a evropských hodnot 

spojovalo. Ve čtvrté kapitole věnované období po roce 1989 jsou středem zájmu 

obnovené vazby jako součást návratu do Evropy. Pátá a šestá kapitola se zabývají 

vývojem bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Francií v kontextu procesu 

východního rozšíření Evropské unie a postojem Francie, který se vyznačoval 

nejednoznačností. Odkrývají rozdílné vize a představy o evropské integraci, ale také 

vzájemné nepochopení. Sedmá kapitola rozebírá průběh a vývoj debaty o budoucnosti 

Evropy, od Laekenské deklarace po Lisabonskou smlouvu, a možnosti dialogu mezi 

oběma zeměmi. Poslední, osmá kapitola se ohlíží za francouzským a českým 

předsednictvím Evropské unii a za významem podpisu strategického partnerství 

pro bilaterální vztahy v rámci Evropské unie. Závěrečná část shrnuje hlavní body 

jednotlivých kapitol a poskytuje odpovědi na výše kladené otázky. Její součástí 

je i zamyšlení nad aktuální situací a nad budoucím výzkumným zaměřením.  
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1. Od europeizace k diskurzivnímu institucionalismu 
 

Práce nabízí pohled na nedávnou historii česko-francouzských vztahů a zároveň 

ukazuje užití diskurzivních přístupů v mezinárodních vztazích. Sekundárně si tato práce 

klade za cíl přispět k reflexi aktuálního stavu debaty o europeizaci 

a neoinstitucionalistických přístupech1, přičemž v našem zkoumání dané problematiky 

bude kladen důraz na diskurzivní institucionalismus.2 Následující část je věnována 

nejprve teoretickému ukotvení práce a poté metodologickému postupu. 

 

1.1 Teoretický rámec 

V této části se budeme postupně zabývat nejprve konceptem europeizace, 

který v posledních více než deseti letech zásadně ovlivnil pohled, skrz který je 

analyzována evropská integrace. Ukážeme, jak zprvu dominantní přístup k europeizaci 

ve smyslu adaptace a shody s EU vystřídaly pluralističtější přístupy, které berou 

v úvahu roli aktérů a diskurzu a zabývají se nejen institucionálními, 

ale i sociologickými a diskurzivními aspekty procesu europeizace. Následně 

pak popíšeme jednotlivé neoinstitucionální přístupy, především pak diskurzivní 

institucionalismus, který práci podepírá teoreticky. 

 

Existuje bezpočet prací a studií o dopadu, který má Evropská unie na členské 

i kandidátské země (jenom při zadání hesla „europeanization“ v citačním indexu Web 

of Science se zobrazí 1 159 výsledků3). Dopadem na bilaterální vztahy mezi členskými 

zeměmi se naopak zabývá prací méně, s výjimkou německo-francouzských vztahů, 

které se těší velkému zájmu, už pro výjimečnou roli německo-francouzského tandemu 

od počátků integrace. Například autorský kolektiv pod vedením Doroty Dakowské 

a Elsy Tulmets4 se zabývá německo-francouzským partnerstvím v kontextu 

                                                 
1 Peter Hall a Rosemary Taylorová rozlišují tři institucionalismy: historický, racionální a sociologický. 
HALL, P. and R. TAYLOR. Political Science and the Three New Institutionalisms. Political Studies, 44, 
5, 952–73. 1996. 
2 Diskurzivní přístupy se dostaly do zkoumání vztahů mezi státy prostřednictvím neoinstitucionální teorie 
viz SCHMIDT, Vivien (2005) „Institutionalism and the State“, in C. HAY, M. LISTER and D. MARSH 
(eds.) The State: Theories and Issues. Basingstoke: Palgrave. 2005. 
3 Zadáno 24. 11. 2011. 
4 DAKOWSKA, Dorota a Elsa TULMETS (eds.) Le partenariat franco-allemand: entre européanisation 
et transnationalisation. Paris: Harmattan, 2011. Autoři však poukazují spíše na transnacionalizaci vztahů 
než na europeizaci. 



   13 

Evropské unie a analyzuje v jeho rámci spolupráci v oblastech zahraniční politiky, 

obrany, hospodářské a kulturní spolupráce. Existuje také řada prací na téma dopadu 

východního rozšíření Evropské unie na vztahy mezi Německem 

a kandidátskými / novými členskými zeměmi.5 Další okruh prací se zabývá dopadem 

rozšíření a europeizace na vztahy mezi kandidátskými zeměmi, k jejichž zlepšení, 

případně normalizaci přispívá.6 Teoretické práce se pak zabývají dopadem europeizace 

na zahraniční politiku a diplomacii.7 Pro studii česko-francouzských vztahů 

v evropském kontextu jsme zvolili směr neoinstitucionální, neboť dokáže nejlépe popsat 

a vysvětlit jejich dynamiku pomocí diskurzivního institucionalismu. Diskurzivní 

institucionalismus jde za rámec institucionalismu racionálního, historického 

a sociologického, a je v odborné literatuře zároveň vnímán jako čtvrtý z nových 

institucionalismů.8 Cílem této práce je tak nejen pokus o aplikaci tohoto teoretického 

rámce, který konceptualizuje poznatky o diskurzu a idejích, ale i doplnění relativně 

nízkého počtu existujících, převážně historických prací na téma bilaterálních 

francouzsko-českých nebo česko-francouzských vztahů. 

 

Naopak transformace postkomunistických zemí9 byla předmětem nesčetných 

empirických studií a analýz, stejně jako proces rozšíření EU. Tyto studie se většinou 

                                                 
5 HANDL, Vladimír (2005 a): Německo a Polsko v procesu europeizace. Mezinárodní politika, ročník 
XXIX (2005), číslo 11, s. 30–31, a Handl, Vladimír (2005 b): Normalizace a europeizace jako mantinely 
případné povolební změny v česko-německých vztazích. Mezinárodní politika, XXIX , 2005, 10, s. 9–11. 
Viz také např. BAFOIL, François. Les séquences économiques d'un changement historique en Europe 
centrale et orientale: transition, post communisme, européanisation (1989–2004). 
6 Např. polsko-litevské vztahy nebo vztahy rumunsko-maďarské či řecko-turecké. 
7 Jozef BÁTORA and Brian HOCKING. Bilateral diplomacy in the European Union: towards „post-
modern“ patterns? a BÁTORA, Jozef. Does the European Union transform the institution of diplomacy? 
In: Journal of European public policy., Volume 12, Issue 1, 2005, s. 44–66. ISSN 1350-1763. 
8 SCHMIDT, V. Taking Ideas and Discourse Seriously: Explaining Change through Discursive 
Institutionalism as the Fourth „New Institutionalism“. European Political Science Review, 2, 1, 2010, 1–25. 
9 Např. LINZ, Juan; STEPAN, Alfred, (eds.). Problems of Democratic Transition and Consolidation: 
Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Baltimore (MD): John Hopkins 
University Press, 1996, nebo PRZEWORSKI, Adam: Democracy and the Market: Political Reforms 
in Eastern Europe and Latin America, Cambridge: Cambridge University Press, 1991. Jednou 
ze společných hypotéz byl relativně malý vliv dědictví autoritářských režimů na vytvoření 
demokratických norem akceptovaných aktéry. Naproti tomu, jak ukázali Stark a Bruszt, způsob, jakým 
v postkomunistických zemích probíhala transformace, závisel na historických souvislostech a dědictví 
„path dependent“, což vysvětlovalo odlišnosti mezi jednotlivými postkomunistickými zeměmi. STARK, 
David; Bruszt, László. Post-socialist Pathways. Transforming Politics and Property in East Central 
Europe, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, nebo speciální vydání časopisu Revue Française 
de Science Politique věnované přechodu k demokracii DOBRY, Michel Les voies incertaines 
de la transitologie. Choix stratégiques, séquences historiques, bifurcations et processus de path 
dependenc. Revue Française de Science Politique, „Les transitions démocratiques. Regard sur l’état 
de la transitologie“, vol. 50, n°4–5, 2000, s. 585–614. 
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soustředily především na modality a cíle rozšíření Evropské unie.10 Přestože jsou 

oba výše uvedené procesy často zaměňovány, je třeba si uvědomit, že vnitřní reformy 

v postkomunistických zemích a příprava těchto zemí na vstup do EU vyžadovaly 

odlišné přístupy. Velké množství analytických prací na téma rozšíření EU se v minulosti 

věnovalo tomu, jakou cestu modernizace a ekonomického růstu si jednotlivé země volí 

v rámci rozhodování a v závislosti na předpokládaných výhodách členství v EU.11 

Tyto reformy pak byly často prezentovány jako jednostranné přizpůsobení se tlaku 

ze strany EU. Jedním z nedostatků takovýchto studií bylo, že nebraly v úvahu specifické 

cesty politické, ekonomické a sociální transformace jednotlivých zemí. Většina studií 

zabývajících se postkomunistickými zeměmi zdůrazňovala strukturální změny, 

které v těchto zemích probíhaly.12 Takovéto studie často dospívaly k závěru, že příprava 

na členství v Evropské unii je zásadním faktorem stabilizace nových režimů, 

a opomíjely procesy postupné adaptace národních institucí a aktérů, institucionálních 

mechanismů a neformálních postupů při vzájemném působení Evropské unie 

s kandidátskými zeměmi. Nezabývaly se časovým horizontem rozšiřování Unie, 

které bezesporu ovlivnilo formulování evropské otázky a chápání evropské integrace 

v postkomunistických zemích.13  

 

1.1.1 Europeizace 

Výchozím bodem konceptualizace pojmů pro nás je europeizace, 

kterou chápeme prostřednictvím jejího dopadu na bilaterální vztahy a jejich aktéry 

a zároveň jako proces změny politiky v Evropě. Jde o koncept obsáhlý a u sociálních 

                                                 
10 GRABBE, Heather a Kirsty HUGHES. Enlarging the EU eastwards. London: Royal Institute 
of International Affairs, Chatham House papers, 1998, 130 s. Petr FIALA a Markéta PITROVÁ (eds.). 
Rozšiřování ES/EU. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2001, 193 s. 
ČERNOCH, Pavel. Cesta do EU: východní rozšíření Evropské unie a Česká republika v období 1990–
2004. Praha: Linde, 2003, 159 s., RUPNIK, Jacques a Jan ZIELONKA. The road to the European Union. 
New York, NY, USA: Manchester University Press; Palgrave, 2003. 
11 JABKO, Nicolas. Playing the Market: A Political Strategy for Uniting Europe, 1985–2005, Ithaca: 
Cornell University press, 2006, nebo také práce Sabine SAURUGGER. Européaniser les intérêts?: 
les groupes d'intérêt économiques et l'élargissement de l'Union européenne. Harmattan, 2003. 
12 Kritické zhodnocení těchto prací nabízí např. zvláštní vydání, jehož editorkou je SAURUGGER. 
Les approches sociologiques de l’intégration européenne. Perspectives critiques, Politique européenne, n° 
25, 2008. 
13 DAKOWSKA, Dorota, NEUMAYER, Laure. Pour une approche sociologique de l'élargissement: 
les acteurs européens dans les nouveaux Etats membres de l’UE: Contribution à la journée d’étude 
du groupe „Europe“ de l'AFSP, L'élargissement de l'Union européenne: un premier bilan, IEP 
de Bordeaux, 4 juin 2004, 24 s. Kopie autorky. 
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vědců v posledních více než deseti letech oblíbený14, obzvláště v evropských studiích, 

poněvadž poskytuje široký, ačkoliv ne systematicky ucelený analytický rámec zasazený 

do institucionalistické debaty mezi mezinárodními vztahy a komparativní politologií. 

Bývá používán v souvislosti s evropskou integrací, s rostoucím významem evropských 

otázek na domácí politické scéně, v souvislosti se sbližováním kandidátských zemí 

s Evropskou unií nebo s přizpůsobováním se tlaku z EU. Není ale synonymem 

sbližování, ani harmonizace, ani modernizace ve smyslu dohánění západních zemí. Není 

to evropská politika, která by byla výsledkem interakce aktérů, jejich konfliktu 

či vyjednávání.15 Zprvu se definice europeizace omezovala na pasivní přejímání norem 

a veřejných evropských politik na úrovni členských států16, aby byla později chápána 

jako domácí adaptace na Evropskou unii a nezahrnula jen stávající členské země, nýbrž 

i země kandidátské. Ovšem zatímco literatura o europeizaci se snažila v členských 

zemích interpretovat rozdíly mezi národními politickými systémy17, při zkoumání 

europeizace v zemích kandidátských bylo na tento proces nahlíženo jako 

na jednostranné šíření komunitárních norem.18 Po první vlně východního rozšíření, tedy 

od roku 2004, vzrostl významně počet studií o europeizaci v nových členských zemích, 

které tento pohled vyvrací.19 

 
O tvárnosti tohoto konceptu svědčí také např. tázání Claudia Radaelliho, zda je 

europeizace řešení nebo fenomén, kterým se něco vysvětluje, či to, co se vysvětluje, 

to znamená „explanans“ nebo „explanandum“.20 Radaelli, který se ve své definici 

zaměřil na aspekt procesu, chápe europeizaci jako „proces vytváření, šíření 

a institucionalizace formálních a neformálních pravidel, procedur, paradigmat, ‚způsobů 
                                                 
14 HIX, Simon; GOETZ, Klaus (eds.). Europeanized Politics? European Integration and National 
Political Systems, Londres: Franck Cass, 2000. 
15 SCHIMMELFENNIG, Frank, Ulrich SEDELMAIER. Theorizing Enlargement: research, Focus, 
hypotheses, and the State of Research, Journal of European Public Policy. 9(4), 2002, SEDELMEIER, 
Ulrich. Europeanisation in new member and candidate states. Living Reviews in European Governance, 
n°3, 2006. 
16 BULMER, Simon a Christian LEQUESNE. The member states of the European Union. New York: 
Oxford University Press, 2005, 399 s. 
17 Idem. 
18 DAKOWSKA, Dorota, NEUMAYER, Laure, ref. 13, s. 3. 
19 DANČÁK, F.; FIALA, P.; HLOUŠEK, V. (eds.). Europeizace. Nové téma politologického výzkumu. 
Brno: Masarykova univerzita. 2005, HANDL, V.; PICK, O. Česká zahraniční politika 1993–2005 – od 
„návratu do Evropy k europeizaci“. květen 2005, zdroj: 
http://www.iir.cz/upload/PolicyPapers/2005/HandlPickPolicyPaper.pdf, MANSFELDOVÁ, Z., 
SPARCHUH, V., WENNINGER, A. Patterns of Europeanization in Central and Eastern Europe, Krämer: 
2005, nebo např. FOREST, Maxime. L’européanisation des ‚politiques du genre‘ dans les nouveaux Etats 
membres d’Europe centrale. Politique européenne, n°20, 2006, s. 99–119. 
20 RADAELLI, Claudio. Europeanisation: Solution or Problem?, European Integration online Papers, 
Vol. 8, n°16, 2004, zdroj: http://eiop.or.at/eiop/texte/2004-016a.htm. 
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dělání věcí‘, sdílených přesvědčení a norem, které jsou nejdříve definovány 

a konsolidovány v rámci vypracování evropských veřejných politik a poté se stávají 

součástí proslovů, identit, politických struktur a veřejných politik na národní úrovni“. 

Z této perspektivy vyvíjí evropské instituce tlak na politické (a správní a sociální) aktéry 

v národním měřítku. Tito aktéři se chápou nových příležitostí a využívají je na poli 

domácí politiky. Jde o adaptaci politiky a instituce na novou praxi, normy, pravidla 

a procedury, které vycházejí z evropského systému vládnutí.21 Při celkovém pohledu na 

příslušnou literaturu však můžeme rozlišit tři mechanismy přizpůsobování se domácích 

politik evropským normám: (1) směrem shora dolů, top-down (reakce na tlak z EU), 

a (2) směrem zdola nahoru, bottom-up (uploadování potřeb a zájmů aktérů na domácí 

úrovni.22 Za třetí způsob považují někteří autoři přijímání nových pravidel i norem 

chování nebo také diskurzivních norem prostřednictvím socializace jednotlivých 

aktérů.23 K pojmu socializace se ještě blíže vrátíme v souvislosti s institucionalistickými 

přístupy. 

 

Olsen, Radaelli, Risse, Cowlesová nebo Caporaso se shodují na tom, 

že europeizace je adaptace na evropskou integraci v členských i kandidátských zemích 

a že je tato adaptace rozdílná a přináší různým způsobem a do různé míry posílení pozic 

a zájmů institucí a aktérů (empowerment).24 To, zda a jak využijí dané příležitosti 

pro zlepšení svých pozic a jejich posílení, záleží na dalších faktorech, jakými je např. 

jejich schopnost a kapacita příležitost využít. Právě tento diferenční dopad nepřipouštějí 

ostatní teoretická východiska (nehledě na to, že stejně tak nabízejí zredukované 

vysvětlení východního rozšíření, když neberou v úvahu eticko-politický rozměr, který 

východní rozšíření legitimizoval), jako je liberální mezivládní přístup (Andrew 

Moravcsik)25 nebo přístup víceúrovňového vládnutí – multilevel governance (Beate 

                                                 
21 OLSEN, Johan P.The Many Faces of Europeanization. Arena Working Papers, n°2, 2002, zdroj:  
http://www.arena.uio.no/publications/working-papers2002/papers/02_02.xml. 
22 SCHIMMELFENNIG a SEDELMEIER, ref. 15. 
23 Jako proces „zmezinárodnění“ norem a pravidel, na kterém se aktéři podílejí prostřednictvím své 
interakce v širším institucionálním kontextu. Viz SUREL, Yves. L’intégration européenne vue par 
l’approche cognitive et normative des politiques publiques. Revue Française de Science Politique. 
Vol. 50, n°2, avril 2000, s. 235–254. 
24 GREEN COWLES, Maria; CAPORASO, James; RISSE, Thomas (eds.). Transforming Europe. 
Europeanization and Domestic Change. Ithaca (E-U): Cornell University press, 2000, 
a FEATHERSTONE, K. and C. RADAELLI (eds). The Politics of Europeanisation. New York: Oxford 
University Press. 2003. 
25 MORAVCSIK, Andrew. Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics. 
International Organisation, Vol. 51, n°4, automne 1997, s. 513–553. 
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Kohler-Kochová).26 Cowlesová, Caporaso a Risse také vidí europeizaci jako vznik 

a vývoj různých struktur vládnutí, ovšem ve smyslu procesu přenesení např. kompetencí 

mezi vládní a nadnárodní úrovní. Radaelliho definice zůstává v perspektivě, 

která přechází z úrovně nadnárodní na úroveň národní.  

 
Jak namítají Risse a Börzelová, evropská dimenze proniká do národních 

„politických arén“ a veřejných politik. Robert Ladrech nebo Peter Mair hovoří 

o „penetraci“.27 Otázkou tedy zůstává, jak lze rozlišovat mezi domácími politikami 

a těmi už europeizovanými? Do jaké míry, kdy a jakým směrem europeizace probíhá? 

A konečně, jak lze charakter těchto změn popsat a vysvětlit? Důležitým prvotním 

předpokladem je (ne)shoda – „mismatch“ (Knill, Lehmkuhl)28, „misfit“ (Börzelová) 

nebo „goodness of fit“ (Risse) – to jest míra nesouladu, která panuje mezi daným 

rámcem evropské politiky a národní politikou. Podle toho pak probíhá buďto proces 

absorpce, adaptace, nebo transformace daných norem na národní úrovni.29  

 

Dále při zkoumání toho, jaký má evropský integrační proces dopad na jednotlivé 

země, Radaelli, Risse i Börzelová uvádějí, že je třeba rozlišovat oblasti dopadu 

europeizace na policies (obsahy veřejné politiky), politics (politika, politické strany, 

procesy) a polity (mezivládní vztahy, institucionální struktury, společenství a kolektivní 

identita).30 Přesto – proces rozšíření měl sice silný dopad na organizace správy 

a především veřejné politiky (policies), ale nevyústil ve sblížení jednotlivých struktur 

napříč kandidátskými zeměmi. Celkový dopad na formu vlády (polity) byl menší 

než dopad na politiku. Zahraniční politika a diplomacie, která je pro nás v této práci 

směrodatná, spadá při tomto rozlišení do kategorie polity, tj. mezivládních vztahů. 

Existuje velký počet výzkumných studií, jež se věnují europeizaci české zahraniční 

politiky a přizpůsobení její politicko-administrativní struktury, které si vyžádala potřeba 

                                                 
26 KOHLER-KOCH, Beate. Linking EU and national governance. Oxford: Oxford University Press, 
2003, 235 s. 
27 LADRECH, Robert. Europeanization and national politics. Basingstoke, Hampshire: Palgrave 
Macmillan, c2010, 238 s., MAIR, Peter. Political Parties and Party Systems. In: GRACIANO, P.; VINK. 
M. (eds.). Europeanization: New Research Agendas. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2006. s. 154–166. 
28 KNILL, Christoph; LEHMKUHL, Dirk. How Europe matters. Different mechanisms of Europeanization. 
European Integration online Papers, Vol. 3, n°7, 1999, s. 2–3, 
http://www.eiop.or.at/eiop/pdf/1999-007.pdf , cit. 3. 9. 2007. 
29 BÖRZEL, Tanja; RISSE, Thomas. „Conceptualizing the Domestic Impact of Europe“, 
in FEATHERSTONE, Kevin; RADAELLI, Claudio: The Politics of Europeanization, New-York: Oxford 
University Press, 2003, s. 57–80. 
30 FEATHERSTONE, Kevin; RADAELLI, Claudio: The Politics of Europeanization, New-York: Oxford 
University Press, 2003. 
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koordinace evropských záležitostí.31 Charakter zahraniční politiky se tak změnil. 

Lze ji chápat podobně jako veřejnou politiku, prostřednictvím struktur, praxe, přenosů 

zkušeností a systému příležitostí, je vázána na legitimizaci postojů v rámci dané 

společnosti a probíhá nikoliv výlučně na bázi tradičních institucí, ale i institucí 

netradičních, za doprovodu médií, občanských iniciativ, průzkumů veřejného mínění, 

jak argumentuje Frank Fischer.32 Právě v případě bilaterálních vztahů se tematizace 

evropských otázek ukazuje jako dobrý příklad, jak je politické aktéři využívají 

k prosazování konkrétních politických kroků. Na úrovni jednotlivých států vyvstává 

na bilaterální úrovni do popředí nutnost kompromisu mezi přizpůsobením se v pravém 

slova smyslu a prosazováním vlastních národních zájmů. Nadnárodní instituce spojují 

státy ve strukturách sdílených norem a zasahují do jejich autonomie tak, že je obtížné 

zachovat zřetelnou hranici mezi zahraniční a domácí politikou. Kohler-Kochová 

dokonce hovoří o rozpadu (erosion) státní autonomie, který je způsoben absencí předělu 

mezi evropskou a národní úrovní a vzájemným ovlivňováním EU a domácích 

institucí.33 Evropská unie tak přispívá k fragmentaci zahraniční politiky, 

kdy se evropské záležitosti stávají součástí domácí politiky a dochází k europeizaci 

bilaterálních vztahů se zemí, která je zároveň partnerem v rámci Evropské unie. 

Tato výše popsaná komplexnost si vyžaduje nové přístupy. 

 

1.1.2 Neoinstitucionalistické přístupy 

Procesy adaptace jako odpověď na europeizaci mohou být konceptualizovány 

pomocí neoinstitucionalistických přístupů34, které umožňují od sebe odlišit vliv EU 

a postupné sbližování a vzít v úvahu jako proměnnou různé faktory (racionální, 

                                                 
31 PICK, Otto a Vladimír HANDL (eds.). Česká zahraniční politika 1993–2004. Úspěchy, problémy, 
perspektivy, Praha 2004. D. MAREK, M. BAUN. Česká republika a Evropská unie. Vyd. 1. Brno: 
Barrister, 2010. ŠLOSARČÍK, Ivo. Europeizace české veřejné správy: česká cesta, evropské prošlapané 
chodníčky nebo evropská administrativní magistrála? Pražské sociálně vědní studie, teritoriální řada, 
TER-018. Praha: FSV UK, 2006, http://www.fsv.cuni.cz/FSV-537-version1-Slosarcik.pdf , FIALA, Petr, 
PITROVÁ, Markéta. EVROPSKÁ UNIE. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. 
HANDL, Vladimír., PICK, Otto. Česká zahraniční politika 1993–2005. Od „návratu do Evropy“ 
k europeizaci. Policy Paper ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2005, zdroj: 
http://www.iir.cz/upload/PolicyPapers/HandlPickPolicyPaper.pdf.  
32 FISCHER, Frank. Reframing Public Policy: Discursive Politics and Deliberative Practices. Oxford 
University Press 2003. 
33 Kohler-Kochová nebo také Moravcsik hovoří o tom, že zájmy, které jsou ovlivněny ekonomickými, 
sociálními a politickými faktory v každém státě, jsou výsledkem vyjednávání (bargaining) a jsou 
vyjadřovány prostřednictvím komunikačních kanálů. 
34 MARCH, James, OLSEN, Johan. Rediscovering institutions: the organizational basis of politics. New 
York: Free Press, 1989, 227 s. 



   19 

sociologické, historické nebo diskurzivní). Nový institucionalismus, který se vymezil 

v sedmdesátých a osmdesátých letech vůči behavioralistickému přístupu a racionální 

volbě, upřednostňuje perspektivu institucí a zdůrazňuje jejich roli v rámci dané 

společnosti, jak už sám název napovídá.35 Instituce jsou přitom chápány jako široký 

pojem, obsahující soubor praxí i pravidla, kterými se daná instituce řídí, její významové 

a interpretační struktury a konečně i konání jejich aktérů. Na stát se tak nahlíží 

jako na soubor institucí, který není už Leviathanem, jak se domnívá Hobbes, 

nebo nějakou autokracií podle Machiavelliho vladaře. Instituce pak zahrnují nejen své 

členy, ale také soubory pravidel a norem jednání, kterými se členové řídí. Typologii 

neoinstitucionalistických přístupů poprvé jasně definují a srovnávají je Peter Hall 

a Rosemary Taylorová: jde o racionální, sociologický a historický institucionalismus.36  

 Racionální institucionalismus 

Z perspektivy racionálního institucionalismu se aktéři chovají racionálně 

a sledují své cíle a na základě svých preferencí se chápou nových příležitostí vzniklých 

tlakem, který EU vyvíjí, a také podněty ze strany EU, což vede k posílení nebo oslabení 

moci. Kolektivní akce je vždy výsledkem vyjednávání, vytváření koalicí37, výměny 

nebo dohody. Konání je vedeno kalkulací a zájem politických aktérů je pro zájmy 

instituce určující. Je založen na logice zájmů, které jsou dané, a nemohou být tudíž 

utvářeny idejemi.38 Opomíná se tak význam idejí a identity a kulturní zakotvení aktérů, 

které ovlivňuje lidské chování. Incentiva jsou považována za vnější faktory 

a jako domácí faktory se chápou formální instituce, které změnám napomáhají nebo 

jim naopak brání. Domácími faktory, které europeizaci podporují nebo ztěžují, 

jsou takzvaní hráči s právem veta, počet aktérů a institucionální dědictví.39 

Ve fázi předcházející východnímu rozšíření EU byl tento racionalistický přístup 

nejrozšířenější a používal se ke zkoumání kondicionality40 založené 

                                                 
35 Idem. 
36 HALL, Peter and Rosemary Taylor (1996) „Political Science and the Three New Institutionalisms“, 
Political Studies, 44, 5: 952–73. 1996. 
37 SABATIER, Paul A a Hank C. JENKINS-SMITH. Policy change and learning: an advocacy coalition 
approach. Boulder, Colo.: Westview Press, 1993, 290 s. 
38 Naopak ideje jsou utvářeny zájmy. GOLDSTEIN, Judith a Robert O KEOHANE. Ideas and foreign 
policy: beliefs, institutions, and political change. Ithaca: Cornell University Press, 1993, s. 12. 
39 Idem. 
40 HUGHES, James, Gwendolyn SASSE a Claire E GORDON. Europeanization and regionalization 
in the EU's enlargement to Central and Eastern Europe: the myth of conditionality. New York: Palgrave 
Macmillan, 2004, 231 s. 
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např. na Kodaňských kritériích, která fungovala jako incentiva vůči kandidátským 

zemím. 

 Sociologický institucionalismus 

Na rozdíl od racionalistického přístupu se sociologický institucionalismus 

zaměřuje na neformální instituce a logiku osvojení („appropriateness“) namísto logiky 

zájmů.41 Z hlediska sociologického institucionalismu vede europeizace ke změně 

na národní úrovni skrze socializaci a kolektivní procesy učení, které mají za následek 

internacionalizaci norem a idejí a mohou také vyvolat změnu zájmů jednotlivých aktérů 

nebo jejich identity, jež je utvářena prostřednictvím kultury.42 Jak ve starých, 

tak i v nových členských zemích to nejsou jen zájmy, které ovládají budování Evropy, 

ale také způsob, jakým jsou tyto zájmy ideově a kulturně podloženy a využívány 

na domácích politických scénách. Aktéři nejsou pasivní, ale mobilizují se okolo 

evropských otázek a „přivlastňují“ si je.43 Tento teoretický přístup je rozšířen ve Francii 

a staví na tradici politické sociologie, která také nabízí metodologické nástroje 

ke zkoumání socializace a ostatních mechanismů.44 Stejně tak nabízí myšlenku přenosu 

veřejných politik spočívající nejen v uchopení příležitosti a využití prostředků k tomu 

potřebných, ale i v zachycení interakce a dynamiky, s jakou si aktéři osvojí normy. 

 Historický institucionalismus  

Specifikem takzvaného historického institucionalismu, který jsme již zmínili 

výše, je logika „path dependency“.45 Path dependency označuje závislost na konkrétní 

historické zkušenosti, která podmiňuje preference na domácí scéně. Strukturální kontext 

tak může sledovat logiku historické závislosti na vnitřní dynamice institucí namísto 
                                                 
41 O propojení mezi racionalistickým a sociologickým přístupem se pokusili např. Wade Jacoby 2004, 
který hovoří o „zakotveném racionalismu“ (JACOBY, Wade. The enlargement of the European Union 
and NATO: ordering from the menu in Central Europe. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 
2006) nebo Juliet Johnsonová, která naopak přišla s modelem dvojího, simultánního modelu působení 
norem (JOHNSON, Juliet. Two-track diffusion and central bank embeddedness: the politics of Euro 
adoption in Hungary and the Czech Republic. Review of International Political Economy. 2006, 13(3): s. 
361–386. 
42 SORENSON, Eva;, Jacob, TORFING. Theoretical Approaches to Governance Network Dynamics, in: 
Sorenson, E.; Torfing, J. (eds.). Theories of Democratic Network Governance. Plagrave Macmillian, 
2007, s. 25–42. 
43 NEUMAYER, Laure. L’enjeu européen dans les transformations postcommunistes. Paris: Belin, 2006, 
SEDELMEIER, Ulrich. Europeanization. In: New Member and Candidate States. Living Reviews 
in European Governance, 3, 2006, zdroj: http://www.livingreviews/org/lreg-2006-3. 
44 Viz zvláštní vydání časopisu Politique européenne. z roku 2008, (eds.) Sabine SAURUGGER. 
Les approches sociologiques de l’intégration européenne. Perspectives critiques. Politique européenne, 
n°25, 2008. A SAWICKI, Bastien, Yves LAGROYE. Sociologie politique, Dalloz, Paris, 2004 a Bruno 
JOBERT and Pierre MULLER. L'Etat en action, Paris: PUF, 1987. 
45 MAHONEY, James. 2000. „Path Dependence in Historical Sociology“. Theory and Society 29, s. 507–548. 
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toho, aby odrážel racionální volbu aktérů.46 Instituce se vyvíjejí nejen na základě 

identity, prostředků a pravidel, ale také na základě své vlastní vnitřní dynamiky 

a historie. Tento přístup klade důraz především na kontinuitu a historickou zkušenost, 

která má konkrétní dopady na současnost.47 Nejen institucionalismus historický, 

ale všechny tři zmíněné institucionalismy se zaměřují spíše na kontinuitu 

než na vysvětlení změn politiky.48 

 

1.1.3 Diskurzivní institucionalismus 

Z původního zájmu o soulad s normami Evropské unie v členských státech 

se rozvinul širší teoretický rámec, který klade důraz na sociologické a diskurzivní 

chápání europeizace. Hlavní představitelé tohoto směru, Claudio Radaelli a s ním 

i Vivien Schmidt49, zdůrazňují diskurzivní dimenzi, že europeizace spočívá 

v konstrukci, šíření a institucionalizaci formálních a neformálních pravidel, procedur, 

politik, paradigmat, stylů, způsobů dělání věcí i sdílení hodnot a přesvědčení. Dodávají, 

že Evropa má nejen normativní, ale i kognitivní rozměr a ovlivňuje ideje, hodnoty, 

normy a diskurzy. 

 

Za čtvrtý neoinstitucionální přístup, kterému je v literatuře věnována rostoucí 

pozornost, tak můžeme považovat diskurzivní institucionalismus.50 Ten navazuje nejen 

na ostatní neoinstitucionalismy, a zejména pak na institucionalismus sociologický, 

ale vychází také z poznatků diskurzivní teorie v mezinárodních vztazích, která vznikla 

v sedmdesátých letech a zaměřila se na pravidla a významy, jež podmiňují konstrukci 

sociální, politické a kulturní identity. Prostřednictvím interpretačního obratu 

v sociálních vědách dala diskurzivní teorie nový impulz teorii mezinárodních vztahů, 

                                                 
46 PIERSON, Paul. Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics. The American 
Political Science Review .94 (2), 2000, s. 251–267. A také Paul PIERSON. The path to European 
integration a historical institutionalist analysis, comparative political studies. 29, 2, 1996, s. 123–163. 
47 Např. BERMAN, Sheri. The social democratic moment: ideas and politics in the making of interwar 
Europe. Cambridge, Ma.: Harvard University Press, 1998, 308 s. 
48 SCHMIDT, Vivien A. Taking ideas and discourse seriously: explaining change through discursive 
institutionalism as the fourth ‚new institutionalism‘. European Political Science Review. 2010. vol. 2, 
Issue: 01, Cambridge Journals Online a PIERSON, Paul. The Limits of Design: Explaining Institutional 
Origins and Change. Governance. 13 (4), 2000, s. 475–499. 
49 RADAELLI, Claudio and Vivien SCHMIDT. Conclusions. West European Politics, 27, 22, 2004. 
s. 364–79. 
50 Colin Hay 2001 používá označení „ideační institucionalismus“ (HAY, Colin. The „Crisis“ 
of Keynesianism and the Rise of Neoliberalism in Britain: An Ideational Institutionalist Approach 
by Colin Hay 193, s. 193–218, in: CAMPBELL. The rise of neoliberalism and institutional analysis. 
Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2001. 
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ale přispěla také k evropským studiím.51 Navázala na Bergerovu a Luckmannovu 

Sociální konstrukci reality52 či na perspektivismus53 a zaměřila se na významy a jejich 

vyjádření prostřednictvím komunikačních procesů. Její stoupenci se začali zajímat 

o studium veřejných politik a analýzu diskurzu. Torfing a Sorenson hovoří 

o „poststrukturalistickém institucionalismu“.54 O propojení interpretační analýzy 

a institucionalismu se pokouší právě diskurzivní institucionalismus. Podle Vivien 

Schmidt je tento přístup obzvláště klíčový pro pochopení toho, jak si aktéři ideje 

a normy Evropské unie osvojují a jak potom tyto faktory mění domácí politiku.55 

Diskurz je interaktivním procesem, který zahrnuje kontext, do něhož je zasazen, včetně 

toho kdo, kde, komu a proč co sděluje. Jako interaktivní proces pak slouží 

ke komunikaci idejí a k jejich legitimizaci nebo k diskuzi o nich či k jejich vysvětlení.56 

Proces změny tedy může být sledován pomocí diskurzu, protože změna musí být 

diskurzem odůvodněna. Ve stati Europeanization, discourse and policy change 

se Radaelli a Schmidtová zamýšlejí nad tím, jaké jsou možné funkce diskurzu 

a za jakých podmínek jsou nové ideje přijímány a za jakých nikoliv.57  

 

V rozhovorech, které jsme vedli, několikrát zaznělo například to, že by bývalo 

bylo dobré využít užší spolupráci s Francií k vyvážení dominantního ekonomického 

vlivu Německa, avšak dotazovaní poukazovali na nedostatek frankofonních elit, 

které by tento směr mohly prosazovat. Důležitým faktorem je tedy přítomnost 

prostředníků, prominentních zprostředkovatelů („entrepreneurs“) – politiků, komentátorů, 

významných osobností.58 Aby mohly ideje padnout na úrodnou půdu, musí být také 

životaschopné a rezonovat v národních tradicích, identitách, politické kultuře. 

                                                 
51 HOWARTH, David R a Jacob TORFING. Discourse theory in European politics: identity, policy, 
and governance. New York: Palgrave Macmillan, 2005, 364 s. 
52 BERGER, Peter, Thomas LUCKMANN. The Social Construction of Reality: A Treatise 
of the Sociology of Knowledge, Garden City, Doubleday, 1966. John SEARLE. The Construction 
of Social Reality. Londres, Penguin, 1995. 
53 FAY, Brian. Contemporary philosophy of social science: a multicultural approach. Cambridge, Mass: 
Blackwell, 1996, 266 s. 
54 SORENSON, Eva; TORFING, Jacob, ref. 42.  
55 Schmidt, V. Taking Ideas and Discourse Seriously: Explaining Change through Discursive 
Institutionalism as the Fourth ‚New Institutionalism‘. European Political Science Review, 2, 1, 1–25, 
2010, s. 21. 
56 Vivien Schmidt rozlišuje diskurz na „koordinační“, který probíhá na úrovni politických aktérů 
a epistemických společenství a kde ideje vznikají, a diskurz „komunikační“, jehož prostřednictvím jsou 
ideje komunikovány veřejnosti a naopak veřejnost komunikuje s politickými aktéry. 
57 RADAELLI, Claudio, a Vivien, Schmidt. Policy Change and Discourse in Europe. Also published 
as special issue of West European Politics, vol. 27, issue 4, 2004. 
58 Muller, P. Esquisse d’une Théorie du Changement dans l’Action Publique. Structures, Acteurs 
et Cadres Cognitifs. Revue Française de Science Politique. 55, 1: 2005, 155–87. 
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A konečně musí být i správně načasované – jako příklad lze uvést nástup nových elit 

po pádu komunismu nebo střídání vládních koalic apod.59 

 

Diskurzivní institucionalismus rovněž zahrnuje přístupy prostřednictvím 

interpretačních rámců (Verloo)60, paradigmat (Peter Hall)61 nebo référentiel (Pierre 

Muller)62, jež jsou soubory idejí a s nimi spojených institucí. Fungují jako organizační 

principy, které transformují fragment nebo náhodnou informaci ve strukturovaný 

a smysluplný problém, v němž je již implicitně nebo explicitně obsaženo řešení. 

 

1.2 Metodologie 

Práce je příkladem diskurzivní analýzy, která se jako specifická metodologie 

vyznačuje dosud různorodostí a neustáleností.63 Obrat směrem k diskurzivním 

přístupům při analýze europeizace a role jednotlivých aktérů v tomto procesu vyžaduje 

použití diskurzivních metod.64 Jak dále zdůrazňují Radaelli a Schmidt, výzkum změny 

evropské politiky si vyžaduje pluralitní přístup a rozdílnost přístupů k politickým 

problémům, neboť pouze tak lze dosáhnout ucelené analýzy.65 Z toho vyplývá 

jistá neukotvenost, ale také metodologická flexibilita. 

 

Čerpat budeme v podstatě z poznatků jak sociologického, tak historického 

institucionalismu. Závislost na „path dependency“ nám může umožnit dát vývoj 

do souvislosti s jeho historickými počátky a poukázat na kontinuitu. Stejně tak nám 

sociologický institucionalismus se svými normami a kulturními rámci, jež si aktéři 

osvojují a které je ovlivňují, může poskytnout cenné náhledy; jak jsme ostatně 

již uváděli, česko-francouzské vztahy byly po léta zredukovány na sporé kulturní 

                                                 
59 SCHMIDT, Vivien. Democracy in Europe. The EU and national polities. 2006. Oxford University 
Press.  
60 VERLOO, Mieke. Mainstreaming Gender Equality in Europe. A Frame Analysis Approach“, 
The Greek Review of Social Research, n°117, 2006, p. 11–32. 
61 HALL, Peter A. Policy Paradigms, Social Learning, and the State: The Case of Economic Policy-
Making in Britain. Comparative Politics, vol. 25, n°3, 1993, s. 275–298. 
62 MULLER, Pierre. L’analyse cognitive des politiques publiques. Vers une sociologie politique 
de l’action publique. Revue française de science politique, Vol. 50, n°2, 2000, s. 189–208. 
63 BENEŠ, Vít. Diskurzivní analýza. In: DRULÁK, Petr. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie 
v politologii a mezinárodních vztazích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008, s. 92. 
64 Durnová, Anna. Diskurzivní přístupy v Policy Analysis. In: NEKOLA, Martin a Geißler, Hanna 
a Magdalena Mouralová (eds.). Současné metodologické otázky veřejné. Praha: Karolinum University 
Press, 2011, s. 64–104. 
65 SCHMIDT, V., and C. RADAELLI. Policy Change and Discourse in Europe: Conceptual 
and Methodological Issues, West European Politics, 27, 22, 2004, s. 183–210, s. 185. 
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výměny. Zastřešujícím rámcem nám ale bude institucionalismus diskurzivní, vzhledem 

k tomu, že jde o emocionální vztah, kde hrají roli ideje, a vzhledem k tomu, že české 

sympatie a obdiv k Francii nacházíme pomocí diskurzu. Jeho kvalitativní analýzou 

se pokusíme odpovědět na výzkumné otázky, které jsme si v úvodu položili.  
 

1.2.1 Diskurz  

Zásadními pojmy, které je tedy nutno v práci vymezit, jsou právě ideje a diskurz. 

Při pojmovém vymezení diskurzu vycházíme z definice Maartena A. Hajera, 

podle něhož je diskurz souborem idejí, konceptů a kategorizací, jejichž prostřednictvím 

je dáván smysl sociálním a fyzickým jevům, přičemž je tento diskurz produkován 

a reprodukován v identifikovatelném souboru praxe.66 Jako diskurz chápeme nejen ideje 

(emoce, přesvědčení, postoje, představy kolektivní identity), ale i jejich formu a způsob 

vyjádření (narativa a vyprávěcí vzorce, symbolické reprezentace důležitých událostí). 

Z toho vyplývá, že zahrnujeme i aktéry onoho vyjádření a prostředí (kontextu), 

ve kterém je vyjádření uskutečňováno. Zjednodušeně řečeno pojímáme diskurz 

jako kdo, kdy, kde, komu a co sděluje. K vymezení idejí i aktérů se ještě dále podrobně 

vrátíme, avšak pro ilustraci uvádíme následující schéma.  
 

 
obr.autorky 1 

                                                 
66 HAJER, Maarten A. Rebuilding Ground Zero. The Politics of Performance Planning Theory & 
Practice, Vol. 6, No. 4, 445–464, December 2005, s. 448, Viz také HAJER, Maarten A., WAGENAAR, 
Hendrik (eds.). Deliberative policy analysis, New York, Cambridge University Press, 2003. I další autoři 
se o toto vymezení opírají, viz např. Dvora YANOW. Making sense of policy practices: Interpretation 
and meaning, Post-positivist Approaches in: Policy Analysis Special Issue, French Review of Political 
Science, Anna DURNOVÁ and Philippe ZITTOUN (eds.). 2011. 
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Diskurz česko-francouzských vztahů je kontextem europeizace a zároveň 

je zasazen do kontextu (ve smyslu analytické kategorie) europeizace. To, jakým 

způsobem se vzájemně ovlivňovala a prolínala bilaterální rovina s rovinou evropskou, 

může být klíčem k pochopení toho, jak se ve zkoumaném období vztahy vyvíjely. 

Následující dvojí obrázek se snaží zachytit tuto artikulaci diskurzu europeizace a česko-

francouzských vztahů. Jde o interdependenční vztah, který je podstatou diskurzivní 

analýzy a jehož dynamika nás zajímá. Na ní chceme ukázat, jak se vztahy vyvíjely, 

ale také poukázat na to, že byly nejen ovlivněny aktéry, historickými okolnostmi 

a europeizací, ale že všechny tyto elementy podléhaly vzájemnému vlivu, 

jehož dynamiku jsme pomocí diskurzivního institucionalismu schopni vysvětlit. 

 
obr.autorky 2 

Přestože jsme si vědomi některých výtek vůči diskurzivním přístupům67 

(například kauzální vztah mezi idejemi a příčinou v politice idejí nemusí nutně souviset 

s různými důsledky historických událostí), mohou být velkým přínosem a doplňkem 

k ostatním teoretickým přístupům, neboť dokáží zkoumat to, co klasické teorie 

mezinárodních vztahů nejsou schopny odhalit. Nesnažíme se proto nahradit dosavadní 

kauzální model modelem diskurzivním, nýbrž se snažíme pochopit, která přesvědčení 

za rozdílným jednáním stojí a jak to může ovlivnit bilaterální vztahy. Cílem práce tedy 

není racionálnímu přístupu konkurovat, ale poukázat na přístupy jiné, jež berou v úvahu 

ideje a které lze použít jako rozvinutí zkoumání v mezinárodních vztazích 

a teritoriálních studiích.68 

                                                 
67 JACOBSEN, John Kurt. Much Ado About Ideas: The Cognitive Factor in Economic Policy. 
World Politics. Vol. 47, No. 2, Jan., 1995, s. 283–310. 
68 Viz např. SASLEY, Brent E. Theorizing States´ emotions – State as an emotional actor. International 
Studies Review. 2011, 13, s. 452–476. 
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1.2.2 Ideje 

Ideje chápeme nejen jako myšlenky, ale také jako identity, kolektivní narativy 

a emoce, o jejichž významu v česko-francouzských vztazích jsme se výše zmínili. 

Diskurz je následně proces, kterým jsou všechny tyto ideje vyjadřovány 

a legitimizovány. Tyto ideje jsou přítomny ve veřejném diskurzu v evropském prostoru 

i v diskurzu o Evropě.69 Sounáležitost občanů s Evropou je do větší či menší míry 

součástí jejich identity, a to ve všech členských zemích, bez ohledu na to, kdy se staly 

členy.70 Jak uvádí Thomas Risse, který se zabývá europeizací kolektivní identity 

a pocitem sounáležitosti s Evropskou unií, současná moderní Evropa rezonuje různým 

způsobem s národními narativy, historickými vzpomínkami a symboly. Je zde však 

i určitá reciprocita, protože na politikách v rámci EU se odráží národní identity, které se 

rekonstituovaly v procesu integrace.71 Risse dále cituje Andersona, který uvádí, že čím 

aktivněji se země zapojují do evropské integrace, tím více je Evropská unie přítomna 

v životech občanů, a toto zviditelnění a přítomnost vede k existenci EU v myslích 

aktérů jako představovaného nebo pomyslného společenství (imagined communities), 

které tvoří společnou identitu, a Evropa, stejně jako národ, patří k představovaným 

společenstvím, neboť je také založena na kolektivních výpovědích o společném osudu, 

společné historii a kultuře.72 Identita je tvořena skrz hranice a opozice, a společenství 

potřebuje jednak být nějak ohraničeno, jasně definovat, kdo je jeho součástí a kdo stojí 

mimo něj, a stejně tak potřebuje kritické momenty, během kterých se společenství 

i kolektivní vzpomínky konstruovaly. 73 

 

Tyto mezníky jsou v analýze opět zachyceny prostřednictvím diskurzu, 

jenž je využíván politickými aktéry k legitimizaci jejich zájmů a který jsme schopni 

skrze analýzu identifikovat. Společenství tedy bývá stmeleno společnou identitou, 

                                                 
69 Např. podle Schimmelfeniga byl diskurz o východním rozšíření Evropské unie založen na symbolech 
identity jako návrat do Evropy a využit k tomu, aby se členy staly země střední a východní Evropy. 
Viz SCHIMMELFENNIG, Frank. The Community trap: liberal norms, rhetorical action, and the eastern 
enlargement of the European Union. International Organization, Vol. 55 (2001), No. 1, s. 47–80. Nebo 
také BENEŠ, Vít. Střet hypotéz východního rozšíření Evropské unie. Mezinárodní vztahy. 2005, 40(4), 
s. 5–27. 
70 National and european identities in EU enlargement: views from central and eastern Europe. Editor 
Petr DRULÁK. Prague: Institute of international relations, 2001, 224 s. 
71 RISSE, Thomas. A community of Europeans?: transnational identities and public spheres. Ithaca: 
Cornell University Press, 2010, s. 7. 
72 RISSE, Ref. 71, s.22, a viz ANDERSON, Benedict R. Představy společenství: úvahy o původu a šíření 
nacionalismu. 1. české vyd. Překlad Petr Fantys, Miloslav Uličný. Praha: Karolinum, 2008, 274 s. 
73 BROWN, Wendy. At the Edge. Political theory. Vol. 30, No. 4, August 2002, s. 556–576. 
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narativy a významy, které mohou mít imaginární, nebo dokonce mytický rozměr.74 

David Howarth a Jacob Torfing přímo tvrdí, že mýty jsou klíčovým znakem politického 

společenství. Vivien Schmidt dodává, že i tam, kde je leitmotivem politiky byť pouhá 

metafora (jako např. návrat do Evropy), má tato metafora strukturující schopnost.75 

 

Mezi ideje zahrnujeme i kolektivní vzpomínky, na které instituce odkazují 

a jsou s nimi úzce spojeny, mají také legitimizující účinek a díky tomu jsou přijatelnými 

pro dané společenství a jsou jím přijímány. V tomto smyslu to mohou být společenské 

konvence, které pomáhají vytvářet legitimní společenské skupiny, a tyto skupiny zase 

mohou dokázat svou legitimitu podle toho, jak zapadá do okolní sociální reality.76 

Kolektivní vzpomínky jsou založeny na vzájemné důvěře a víře v jejich společné 

sdílení. Kolektivní paměť lze využít a jejím prostřednictvím dát uplynulým událostem 

smysl, který reflektuje současnost. Bo Rothstein upřesňuje, že nositelkami kolektivních 

vzpomínek jsou instituce, jejichž změna může být způsobena změnou hodnotového 

systému, na kterém jsou založeny, nebo zvenčí.77 Můžeme tak na nich vysvětlit 

kontinuitu nebo změnu, která nastala. Kromě vzpomínání neboli nové interpretace 

či připomenutí, které může být vědomé nebo nevědomé, sem patří také zapomínání.78 

Příkladem zapomínání a vzpomínání může být třeba rušení a obnovování institucí z dob 

první republiky, ale také připomínání mnichovské zrady v dobách totality. V neposlední 

řadě jsou symboly a kolektivní paměť využívány k tomu, aby dávaly smysl národní 

identitě, aby ji tím posílily.  

 

Jako ideje chápeme i emoce, které v teorii mezinárodních vztahů zaujímají 

paradoxně nenápadné místo, a někteří politologové poukazují na to, že jsou neprávem 

                                                 
74 HOWARTH, David R a Jacob TORFING. Discourse theory in European politics: identity, policy, 
and governance. New York: Palgrave Macmillan, 2005, 364 s. 
75 K metaforám v mezinárodních vztazích DRULÁK, Petr. Analýza metafor. In: Drulák, Petr at al. 
Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Portál. Praha, 
2008, s. 125–148. České metafory Evropy – Havel vs. Klaus. In: NOVÁK, Miroslav a Miloš BRUNCLÍK 
(eds.). Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika 
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Science. 2.

 
ed., Basingstoke: Palgrave (Macmillan), 2002, s. 90–108. 
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ignorovány.79 Prací, které se emocemi v mezinárodních vztazích zabývají a teoretizují 

je, přibývá a mnozí se shodují, že mezinárodní kulturní prostředí zahrnuje emocionální 

vztahy.80 Neta Crawford definuje emoce následovně: „Emoce jsou subjektivní 

zkušenosti, které mají zároveň psychologické, intersubjektivní a kulturní komponenty 

(…) významy přičítané těmto pocitům a chování, které je s nimi spojené, a uznání emocí 

druhých jsou kognitivně a kulturně interpretovány a konstruovány.“81 Jinak řečeno, 

emoce jsou ideje, jejichž obsah je dán systémem kulturních hodnot a přesvědčení 

určitého společenství. Aktéři si ideje osvojují, prezentují své kladné či záporné postoje 

k nim a ideje jimi mohou být jako takové využívány (i manipulovány). Jsou součástí 

vnímání druhých, ovlivňují chápání minulosti a budoucnosti a záleží na tom, jaké mají 

aktéři předcházející emoce a jaké emoční vztahy mezi aktéry jsou.82 Jsou-li ve vztahu 

emoce, ovlivňuje to pravděpodobnost, že zúčastněné strany se shodnou, že jejich 

výměny budou efektivnější. Emoce jsou tak nutně součástí diskurzu. Jak tvrdí Marianne 

van de Steeg, jsou-li diskurzy emotivní, a ještě lépe, obsahují-li odkaz na identitu, mají 

vyšší šanci nejen zaujmout toho, komu jsou určeny, ale také mít politický dopad.83 

Lze samozřejmě namítnout, že je obtížné skutečné opravdové emoce rozpoznat a změřit 

pomocí kvalitativní metodologie. Práce se však nezaměřuje na „opravdovost“ idejí, 

ale na to, jak jsou obsaženy v konkrétních politických procesech. Práce tedy neodpovídá 

na otázku, zda jsou emoce dávány najevo, nebo ne, nýbrž chápe emoce jako diskurzivní 

praktiky, které odkazují k dynamice mezi idejemi a aktéry. Pokud je tedy takto 

konceptualizujeme, můžeme zjistit jejich provázanost s určitým diskurzem.84  

                                                 
79 CRAWFORD, Neta C.. The Passion of World Politics: Propositions on Emotion and Emotional 
Relationships International Security, Vol. 24, No. 4, Spring, 2000, s. 116–156, s. 116, zdroj: 
http://www.jstor.org/stable/2539317, cit. 5. 10. 2010. 
80 Kromě již zmíněného Brenta SASLEYHO, uvádíme např. ve Francii MOISI, Dominique. 
La géopolitique de l'émotion comment les cultures de peur, d'humiliation et d'espoir façonnent le monde. 
Paris: Flammarion, 2010–2011, BOOTH, K. a N. J. WHEELER. The Security Dilemma: Fear, 
Cooperation and Trust in World Politics. Houndsmill, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. Khaled 
FATTAH and K.M. FIERKE. A Clash of Emotions: The Politics of Humiliation and Political Violence 
in the Middle East. European Journal of International Relations . 2009, 15 (1), s. 67–93. N. C. Crawford. 
The Passion of World Politics: Propositions on Emotion and Emotional Relationships. International 
Security. 24, 2000, s. 116–156. 
81 CRAWFORD, Neta, ref. 79, s. 125. 
82 FINNMORE, Martha, Kathryn, SIKKING. International Norm Dynamics and political change, Vol. 52 
No. 2 1998, p. 88–97. 
83 STEEG,van de Marianne. Emotions, Media Discourse and the Mobilization of Citizens: Conceptual 
Considerations and a Plausibility Probe. KFG Working Paper Series. No. 16, October 2010, Kolleg-
Forschergruppe (KFG). The Transformative Power of Europe. Freie Universität Berlin. ISSN 1868-6834. 
http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000006779, cit. 26. 10. 2010. 
84 FISCHER, Frank. Policy deliberation: confronting subjectivity and emotional expression. Critical 
Policy Studies. 3: 3, 2009, s. 407–420, zdroj: http://dx.doi.org/10.1080/19460171003619832, cit. 14. 1. 
2011. 
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Jak jsme již naznačili, ideje ovlivňují chování států i jejich politických 

představitelů a jsou pro politický život naprosto zásadní. Ideje a institucionalizované 

ideje (např. ceremonie, tradice) strukturují politické chování aktérů.85 Můžeme sledovat 

jejich kontinuitu nebo změnu, můžeme jejich pomocí změnu vysvětlit. Taková změna 

může být náhlá nebo postupná, může být spojena s tím, že jsou ideje buď překonané, 

nebo neadekvátní, a může být spojena s jejich nositeli, kterým pomáhají dosáhnout 

jejich cílů. 

 

Tato myšlenka nás nutí zamyslet se, zda problém nespočívá v nedostatečném počtu 

prominentních nositelů idejí, „frankofilů“ na politické scéně, kteří by se zasadili 

o prosazení konkrétní politické spolupráce.  

 

1.2.3 Aktéři  

Vzhledem k rozsáhlosti tématu i časovému rozmezí, se práce omezuje 

na politicko-diplomatické vztahy a kulturní a ekonomické spolupráci se věnuje pouze 

okrajově. Stanovení aktéři jsou proto „obvyklí podezřelí“, tj. vládní činitelé, političtí 

představitelé a diplomatické elity. Dominantní postavení zaujímá především vláda, 

a to zejména její předseda a ministr zahraničních věcí. Nedílnou součástí zahraniční 

politiky je rovněž prezident republiky. Od roku 1997 se do česko-francouzských vztahů 

aktivním způsobem zapojil také Senát České republiky. Jednu z kategorií empirického 

materiálu, který podrobně rozebereme v následujícím oddíle, tvoří individuální otevřené 

rozhovory s vybranými aktéry. Rozhovory jsme prováděli mezi lety 2006 a 2011/12 

s těmi z nich, kteří se výrazným způsobem profilovali v česko-francouzských vztazích 

(například mediálními výstupy) a byli kupříkladu za svůj přínos česko-francouzským 

vztahům oceněni vyznamenáními, ale postupovali jsme rovněž podle metody „sněhové 

koule“. Je nutné konstatovat, že okruh těchto aktérů z řad vládních špiček byl velmi 

omezený a odkazovali jeden na druhého podle toho, kdo byl ostatními vnímán 

                                                 
85 Podle Howartha a Glynose jsou institucionalizovány tehdy, když nastane dramatická změna 
v nastavených podmínkách, a ta změna nastane, když aktéři odpoví na nové ideje nebo problémy nebo 
příležitosti a sociální praxe pozmění instituci. GLYNOS, Jason, HOWARTH, David. Structure agency 
and Power in Political Analysis: Beyond contextualised self- interpretations. In: Political Studies Review. 
Vol. 6, 2008, s. 155–169, s. 159. Craig PARSONS zase tvrdí, že určité instituce vznikají díky idejím, 
které jsou vlastní aktérům. A nejenže ideje nutí aktéry přijímat určitá rozhodnutí, institucionalizace 
určitých idejí vede také postupně k rekonstrukci zájmů těch samých aktérů. PARSONS, Craig. A certain 
idea of Europe. 1. print. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press. 
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za frankofonního či frankofilního politika nebo kdo měl co říct k česko-francouzským 

vztahům. 

 

V této souvislosti bychom rádi představili některé okolnosti našeho zkoumání. 

Setkali-li jsme se s velkou vstřícností většiny takto oslovených osobností, naopak při 

pokusech rozšířit rozhovory o ostatní politické představitele jsme se nesetkali 

s odezvou, v některých případech šlo dokonce o odmítavý postoj. Rozhovory laskavě 

poskytli bývalí ministři zahraničí: Jiří Dienstbier, Cyril Svoboda86, bývalý ministr 

zahraničí a první polistopadový velvyslanec v Paříži Jaroslav Šedivý87, bývalý 

velvyslanec Pavel Fischer88, bývalý předseda Senátu Petr Pithart89 a předseda 

Ústavního soudu Pavel Rychetský90. Rozhovory laskavě poskytli i diplomaté 

Ministerstva zahraničních věcí a Velvyslanectví České republiky ve Francii. 

Na francouzské straně pak byly dílčí rozhovory byly vedeny s aktéry svázanými 

s česko-francouzskými vztahy, pro srovnání a doplnění perspektivy např. s bývalým 

francouzským velvyslancem Jeanem Gueguinou, členem Francouzské státní rady 

Rogerem Errerou, zmocněncem Françoise Mitterranda pro Evropskou konfederaci 

Jeanem Mussitellim, s tajemnicí Asociace Jana Husa Nathalie Roussarie a se třemi 

významnými aktéry, zprostředkovateli a zároveň pozorovateli, akademiky, řediteli 

Cefresu, Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách, přítomnými 

v Praze, Antoinem Maresem, Françoise Mayer a Marie Elisabeth Ducreux, kteří 

poskytli nejen rozhovory, ale posléze také kritické připomínky a cenné postřehy týkající 

se výzkumu. Autorka měla rovněž příležitost hovořit v řadě neformálních rozhovorů 

s mnoha dalšími aktéry i kolegy na obou stranách, jelikož se velké řady popisovaných 

událostí bezprostředně osobně účastnila.  

 

Je obtížné vytvořit typologii aktérů, protože řada z nich nemohla po dlouhou 

dobu svobodně cestovat, a navštívila tak Francii až v pozdějším věku, o to zajímavější 

bylo povídat si s nimi o jejich představách o zemi, kterou znali zprostředkovaně 

(také díky Pavlu Tigridovi). Ostatně právě představy hrají v diskurzu velkou úlohu. 

Do samostatné kategorie interviewovaných spadají diplomaté, kteří si většinou přáli 

                                                 
86 Řád čestné legie v roce 2012. 
87 Řád čestné legie v roce 2005. 
88 Řád čestné legie v roce 2010. 
89 Řád čestné legie v roce 2004. 
90 Řád čestné legie v roce 2006. 
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zůstat v anonymitě vzhledem k jimi zastávaným funkcím ve státní správě. 

Patří k mladším generacím, ovládají francouzštinu a měli přímou zkušenost se studiem 

v zahraničí. Naprostá většina dotazovaných se vyznává z obdivu nebo sympatií 

vůči Francii, vůči její kultuře, literatuře, kuchyni; Paříž u nich vyvolává nostalgii. 

Platí to dokonce i o Petru Pithartovi, který sám sebe označuje nikoliv za frankofila, 

nýbrž za anglofila.91 Francie je pro tyto osobnosti v emocionální a symbolické rovině 

symbolem lehkosti a příjemnosti života. Ve vztazích s Francií hraje roli nostalgie, 

v obecném povědomí zůstávají kulturní vlivy. Podle těchto významných osobností 

existuje kulturní blízkost, která přetrvává a je vnímána jako protiváha anglofonních 

vlivů (nikoliv německých, jak tomu bylo v historii). Pro Pavla Rychetského je například 

Francie „bariérou proti hamburgerové kultuře, zemí, která drží evropskou kulturu“.92 

Označení frankofil však většina odmítala nebo jej přijímala s „ale“. Dále z rozhovorů, 

ale i z kriticky zkoumaných materiálů týkajících se ostatních aktérů vyplynulo, 

že sympatie k Francii projevují zástupci proevropských stran, a to i přesto, 

že právě s evropskou politikou Francie vyjadřují nesouhlas. Francie je nicméně všemi 

aktéry považována především za důležitého hráče Evropské unie.  

 

1.2.4 Empirický materiál a metodologické obtíže 

Vzhledem k diachronnímu pohledu na danou problematiku zahrnují prameny 

dostupnou literaturu věnovanou česko-francouzským a československo-francouzským 

vztahům od roku 1848 z pera českých, slovenských a francouzských autorů, 

zkombinované s konzultací archivů Ministerstva zahraničních věcí ČR a Quai d´Orsay 

a s tematickými tiskovými zprávami a novinovými články z let 1945–1989, 

s odbornými studiemi, sborníky konferencí a svědectvími aktérů. Jejich výčet však není 

vyčerpávající, ale naopak jsme se soustředili na texty, které nejlépe ilustrují různé 

diskurzy o vzájemném pohledu. Textová data zaměřená na období od roku 1989, 

tedy jádro empirického materiálu, jenž byl sbírán v letech 2005–2011, tvoří kombinace 

pramenů, jež byly kriticky zkoumány a vzájemně konfrontovány: kromě již uvedených 

semidirektivních rozhovorů autorky s vybranými aktéry se jednalo o proslovy, tiskové 

zprávy, audiozáznamy tiskových konferencí, vládní a prezidentská prohlášení, 

strategické zahraničněpolitické dokumenty, bulletiny Zahraniční politiky, memoranda, 
                                                 
91 Připomeňme však, že otcem Petra Pitharta byl bývalý československý velvyslanec ve Francii Vilém 
Pithart (v letech 1966–1970). 
92 Rozhovor s Pavlem RYCHETSKÝM, 2. 7. 2006, Brno. 
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zápisy z jednání a návštěv, rozhovory a další dokumenty, do kterých se česko-

francouzský diskurz promítá. Ke sběru těchto dat posloužily dále databáze projevů 

Ministerstva zahraničních věcí ČR, digitální archiv Senátu a Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky a databáze francouzských veřejných projevů, které přímo 

v analýze využíváme jako argumentační/ilustrační texty. Pokud není uvedeno jinak, 

překlady jsou dílem autorky. Prameny zahrnují rovněž monitorovaný mediální diskurz 

v českých a francouzských médiích od roku 2000 do roku 2010 (uvedeny jsou pouze ty, 

které jsou ocitovány v textu). V rámci reflexivního přístupu byly použity i poznámky 

autorky. Práce rovněž čerpá z relevantních sekundárních pramenů, monografií, 

odborných článků a analýz, sborníků z konferencí, věnovaných česko-francouzským 

vztahům v Evropě. Primární i sekundární prameny byly kriticky zkoumány a vzájemně 

konfrontovány s konkrétními výstupy a dávány do souvislosti s europeizací české 

zahraniční politiky včetně změny priorit, aktérů a jejich kompetencí v zahraniční 

politice. V kvalitativních rozhovorech a rozborech dat jsme se zaměřili na přítomnost 

evropských témat v bilaterální rovině a na změnu kontextu i aktérů a příležitostí 

pro rozvoj bilaterálních vztahů. Změna je popsána pomocí časové souvislosti, kontextu 

a jejich kognitivního nebo normativního rámce. 

 

Autorka si je vědoma omezení, která kvalitativní metoda výzkumu přináší, především 

problému zobecnitelnosti a subjektivity. Stejně tak upřednostnění diachronního 

přístupu, který byl zvolen z důvodu historického ukotvení česko-francouzských vztahů, 

se v některých kapitolách jeví jako omezující. Rovněž je problematické přizpůsobit 

strukturu práce a metodologii velmi širokému časovému období, které práce zkoumá, 

nicméně na druhou stranu právě na dlouhém časovém úseku lze nejlépe pozorovat 

v reliéfu změny, kterými diplomacie a bilaterální vztahy prošly. Pozornost je zaměřena 

na politicko-diplomatické vztahy, protože právě ty se zdají být nejslabším článkem 

ve srovnání s kulturními, akademickými či ekonomickými výměnami, avšak bylo by 

bezpochyby žádoucí rozšířit další výzkum o širší okruh aktérů, než jsou vládní 

představitelé, například na úrovni decentralizované spolupráce. 

 

Kromě všech výše uvedených omezení je třeba na závěr zmínit samotný přístup 

inspirovaný diskurzivním institucionalismem. Toto teoretické východisko doposud 

nemá ukotvenou metodologii. Emanuelle Lombardová a Maxime Forest se jej sice 

v roce 2011 pokusili aplikovat na empirický výzkum, ale jedná se o oblast veřejné 
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politiky rovných příležitostí, jejíž analýza se dlouhodobě dobu opírá o torii diskurzu).93 

Diskurzivní institucionalismus kombinuje zájem o aktéry, ideje, a instituce, 

což z metodologického hlediska vyžaduje komplexní přístup a nedovoluje příliš 

generalizující závěry, ve srovnání s jinými přístupy (jako např. teorií racionální volby 

aktérů nebo governance.) Nicméně tento nedostatek lze přičíst dosud poměrně novému 

a nerozvinutému přístupu, který teprve čeká na své empirické otestování, k němuž by 

chtěla přispět i tato práce.  

 

                                                 
93 LOMBARDO, Emanuelle a Maxime FOREST. The Europeanization of Gender Equality Policies 
A Discursive-sociological Approach. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2011. 
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Část I. Vytváření idejí 

 
„Il faut assister à la naissance des idées et à l'explosion de leur force: et cela non pas 

dans les livres qui les énoncent, mais dans les événements dans lesquels elles manifestent 

leur force, dans les luttes que l'on mène pour les idées, contre ou pour elles.“  

Michel Foucault1 

 

V první části, nazvané Vytváření idejí, která je rozčleněna na tři chronologicky 

na sebe navazující kapitoly, se budeme věnovat vztahům mezi Československem 

a Francií před rokem 1989, s důrazem na vztahy česko-francouzské. První kapitola 

se zabývá historickým přehledem vztahů od roku 1848 do roku 1948, vytvářením 

kolektivní paměti a pojednává také o filozoficko-kulturním pozadí evropské otázky 

v českých zemích. Pozornost soustředíme na události, které formovaly ideje a význam 

frankofilství a vazeb na Francii pro českou identitu a státnost. Stěžejním narativem 

je zde Francie jako ztělesnění Evropy a symbol Západu. Následující kapitola rozvíjí 

motiv „zapomínání“, snahy komunistického režimu přetrhat vzniklé vazby 

(např. zdůrazňováním mnichovské dohody a francouzské „zrady“) a ponechat z nich 

jen torzo, které nepopírá význam kulturního vlivu Francie, a dokonce využívá zmínky 

o historických poutech např. k posílení obchodní a ekonomické spolupráce v dobách, 

kdy se hospodářství východního bloku propadalo. Hlavním vyprávěcím vzorcem 

je rozdělení na Východ a Západ, jehož je Francie pouhou součástí, a nikoliv jeho 

symbolem. Zmíněná kapitola pojednává o vztazích od roku 1948 po pád komunismu, 

přičemž stavíme do protikladu vztahy na oficiální úrovni, které byly poznamenány 

rozdělením Evropy, a vztahy „neoficiální“, jež spočívaly v kontaktech mezi intelektuály 

a disidenty. U nich také nalézáme zrod formulace evropské otázky, zejména dopad 

Charty 77, který zásadně ovlivnil představy o budoucnosti Evropy během sametové 

revoluce. Zde měl také své kořeny názor, že Francie příliš pasivně přijímala rozdělení 

z Jalty a nepřispěla k pádu sovětského bloku tak masivně jako Spojené státy americké. 

Poslední kapitola první části se nazývá Rozvzpomínání a je věnovaná období listopadu 

1989. Vycházíme ze symbolu návratu do Evropy a motiv rozvzpomínání zde funguje 
                                                 
1 FOUCAULT, Michel. Les reportages d'idées, C. Lazzeri, Corriere della sera, vol. 103, no. 267, 12. 11. 
1978, s. 1. „Je třeba být u zrodu myšlenek, exploze jejich síly: a to nikoliv v knihách, které je vyslovují, 
ale v událostech, jež manifestují jejich sílu, v bojích, které se vedou okolo idejí, proti nim a za ně.“ (překlad 
aut.) 
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jako princip utváření idejí, přičemž navazuje na obě dvě roviny vztahů v předchozím 

období. Rozvzpomínáním je také navázání na kulturní spřízněnost a na historické 

základy česko-francouzských vztahů, s čímž souvisí obnovování institucí 

z prvorepublikového období i doby před ním (jako Francouzské aliance). Pohled 

na Francii je tak součástí mozaiky, ve které se mísí Západ s Evropou a Evropa 

s Evropskými společenstvími / Evropskou unií, jejíž součástí chtějí Češi být. Odvolávají 

se na svoji znovunalezenou svobodu a identitu. Bilaterální vztahy spojené s kulturními 

hodnotami se tak stávají součástí ideje návratu do Evropy.  

 

2. Budování obdivu k Francii 
 

„Jsme sbratřeni ideálem, který hledáme – i utrpením, neboť Francie a Čechy byly 

postupně oběťmi reakce a nespravedlnosti. Spojení Čech a Francie je tedy přirozené; 

vychází ze síly věcí; není pandánem pomíjivých okolností, není to momentální falešná 

koalice; je to spojení, které má své kořeny v historii a v samotné duši těchto dvou 

národů.“ 
Ernest Denis 19082 

 

Tato citace z roku 1908 sama o sobě výstižně shrnuje podstatu konstrukce 

emocionálního pouta, které existovalo mezi oběma národy. Je v ní obsažena jeho 

symbolika, osudovost a „přirozenost“, kolektivní identifikace a první osoba plurálu, 

i emoce spojené s utrpením a nespravedlivým zacházením, které „my“ ještě více 

stmelují, jak připomíná Marianne Van den Stieg. Spojení duší je pak příměrem lásky 

a přátelství mezi národy. Utrpením pak bylo postavení českých zemí v Rakousku-

Uhersku, absence samostatného státu a francouzská porážka v prusko-francouzské válce 

z roku 1870. Je také třeba přihlédnout k celkovému kontextu roku 1908 

poznamenanému vzrůstajícím napětím v Evropě a na mezinárodní scéně. Bylo opravdu 

spojení Čech a Francie tak přirozené, jak píše Ernest Denis? Nebylo navzdory tomu, 

co tvrdil Denis, pouze záležitostí momentálních, konjunkturálních společných zájmů? 

                                                 
2 Kopie dopisu Ernesta Denise. Originál ve francouzštině zní: „Nous sommes frères par l'idéal que nous 
poursuivons – nous le sommes aussi par la souffrance puisque la France et la Bohême ont été tour à tour 
victimes de la réaction et de l'injustice. L'union de la Bohême et de la France est donc naturelle; elle sort 
de la force des choses; elle n'est pas le pendant des circonstances passagères, ce n'est pas une coalition 
factice et momentanée; c'est bien une union qui a ses racines dans l'histoire et dans l'âme même de ces 
deux peuples.“ In: Emanuel ČENKOV, Paris et Prague, Ant. Hajn a spol., 1909, s. 24. 
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Lze o něm racionálně uvažovat, vezmeme-li v úvahu, že je s ním spojena taková dávka 

emocí? 

 

Exkurz do historie, který jsme zvolili v této úvodní kapitole, má však pouze 

za cíl usnadnit definici předmětu našeho zájmu – česko-francouzských vztahů – 

a započít onu červenou nit, jíž je evropský prostor a evropská otázka, která se jimi 

prolíná až do současnosti. Naší ambicí není podat zde vyčerpávající historiografický 

výklad, o který se již velmi úspěšně pokusila řada historiků, z jejichž prací v této 

kapitole vycházíme.3 Ostatně jako výsledek takového přístupu by mohl vzniknout 

mylný dojem lineárního vývoje napříč obdobími, jež se od sebe tolik odlišují. Mohli 

bychom se mylně domnívat, že česko-francouzské vztahy po roce 1989 jen vyplynuly 

z historie, aniž bychom vzali v úvahu, že jsou zároveň výsledkem rozhodování 

jednotlivých aktérů, kteří reagovali na události, jež hýbaly Evropou. Následující 

historický exkurz nám tedy má usnadnit pochopení výjimečného postavení Francie 

v českých představách a následnou analýzu změn, kterými toto silné pouto procházelo 

po roce 1989 v souvislosti s koncem studené války a europeizací. Rozdělili jsme období 

na dvě části, jejíž dělicí čárou je první světová válka (1848–1914 a 1914–1948). 

 

Před rokem 1914 se česko-francouzské vztahy rozvíjí prostřednictvím diskurzu 

v rovině symbolické, kulturní a v rámci boje o národní identitu.4 Před vypuknutím války 

jsou politické vztahy z mnoha důvodů – jak francouzských, tak českých i oběma státům 

společných – velmi omezené, ale zato jsou bohatě kompenzovány kulturní spoluprací, 

stejně jako tomu bylo později v dobách komunismu. Tento potenciál vzájemných 

sympatií, který předcházel první světové válce, byl rozhodujícím pro podporu českých 

požadavků a uznání samostatného československého státu. Po první světové válce 

se kontext zásadně změnil a to, co bylo pouze domněnkami, se stalo v meziválečném 

období skutečností. Se vznikem samostatného Československa byla „lobby“ nahrazena 

                                                 
3 Při redakci této kapitoly jsme se opírali o následující prameny a monografie: REZNIKOW, Stéphane. 
Francophilie et identité tchèque, Paris: Librairie Champion, 2000; MARES, Antoine. Les relations 
franco-tchécoslovaques 1918–1939, mémoire d’habilitation, Université de Paris 1. Panthéon-Sorbonne, 
septembre 2003, Skrznaskrz. Les Tchèques et la France au cours des siècles, Prague Gallery, 2002. 
PFAFF, Ivan. Česká přináležitost k západu v letech 1815–1878, Brno: Doplněk, 1996. LENDEROVÁ, 
Milena. České frankofilství jako sociokulturní fenomén. Český časopis historický.1/1996, s. 66–81. 
HORSKÁ, Pavla. Sladká Francie, Praha: Knižnice Dějin a současnosti, 1996. HORSKÁ, Pavla. Prague–
Paris. Praha: Orbis, 1990. 
4 MARES, Antoine. Les relations franco-tchécoslovaques 1918–1939, mémoire d’habilitation. Université 
de Paris 1. Panthéon-Sorbonne, septembre 2003, s. 14–30. 
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diplomatickými vztahy, které se institucionalizovaly, posíleny přítomností 

prominentních osobností s vazbami na Francii (trio Masaryk, Beneš a Štefánik), 

což bylo zásadní pro rozvoj politických vztahů.  

 

2.1 Zrození frankofilství 

Třebaže Češi vzhlíželi k Francii už v osmnáctém století, ba dokonce již dříve, za 

dob Karla IV., za rok zrození frankofilství je považován revoluční rok 1848.5 Revoluci 

bez emocí si snad ani nelze představit, neboť emoce revoluci pohánějí i pohlcují. Rok 

1848 představoval i „rok jedna“ české politiky a byl spojen s vykrystalizováním 

národnostní otázky v Rakousku a s českým národním obrozením. Demokratické 

hodnoty, které Francie symbolizovala, se staly nástrojem, jehož prostřednictvím 

frankofilství začalo pronikat do českých zemí a do křehké české identity, jejíž křehkost 

a nejistotu ještě umocňovala absence nezávislého státu a pozice mezi Ruskem 

a Německem. Zpočátku se tedy jednalo spíše o platonický vztah, který existoval 

mnohem více na úrovni citové než na úrovni politické reality.6 Jen pozvolna začaly 

do českého prostředí pronikat republikánské myšlenky a snahy o kompenzaci 

slovanství. Frankofonie zvyšovala i společenskou prestiž. K rozvíjení vztahů přispěly 

cesty hudebníků, malířů, spisovatelů a intelektuálů, kteří byli Francií přitahováni. Zde je 

ale nutné poznamenat, že tyto citové vazby byly od počátku nevyrovnané, i když nikoliv 

jednostranné. Střední Evropa byla daleko více předmětem vědeckého bádání 

než objektem politického zájmu. Francie si sice postupně po roce 1848 začínala 

uvědomovat komplexitu střední Evropy i její kulturní a intelektuální vyzařování, 

jehož zprostředkovateli byli mj. polští emigranti a postupně pak francouzští badatelé, 

ale politickým kontaktům s neexistujícími státy bránilo velmocenské postavení 

(nebo představa o něm) Francie. Pro francouzskou zahraniční politiku je ostatně dodnes 

charakteristické, že upřednostňuje formální a oficiální vztahy. Pařížské cesty Palackého 

a Riegra nebyly z tohoto pohledu zcela úspěšné, ale vyjadřovaly symbolickou orientaci 

na Západ.7  

 

                                                 
5 REZNIKOW, S. Francophilie et identité tchèque, Paris: Honoré Champion, 2002, s. 59. 
6 LENDEROVÁ, Milena. České frankofilství jako sociokulturní fenomén, Český časopis historický, 
1/1996, s. 66–81. 
7 REZNIKOW, S, ref. 5, s. 171–184. 
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Po následující léta fungovaly bilaterální vztahy na sentimentálním 

a symbolickém základě a postupem času se začaly česko-francouzské vztahy 

institucionalizovat. Jako příklad této institucionalizace uveďme založení česko-

moravské Besedy (později se přeměnila na Sokol de Paris) v roce 1862 v Paříži 

J. V. Fričem, který zde pobýval v emigraci, vydání prvních francouzských novin 

v Praze „La correspondence slave“, založení Société française de Prague v roce 1876, 

položení základního kamene Alliance française roku 1886 v Praze nebo pařížské 

pobočky Sokola v roce 1892, otevření francouzského konzulátu v českém hlavním 

městě v roce 1897 etc. Frankofilství se stalo hlavní protiváhou německému prvku 

při utvrzování české identity. Otázky identity byly v českých zemích spojeny s jasnou 

vůlí vymezit se vůči všemu německému a frankofilství mělo tento vliv vyrovnávat, 

být nástrojem národní emancipace. Tato snaha se snoubila také s touhou být nedílnou 

součástí Evropy, kterou Paříž symbolizovala. Přesněji řečeno Paříž symbolizovala 

Západ a ten byl vnímán jako model a cíl národních ambicí. Třetí francouzská republika 

byla schopná takovýto model ztělesnit. Demokratické hodnoty a principy, na kterých 

byla založena, rezonovaly s aspiracemi v českém prostředí. Na základě těchto představ, 

ke kterým se od sedmdesátých let devatenáctého století připojila identifikace 

společného nepřítele, se vztahy posunuly do jiné roviny a mohlo dojít k vyjádření 

frankofilství v politice a proměnění a využití emocí v politickém programu.  

 

2.2 Zrod české zahraniční politiky  

Katalyzátorem nových vztahů mezi Prahou a Paříží se stala porážka Rakouska 

v bitvě u Sadové v červenci 1866, rakousko-uherské vyrovnání a vzestup německé 

hrozby.8 Ze zklamání nad vyrovnáním a z přesvědčení, že k podpoře austroslavismu 

je třeba vnější podpory, se zrodila česká zahraniční politika. O získání podpory 

ze strany Francie se pokusil F. L. Rieger při své cestě do Paříže v březnu roku 1869, 

kdy se mu podařilo setkat se s Napoleonem III, přičemž se ho pokusil přesvědčit, 

že podmínkou spojenectví s Rakouskem by mělo být vyřešení české otázky.9 

Následující porážka Francie bismarckovským Německem pak sehrála rozhodující roli 

tmelicího prvku. Přispěla k tomu, že se Francie začala také více politicky zajímat 

                                                 
8 Více k tématu: KŘEN, Jan. Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780–1918. Vyd. 1. Praha: 
Academia, 1990, 508 s. 
9 REZNIKOW, S., ref 5, s. 127–131. 
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o střední a východní Evropu, která, jak dodává Antoine Marès, byla vždy „mrtvým 

úhlem francouzské zahraniční politiky“.10 S mocenským vzrůstem Pruska bylo totiž 

rovněž nutné pro obnovení silné Francie hledat nová spojenectví, a tak Francie obrátila 

zrak na východ od Německa. Francii nicméně více než česká otázka zajímalo 

panněmecké hnutí a nepřála si zasahovat do vnitřních záležitostí Rakouska. Stejně tak 

za daných okolností, kdy diplomatické vztahy jako takové neexistovaly a spíše nabíraly 

podobu lobby, viděli Češi ve Francii podporu především symbolickou a kulturní.  

 

2.3 Memorandum českých poslanců z 8. prosince 1870 

Za symbolický vrchol frankofilního proudu je bezesporu považován protest 

poslanců Českého sněmu, který uveřejnily Národní listy 8. prosince 1870. Jednalo se 

o oficiální deklaraci Českého sněmu, která odsuzovala politiku sbližování Rakouska 

a Německa a anexi Alsaska a Lotrinska. Tento symbolický akt oficiálního protestu, 

v Evropě naprosto ojedinělý, se stal základním kamenem francouzsko-českého 

přátelství a neodmyslitelně patří do kolektivní paměti obou národů: „Nelze národu 

českému, aby nevěnoval nejupřímnější sympatie účastenství šlechetnému a slavnému 

národu francouzskému, který bojuje dnes tolik ještě za právo své vlády a za obranu 

vlasti, národu to, který vydobyl si tak znamenitých zásluh o civilizaci a největších 

o pokrok zásad humanity a svobody.“11 Jednalo se o zásadní čin, který se stal 

v budoucnu neochvějným symbolem a základem dalších vztahů. A to i přesto, 

že, jak uvádí Reznikow, jej nelze považovat za manifest frankofilství. Dokládá to tím, 

že protest byl vydán na základě původní francouzské iniciativy a že ne všichni poslanci 

jej podepsali. Kromě toho ve Francii nevyvolal bezprostředně po vydání žádnou 

odezvu.12  

 

Je ale obtížně hledat další stejně významné mezníky. Zcela symbolickým datem 

je rovněž rok 1886, kdy byla v Praze otevřena Alliance française, jako jedna z prvních 

sekcí v zahraničí a první na východ od Rýna.13 Pro veřejné mínění patřily mezi 

                                                 
10 Rozhovor s Antoinem MARÈSEM, Praha, 8. 1. 2012. 
11 REZNIKOW, Stéphane. Frankofilství a česká identita 1848–1914. 1. české vyd. Překlad Alena 
Lhotová. V Praze: Univerzita Karlova, 2008, s. 131. 
12 REZNIKOW, S., ref 5, s. 165–171. 
13 V roce 1937 měla aliance v ČSR 77 poboček. Více např. LENDEROVÁ, Milena. Čechy frankofilské: 
Alliance française v Čechách v letech 1886–1951: příspěvek k dějinám česko-francouzských styků. České 
Budějovice, 1994 (PF). 
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významné události výměny na úrovni městských zastupitelstev v letech 1889–1901 

a otevření francouzského konzulátu v Praze, coby druhého konzulátu po zastoupení 

Spojených států amerických (to bylo zřízeno již v roce 1860). Jednalo se o významný 

posun a výsledek diplomatického snažení. Hlavním impulzem pro otevření 

francouzského konzulátu (v jehož čele stál o několik let později Paul Claudel) v roce 

1897 byl kromě frankofilního cítění Čechů zejména rostoucí ekonomický vliv českých 

zemí uvnitř Rakousko-Uherska spolu s rostoucím vlivem pangermánského hnutí.14 

Francouzským diplomatům bylo jasné, že na rakouské otázce bude záviset budoucnost 

Evropy, a Praha byla vhodným místem pro sledování vývoje situace. Jak se později 

ukázalo, s rostoucím tlakem Německa na Rakousko se Francie držela zpátky, 

v národnostních otázkách uvnitř Rakousko-Uherska se neangažovala a francouzský 

konzulát se soustředil výhradně na ekonomické vztahy.15  

 

Frankofilního hnutí využili v politické rovině zejména představitelé 

Mladočechů, kteří vystupovali proti germanizaci české kultury a jejichž politický 

program se k Francii hlásil.16 Pokoušeli se tak rovněž přispět ke zvýšení publicity české 

otázky a k jejímu přenesení na mezinárodní scénu. Jejich radikalizaci umocnilo 

německé nebezpečí narůstající uzavřením Dvojspolku a Trojspolku. Tato 

instrumentalizace však nebyla pouze účelová, silné profrancouzské cítění (a nejen 

na úrovni elit) bylo skutečné a hmatatelné, i když hnutí, v jehož středu stála Alliance 

francaise, mělo především symbolickou váhu spíše než reálnou moc. Jak dodává 

Stéphane Reznikow, toto seskupení asociací navíc nemělo bilaterální ambice, 

ale obracelo se především k české společnosti.17 

 

Další významné události spadají do oblasti spolupráce mezi pražskou 

a pařížskou radnicí. V komunální politice se frankofilství snad projevovalo nejvíce, 

a to bezpočtem kontaktů, oslav, ceremonií a manifestací. Vztahy mezi Paříží a Prahou, 

o kterých píše skvěle Pavla Horská,18 byly vskutku výjimečné. Bohaté kulturní vztahy 

mezi umělci a intelektuály představovaly určitý potenciál, ale až na výjimky nepřesáhly 

do politické roviny. Lze říct, že výsledky konkrétní politické spolupráce zůstaly 

                                                 
14 MARÈS, Antoine. Histoire des Tchèques et des Slovaques. Paris: Perin, 2005, 484 s., s. 286–289. 
15 Z historie Francouzského institutu v Praze. Praha: Francouzský institut, 1993, s. 47–51. 
16 REZNIKOW, S., ref 5, s. 200–212. 
17 REZNIKOW, S., ref 5, s. 280. 
18 HORSKÁ, Pavla. Prague–Paris, Praha: Orbis, 1990, 157 s. 
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poměrně hubené, ačkoliv byly maskovány frankofilním diskurzem (který ale nikdy 

nebyl zpochybněn). Jedním z důvodů byla postupná pasivita na české straně a také 

proměna, kterou procházela česká národní identita. V neposlední řadě souvisela slabá 

politická spolupráce s nedostatkem prominentních osobností, které by se o ni 

zasazovaly. 

 

2.4 Louis Léger a Ernest Denis 

Jak už jsme naznačili, česko-francouzské vztahy se vyvíjely nejdříve skrze 

omezené kontakty několika jednotlivců, a to především v oblasti kulturní.19 

Ekonomické a politické vztahy byly velmi omezené, anebo téměř neexistovaly. Hlavní 

dvojicí postav a prvními z mnoha mladých vědců, kteří se vypravili do střední Evropy, 

byli Louis Leger (1864) a Ernest Denis (1872). S příchodem těchto „misionářů“ 

se Francouzi začali přímo zajímat o české země a český jazyk, kulturu a historii. Jejich 

polem působnosti však zůstávala akademická půda. Na půdě politicko-diplomatické pak 

měli četné zásluhy francouzští diplomaté znalí střední Evropy, Emile Picot a Albert 

Lefaivre, který inspiroval protest českých poslanců proti anexi Alsaska a Lotrinska, 

i zřízení konzulátu v Praze. Významně se o rozvoj česko-francouzských politických 

vztahů zasadil předák Staročeské strany František Ladislav Rieger. Právě on byl 

autorem protestního memoranda a politikem, který nejlépe ztělesňoval ideu frankofilství 

jako vyjádření demokratických aspirací Čechů a vymezení se vůči rakouské 

monarchii.20 A v neposlední řadě to byl překladatel onoho protestu do francouzštiny – 

malíř Soběslav Pinkas, zakladatel a předseda Alliance francaise, který byl po léta 

dopisovatelem francouzských novin a byl považován za neoficiálního konzula. Je třeba 

dodat, že od přelomu devatenáctého a dvacátého století až do roku 1914 se frankofilství 

vytrácí, třebaže řada vlivných politiků měla pověst frankofilů, ale ti, kteří mohli hrát 

důležitou roli, jako Karel Kramář, se ve prospěch Francie příliš neangažovali. Stejně tak 

přicházela malá odezva z francouzské strany. 

 

                                                 
19 U nás není Paříž, Francouzské inspirace českých umělců v 19. století. Dějiny a současnost, XXVII, 
no. 4, 2005, s. 33–37. 
20 REZNIKOW, S., ref 5, s. 196. 



   42 

2.5 Zrod Československa 

Celkový obrat ve vztazích znamenala válka, která rozpoutává a jitří emoce. 

Mocenská konstelace umožnila, aby se nejodvážnější představy o české státnosti staly 

realitou. Česká otázka dostala nejen rozměr středoevropský, ale též evropský a světový, 

a existence samostatného státu českou identitu utvrdila.21 A bylo to ve Francii, v Paříži, 

kde sídlil český a československý politický exil, kde byla v roce 1916 vytvořena Česká 

(posléze Československá) národní rada, kde o rok později v prosinci vznikla 

československá armáda, a byla to Francie, která jako první uznala československé 

požadavky na vznik samostatného státu v červnu 1918. Nebudeme se zde věnovat 

podrobnostem vzniku československé armády, ani angažovanosti českých krajanů 

ve slavné rotě Na Zdar, ani detailům vyhlášení Československa. Důležité je však 

poukázat na emoce spjaté s vděčností francouzským spojencům, které tvořily obrovský 

kapitál pro poválečné vztahy.22  

 

Po válce se tak vzedmula nová vlna sympatií k Francii. Český tisk byl sice 

konstantně frankofilní, což souviselo s germanofobií části společnosti; připomeňme ale, 

že ještě před první světovou válkou málokdo se spojenectvím s Francií počítal. 

Především pak nikdo nepočítal s rozpadem Rakousko-Uherska. A francouzská 

diplomacie si navíc nepřála podporovat takový program českých politických 

představitelů, který by znamenal rozpad Rakousko-Uherska.23 Frankofilství, jehož 

instrumentalizace Mladočechy a Sokolem vrcholila na přelomu století, ztrácelo okolo 

roku 1910 na významu, konkurovalo mu rusofilství, ubývalo členů Alliance francaise 

a francouzská dekadence byla předmětem široké kritiky. Zpochybňováno bylo 

i velmocenské postavení Francie. Co se týče ekonomické a obchodní spolupráce, byly 

podstatně významnějšími partnery Německo nebo Rusko. Událostmi první světové 

války a uznáním Československa si Francie zajistila pevné místo nejen v srdcích 

a kolektivní paměti Čechů, ale i v české (československé) zahraniční politice. Ta byla 

chápána Masarykem i Benešem jako evropská, stejně jako česká otázka byla otázkou 
                                                 
21 Ke vzniku Československa např. Českoslovenství, středoevropanství, evropanství: 1918–1998: úvahy, 
svědectví a fakta: (k 80. výročí vzniku Československa a dalších států střední Evropy): výběr studií, 
myšlenek, shrnujících přehledů encyklopedické povahy, návrhů a závěrů odborné mezinárodní konference 
konané k 80. výročí vzniku Československa v Luhačovicích ve dnech 25. a 26. srpna 1997, doplněné 
hlavními příspěvky z cyklu MSA-PHARE „Výchova k demokracii“, další styčnou problematikou 
a dokumentární přílohou. 1. vyd. Editor Stanislava KUČEROVÁ. Brno: Konvoj, 1998, 536 s. 
22 V Praze stál na počest Ernesta Denise pomník a bylo po něm pojmenováno i nádraží (stejně jako 
po americkém prezidentovi Wilsonovi). 
23 REZNIKOW, S., ref 5, s. 322. 
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evropskou. Oba státníci si uvědomovali, jak je osud československého národa spjat 

s Evropou, s její bezpečností i s její identitou. Už ne české frankofilství, ale čechofilství, 

které je zároveň evropanstvím. Ve své Nové Evropě zmiňuje Masaryk, že „smyslem 

nemá a nemůže být, že máme přijmout kulturu buď francouzskou, nebo anglickou, 

nebo jinou západní kulturu (…) tu může se jednat pouze o syntezi všech kulturních 

prvků a složek vypracovaných všemi národy. Mezinárodnost je nejen snadným stykem 

s cizinou, ale právě tato kulturní syntéze.“24 A Československo mezinárodním bylo. 

Československá zahraniční politika vedená Edvardem Benešem – postavená na třech 

pilířích (obavy z Německa, sousedské vztahy, spolupráce s Velmocemi) – si po období 

hledání diplomatické a vojenské rovnováhy vydobyla ve světě uznání.25 Hlavní snahy 

se týkaly středoevropské integrace, ale také panevropských zájmů, kam zapadala aktivní 

účast ve Společnosti národů.26 Projekty a iniciativy na posílení evropské spolupráce 

však narážely na rozpor identity evropské a národní a na rozdílné názory 

na demokratické uspořádání.27 Ještě dodejme, že frankofilství nebylo spojeno s žádnou 

partikulární stranou, i když nejvíce profrancouzskou linii můžeme pozorovat 

u národních socialistů (Benešova strana) a křesťanské strany.  

 

2.6 Francie a první republika 

Francie upevnila vítězstvím ve Velké válce své velmocenské postavení a zaujala 

výsadní postavení v poválečném evropském uspořádání. Nejen proto se česko-

francouzské vztahy staly po válce nedílnou součástí československé zahraniční politiky. 

Vlna sympatií a vděčnosti vůči Francii se promítla do širokého politického života 

a stavěla nejen na společných politicky, bezpečnostně a ekonomicky motivovaných 

zájmech, daných poválečnou mocenskou konstelací, ale také na tradici. Meziválečné 

vztahy byly důsledkem tradice vzniklé z minulých let. V oblasti politické, kulturní 

a intelektuální spolupráce došlo k výraznému kvalitativnímu a institucionálnímu 

                                                 
24 MASARYK, Tomáš Garrigue. Nová Evropa. 4. vyd. Brno: Doplněk, 1994, s. 140. 
25 MARÈS, Antoine. Locarno et la Tchécoslovaquie: le rôle d’Edvard Bénès in Aristide Briand, 
la Société des Nations et l'Europe, 1919–1932. Strasbourg: Presses universitaires de Strasbourg, 2007, 
s. 130–147. 
26 Viz BŘACH, Radko. Československo a Evropa v polovině dvacátých let. Vyd. 1. Litomyšl: Paseka, 
1996, 359 s. 
27 FERENČUHOVÁ, Bohumila. Briandov plán európskej federálnej únie a Československo: vláda, 
paneurópske hnutie, verejná mienka. Historický časopis, 41, 1993, 2, s. 123–142. 
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posunu.28 Zásadní politickou roli hrála francouzská vojenská mise v Praze, v jejímž čele 

stáli postupně od roku 1919 do roku 1938 generál Pellé, Mittelhauser a Faucher a která 

užívala širokých pravomocí. Mise měla za úkol budování a organizaci československé 

armády a její velitel byl vrchním velitelem československých branných sil. 

Od roku 1922 se na pokyn francouzské vlády pokoušela mise přesvědčit 

československou stranu o uzavření protiněmecké vojenské smlouvy podobné té, kterou 

Francie uzavřela s Polskem. V případě Československa ale zvítězila varianta smlouvy 

o přátelství zveřejněné v lednu 1924 mimo jiné z důvodů vnitřní politiky. Ať již byla 

oficiální podpora Francii jakákoliv, přetrvával princip národní suverenity a národní 

smýšlení. Ze spojenecké smlouvy vyplývala spolupráce v případě porušení smlouvy 

ze St. Germain a v případě ohrožení společných zájmů, ale nebyla k ní připojena 

vojenská dohoda. A dodejme, že francouzskou stranou nebyla považována 

za zavazující. Pilířem středoevropské politiky sice Československo bylo, ale pro Francii 

byly prioritní vztahy s Londýnem a Berlínem. Lokarnské smlouvy, které de facto 

oslabily mocenské postavení Francie, narůstající německé nebezpečí, ale i v krizi 

se potácející francouzská vnitřní politika byly příčinou toho, že význam Československa 

pro Francii začal klesat. 

 

Politický projekt spojenectví mezi oběma zeměmi zahrnoval rovněž Institut 

Ernesta Denise (toto jméno získal až posléze) otevřený v roce 1920, který po dlouhá léta 

řídil Louis Eisenmann. Institut neměl za úkol pouze propagovat a šířit vyzařování 

francouzské kultury a zprostředkovat výuku francouzského jazyka, ale jeho role 

přesahovala do politické sféry. Od roku 1923 byl napojen na Ústav slovanských studií 

a na Sorbonnu29 a díky Eisenmannovi byl také ve spojení s českými právními 

a ekonomickými kruhy.30 Na Institutu se vyučovala literatura, filologie, technické 

obory, ekonomie, právo31, historie. Jeho knihovna obsahovala desítky tisíc titulů.32 

Kolem Institutu se pohybovali umělci, novináři, spisovatelé, politikové. 

Zprostředkovával intelektuální výměny v nejširším slova smyslu a tím upevňoval 

vzájemné přátelské vztahy obou zemí. Ve stejném duchu a ze stejných pohnutek byla 

založena československá sekce na Lycée Carnot v Dijonu, kde od roku 1920 studovali 
                                                 
28 V oblasti ekonomické až na výjimky, např. Škodovy závody a Schneider-Le Creusot, převažoval 
německý vliv. 
29 Od roku 1937 stál v čele institutu sám rektor pařížské univerzity. 
30 MARÈS, Antoine. Opravdová láska k Francii, Dějiny a současnost, 2/2008. 
31 To zde vyučoval zakladatel francouzského deníku Le Monde, Hubert Beuve-Méry. 
32 Z historie Francouzského institutu v Praze, Francouzský institut, Praha, 1993. 
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čeští studenti díky stipendiím československé vlády nebo francouzské vojenské mise. 

Od roku 1923 pak fungovaly československé sekce na gymnáziích v Saint Germain 

en Laye a o rok později v Nîmes, rodišti Ernesta Denise. Francouzské lyceum 

se otevřelo v Praze již roku 1919 a pobočky Alliance francaise, které předsedal syn 

Soběslava Pinkase Ladislav, se v meziválečném období rozrůstaly s nebývalou 

intenzitou. Stejně jako se francouzská kultura šířila v Československu, tak i česká 

a slovenská kultura se šířily ve Francii, i když v nesrovnatelné míře.33 

 

2.7 Masaryk, Beneš a Štefánik 

I po skončení první světové války hrál Ernest Denis a jeho odkaz důležitou roli 

v česko-francouzských vztazích.34 Před svojí smrtí v roce 1921 stihl ještě slavnostně 

otevřít Francouzský institut v Praze, který byl po něm záhy pojmenován. Při jeho 

pohřbu o něm Masaryk prohlásil, že „se povznesl mezi duchovní vůdce našeho 

národa“.35 Třebaže Francie hrála úlohu v jeho vzdělání, Masaryk sám frankofilem 

nebyl, tedy ne v tom smyslu, že by jeho vztah k Francii byl založen na sympatiích 

a spontánním sentimentu.36 Jeho zájem o Francii byl spíše racionální. Před první 

světovou válkou, kdy sídlila Česká národní rada ve francouzské metropoli, nikdy 

v Paříži nebyl a žádné osobní vazby na Francii neměl. Ty mu zprostředkovali až Edvard 

Beneš a také Milan Rastislav Štefánik37, kteří měli kontakty jak s francouzskými 

politickými kruhy, tak i s krajany v Paříži. Štefánik, jenž měl od roku 1912 francouzské 

občanství, se aktivně angažoval ve francouzské armádě a později v Československé 

národní radě, jejímž byl místopředsedou. Podílel se na vytvoření československé 

armády a po válce se stal ministrem války, přičemž na tomto postu setrval až do své 

tragické smrti v roce 1919. Patřil k výrazným postavám československých vztahů.  

 

                                                 
33 SERVANT, Catherine. Skrznaskrz. Les Tchèques et la France au cours des siècles. Prague: Gallery, 
2002. 
34 Le „culte“ d´Ernest Denis dans la société tchèque aux XIXe et XXe siècles. In: MARÈS, Antoine (ed.). 
Lieux de mémoire en Europe centrale. Paris, 2009, s. 163–182. 
35 Ve Francii je dodnes Denis podstatně méně známou osobností, znají jej především bohemisté. 
36 REZNIKOW, S. Francophilie et identité tchèque. Honoré Champion, Paris, s. 426, MARÈS, Antoine. 
Les Français et Thomas Garrigue Masaryk revue des études slaves, 1988, Vol. 60, s. 703–723, 
Masarykova biografie od francouzského historika, SOUBIGOU, Alain. Tomáš Garrigue Masaryk. 
Vyd. 1. Překlad Helena BEGUIVINOVÁ. Praha: Paseka, 2004, 451 s. 
37 FERENČUHOVÁ, B.: Milan Rastislav Štefánik a Štefan Osuský. Dve velké osobnosti československo-
francúzskych vztahov. In: Slovanské štúdie, 1, 1996, s. 22–29. 
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Frankofilii Edvarda Beneše snad není třeba dokazovat.38 Studoval ve Francii 

v letech 1905–1908 a byl jediným Čechem, který před rokem 1914 ve Francii obhájil 

doktorskou práci.39 Právě on byl hlavním představitelem profrancouzské 

zahraničněpolitické linie Československa. Jeho klíčová role v budování samostatného 

státu i role v oblasti zahraniční politiky je stejně tak notoricky známá jako kontroverzní, 

proto se jí na tomto místě nebudeme podrobně věnovat. Z dalších postav česko-

francouzských vztahů v tomto období jmenujme také československého diplomata 

Štefana Osuského, velvyslance v Paříži v letech 1921–1940. Osuský se účastnil rovněž 

československého odboje za první světové války a byl delegátem československé 

delegace na Pařížské mírové konferenci. Měl významný podíl na organizaci 

československého odboje během druhé světové války a v letech 1940–1942 vykonával 

funkci ministra exilové vlády v Londýně, kde se s Benešem názorově rozešli.  

 

Z jeho francouzských protějšků, kteří se vystřídali na postu velvyslance Francie 

v Praze, se nejvíce angažovali François Charles-Roux, za jehož působení získala 

Francie Buquoyský palác, kde dodnes v Praze sídlí velvyslanectví, a Léon Noel, 

i když jméno Victora De Lacroix je známější – díky Mnichovu. Dalšími francouzskými 

osobnostmi byli už zmíněný Denisův nástupce Louis Eisenmann nebo náčelník 

Generálního štábu Československa a první velitel francouzské vojenské mise generál 

Maurice Pellé a jeho nástupci Mittelhauser a Faucher (který rezignoval ihned 

po Mnichovu), Hubert Beuve-Méry a další osobnosti spojené s Institutem. 

A samozřejmě předlouhý list intelektuálů, umělců, spisovatelů, kteří proudili v obou 

směrech. Za všechny uveďme jména jako Kubín, Šíma, Kupka, Teige, Toyen, Štyrský, 

Corbusier, Vailland, Maurois, Breton, Eluard, Nezval atd. 

 

2.8 Mnichovská dohoda 

Na události, slavnostní příležitosti, proslovy a přísahy, recepce, slavnosti atd. 

bylo období mezi světovými válkami opravdu bohaté – cesta T. G. Masaryka do Francie 

v roce 1925 a podpis spojenecké smlouvy nebo slavnostní otevření Francouzského 

                                                 
38 Z jeho četných biografií uvádíme pro příklad: DEJMEK, Jindřich. Edvard Beneš: politická biografie 
českého demokrata. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006, 631 s. Kromě toho 13. a 14. 10. 2011 se v Praze 
uskutečnila mezinárodní konference „Different Images: Perceptions of Edvard Beneš in Czech 
and European Contexts“, nevyšel dosud sborník příspěvků. 
39 Rakouský problém a česká otázka. (Studie o politických bojích slovanských národů v Rakousku). 
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institutu – a nechyběly příležitosti k vyjádření přátelství a vděčnosti, jež Čechy 

(a Slováky) poutaly k Francii, a k připomnění míst kolektivní paměti, kde čeští legionáři 

bojovali po boku francouzských a kde byli pohřbeni.40 Nejdůležitějším mezníkem bylo 

zcela jistě vytvoření autonomní československé armády ve Francii 16. prosince 1917, 

což znamenalo první krok k uznání Československé národní rady 29. června 1918, 

a také prohlášení Národní československé rady v La Nation tchèque 14. listopadu 1918. 

Francie byla úplně první zemí, která nový stát uznala. Klíčovou událostí 

s katastrofálními následky byla mnichovská dohoda a ultimátum, které od čtyř mocností 

obdržela československá vláda 29. září 1938. Mnichovská zrada nebo mnichovský 

diktát, jak se mnichovské dohodě přezdívá, ukončila „líbánky“ mezi Francií, 

která se zřekla svých spojeneckých závazků k Československu, které jí bylo 

nejvěrnější.41 Pokud vyvolal Mnichov tak hluboké zklamání Čechů, pro většinu z nichž 

byla francouzská zrada ještě v předvečer Mnichova nepředstavitelná, bylo to přímo 

úměrné hloubce jejich důvěry a citového pouta. Z Mnichova se stal symbol zrady, 

který se nesmazatelně vtiskl do kolektivní paměti.  

 

Tuto tragickou událost v česko-francouzských vztazích, která odstartovala ještě 

tragičtější druhou světovou válku, už nezastínilo to, že se v Londýně setkaly a přátelsky 

spolupracovaly exilové vlády obou zemí. Navzájem se uznaly v červenci 1940 a česká 

vláda uznala v roce 1943 Francouzský výbor národního osvobození a o rok později 

prozatímní vládu Francouzské republiky. Mezi generálem de Gaullem v čele Svobodné 

Francie a Benešem v čele exilové vlády panovalo vzájemné pochopení: Beneš chápal, 

že pro budoucí rovnováhu sil Evropě bude potřeba silné Francie, a de Gaulle chápal, 

že je třeba zavrhnout mnichovskou dohodu a po válce obnovit Československo 

v původních hranicích.42 Čtyři roky po Mnichovu, 23. září 194243, a pak znovu 

22. srpna 1944 byly výměnou dopisů mezi Msgr. Šrámkem a de Gaullem dohody 

uznány za neplatné.44 I v druhé světové válce bojovali bok po boku francouzští vojáci 

                                                 
40 OLŠÁKOVÁ, Doubravka, HERMANN, Tomáš. Místa a ne-místa paměti česko-francouzských vztahů, 
Dějiny a současnost, 29, 2008. 
41 MARÈS, Antoine. Munich dans les relations franco-tchécoslovaques 1938–1968 a MASAŘÍK, Hubert. 
Le dernier témoin de Munich: un diplomate tchécoslovaque dans la tourmente européenne (1918–1941). 
Lausanne: Éditions Noir sur Blanc, 2006. 
42 Mezi generálem de Gaullem a prezidentem Benešem panuje opravdové přátelství, tak zněly titulky 
poválečných francouzských i československých novin (Svobodné noviny, Le Figaro, 21. 7. 1945).  
43 Velká Británie je prohlásila za neplatné už 5. srpna 1942. 
44 Ke vztahům mezi československým a francouzským zahraničním odbojem viz např. NĚMEČEK, Jan, 
Československo-francouzské vztahy v diplomatických jednáních, Karolinum, 2005. 

http://cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=autorTituly&id=116387
http://cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=naklTituly&id=11716
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a vojáci československého zahraničního odboje, skupina československých důstojníků 

bojovala v řadách Svobodné Francie, z nichž se proslavila 2. obrněná divize.45  

 

Aktem slavnostního znovunavázání styků po válce byl příjezd generála Leclerca 

do Prahy 14. července 1945.46 Při té příležitosti Beneš zopakoval: „Vždy a obzvláště 

v době jednání spojenců ohledně uznání prozatímní francouzské vlády jsem trval 

na tom, aby bylo udrženo postavení Francie v Evropě. Evropa potřebuje Francii, říkal 

jsem.“47 Obchodní dohodu, kterou v Praze francouzská delegace vyjednala, pak jel 

ministr zahraničního obchodu Hubert Ripka podepsat v říjnu 1945 do Paříže, 

kde se setkal s de Gaullem. Ve Francii se vědělo, že Československo se nachází 

v příznivější situaci než ostatní země střední a východní Evropy, nejen z hlediska 

obchodních vztahů se Západem, ale i co se týče občanských, kulturních a politických 

svobod. Jako již během války, i na jaře 1946 vyjádřily vlády obou států přání a nutnost 

dát svému tradičnímu přátelství nový výraz a pevný základ.48  

 

Obecné nadšení provázelo také okamžité obnovení činnosti Institutu Ernesta 

Denise i francouzského gymnázia a tří desítek francouzských aliancí. V Bratislavě byl 

otevřen Maison de France v roce 1947. Byly obnoveny i sekce na gymnáziích v Dijonu, 

St. Germain a Nimes. Zdálo se, že vášně zcela nevyprchaly, jen se staly kvůli Mnichovu 

kontroverznějšími. Ještě v Londýně v květnu roku 1944 začali Maurice Dejean a Hubert 

Ripka vyjednávat o československo-francouzské smlouvě o přátelství a vzájemné 

spolupráci, která podle Beneše mohla vyvážit smlouvu se Sovětským svazem. Smlouva 

pak byla navržena francouzskou stranou počátkem roku 1946. Jednání, která vedl 

Jan Masaryk s francouzským velvyslancem v Praze Mauricem Dejeanem, však 

po odkladech, jež si žádala československá strana, zkrachovala. Zčásti se na tom 

podílela vzpomínka na Mnichov, ale z velké části na tom měla podíl Moskva49, 

                                                 
45 Československý velvyslanec v Paříži Štefan Osuský podepsal s francouzským premiérem Daladierem 
2. října 1939 smlouvu o obnovení československé armády ve Francii. 
46 Členem francouzské delegace byl i bývalý profesor francouzského gymnázia v Praze Marcel Aymonin, 
který bude vzápětí řídit Francouzský institut, a to až do roku 1949. (Je sním spojená aféra Aymonin: 
v roce 1951 požádal o politický azyl v Československu na protest proti politice francouzské vlády.) 
47 Článek „Général Leclerc à Prague“, Le Monde, 18. 7. 2011. 
48 RIPKA, Hubert. Únorová tragédie: svědectví přímého úcastníka. Vyd. českého překladu 1. Brno: 
Atlantis, 1995, 301 s. 
49 Pakt, tak jak ho navrhovali Francouzi, měl signatáře chránit proti německé agresi. Podle instrukcí 
Moskvy, jež byla zprvu paktu nakloněná, Československo požadovalo, aby byla smlouva namířena proti 
Německu nebo jeho spojencům či eventuálním satelitům. Vzhledem k Marshallovu plánu se Francouzi 
obávali vzestupu Německa. 
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a také se schylovalo se ke studené válce. Únorovým převratem roku 1948 se definitivně 

uzavřela jedna kapitola česko-francouzských vztahů.  

 

 

*** 

 

V této kapitole jsme se pokusili nastínit historii bilaterálních vztahů a ukázat 

na jejich bohatost a komplexnost a zvláště pak na jejich propojení s Evropou a s českou 

identitou. Součástí této identity byla nejen láska k Francii, která se vytvářela na základě 

společných zkušeností a společné historie. Součástí této společné paměti se stala také 

zrada,50 za niž je považována mnichovská dohoda, třebaže většina dotazovaných aktérů 

považuje v současnosti mnichovskou zradu a mnichovský komplex ze strany Francouzů 

za historickou skutečnost nehrající žádnou roli v bilaterálních vztazích. Vztah k Francii, 

jak jsme ukázali, vyvolával vždy silné emoce, zvláště ovlivněné právě kontextem, 

který je citově vypjatý a sám o sobě vyvolává silné citové reakce, jako je revoluce 

nebo válka. Vyjádření těchto emocí, ať už šlo o formu vyprávění, oslav, symbolického 

připomínání klíčových událostí nebo stavění pomníků a zakládání nových institucí, 

byla přetvářena v kolektivní paměť a kolektivní povědomí o Francii, ze kterého se pak 

mohly rodit další události, další vzpomínky a další spolupráce. K tomu bylo však také 

zapotřebí jedinců, kteří by nejen svým předsvědčením, ale také svým postavením a svojí 

činností přispěli k naplňování a udržování vztahů. Toto snažení se mohlo setkat 

s odezvou nejen mezi elitami, ale také mezi širokou veřejností, díky svému 

identitárnímu rozměru. Kromě konjunkturních faktorů (mezinárodní situace, 

identifikace společných zájmů) jsou ve hře i faktory strukturální. Na úrovni 

myšlenkových rámců identifikujeme určité konstanty, jako je hledání protiváhy 

Německa a jeho vnímání jako potenciální hrozby nebo vzájemná fascinace spojená 

s kulturním a intelektuálním vyzařováním a identifikace Francie se Západem 

a s Evropou. Lze takovéto dědictví zničit nebo narušit? Totalitní režim, který 

se v Československu usadil po komunistickém převratu v únoru 1948 na dlouhých 

čtyřicet let, se o to pokusil.  

                                                 
50 Ze školní četby je notoricky známá sbírka Františka Halase Torzo naděje a báseň Zpěv úzkosti: „Zvoní, 
zvoní zrady zvon, zrady zvon, čí ruce ho rozhoupali, Francie sladká hrdý Albion. A my jsme je milovali.“ 
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3. Zapomínání 
 
„Národy se likvidují tak,“ říkal Hübl, „že se jim nejdřív vezme paměť. Zničí se jim 

jejich knihy, jejich vzdělanost, jejich historie. A někdo jiný jim napíše jiné knihy, 

dá jinou vzdělanost a vymyslí jinou historii. Národ pak zvolna začne zapomínat, čím je 

a čím byl. Svět kolem něho to zapomene ještě mnohem dřív.“ 

Milan Kundera, Kniha smíchu a zapomnění 

 

Kapitola, která následuje, ukazuje v historickém sledu proměny bilaterálních 

vztahů v letech 1948–1989. Toto období rozdělujeme na dva historické úseky, před 

pražským jarem a po něm. Vztahy probíhaly na různých úrovních – přičemž my se 

budeme věnovat zejména oblasti politické a kulturní – prostřednictvím státních 

a nestátních aktérů, představitelů komunistického režimu na jedné straně a exilu 

a disidentů na straně druhé. Proto jsme si také zvolili v úvodní citaci Kunderovo téma 

boje paměti a zapomnění – komunistický režim řídí shora přepisování dějin a nositelem 

paměti je exil. Zapomínání je ale také způsobem vytváření idejí. Nepokoušíme se zde 

však o systematickou studii o roli zapomínání v sociální a kolektivní paměti nebo 

o odhalování pravdivosti kolektivní paměti, zajímá nás především česko-francouzský 

diskurz a jeho proměna. Pokusíme se tedy zjistit, nejen zda byly skutečně historické 

pouto a obdiv k Francii zapomenuty, ale jakým způsobem byly přetvářeny 

a instrumentalizovány nové ideje o Francii a o Evropě, vezmeme-li v úvahu, že česko-

francouzské vztahy poznamenalo rozdělení Evropy železnou oponou.  

 

Vzpomínky a paměť jsou součástí osobní identity člověka i identity 

společenství, identity národa. Jsou spojeny s vyprávěcími vzorci, představami, oslavami 

výročí, mýty, symboly a s místy, která tuto paměť konzervují. Součástí paměti, a tedy 

součástí identity je nejen vzpomínání, ale také zapomínání. Zapomínání, jak podotýká 

Benedict Anderson, je se vzpomínáním vzájemně propojené, tyto procesy probíhají 

paralelně.1 Z nekonečného množství vzpomínek podle Bergsona vybírá duch 

prostřednictvím percepce.2 Stejně jako lidská paměť, i kolektivní paměť je selektivní 

                                                 
1 ANDERSON, Benedict R. Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. 
Rev. ed. New York: Verso, 2006. 
2 WORMS, Frédéric. Introduction à Matière et mémoire de Bergson: suivie d'une brève introduction aux 
autres livres de Bergson. 1re éd. Paris: Presses universitaires de France, c1997, 240 s. 
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v zapomínání, (re)interpretaci nebo vytěsňování událostí z vědomí. Nejde však 

o nějakou kolektivní ztrátu paměti. To, co má být zapomenuto a co má být připomínáno, 

je výsledkem komplexního legitimizujícího procesu kolektivního vyjednávání.3 Hlavní 

myšlenkou je, že vzpomínání není v prvé řadě co nejvěrnější zachycení proběhlých 

událostí, ale že má sociální rozměr, záleží na sociálním kontextu a je sociální praxí.4 

My zde paměť chápeme jako představy i jako sociální zkušenost, ale také chápeme 

její politickou dimenzi. Není snad kolektivní paměť odjakživa využívána (a zneužívána) 

politickými aktéry při legitimizaci a realizaci jejich zájmů? 

 

V době, jíž se v této kapitole budeme věnovat (1948–1989) a která je pro 

bilaterální vztahy obdobím temna, nebo spíše šera, bylo zapomínaní řízené5, jak píše 

Milan Kundera v Knize smíchu a zapomnění. Marita Sturken hovoří o „strategickém“ 

zapomínání. Prostřednictvím útoků ve sdělovacích prostředcích, cenzury i mlčení, 

prostřednictvím oprese, rušením institucí a vyhošťováním nežádoucích osob, bořením 

pomníků a přejmenováváním „ulic, které nevědí, jak se jmenují“ – tak se realizovala 

diskurzivní a institucionální strategie zapomínání. To vše se odehrávalo v ideologickém 

rámci boje dvou znepřátelených mocenských bloků, ve kterém samostatná zahraniční 

politika Československa byla oxymóron.6 Období politického uvolnění a oteplení 

vztahů v šedesátých letech je tak nutno číst skrze globální kontext „détente“, 

které narušilo pražské jaro, o němž se de Gaullův ministr zahraničí vyjádřil jako 

o „incident de parcours“ (nehodě).7  

 

Klíčem k interpretaci proměny oficiálního diskurzu česko-francouzských vztahů 

je samozřejmě vývoj studené války. Přesto je ale česko-francouzský příklad specifický, 

neboť Francie se z tradiční přátelské země stala součástí Západu (který ostatně vždy 

symbolizovala, ovšem v pozitivním slova smyslu hodnot, přesvědčení a principů 

                                                 
3 STURKEN. M. The Remembering of forgetting: recovered memory and the question of experience 
social text. January 1998, p. 103–125. 
4 Craig Barclay, Collective Remembering, Semiotica – Journal of the International Association 
for Semiotic Studies 101, 3–4, 1994, 323–330.  
5 STURKEN. Marita. The Remembering of Forgetting: Recovered Memory and the Question 
of Experience. Social Text 57 (Winter 1998) str. 103–126, str. 103. 
6 Odkazujeme na sborník MARÈS, Antoine (ed.). Les politiques étrangères des États satellites de l’URSS 
1945–1989. Cahiers du CEFRES, 2001, č. 25, a zejména článek KAPLAN, Karel. Le cadre 
de la politique étrangère tchécoslovaque 1948–1968, s. 49–61. 
7 MARES, Antoine. Notre objectif fondamental demeure la détente, France-Tchécoslovaquie 1961–1968, 
in FEJTÖ, François a Jacques RUPNIK. Le Printemps tchécoslovaque: 1968. Bruxelles: Ed. Complexe, 
c1999, s. 261.  



   52 

demokracie), a tedy zemí, jež je v ideologicky znepřáteleném táboře. Změna 

paradigmatu, jejímž účelem byla legitimizace režimu, je zřejmá nejen z diskurzu, 

ale i z výměny elit, která jej komunikovala. Je faktem, že uzavření institucí šířících 

francouzský jazyk a francouzskou kulturu, jako byl Institut Ernesta Denise 

nebo Alliance francaise, jejíž předseda generál Píka byl popraven v červnu 1949, 

a vyhošťování francouzských občanů působících na těchto institucích přispělo 

k vymizení frankofonních elit, stejně jako odchod části frankofonních elit do emigrace. 

Paříž byla přitom jedním z hlavních center poúnorové emigrace, kde byly také 

obnovovány předúnorové politické strany.8  

 

Místa kolektivní česko-francouzské paměti v oficiálních diplomatických 

vztazích byla vytěsněna na úkor paměti česko-sovětské. Jediným možným vstupním 

bodem pro česko-francouzské přátelství na oficiální úrovni byly po celá padesátá léta 

kontakty s francouzskou komunistickou stranou prostřednictvím Kominterny.9 

V prosinci 1968 přinesl Le Monde výsledky zveřejněné v časopise vydávaném 

Československým ústavem pro výzkum veřejného mínění, podle kterého 42 % Čechů 

považuje Francii za zemi, jež nejvíce přispěla k rozvoji jejich kultury.10 Nabízí se tedy 

otázka, do jaké míry se podařilo strategií zapomínání, kterou „shora“ řídila 

Komunistická strana Československa, vymazat z kolektivního vědomí přátelství a obdiv 

k Francii. Proti tomu vyvstává již zmíněné Kunderovo paradigma: Boj člověka proti 

moci je boj paměti proti zapomnění.11 Kdo tedy bojoval proti zapomnění, kdo na 

Francii vzpomínal „zdola“? Které klíčové události daly vzniknout novým společným 

vzpomínkám a novým místům kolektivní paměti? Pokusíme se na tyto otázky 

odpovědět a mimo jiné v následujících řádcích poukázat na to, že katalyzátorem, 

prostorem i zdrojem v boji proti zapomnění byla evropská otázka. V této části, která je 

stručným resumé česko-francouzských vztahů před rokem 1989, se opíráme 

o kombinaci primárních pramenů, archivů a monografií, s relevantními novinovými 

články a tiskovými zprávami.  

 
                                                 
8 JIRÁSEK, Zdeněk. Československá poúnorová emigrace a počátky exilu. Brno: Prius, 1999, s. 59–69. 
9 Českoslovenští komunisté vyjádřili pobouření nad odchodem jejich francouzských soudruhů z vlády 
v roce 1947. 
10 Na druhém místě se umístilo Německo s 32 %, Rusko získalo 11 %. U Slováků v obráceném pořadí: 
42 % Německo a 32 % Francie. Le Monde. 6. 12. 1968. 
11 RICHARD, S. Remembering to Forget: Memory, History, National Identity. In Postwar East-Central 
Europe, Representations, No. 49, Special Issue: Identifying Histories: Eastern Europe Beforeand After 
1989 (Winter, 1995), 72–96, s. 74. 
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3.1 Opona za česko-francouzskými vztahy 

Přestože se během tří poválečných let podařilo částečně navázat na předválečné 

vztahy, rokem 1948, kdy se v Československu dostala k moci Komunistická strana12, 

došlo k jejich podstatnému zhoršení, které provázela řada incidentů, jako bylo 

jednostranné rozhodnutí o zavření Institutu nebo vyhošťování francouzských občanů 

z ČSR. Znovu se též oživila vzpomínka na Mnichov, který „umožnila kapitulace české 

a francouzské buržoazie“. Zajímavé je, že protifrancouzské kampaně v médiích od sebe 

rozlišovaly kapitalistický stát a nepřátelskou francouzskou vládu a přátelský, 

progresivní francouzský lid. Pavel Tigrid viděl v „osmačtyřicátém“ logické vyústění 

roku 1938, jako sklouznutí od jednoho totalitního režimu k druhému.13 Jedno je jisté – 

tato dvě data zaujímají v česko-francouzské paměti zvláštní místo. Už při jednáních 

o česko-francouzské smlouvě o přátelství a spolupráci, která skončila krachem, 

se objevila znamení, že zahraničněpolitická orientace obnovené Československé 

republiky je podřízena Moskvě. Smlouva měla být založena na bezpečnostních 

zájmech, které spojovaly obě země. „Francie přece chápala nejlépe komplexitu 

německého problému a hájila spolupráci mezi Východem a Západem.“14 Podobnou ideu 

mostu mezi Východem a Západem prosazoval i Beneš, na rozdíl od Jana Masaryka. 

Jak ale prohlásil jeden z komunistických ministrů vlády na konto spolupráce s Francií, 

„…naši spojenci se mohou nacházet pouze mezi progresivními částmi francouzského 

lidu“.15 Jasným znamením začlenění do sovětské sféry vlivu bylo československé 

odmítnutí zapojit se do Marshallova plánu. Orientaci na Moskvu pak už jen stvrdil puč 

v únoru 1948, který také zasadil ránu česko-francouzským vztahům. Francouzské 

reakce na únorové události se omezily na deklaraci ministra zahraničí Georgese 

Bidaulta stigmatizující nový režim. Přivítali je pouze francouzští komunisté, jejichž 

odchod z francouzské vlády byl únorovým „studeným pučem“16 urychlen. 

 

Bylo to právě v Paříži, kde vznikl v dubnu 1948 jeden z prvních fondů 

na podporu emigrantů a začaly se zde vydávat exilové noviny a časopisy. Nedá se však 

                                                 
12 K historii komunistické strany RUPNIK, Jacques. Histoire du Parti communiste tchécoslovaque: 
des origines à la prise du pouvoir. Paris: Fondation nationale des sciences politiques, c1981, 288 s. 
13 FEJTÖ, François a Jacques RUPNIK. Le Printemps tchécoslovaque: 1968. Bruxelles: Ed. Complexe, 
c1999, s. 21. 
14 Hubert Ripka o francouzském ministerském předsedovi Paulu Ramadierovi in RIPKA, Hubert. 
Le Coup de Prague, 1949, s. 85–86.  
15 Idem. 
16 Výraz Francoise Fejtö. 
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říct, že by byla poúnorová emigrace ve Francii přijata kladně.17 Nejenže zde existovalo 

několik vrstev emigrace předúnorové, předválečné a meziválečné, emigrace politické 

a emigrace ekonomické. Dopad na ambivalentní přijetí emigrantů měla poválečná 

atmosféra a silný vliv komunistů. Už od dvacátých let tvořili francouzští komunisté 

důležitou politickou sílu a s 25 % hlasů byla Francouzská komunistická strana (PCF) 

vedoucí stranou čtvrté francouzské republiky.18 Až do Stalinovy smrti byla PCF věrně 

oddána Kominterně a ani poté se se Sovětským svazem nerozešla (dokonce ani po 

potlačení maďarské revoluce). Až do poloviny šedesátých let byli její 

zahraničněpolitické cíle identické se sovětskými. Díky tomu panovala mezi skalními 

stalinisty, československými komunisty a francouzskými komunisty shoda. Například 

ve společném prohlášení, uveřejněném zároveň v Rudém právu a v komunistickém 

deníku l´Humanité po lednovém setkání obou stran v Praze v roce 1957, obě strany 

oslavovaly vzájemné přátelství a bratrství a vztahy založené na vzájemném respektu 

národní suverenity a principu nevměšování. Vyjádřily podporu východnímu Německu 

a ostře odsoudily mnichovský diktát a maďarskou revoluci.19  

 

Komunisté odstartovali protifrancouzskou kampaň namířenou proti „špionáži 

a válečné propagandě“, proti „zfašizované pařížské vládě“ i „úpadkové pakultuře 

francouzské buržoazie“20 a k tomu přidali rétoriku připomínající mnichovskou zradu. 

Souběžně s touto kampaní byly likvidovány instituce. Ještě v říjnu 1948 se sešla 

společná česko-francouzská komise pod vedením ministra Louise Joxe 

a československého velvyslance v Paříži Adolfa Hoffmeistra, aby probrala realizaci 

československo-francouzské kulturní dohody. V květnu 1950 bylo ale zrušeno 

francouzské lyceum a v březnu 1951 byla oficiálně zrušena Francouzská alliance.21 

Výuku francouzštiny nahradila ruština. Jednostranná pozornost se dostávala pouze 

komunistickým autorům. Největší pozornost vyvolalo uzavření Institutu, který 

po Aymoninovi řídil Marcel Giraud. V dubnu zaslalo ministerstvo zahraničí nótu, 

ve které poukázalo na to, že existence Institutu Ernesta Denise v Praze a Maisons 

de France v Brně a Bratislavě je nelegální. Československo navíc nemělo podobný 
                                                 
17 MARES, Antoine. Exilés d’Europe centrale de 1945 à 1967. Paris: Sorbonne, 1994, s. 137. 
18 COURTOIS, Stéphane a Marc LAZAR. Histoire du Parti communiste français. Paris: Presses 
universitaires de France, c1995, 439 s. 
19 L´Humanite. 24. leden 1957. 
20 FISCHER; Jan Otokar. Boj proti kosmopolitní ideologii v západní filologii. In: Z historie 
Francouzského institutu, s. 78. 
21 Více o tomto tématu PISTORIUS, Jiří. Osud francouzské kultury v lidové demokracii. Francouzská 
přítomnost v Československu 1948–1956, les îles d´or. Paris, 1957. 
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institut ve Francii, který je zmíněn v dodatku československo-francouzské deklarace 

z prosince 1945 o vědeckých, literárních a školských vztazích. Československé úřady 

doposud tolerovaly tyto aktivity, ale vzhledem k tomu, že se z nich údajně stal nástroj 

politiky namířené proti lidovědemokratickému režimu, požadovaly ukončení aktivit 

k 1. květnu 1951 a ke stejnému datu museli všichni jeho zaměstnanci francouzské 

národnosti, kteří nejsou na seznamu diplomatů, opustit československé území. 

Ministerstvo zahraničí Francouzské republiky adresovalo československému 

velvyslanectví protestní nótu proti tomuto jednostrannému rozhodnutí, požadující, 

aby v budově řečené Maison Masaryk se sídlem v Rue Bonaparte přestaly veškeré jiné 

aktivity než diplomatické zastoupení.22 

 

Nebyla vynechána jediná příležitost k připomenutí mnichovské zrady – 

například v reakci na jednání o Evropském obranném společenství, kdy československé 

Národní shromáždění schválilo protestní dopis, který československý velvyslanec 

předal Quai d´Orsay 23. června 1952. Vyhošťování nežádoucích osob podezřelých 

ze špionáže plnilo řádky novin po celá padesátá léta.23 Aféry se dotkly např. i Emila 

Zátopka, kterému bylo odmítnuto v roce 1954 vízum do Francie poté, co byla unesena 

a vyslýchána československými agenty dcera francouzského vojenského atašé 

Gastalda.24  

 

Za účelem nového navázání – pro československý režim politicky přijatelných – 

kulturních vztahů svolil režim v roce 1955 ke šňůře Théâtre National Populaire v Praze, 

Brně a Bratislavě. Bylo to poprvé od roku 1948, kdy v Československu hrál soubor 

Louise Jouveta. Velvyslanec Boisanger přijal Jeana Vilara a jeho soubor v Buquoyském 

paláci a poprvé po letech směli být přítomni zahraniční novináři.25 Představení v Praze 

zhlédli ministr zahraničních věcí Václav David i prezident Antonín Zápotocký. Na turné 

TNP navázala návštěva loutkového divadla Josefa Skupy v Paříži. Ledy byly 

prolomeny. A v diskurzivní rovině se opatrně objevuje zmínka o tradičním přátelství.  

                                                 
22 V Rue Bonaparte byl vydáván mj. propagandistický časopis Parallèle 50. 
23 Vyhošťování bylo vzájemné. Např. poručík Vimr, vojenský atašé československého velvyslanectví, byl 
vyhoštěn z Francie v roce 1953. 
24 Le Monde. 24. 1. 1953. 
25 Po zatčení Williama Datise byly v Praze uzavřeny západní tiskové agentury. Znovu otevřely Reuters 
a AFP. 
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3.2 Náznaky oteplení 

Dne 26. května 1956 se francouzský předseda vlády a pozdější ministr zahraničí 

Christian Pineau zastavil při cestě ze Sovětského svazu v Praze, aby zjistil, jaká panuje 

v zemi nálada během destalinizace. Uspořádal na francouzském velvyslanectví oběd, 

při kterém předal pozvání Václavu Davidovi do Paříže.26 Francie si zachovala určitou 

prestiž i přes Mnichov a protifrancouzskou propagandu a společná obava z německého 

znovuvyzbrojení a krach evropského obranného společenství vytvořily základ 

pro znovunavázání politického dialogu. Do Prahy přijel vzápětí na oficiální návštěvu 

ministr pro bývalé bojovníky Francois Tanguy Prigent, kterého vítalo provolání slávy 

francouzskému lidu a „ať žije mír“. Následovala návštěva asi šedesátičlenné 

parlamentní skupiny česko-francouzského přátelství vedené předsedou zahraničního 

výboru Národního shromáždění Jaromírem Barákem v Paříži, Lyonu, Grenoblu a Nice. 

Barák prohlásil, že je třeba podpořit rozvoj kulturní spolupráce, turismu a že „naše 

vztahy se SSSR nejsou neslučitelné s přátelstvím s Francií“. Ve stejném duchu 

se odvíjela prohlášení ze strany československých představitelů.27 Jak už bylo výše 

naznačeno, česko-francouzské přátelství bylo prezentováno jako přátelství 

mezi československým lidem a francouzským lidem (který se lišil od francouzské 

buržoazie).28 J. O. Fischer dokonce napsal, že to byl S. K. Neumann, kdo naučil český 

lid milovat Francii (sic!).29 A při zmíněných návštěvách se nejezdilo na místa kolektivní 

paměti nebo hřbitovy, nýbrž do mlékáren či rafinerií. 

 

Pokračovaly také vztahy na úrovni spolupráce a vzájemné návštěvy obou 

spřátelených komunistických stran.30 Na jednu stranu se ocitali francouzští komunisté 

čím dál více marginalizovaní na domácí scéně31, na stranu druhou styčné body tvořila 

                                                 
26 V květnu 1955 se také prezident Vincent Auriol zastavil s manželkou v Praze na soukromé návštěvě. 
27 Např. ministr zahraničí David při předávání pověřenecké listiny velvyslance Louise Chancela. 
28 Vzpomínka Iliose Yanakakise, Z historie Francouzského institutu, s. 83. 
29 Deník L´Humanité, 11. srpna 1958. 
30 V lednu navštívila francouzská delegace mimo jiné i Škodovy závody v Plzni, kde byla za první 
republiky akcionářem francouzská firma Schneider le Creusot. Po lednové návštěvě francouzských 
poslanců v Československu došlo k další návštěvě 12 poslanců ve Francii v listopadu 1957. 
31 K historii komunistické strany Francie viz např. COURTOIS, Stéphane a LAZAR Marc. Histoire 
du Parti communiste français: des origines à la prise du pouvoir. 1re éd. Paris: Presses universitaires 
de France, c1995, 439 s. 
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kritika situace v Maďarsku, kterou „chtějí imperialisté ohrozit détente v Evropě“32, 

a války v Alžírsku.33  

 

3.3 Kulturní spolupráce 

V atmosféře počátku šedesátých let, po několika letech, kdy byly francouzská 

kultura a francouzský jazyk záměrně vytlačeny z veřejného prostoru, se začala 

obnovovat kulturní spolupráce a řešit otázka Francouzského institutu.34 V září 1964 

byl podepsán protokol o československo-francouzské kulturní výměně a vzápětí 

se uskutečnila oficiální návštěva ministra zahraničí Václava Davida v Paříži, 

která je považována za klíčový mezník obnovy vzájemných vztahů. Při obou 

velvyslanectvích se zřídila funkce kulturního rady. V následujícím roce navštívil Paříž 

ministr školství (absolvent Lycée Carnot v Dijonu) Čestmír Císař. Zřízením lektorátů 

a spoluprací mezi institucemi se obnovila výuka francouzštiny, navázaly se nové 

kontakty v oblasti kultury a vzdělávání, které do Prahy přilákaly četné osobnosti, 

do Francie mohli jezdit českoslovenští studenti. Velký úspěch slavily ve Francii filmy 

jako Lásky jedné plavovlásky nebo Intimní osvětlení. Po dlouhých jednáních35 byla 

v prostorách Institutu 18. dubna 1967 zpřístupněna veřejnosti knihovna a čítárna pod 

vedením jednoho československého a jednoho francouzského ředitele, s tím, že knihy 

patřily Francii, která je dala k dispozici československé veřejnosti v rámci 

československé Národní knihovny. Prvními řediteli byli jmenováni G. Friant a P. Petráš. 

Dne 26. října 1967 byla při příležitosti návštěvy Jozefa Lenárta podepsána v Paříži 

kulturní dohoda. Nástupce Čestmíra Císaře, Jiří Hájek, taktéž bývalý student z Dijonu, 

se zasadil o znovuotevření československé sekce v Dijonu a Saint Germain en Laye, 

ale také o zavedení výuky češtiny v Dijonu a na univerzitách v Rennes, Paříži 

a Štrasburku. V oblasti ekonomické byly vyjednány a podepsány obchodní dohody na 

rok 1964 a 1965 a 2. července 1965 další dohoda na pět let při návštěvě Louise Joxe 

                                                 
32 Společné prohlášení obou stran op. cit. Humanité 19. ledna 1957. 
33 Připomeňme aféru zadržené lodi Lidice 7. 4. 1959 a to, že Československo dodávalo od roku 1957 
zbraně Frontě národního osvobození.  
34 Otázka Institutu byla ožehavým tématem a jednání o jeho znovuotevření veřejnosti se vlekla 
z ideologických důvodů od roku 1958. Po ukončení činnosti Institutu v roce 1951 zde byly byty, školka 
a kanceláře patřící ambasádě. Z historie Francouzského institutu p. 89–93. 
35 O znovuotevření se významně zasadili velvyslanec Roger Lalouette a kulturní atašé Henri Ehret. První 
přednáška ve znovuotevřeném Institutu byla věnována André Bretonovi. (Mimochodem, André Breton 
byl jedním z mála francouzských umělců a intelektuálů, kteří se veřejně zastali Záviše Kalandry 
popraveného v roce 1950.) 
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v Praze.36 Hlavním cílem bylo pomoci překonat pasivitu francouzského průmyslu 

a obchodu a vyvážit rostoucí obchodní vztahy se západním Německem. Obnovení 

ekonomické a kulturní spolupráce doplnil i dialog politický.  

 

V souladu s de Gaullovou, na Spojených státech amerických nezávislou 

diplomacií podnikl ministr zahraničí Maurice Couve de Murville několik cest – do 

Bukurešti, Sofie, Varšavy. Jejich cílem nebylo uzavřít bilaterální smlouvy, ale vysvětlit 

svým protějškům francouzskou myšlenku Evropy od Atlantiku až po Ural a triptych 

uvolnění-pochopení-spolupráce (détente-entente-coopération). Jedna z cest směřovala 

i do Československa v červenci 1966, po de Gaullově cestě do Moskvy. Byla to první 

cesta francouzského ministra zahraničních věcí v Československu od roku 1937.37 

Podle zprávy ministerstva zahraničí přednesené v československém parlamentu 

jeho zástupcem z odboru západní Evropy Vladimírem Ludvíkem „realistický přístup 

francouzské vlády k základním mezinárodním problémům vytvářel dobré podmínky 

pro rozvoj vztahů mezi Francií a Československem“.38 Následovala návštěva předsedy 

vlády Jozefa Lenárta v Paříži, kde se setkal s de Gaullem i s premiérem Georgesem 

Pompidou. Hlavním tématem dialogu byl problém bezpečnosti v Evropě a německá 

otázka. Pro sovětské satelity bylo uznání obou německých států podmínkou pro détente, 

zatímco pro de Gaulla se německý problém vyřeší v rámci uvolnění napětí v Evropě – 

sjednocené Německo ve sjednocené Evropě. Kromě oteplení vztahů mezi Východem 

a Západem a mezi oběma zeměmi v rozhovorech také zaznívala slova o „navázání 

na tradiční přátelství“ a „spřízněnosti mezi oběma zeměmi, která nikdy nebyla 

zpochybněna“.39 Na návštěvu de Gaulla v Praze, jež měla být logickým vyústěním 

předchozích setkání na nejvyšší úrovni a o které se hovořilo už od roku 1966, 

však už nedošlo. V listopadu 1967, po parlamentních volbách, naopak navštívil 

Československo vůdce socialistické opozice François Mitterrand40. Bude to až jeho 

návštěva dvacet let poté, která se zapíše jako klíčový moment do česko-francouzské 

paměti. 

 

                                                 
36 Le Monde, 2. července 1965. 
37 Poslední cestu vykonal ministr zahraničí Yvon Delbos z Chautempsovy vlády v prosinci 1937. 
38 Zdroj: AFP. 11. 2. 1966, dossier de presse Tchécoslovaquie, La Documentation française. 
39 Le Monde. 24. 10. 1967 a 27. 10. 1967. 
40 MARÈS, Antoine. Un épisode de la trajectoire de François Mitterrand: son voyage à Prague en 1967. 
Dosud nepublikováno, kopie autorky. 
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3.4 Pražské jaro a pařížský květen 

Sovětskou invazí skončilo krátké intermezzo obnovených československo-

francouzských vztahů. Přes zvýšený zájem o československé pražské jaro zůstává 

Československo na oficiální rovině na druhé koleji a není předmětem žádné specifické 

zahraniční politiky Francie.41 Ve srovnání s obrovským ohlasem veřejného mínění 

a se silnými emocemi, které pražské jaro provázely, poukazují historické prameny 

na realistický postoj francouzských vládních představitelů.42 Dlouhodobým cílem, který 

francouzská zahraniční politika sledovala stejně jako politika západního Německa, 

zůstávalo uvolnění. Jednomyslné odsouzení vojenské invaze zaznělo napříč 

francouzským politickým spektrem a rada ministrů vydala odsuzující prohlášení. 

Prezident de Gaulle přijal na audienci 24. srpna československého velvyslance Viléma 

Pitharta a vyjádřil podporu československým požadavkům; zároveň zdůraznil, že naděje 

na úspěch závisí na jednotě lidu.43 Pro de Gaulla šlo však o důsledek jaltské smlouvy 

a politiky rozdělení na dva znepřátelené bloky. Jak prohlásil jeho nový ministr zahraničí 

Michel Debré, sovětská invaze byla „vážnou nehodou na cestě k uvolnění“.44 Konkrétně 

pak znamenala tato nehoda konec „Evropy od Atlantiku po Ural“. Francie zachovala 

princip nevměšování a každá strana v rámci své interní strategie interpretovala události 

po svém. Gaullisté využili pražské jaro a jeho potlačení k antikomunistické kampani. 

Komunisté, kteří se díky pražskému jaru rozešli poprvé se Sovětským svazem, 

považovali de Gaullovo détente za příčinu pražského jara. Socialisté pak de Gaullovi 

vyčítali, že sázel v politice uvolnění na osamělou iniciativu Francie, aniž by zbytek 

(západní) Evropy postupoval jednotně. Centrističtí senátoři i poslanci v lednu 1969 

interpelovali vládu, aby se k událostem v Československu vyjádřila. Ve francouzském 

veřejném mínění se zvedla vlna petic, prohlášení, rezolucí a deklarací. V Paříži 

se ustavila Komise pro pomoc československým občanům, konaly se manifestace 

na podporu Československa, např. při příležitosti úmrtí Jana Palacha.  

 

Navzdory vlnám emocí a protestů se však revoluční rok 1968 nestal 

katalyzátorem česko-francouzských vztahů, nebyl ve znamení česko-francouzského 

                                                 
41 MARES, Antoine. Notre objectif fondamental demeure la détente, France-Tchécoslovaquie 1961–
1968, in FEJTÖ, François a Jacques RUPNIK. Le Printemps tchécoslovaque: 1968. Bruxelles: Ed. 
Complexe, c1999, s. 262. 
42 Idem. 
43 O Dubčekovi pak prohlásil, že je „průměrný“ (médiocre). 
44 MARES, Antoine, ref 41, s. 261. 
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setkání, ale naopak míjení, mezi pařížským květnem a pražským jarem.45 V rozhovoru, 

který poskytl pro speciální vydání Le Monde u příležitosti čtyřicátého výročí událostí 

roku 1968, uvádí Václav Havel, jenž byl přímým svědkem pařížského května, 

když se tehdy vracel ze Spojených států amerických přes Paříž: „V Československu bylo 

studentské hnutí naprosto opačné. Nevěřilo revolučním výkřikům ani tezím o revoluci. 

Bylo pragmatické a odmítalo ideologie.“46 Z Československa zaznívala idea sjednocené 

demokratické Evropy a ambice hrát na mezinárodním, a především evropském poli 

důležitou roli a podporovat spolupráci a sjednocení celé mírové Evropy. „Evropa 

je společným zájmem“, jak zopakoval při návštěvě Paříže v dubnu 1969 i bývalý 

velvyslanec v Paříži a náměstek ministra zahraničí Václav Pleskot.47 Na podzim 1969 

byl podepsán poslední program kulturních výměn na roky 1970 a 1971. Nato se však 

česko-francouzský dialog na tři roky přerušil.  

 

3.5 Normalizace česko-francouzských vztahů: ve službách 
 ideologie 

Následovalo období normalizace, které udělalo z Československa nejvěrnějšího 

spojence Moskvy a zredukovalo oficiální česko-francouzské vztahy na jejich utilitární 

charakter. S pokračujícími čistkami pokračovalo i uvolnění na mezinárodní scéně. 

Po normalizaci Československa uvnitř nastala normalizace navenek. Příležitostí 

byla cesta k helsinskému procesu a Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, 

která měla zneutralizovat ideologické konfrontace. Evropské otázky byly záminkou 

k navázání přerušených rozhovorů. K ideologickému uvolnění nedošlo, o čemž svědčí 

série incidentů, počet zadržení, vyhoštění, odmítnutí víz48 nebo i opětovné uzavření 

(ze „sanitárních důvodů“)49 československých sekcí na francouzských gymnáziích 

v Dijonu a Nîmes či také zrušení plánovaného otevření francouzské knihovny a čítárny 

v Bratislavě. Došlo však k částečnému uvolnění ekonomickému. K tomu dohnala 

                                                 
45 FEJTÖ, François a Jacques RUPNIK. Le Printemps tchécoslovaque: 1968, s. 344. 
46 Zvláštní vydání. Le Monde. 2 Mars-avril 2008, s. 33. 
47 Le Monde. 2. 4. 1969. 
48 Aféru například vyvolalo odsouzení na 10 let a následné vyhoštění tlumočnice francouzské ambasády 
v Praze sl. Koubias nebo neprodloužení víza a de facto vyhoštění dopisovatelky AFP C. Canetti 
či vyhoštění československého diplomata z Francie dopadeného při špionáži. Dalšími důsledky 
normalizačních incidentů bylo zredukování vojenské mise v Praze, obvinění ze špionáže a vyhoštění 
3. tajemníka francouzské ambasády atd. Le Monde. 19. 2. 1981. 
49 Kromě toho, jak argumentoval ministr zahraničí Bohuslav Chňoupek, podobná zařízení neexistují 
v Sovětském svazu, tak proč by měla být ve Francii. 
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normalizační režim obchodní stagnace začátku sedmdesátých let a nutnost vyvážit 

západoněmeckou převahu, co se týče zahraničního obchodu se Západem50, i zmíněná 

potřeba normalizovat režim navenek. Francouzský prezident, nástupce de Gaulla 

Georges Pompidou, na tuto strategii přistoupil. Jak ostatně Pompidou podle deníku 

Le Monde sdělil novému velvyslanci Juraji Sedlákovi při předávání pověřenecké 

listiny: „Je třeba podporovat rozvoj francouzsko-československé spolupráce ve všech 

směrech a v rámci možností, které dovolují okolnosti.“51  

 

První zemí, která přijala předsedu vlády normalizovaného Československa 

Lubomíra Štrougala, byla právě Francie. Tomu ještě předcházela návštěva Bohuslava 

Chňoupka v dubnu roku 1975. Lubomír Štrougal ve francouzských médiích hrdě 

prohlásil, že normalizace v Československu se povedla. Tehdejší česko-francouzské 

vztahy pak označil za anormální, přičemž volal po jejich normalizaci ve jménu 

tradičního přátelství i ve jménu ducha Helsinek. Konkrétním výsledkem třídenní 

návštěvy, během níž se setkal s premiérem Jacquesem Chiracem a prezidentem Valéry 

Giscardem D´Estaingem52, bylo podepsání desetileté smlouvy o ekonomické spolupráci 

a zavázání se k realizaci cílů Helsinek prostřednictvím bilaterální spolupráce.53 Téměř 

neexistující politické kontakty se protáhly až do poloviny osmdesátých let. Plánovanou 

návštěvu totiž ministr zahraničí Jean-François Poncet v roce 1979 zrušil na protest proti 

odsouzení Václava Havla. Francouzské ministerstvo zahraničí rovněž zaslalo protest 

a vyjádřilo obavy nad procesem s mluvčím Charty a zakladatelem Výboru na obranu 

nespravedlivě stíhaných Rudolfem Battěkem.54 Až na výjimky se ale v oficiální rovině 

zdržela francouzská strana jednak protestů, jednak otevřené podpory disentu.  

 

3.6 Francouzská „Ostpolitik“ 

Obrat ve vztazích nastal po zvolení Françoise Mitterranda francouzským 

prezidentem. Zájem o střední Evropu korespondoval s novou orientací Mitterranda 

                                                 
50 V roce 1974 vytvářela Spolková republika Německo 56 % veškerého obchodování se západní Evropou. 
51 Le Monde. 1. 8. 1972. 
52 Giscard d´Estaing se odmítal setkávat s opozicí východního bloku a v Moskvě zastával politiku 
ideologického uvolnění – Marc Lazar. 
53 O odlišném pojetí realizace Helsinek svědčí i to, že československá strana trvala na formulaci „umožnit 
návštěvy skupinám novinářů“. 
54 Rudolf Battěk se stal po revoluci místopředsedou Federálního shromáždění. 
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a Socialistické strany na Evropu. Tato orientace55 i kontext bezpečnostních otázek 

(krize Euromissiles) daly nový impulz k opětnému pokusu o navázání jednání. 

Návštěvu Chňoupka v Paříži začátkem května 198456 oplatil nový ministr zahraničí 

Roland Dumas koncem května následujícího roku a stal se tak prvním francouzským 

diplomatem, který do Československa přijel od roku 1967. Cesta byla znamením, 

že se Francie sice pozdě, ale přece začala znovu zajímat o střední Evropu. Zájem 

o východní Evropu byl spojen s cílem dohnat ostatní západoevropské země, 

které využily ekonomických reforem a s Československem obchodovaly, ale mísil se 

s nevolí vystupovat příliš tolerantně k režimu, jenž porušuje lidská práva. 

Československo ale zároveň představovalo možný vstupní bod nové francouzské 

východní politiky vzhledem k historickým vazbám, na které se mohlo odkázat – Dumas 

např. navštívil během cesty slovenské Strečno, kde zahynuli francouzští partyzáni. 

 

Dumasova návštěva byla průlomová ve smyslu vyjádření podpory disentu, 

která byla doposud na oficiální úrovni velmi malá.57 Francouzský ministr zahraničí 

sdělil svému československému protějšku: „Svoboda je cenná věc, kterou je třeba 

bránit. Nejde o to, vměšovat se do vnitřních záležitostí států, ale naslouchat hlasu 

svědomí, cti a lidskosti. Nemůžeme podceňovat význam lidských práv a svobod, 

které hrají rozhodující roli pro kvalitu a intenzitu vztahů mezi státy.“58 Jeho 

spolupracovníci se setkali se třemi disidenty (Jiřím Hájkem, Petrem Uhlem a Annou 

Šabatovou) a Dumas také informoval ministra Chňoupka, že francouzská vláda pozvala 

Václava Havla do Paříže na konferenci o lidských právech 1. a 2. června téhož roku.59 

Konkrétní výsledky nové francouzské politiky vůči východní Evropě nebyly výrazné. 

Dumas podepsal dohodu o rozšíření výuky francouzštiny a o výuce češtiny 

                                                 
55 PARSONS, Craig. A certain idea of Europe. 1. print. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2003, 
s. 173. 
56 V říjnu 1982 přijal Mitterrand náměstka ministra zahraničí Mečislava Jablonského, aby s ním jednal 
o možnostech spolupráce v duchu závěrečného aktu Helsinek. 16. 10. 1982. 
57 Jak například uvedla Françoise Mayer, která v té době žila v Praze: „Marianne Canavaggio byla 
někým, kdo měl od začátku mnoho kontaktů s disidenty, což byl jeden z důvodů, proč nikdy nežádala 
o žádné stipendium. V INALCO jí totiž velmi brzy dali najevo, že vzhledem ke svým kontaktům 
s disidenty stipendium nikdy neobdrží.“ (M. Canavaggio byla lektorkou francouzského lycea v Praze. 
Působila jako prostředník Pavla Tigrida, překládala zakázané autory do francouzštiny a podílela 
na pašování zahraniční literatury do Československa. Pozn. aut.). Rozhovor s Françoise Mayer, 10. 1. 
2012, Praha. 
58 Francouzský Le Monde, 25. 5. 1988. Toto bylo vypuštěno ze zprávy v československých médiích. 
59 Připomeňme, v tom roce (v květnu 1984) obdržel v bytě francouzského kulturního rady Georgese 
Mandona titul doktora .honoris causa Toulouské univerzity Le Mirail. Doktorát mu byl udělen v době, 
kdy byl ve vězení. Na slavnostním převzetí, jak vzpomíná Francoise Mayer, byli přítomní pouze 
ti Francouzi, kteří bydleli v budově Institutu, a žádní jiní se nedostavili. 
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a slovenštiny ve Francii, ale Francie neměla k diplomatické ofenzivě adekvátní 

ekonomické prostředky, včetně rozpočtu francouzského velvyslanectví.60  

 

Nicméně mezi touto a následující Dumasovou návštěvou v září roku 1988 

nabraly kontakty i návštěvy na ministerské úrovni v každém případě na intenzitě. 

Návštěva Dumase v září 1988 měla za cíl připravit prosincovou návštěvu prezidenta 

Mitterranda, ale také pokračovat v jednání o ekonomické spolupráci, a proto přijel 

Dumas do Prahy s velmi početnou delegací, jejímiž členy byli zástupci businessu. 

Při setkání s politickými představiteli – Husákem, Jakešem, Štrougalem a Chňoupkem – 

se hovory soustředily na ekonomickou spolupráci. Jak mu vysvětlil Štrougal, vůli 

k ekonomickým reformám, která existovala už od šedesátých let, zabrzdilo politické 

uklouznutí v osmašedesátém.61 Dumas považoval za pozitivní vývoj, že zmínka 

pražského jara již nevyvolává u jeho protějšků skřípání zubů, a mylně se domníval, 

že ekonomické uvolnění jde ruku v ruce s uvolněním politickým. O opaku svědčí, 

že po oficiálním setkání – po vzoru holandského ministra62 – s několika disidenty 

v Buquoyském paláci byl jeden z nich, Václav Malý, zadržen policií.63  

 

Návštěva Françoise Mitterranda v prosinci roku 1988 je bezesporu 

nejvýznamnější událostí česko-francouzských vztahů za celé období normalizace, 

ze které se stal symbol zasahující daleko za listopad 1989. Významná je hned z několika 

důvodů. Poprvé od roku 1918 navštívil Československo francouzský prezident.64 

Poprvé si vynutil na oficiálním československém establishmentu setkání s disidenty. 

(Mitterrand byl připraven schůzku zrušit v případě, že setkání s disidenty nebude 

odsouhlaseno.) Československé vedení mělo na návštěvě západoevropského prezidenta 

takový zájem, že bylo ochotno na takové podmínky přistoupit. A poprvé se setkání 

s disidenty uskutečnilo na takové úrovni a v takovém rozsahu. Snídaně s Mitterrandem 

9. prosince 1988, ze které se stala legendární událost, se zúčastnili Václav Havel, Jiří 

Dienstbier, Jiří Hájek, Rudolf Battěk, Petr Uhl, Ladislav Lis, Karel Srp a Václav Malý. 

                                                 
60 BOZO, Frédéric. Mitterrand, la fin de la Guerre froide et l'unification allemande: de Yalta 
à Maastricht. 1. print. Paris: Jacob, c2005, s. 73. 
61 Le Monde, 17. 9. 1988. 
62 Když se Max van der Stoel setkal s Janem Patočkou v roce 1977, byl to pro prezidenta Husáka motiv 
ke zrušení schůzky. 
63 A jak upozornil Václav Havel ve svém článku, otištěném v Le Monde, 2. prosince 1988, represe 
se naopak stupňovaly. 
64 Prezident Vincent Auriol s chotí se zastavili na soukromou několikahodinovou návštěvu po cestě 
z Moskvy v roce 1956. 
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Oldřich Tůma, který o snídani píše, v této události vidí jen příběh pádu komunistického 

režimu spíše než její význam pro dějiny česko-francouzských vztahů.65  

 

Přišel-li zájem Francie později ve srovnání s ostatními západoevropskými 

zeměmi a vzbuzovala-li Mitterrandova iniciativa určitou kontroverzi, neboť se setkal 

i s oficiálními představiteli normalizačního režimu66, bylo toto jeho gesto 

bezprecedentním signálem podpory opozičního hnutí a podtržením významu lidských 

práv. Na druhý den se uskutečnila první oficiálně povolená manifestace u příležitosti 

mezinárodního dne lidských práv. A takový byl obraz Francie, který chtěl Mitterrand 

ukázat – Francie jako země, která je kolébkou lidských práv. Když pak byl v lednu 

následujícího roku 1989 Havel opět zadržen a odsouzen, Mitterrand uveřejnil 

v Le Monde výzvu k jeho propuštění.67 Pozice Francie se pohybovala někde na pomezí 

mezi pociťovanou nutností posílit vztahy na oficiální rovině a zároveň nutností 

neústupně bránit respektování lidských práv. Stejně tak se neodvážili francouzští 

představitelé sáhnout k použití lidských práv jako překročení určité nedotknutelnosti 

státní suverenity. Dumas příznačně označoval chartisty za zástupce občanské 

společnosti.68 Je také zajímavé poukázat na posunuté chápání dědictví pražského jara, 

jak u Dumase, tak u Mitterranda. Mitterrand se chtěl původně setkat i s Alexandrem 

Dubčekem, ale k tomuto setkání se mu nedostalo svolení, a při rozhovorech 

s oficiálními představiteli Československa připomněl, jakou ozvěnu vyvolalo pražské 

jaro ve Francii.69 Průběh i význam událostí roku 1968 však byly téměř za dvacet let 

normalizace strategicky zapomínány a reinterpretovány. Mitterrand ve svém proslovu 

také zdůraznil emoce, které česko-francouzské vztahy provázejí: nepřímo narazil na 

Mnichov, když mluvil o „zrazené důvěře“ a „poníženém přátelství“, a na „historickou 

kulturní a citovou blízkost“ mezi oběma zeměmi.70  

 

                                                 
65 TŮMA, Oldřich. Snídaně s Mitterandem. Setkávání disidentů se západoevropskými státníky. DaS 30, 
2008, č. 2, s. 33–35. 
66 RUPNIK, Jacques. La France de Mitterrand et les pays du Centre-Est. In COHEN, Samy (eds.): 
Mitterrand et la sortie de la guerre froide, Paris: PUF, 1998, s. 221. 
67 Le Monde, 24. 2. 1989. 
68 TREAN,Claire. La nouvelle politique à l’Est cherche son langage à propos des droits de l’homme. 
Le Monde, 18. 9. 1988. 
69 Dubček se ve Francii těšil značné popularitě, podle Mitterranda však nepředstavuje žádnou politickou 
realitu. Jiří SUK. Dubčekův návrat do vysoké politiky. In: Listy XXXII/1 (2002), s. 24–28. 
70 Le Monde. 10. 12. 1988. 
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3.7 Exil a disent jako nová místa paměti 

„Boj paměti proti zapomnění“, připomeneme-li Kunderovu tezi, 

proti sovětskému modelu bez kolektivní paměti a historických kořenů, ztělesňovala 

emigrace a disent.71 Svými kontakty s francouzskými intelektuály kritizujícími oficiální 

zahraniční politiku Francie72 vytvářeli nový prostor pro česko-francouzské vztahy. 

Vlna emigrace, respektive její další vlna, která po roce 1948 přivedla někdy 

za dramatických okolností diplomaty, novináře, intelektuály, umělce, spisovatele, 

politiky a oponenty komunistického režimu, byla přijata zprvu rozpačitě. Jednak 

Francie uznala novou československou vládu, jednak byla ve Francii ještě stále silná 

komunistická základna a navíc nová vlna emigrace narážela na emigraci předválečnou 

a válečnou.73 Sama poúnorová emigrace byla roztříštěná, což ale, jak píše Tigrid74, 

přispělo k tomu, že se emigrace stala součástí pluralistické západní společnosti 

a zapojila se do dialogu, výměny a styků.  

 

Emblematickou figurou – nejen pařížského – exilu byl právě Pavel Tigrid, 

který od roku 1960 působil v Paříži a vydával filozoficko-politický časopis Svědectví, 

jejž založil v roce 1956 v New Yorku.75 Svědectví bylo nejvýznamnějším exilovým 

časopisem vůbec a místem spojujícím poúnorovou a posrpnovou emigraci.76 

Nová emigrační vlna, která následovala po potlačení pražského jara a zahrnovala bývalé 

komunisty, komunistické funkcionáře, publicisty a novináře, dodala poúnorové 

emigraci nový impulz k intenzivní publikační činnosti i nové možnosti využití 

mezinárodních kontaktů.77 

                                                 
71 Používáme-li slovo disent, není to synonymum hnutí, ani nechceme naznačit, že by existoval jednotný 
československý disent, ale myslíme tím disidenty. 
72 Alfred GROSSER, Conclusion in: COHEN, Samy, SMOUTS, Marie-Claude (eds.). La politique 
extérieure de Valéry Giscard d’Estaing. Paris: Presses de la Fondation nationale des Sciences politiques, 
1985, s. 409–422. 
73 MARES, Antoine. Exilés d'Europe centrale de 1945 à 1967. In: MARES, Antoine, MILZA, Pierre. 
Le Paris des étrangers depuis 1945. Paris: Publications de la Sorbonne, 1994, s. 129–169. 
74 TIGRID, P. Politická emigrace v atomovém věku. Praha: Prostor, 1990, str. 64. 
75 Ve Francii pomáhali emigrantům také manželé Oldřich a Marie Dubinovi (Dubinová byla sestřenicí 
Pavla Tigrida). 
76 Pro československý režim byly pokládány aktivity Svědectví za subverzivní činnost, podporovanou 
nekomunistickými kruhy v zahraničí. Když v roce 1982 vyšlo na povrch, že bývalá redakce Svědectví v Rue 
du Pont de Lodi byla odposlouchávaná československými tajnými službami, Francois Mitterrand, kterého na 
to upozornil v otevřeném dopise Artur London, to označil v protestu za neakceptovatelné. Svědectví se pak 
přestěhovalo do Rue de Croix des Petits Champs, kde má dnes Svědectví a Pavel Tigrid pamětní desku. 
77 MARES, Antoine, MILZA, Pierre. Le Paris des étrangers depuis 1945. Paris: Publications 
de la Sorbonne, 1994. Jakkoliv se exil může jevit romanticky, českoslovenští exulanti neměli na růžích 
ustláno. Francie je sice přivítala s otevřenou náručí, ale až na výjimky např. červených postů 
rezervovaných pro emigranty ze střední a východní Evropy hledali obtížně uplatnění ve svých oborech. 
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Ve Francii vycházela kromě Svědectví celá řada tiskovin, periodik, revue, 

jak ve francouzštině, tak v češtině. Kromě výtvarných časopisů a tiskovin krajanských 

spolků a asociací byly od padesátých let vydávány i odborářské časopisy. 

Téma občanské společnosti a základních občanských a lidských práv mělo velký ohlas 

mezi intelektuály a občanskými aktivisty na Západě.78 Podpora z oficiálních politických 

kruhů byla velmi malá a nahrazovalo ji o to větší úsilí individuálních iniciativ 

a kontaktů. Za zmínku stojí např. návštěva Patrice Chéreau v Praze v říjnu 197979, 

během níž byl zadržen a vyhoštěn, nebo petice pařížské federace Ligy lidských práv, 

kterou v roce 1981 podepsalo na 200 významných osobností z řad politiků80, odborářů, 

umělců a intelektuálů na protest proti procesu s VONS, kdy bylo obviněno šestnáct 

československých signatářů Charty 77.81 Díky Tigridovu snažení a kontaktům 

na intelektuální kruhy a také díky francouzskému deníku Le Monde, kde působila 

novinářka Amber Bousoglou82, a dalším aktivitám exilu zůstalo Československo a jeho 

neúspěšná reforma ve francouzských médiích v živém povědomí. Vzpomínka 

na „Printemps de Prague“, tedy spíše na srpnovou invazi, po které veřejné mínění 

obrátilo pozornost k Československu, stála u některých na počátku dlouhodobého 

zájmu, a dokonce pozdějšího angažování se na podporu disentu.83 Mezi další významné 

časopisy patřily Kvart Jana Vladislava, Lettre internationale Antonína Liehma, 

La Nouvelle alternative Karla Bartoška, L´Autre Europe a další. 

 

Již jsme zmínili opatrné a relativně pozdní kontakty, které navazovali 

francouzští političtí představitelé s československým disentem. Ve chvíli, kdy byla 

Charta 1. ledna 1977 podepsána 242 signatáři, francouzští diplomaté v Praze neměli 

s disentem žádné kontakty a doložené jsou kontakty s chartisty až v dubnu 1978.84 

Do obecného povědomí se Charta a osoba Václava Havla dostaly až v souvislosti 

se soudním procesem v říjnu 1979.85 Popularitu východních disidentských hnutí taky 

                                                 
78 SIRINELLI, J.F. Les intellectuels français au temps de la guerre froide: entre communisme 
et gaullisme? In: Stéphane COURTOIS et Marc LAZAR, 50 ans d’une passion française De Gaulle 
et les communistes, Paris: Balland, 1991, s. 257–268. 
79 Chéreau napsal a nastudoval hru „Pražský process“ o procesu s chartisty. 
80 Petici tehdy podepsal např. i Lionel Jospin jako první tajemník Socialistické strany. 
81 Charta 77 očima současníků: Po dvaceti letech, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Prague, 1997, 
s. 187. 
82 ŠIKLOVÁ, Jiřina. Za Amber Bousoglou. Listy. 1. 2004. 
83 Rozhovor s M. E. Ducreux, 20. 2. 2006, Paříž. 
84 PREČAN, Vilém. La Charte 77 vue par les diplomaties francaise, allemande et américaine 
in La Charte 77. Origines et Heritages, Nouvelle alternative, 2007, s. 129. 
85 Pierre GRÉMION v Une chronique de la réception francaise de la Charte 77, str. 123. 
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rozhodně zajistila Solidarność, i když se od Charty zásadně lišila. Drtivá většina aktivit 

spočívala v nestátních iniciativách, z nichž valná většina se objevila v kontextu podpory 

hnutí kolem Charty 77. Kromě pařížského Výboru na podporu Charty 77, Nadace 

pro evropskou vzájemnou intelektuální pomoc Pierra Emmanuela, existovala řada 

dalších iniciativ, které se snažily podporovat disent všemi možnými prostředky, 

materiálními i nemateriálními. Ve Francii na rozdíl od západního Německa nebo Velké 

Británie nebyla zažitá tradice nadací. Přesto se zpožděním vznikla na popud Catherine 

Audard v 80. letech „Association Jean Hus“, po vzoru oxfordské Vzdělávací nadace 

Jana Husa.86 Jejími hlavními protagonisty byli Jacques Derrida, Jean Pierre Vernant, 

Paul Ricoeur a další a měla především akademický profil spíše než politický. Když byl 

však Derrida zadržen v Praze, intervenoval za jeho propuštění sám prezident 

Mitterrand.87 Asociace byla totálně financována členskými příspěvky. Organizovala 

cesty francouzských akademiků a intelektuálů, zejména kolem revue Esprit, do Prahy 

a Brna, kde se účastnili bytových seminářů, např. u profesora Hejdánka, přiváželi 

do Československa knihy a časopisy a zařizovali vydávání československých textů 

francouzskými nakladateli.88 Dialog a vzájemná podpora mezi exilem a disentem měly 

samozřejmě morální rozměr politické opozice bojující za dodržování lidských práv 

v totalitním Československu. Měly ale také zahraničněpolitický, evropský rozměr. 

 

3.8 Evropská otázka  

Neustálým upozorňováním na porušování lidských práv v zemi a mobilizací 

zahraniční veřejnosti ovlivňoval disent a exil de facto československou zahraniční 

politiku. Již jsme výše uvedli příklad Mitterrandovy návštěvy. Byli také nositeli dialogu 

o Evropě. Položili otázku identity a hodnot evropského kontinentu. Jak psal Kundera: 

V očích své milované Evropy je střední Evropa pouze součást sovětského impéria a nic 

víc (…) díky svému politickému zřízení patří střední Evropa k východu. A protože 

Evropa sama ztrácí svou kulturní identitu, nevidí ve střední Evropě nic jiného 

než politický režim, jinými slovy vidí ve střední Evropě toliko východní Evropu.89 Charta 

byla zásadní událostí evropského rozměru, která nejenže zazněla zpoza železné opony 
                                                 
86 DAY, Barbara. Sametoví filozofové: (podzemní univerzita v Československu a role Vzdělávací nadace 
Jana Husa v letech 1979–1989). 1. vyd. Překlad Bronislava Müllerová. Brno: Doplněk, 1999.  
87 Rozhovor s Nathalie Roussarie, dlouholetou tajemnicí Asociace Jana Husa. (18. 12. 2005, Paříž) 
88 HERMANN Tomáš, Případ Derrida, Francouzi na filozofických bytových seminářích 80. let, Dějiny 
a současnost, č. 2 / 2008, s. 38–39. 
89 Citace in DIENSTBIER, Jiří. Snění o Evropě, politický esej. Praha: Lidové noviny, 1990, s. 79. 
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a tím připomněla rozdělení kontinentu, ale především stála na počátku nového 

opozičního myšlení, které bylo koncipováno zejména jako myšlení celoevropské, jehož 

hlavní hodnoty přesahují ideologické rozdělení kontinentu. Hlavním představitelem 

tohoto postoje byl Jan Patočka, jeden z hlavních mluvčích a inspirátorů Charty 77, 

který považoval lidská práva za soubor hodnot, jež přesahují státní rozměr. Patočka 

se domnívá, že kdyby se role západních států zredukovala pouze na to, že by zajišťovaly 

čím dál technokratičtější řízení společností, udržovaly v chodu volný trh a k velkému 

potěšení Evropanů chránily výdobytky technického věku, tak by samotná idea Evropy 

ztratila svůj smysl. Opoziční myšlení se rozvíjelo všude ve střední Evropě, ale vzájemně 

se odlišovalo kontexty v jednotlivých zemích. Například Solidarność byla masovým 

hnutím, zatímco Charta 77 měla na konci 80. let pouhých 1 800 signatářů. Všechna tato 

opoziční hnutí si ale uvědomovala stagnaci systémů sovětského typu a závažnou 

sociální a ekonomickou krizi, ve které se tyto systémy nacházely. Signatářům Charty 77 

nešlo o svržení režimu a zvrácení sociopolitického systému, ale o navázání na hodnoty, 

které byly považovány za evropské: lidská práva a permanentní sebereflexe. 

 

Není lehké vymezit, do jaké míry se idea Evropy, tak jak ji chápal Patočka, 

promítala do způsobu myšlení disidentů. Je nepopiratelné, že iniciativa Charty 77 

probudila v části veřejnosti vědomí příslušnosti k Evropě, a dokonce i touhu 

(i když nesmělou) po evropském znovusjednocení. Tato touha byla potvrzena o pár let 

později v Pražské výzvě sepsané v červenci 1985 a podepsané 44 signatáři Charty 77. 

Tento otevřený dopis byl adresován účastníkům mezinárodní mírové konference konané 

v Amsterodamu. Autoři Pražské výzvy požadovali sjednocení Evropy a ustavení 

politického uskupení suverénních a nezávislých států na evropském kontinentu. 

Kromě toho autoři výzvy považovali Závěrečný akt z Helsinek za vhodný rámec, 

ve kterém by se mohla sjednocená a demokratická Evropa utvářet.90 

  

Ve svých výzvách ukázali disidenti ostatním Evropanům, že existuje i jiné 

Československo než to, které představuje Husák a jeho vláda. Západoevropské země 

(zejména Rakousko Bruna Kreiského, Švédsko a později také Mitterrandova Francie) 

si uvědomovaly, že existuje část populace na východě, která sdílí stejné zájmy 

a hodnoty jako Evropská společenství. Disidentské hnutí se odvolávalo na evropské 

                                                 
90 SKILLING, Gordon H. Charta 77 v mezinárodních souvislostech. In: Charta 77 očima současníků: 
Po dvaceti letech, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha, 1997, s. 315–325. 
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hodnoty, na nadřazenost etiky politice, na respektování lidských práv, a to v protikladu 

k hodnotám sovětského systému a k Sovětskému svazu jako mimoevropské mocnosti. 

Evropská otázka tedy byla koncipována jako hodnota, která přesahuje rozdělení 

kontinentu. Jako taková se pak stala součástí diskurzu hned z počátku devadesátých let 

jako „návrat do Evropy“, když se k moci dostali bývalí disidenti. 

 

 

*** 

 

Jak jsme již předesílali, nepokoušeli jsme se v této kapitole historiograficky 

zmapovat všechny události sledovaného období, ani podat historický výklad o tom, 

jak podléhala československá politika Sovětskému svazu během studené války. 

Zajímalo nás naopak, jak se to projevilo na diskurzu a zda to nabízí klíč k pochopení 

některých dlouhodobých konstant, jako kupříkladu toho, že Francie, byť cenzurou 

okleštěná, zůstává v povědomí jako kulturní reference. Po letech popření dědictví 

česko-francouzských vztahů a významu Francie pro Československo tak najednou 

mohla být nástrojem legitimizace obnovené spolupráce (normalizace navenek) 

a součástí diskurzu o přátelství mezi českým a francouzským lidem, jako kdyby tato 

vazba nebyla nikdy zpochybněna. Shrneme-li dané období, analýza těchto historických 

úseků a sledu událostí nabízí dva paralelní česko-francouzské diskurzy: jeden oficiální, 

kde jsou aktéry představitelé komunistického režimu, kteří operují v kontextu 

oficiálních bilaterálních vztahů, a druhý diskurz, jehož aktéry jsou intelektuálové z řad 

disentu a exilu, kteří operují mimo oficiální kontext, ale přesto do něj zasahují 

a ovlivňují ho, jak je nejlépe vidět u Mitterrandovy snídaně. Nabízí se také zajímavý 

náhled na další prolínání se evropské otázky v česko-francouzských vztazích. Téma 

Evropy totiž využívají v diskurzu jak představitelé režimu, tak disentu, 

a instrumentalizují ji každý jinak. Pro představitele režimu je Evropa společným 

mírovým prostorem, kde existují dva ideologicky rozdílné bloky. Pro ty druhé jsou to 

lidská práva a společné hodnoty, které rozdělení Evropy přesahují. A právě proto obraz 

Mitterrandovy Francie jako ochránkyně lidských práv a jako zastánkyně „evropské 

Evropy“ rezonoval na druhé straně železné opony těsně před jejím pádem i po něm, 

kdy se z bývalých disidentů staly nové politické elity.  
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4. Rozvzpomínání 
 
„Spojení Čech a Francie je zcela přirozené, jde o svazek pramenící z dějin a duše 

obou národů.“ 
Václav Havel1 

„Po něco více než půlstoletí od Mnichova, po méně než roce od návratu svobody 

do Československa, proč opět pevně nespojit osudy našich dvou zemí?“  

François Mitterrand2  

 

V předchozích částech jsme se věnovali období před rokem 1989, abychom tak 

bilaterální vztahy nejen zasadili do historické perspektivy, ale také ukázali, jakým 

způsobem byly vytvářeny a instrumentalizovány představy, vzpomínky a klíčové 

události. V následující kapitole se budeme zabývat tím, jak se na ně navázalo po pádu 

železné opony. Jak se bilaterální vztahy, které měly tak mimořádně bohatou historii, 

že Československo částečně vděčilo Francii za svou existenci (a částečně i za svůj 

zánik), a jež měly za sebou čtyřicetiletý útlum, znovu utvářely v podmínkách po roce 

1989? Na základě jakých prostředků, jakých nedorozumění, jaké zátěže z minulosti 

a jakých nových ambicí? A jak se tyto vztahy proměnily v důsledku prohloubení 

procesu evropské integrace a procesu rozšíření? 

 

Prohloubení evropské integrace od počátku devadesátých let, spojené zejména 

s Maastrichtskou smlouvou, posílilo komplexitu organizace vlády v evropském 

prostoru, která probíhá na několika úrovních a do níž zasahuje značné množství aktérů.3 

Je tedy namístě otázka, jaký prostor bilaterální diplomacie v tak komplexním systému 

zaujímá a v jakých oblastech spolupráce ji lze využít – politické, kulturní (a vědecké), 

ekonomické. Proto budeme v následující kapitole věnovat pozornost spolupráci právě 

                                                 
1 Proslov přednesený na kolokviu Paříž–Praha: Intelektuálové v Evropě 9. 12. 1993 in Paris-Prague, 
Intellectuels en Europe, Cahiers de la Štěpánská, Institut français de Prague 1994, s. 23. 
2 Proslov přednesený před československým Federálním shromážděním 13. září 1990, zdroj: 
http://discours.vie-publique.fr/notices/907019800.html, staženo 20. 5. 2011.   
3 Naším cílem zde není zabývat se širokou problematikou víceúrovňového vládnutí (multilevel 
governance). K teorii nebo spíše přístupu multilevel governance viz např. FIALA, Petr, 
STRMISKA, Maxmilián.Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. In: Fiala, Petr – 
Strmiska, Maxmilián. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Vyd. 1. Brno: ISPO a CDK, 2005, 
s. 5–6, a HOOGHE, Liesbet, MARKS, Gary. Multi-level governance and European integration. Lanham, 
MD: Rowman, c2001, 251. 
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v těchto třech oblastech. Stejně tak nastolila otázku prostoru pro bilaterální vztahy 

perspektiva rozšíření, kterou symbolizoval „návrat do Evropy“. To, jakou roli přikládali 

bilaterálním relacím tvůrci polistopadové zahraniční politiky, dokládá následující 

úryvek z projevu, jejž pronesl Václav Havel v listopadu 1990 v Paříži na Konferenci 

o bezpečnosti a spolupráci v Evropě: „Vývoj posledních měsíců ukazuje, že důležitou 

komponentou nově se utvářející Evropy bude zřejmě i síť bilaterálních smluv mezi 

jednotlivými státy, takových smluv, jaké byly nedávno uzavřeny nebo jaké se připravují 

mezi Sovětským svazem, Německem, Polskem, Československem a dalšími zeměmi. 

Čím více takovýchto obsáhlých a novým poměrům odpovídajících smluv bude uzavřeno, 

tím snadněji se budou vytvářet různé smluvní svazky multilaterální, které se budou moci 

o tyto dvoustranné smlouvy opřít jako o svůj základ.“4 V roce 1990 tedy panovalo 

přesvědčení, že dobré bilaterální vztahy jsou faktorem, který posiluje multilaterální 

rámec, a mohou být strategickou kartou v budoucím evropském uspořádání. 

 

Středem našeho zájmu je období začínající rokem 1989, třebaže jeho předehrou 

byl již zmíněný rok 1988, spojený s návštěvami Rolanda Dumase a Françoise 

Mitterranda, které daly nový impulz k navázání politických vztahů. O snídani 

s disidenty na francouzském velvyslanectví již byla řeč. V této kapitole se budeme 

věnovat česko-francouzským vztahům až do roku 1995, kdy Česká republika podala 

žádost o členství v Evropské unii. Zasadíme vývoj témat v česko-francouzských 

vztazích do kontextu a využijeme data z rozhovorů s některými aktéry, kteří se za tímto 

obdobím zpětně ohlédli. Budeme sledovat, jaká byla úroveň politického zájmu o Francii 

a jak se čeští a francouzští aktéři zároveň s obtížemi projektovali do společné 

budoucnosti v Evropě a na mezinárodní scéně a konečně také jak se jejich představy 

od sebe lišily. V neposlední řadě se zaměříme na pronikání evropských témat 

do bilaterálního diskurzu.  

 

                                                 
4 HAVEL,V. Proslov na Summitu KBSE 19. 11.1990 – Paříž, HAVEL, V. Projevy z let 1990–1992: Letní 
přemítání. Spisy/6. 1. vyd. Praha: Torst, 1999, s. 302–310. 
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4.1 Návrat do Evropy 

Polistopadovým česko-francouzským „rozvzpomínáním“, použijeme-li titul 

inscenace podle Hrabalova románu5, máme na mysli opakující se, vracející 

se vzpomínání – na Evropu, na obdiv a sympatie k Francii. Vzpomínání zároveň 

ukazuje, jak se mění náš vztah k tomu, co už nemůžeme změnit. Vznikají tak nové 

ideje. Události v Evropě na podzim roku 1989 a sametová revoluce byly počátkem 

vzájemné fascinace a obrovského zájmu o střední a východní Evropu ze strany Francie. 

Transformace bývalé východní Evropy dala také příležitost ke změně paradigmatu, 

k ustavení nových vztahů mezi západními zeměmi a novými demokratickými režimy 

a otevřela jejich cestu do Evropské unie. Heslo „návrat do Evropy“, bylo pro některé 

výrazem skutečných aspirací postkomunistických zemí střední a východní Evropy, 

morálním zadostiučiněním, symbolem znovusjednocení Evropy, pro jiné 

instrumentalizovaným sloganem zjednodušujícím komplexní realitu. Návrat do Evropy 

byl snahou, jak politických aktérů, tak pozorovatelů, spojit proces transformace 

a evropské integrace a někdy dokonce byl ztotožňován s europeizací.6 Naše perspektiva 

je v tomto smyslu jiná. Vezmeme-li v úvahu, že návrat do Evropy je diskurzivní 

konstrukce, můžeme na jejím vývoji sledovat, jak se postupně všeobecný depolitizující 

konsenzus o integraci do západních struktur proměnil v politickou debatu a zdrojem 

využívaným v diskurzu až po to, kdy se aktéři začali v klíčových momentech 

vymezovat proti němu.  

 

Zároveň v sobě návrat do Evropy nese otázku znovunalezené identity střední 

Evropy jako duchovního a politického prostoru, který patří kulturně k Západu. Západ 

hlavně a především ztělesňovaly Spojené státy americké a Evropská společenství, 

jejichž zakládajícím členem byla i Francie. Jak uvedl Petr Pithart: „Musíte vycházet 

z toho, že polistopadové Československo bylo fascinované Amerikou v míře, kterou 

nikdo nečekal. Prezident měl a má k Americe velké sympatie. Francie prostě nebyla 

v prvním plánu a tady taky ubylo dramaticky lidí po válce, kteří by na ty vysoce 

nadstandardní předválečné vztahy navázali.“7 Ačkoliv se vztahy s USA nezabýváme 

                                                 
5 Inscenace Divadla Husa na provázku podle románu B. Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále, 
scénář Ivo Krobot a Petr Oslzlý. 
6 NEUMAYER, Laure. L’enjeu européen dans les transformations postcommunistes, Paris: Belin, 2006, 
cit. s. 8. 
7 Rozhovor s Petrem Pithartem, 20. 6. 2006, Praha. 
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a nespadá to do rozsahu naší analýzy, je důležité podtrhnout, že výše uvedený kladný 

vztah k USA souvisel s masivní podporou, kterou Spojené státy vyjadřovaly disidentům 

před pádem železné opony, zatímco západní Evropa byla k jaltskému rozdělení 

tolerantnější. Obecně byla uznávána myšlenka, že ze všech západních zemí se právě 

USA nejvíce zasloužily o pád komunismu ve východní Evropě. I když Francie v tomto 

smyslu určitou podporu vyjadřovala – Paříž ostatně byla jedním z center exilu 

a vycházelo zde Svědectví, kromě toho Francie byla považována za kolébku lidských 

práv. A lidská práva byla jedním z témat polistopadové zahraniční politiky, jejímiž 

nositeli byli bývalí disidenti. Česká polistopadová zahraniční politika se nicméně 

na Francii specificky neorientovala. Mezi politickými představiteli bylo jen málo těch 

frankofonních nebo frankofilních (Jiří Dienstbier, Pavel Rychetský, Petr Pithart /sám 

sebe považuje za anglofila, jak je uvedeno v metodologické části práce/, Pavel Tigrid,8 

poradce Jiřího Dienstbiera a posléze velvyslanec ve Francii Jaroslav Šedivý, bývalý 

ministr zahraničí a mluvčí charty 77 Jiří Hájek, jenž byl v letech 1990–1992 poradcem 

Alexandra Dubčeka). Havel, který měl ve Francii ohlas (jeho díla od roku 1990, 1991 

vydávaly edice l´Aube, Points Essais, Calman Lévy), sám frankofonní nebyl 

a ani neměl na Francii žádné vazby.9 Nicméně jeho zahraničním poradcem a důležitým 

prostředníkem pro vztahy s Francií byl v letech 1990–1992 francouzský politolog 

narozený v Praze Jacques Rupnik. V každém případě si Havel podle svědectví všech 

zúčastněných se svým francouzským protějškem dobře rozuměl a k Francii cítil obdiv. 

„Francie má ohromný smysl pro všechny symboly státnosti,“ takový byl jeho postřeh 

z první státní návštěvy Paříže.10  

 

4.2 Občanské fórum 

Období bezprostředně po pádu komunistického režimu až do druhých voleb 

v roce 1992 bylo poznamenáno nejistotou a neurčitostí jak politických, 

tak ekonomických struktur (včetně způsobu privatizace), třebaže vnější pozorovatelé 

měli tendenci interpretovat vývoj událostí jako lineární a předem jasný. Sametová 

revoluce byla vedena decentralizovanou, naprosto heterogenní a zároveň jedinečnou 

                                                 
8 P. Tigrid byl ministrem kultury v letech 1994–1996. 
9 GRÉMION, Pierre. Une chronique de la réception française de la Charte 77. In: La nouvelle 
Alternative, vol. 22, no. 72/73,2007, s. 119–127, str. 124. 
10 Hovory z Lán. 25. března 1990. Audiozáznam. Knihovna Václava Havla. http://vaclavhavel-library.org. 
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strukturou bez hierarchie a bez jakékoliv připravenosti na převzetí moci: Občanským 

fórem, přesněji řečeno Koordinačním centrem Občanského fóra.11 (Na Slovensku 

pak vedla sametovou revoluci Veřejnost proti násilí.) A tato jedinečná struktura 

směřovala k volbám, které se konaly v červnu 1990 a z nichž Občanské fórum vyšlo 

jako vítěz nad Komunistickou stranou a několika novými stranami. Občanské fórum 

tvořila skupina okolo bývalých disidentů, jichž bylo relativně málo ve srovnání 

s hnutím, jakým byla polská Solidarita, a které spojovala opozice vůči normalizaci. 

Byli mezi nimi bývalí komunisté z dob před pražským jarem, katolíci, intelektuálové, 

umělci, filologové, novináři, historici, právníci, vědci, podstatně méně orientovaní 

na ekonomické otázky. Tito aktéři byli do velké míry ovlivnění názory a představami 

vytvořenými před rokem 1989.12 Tyto představy spočívaly na principu etiky a měly se 

vztahovat i na mezinárodní vztahy, avšak více odpovídaly Evropě rozdělené 

než Evropě, která rozdělená být přestala. V prosinci 1989 se Václav Havel stal 

prezidentem republiky a řada bývalých disidentů zasedla ve vládě a v důležitých 

ústavních funkcích. Co se týče kontaktů Koordinačního centra Občanského fóra 

se zahraničím, nelze říci, že by hrála konkrétně Francie nějakou významnější roli, první 

veřejná prohlášení nového federálního ministra zahraničích věcí Jiřího Dienstbiera 

se týkala Sovětského svazu a Varšavské smlouvy.13 Na druhou stranu také 

v Občanském fóru stáli zpočátku neoliberální ekonomové, kteří nebyli ani disidenty 

ani se opravdu nekompromitovali za bývalého režimu a patřili k takzvané „šedé 

zóně.“14 Na rozdíl od disidentů žili v konformitě s režimem a zaujímali místa 

výzkumných pracovníků na ekonomických institutech. Hlavním představitelem této 

skupiny byl Václav Klaus, který od osmdesátých let organizoval semináře o současných 

ekonomických teoriích. Účastníci takových seminářů (Karel Dyba, Ivan Kočárník, 

Tomáš Ježek, Josef Tošovský a další) se stali v devadesátých letech hlavními 

protagonisty ekonomické reformy. Jejich vidění politiky bylo filtrované ekonomickým 

rozměrem a názory, že je třeba směřovat ke standardizaci (abychom nemuseli říct 

                                                 
11 SUK, Jiří. Občanské Fórum, Listopad–prosinec 1989. Svazek 2. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 
1998. 328 s.  
12 DUPRÉ LA TOUR , Nathanaël. Trois porte-parole de la Charte 77 face au retour à l’Europe, 
La Nouvelle Alternative, vol. 22, no. 72–73, mars–juin 2007, s. 167, a DIENSTBIER, Jiří. Snění 
o Evropě: politický esej. Praha: Lidové noviny, 1990, 154 s. 
13 SUK, Jiří, ref., s. 239. 
14 ŠIKLOVÁ, Jiřina. The Gray Zone and the Future of Dissent in Czechoslovakia. Social Research, 
zvláštní vydání, „East Europe: Where from, where to?“, Vol. 57, n°2, 1990, s. 347–363. 
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k normalizaci) a k ekonomicky a politicky liberální demokracii. Zároveň jim legitimitu 

dodávalo jejich postavení „expertů“.15  

 

4.3 Zahraniční politika všech azimutů 

Stejná nedeterminovanost platila pro zahraniční politiku, kterou však bylo třeba 

velmi rychle definovat. Zahraniční politika byla formulována především ministrem 

zahraničí Jiřím Dienstbierem a zejména pak Václavem Havlem, který navzdory 

ústavnímu vymezení role prezidenta v zahraniční politice – podepisování 

mezinárodních smluv a reprezentování země navenek – dokázal podstatně rozšířit svůj 

manévrovací prostor, mimo jiné díky své výjimečné reputaci v západní Evropě 

a ve světě. Co se týče vytváření zahraniční politiky, legislativní moc byla vůči exekutivě 

odsunuta do pozadí, v prvním období byly kontakty poslanců se zahraničními 

institucemi velmi omezené. Iniciativy a kompetence poslanců v zahraničním 

parlamentním výboru, který se postupně stal jedním z nejprestižnějších16, 

byly na počátku devadesátých let také značně omezené.17 Pilířem této zahraniční 

politiky byl důraz na lidská práva a občanskou společnost, a proto se také její tvůrci 

zasazovali o přijetí Československa do Rady Evropy18 a doufali ve vytvoření 

bezpečnostního systému vycházejícího z helsinského procesu a z činnosti Organizace 

pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)19, v níž mělo stabilní demokratické 

Československo a střední Evropa hrát důležitou roli. Symbolem tohoto etického 

přístupu k zahraniční politice byla například jmenování prvních polistopadových 

velvyslanců, u nichž vůbec nerozhodovaly diplomatické zkušenosti, ale jejich etický 

kapitál a osobnostní rozměr. Československo po roce 1989 se pozitivně identifikovalo 

se západními demokraciemi a negativně se vymezovalo vůči komunismu a Sovětskému 

svazu. Zásadním faktorem, jakýmsi startovním bodem, byl proto vztah k Sovětskému 

svazu, vzhledem k tomu, že na území Československa bylo 270 tisíc sovětských 

                                                 
15 HADJIISKY, Magdaléna. Občanská demokratická strana a prosazení stranickosti v české demokracii 
devadesátých let. Sociologicky časopis / Czech Sociological Review, 2011, Vol. 47, No. 1, s. 89–114, 
a HADJIISKY, Magdaléna. La fin du Forum civique et la naissance du Parti civique démocratique. 
Documents de travail du CEFRES, n°6, 1996. 
16 BROKL, L. (eds.) Poslanci, senátoři a vstup České republiky do Evropské unie, Sborník referátů 
ze semináře konaného v PSP ČR dne 2. 5. 2001. 
17 Parlamentní výbor pro evropskou integraci byl ustaven až v posledních létech, která bezprostředně 
předcházela vstupu České republiky do EU. 
18 Československo bylo první postkomunistickou zemí, která byla do Rady Evropy přijata. 
19 Rozhovor s Jiřím Dienstbierem, 4. 10. 2006, Praha. 
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okupačních vojáků, což se vylučovalo s opět nabytou svobodou a nezávislou zahraniční 

politikou. „Zbavení Československa Sovětské armády“ bylo vůbec prvním úkolem, 

do kterého se nový federální ministr zahraničí Jiří Dienstbier a jeho poradce Jaroslav 

Šedivý pustili.20 S tím bylo spojeno i vystoupení Československa z Varšavské smlouvy, 

jíž zrovna Československo předsedalo, a z RVHP. Kromě intenzivních bilaterálních 

jednání se Sovětským svazem o odchodu okupačního vojska bylo nezbytnou prioritou 

zahraniční politiky získat zahraniční spojence, kteří by tyto kroky podpořili 

a byli protiváhou v jednání se Sověty.  

 

Vyvstaly i další zásadní úkoly: usmíření s Německem, které bylo v té době 

zaměstnáno svým vlastním sjednocením vyhlášeným v říjnu 1990, a německá otázka21, 

dále pak vztahy mezi státy v Evropě, která ještě nebyla sjednocena, ale už nebyla 

ani rozdělena, a vztahy vůči západnímu světu v čele se Spojenými státy americkými. 

Snaha o navázání zvláštních privilegovaných vztahů s USA se promítla např. v zapojení 

československé protichemické jednotky do řešení krize v Perském zálivu v roce 1990, 

ale také do výběru diplomatů. USA nebyly jen západní mocností. Byly tou 

nejdůležitější západní mocností, a vztahy s nimi vyrovnávaly vztahy s Evropou. 

Porevoluční zahraniční politika by se dala shrnout gaullistickým heslem „všech 

azimutů“, multilateralizací zahraniční politiky s důrazem na otázky bezpečnosti, 

lidských práv i ekonomické spolupráce. Pro posílení vztahů s Francií existovaly vhodné 

podmínky i v tom smyslu, že po letech izolace dychtili Češi po všem, co přicházelo 

ze západu.22 V symbolické fázi listopadu 1989 metafora návratu do Evropy znamenala, 

jak už jsme zmínili, identifikaci se západními hodnotami (západoevropskými 

a severoamerickými) a tato orientace na Západ se mohla opřít o struktury, na kterých 

byla postavena moderní česká identita. V další fázi se pak z intelektuálního konceptu 

stal koncept politický a Československo se vymezilo jako stabilní země střední Evropy 

ve srovnání s východem. Tomu odpovídalo založení Visegrádské čtyřky anebo také 

Středoevropská iniciativa. Neznamenalo to ale okamžité stanovení cíle vstoupit 

                                                 
20 ŠEDIVÝ, Jaroslav. Černínský palác v roce nula: ze zákulisí polistopadové zahraniční politiky. Vyd. 1. 
Praha: Ivo Železný, 1997. Jiří Šedivý The pull-out of Soviet troops from Czechoslovakia´, Perspectives, 
no.2, IIR Prague, winter 93/94, s. 21–37.  
21 Havlova první zahraniční cesta po revoluci vedla tři dny po jeho zvolení do prezidentského úřadu 
do Mnichova a do Berlína. V roce 1992 byla podepsána česko-německá smlouva o přátelství a v roce 
1997 česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucnosti. 
22 Rozhovor s M. E. Ducreux, 20. 2. 2006, Paříž a Rozhovor s Jeanem Gueguinou, 7. 3. 2006, Paříž. 
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do NATO a Evropských společenství, i když premiér Marián Čalfa ve svém dopise 

adresovaném Jacquesu Delorsovi vyjádřil zájem Československa se do Evropských 

společenství integrovat.23  

 

Ostatně i disidentská helsinská koncepce se postupně proměnila a z politiky 

všech azimutů se zaměřila na Západ a na výrazné ekonomické výhody uvolnění 

obchodu, pohybu kapitálu, pracovních sil, přizpůsobování hospodářského a obchodního 

práva, které přináší nejintegrovanější evropská instituce – Evropská společenství. 

Co se týče nových bezpečnostních záruk v Evropě, vedle nové dynamiky helsinského 

procesu a KBSE vyvstalo NATO a odpovídající zahraniční vazby na severoamerický 

kontinent jako nejadekvátnější systém garancí po zániku Varšavské smlouvy.24 Obě dvě 

skupiny polistopadových elit měly společné, že nevzešly s bývalých komunistických 

elit, a obě vznikly nikoliv jako organizované skupiny, ale coby neformální, generačně 

i politicky heterogenní uskupení, která existovala jako opozice ještě před pádem režimu. 

Obě skupiny měly také výrazné představitele. Pro obě se evropská otázka stala 

společným faktorem legitimity nových elit, jejichž hlavním deklarovaným cílem bylo 

vstoupit do mezinárodních organizací jakožto nezávislé a suverénní státy, 

a obě interpretovaly návrat do Evropy „autoritativním“ způsobem. Představy o tom, 

jak by měla integrace vypadat, se u obou skupin postupně odlišovaly a vyjasňovaly, 

s tím, jak byly formulovány priority zahraniční politiky. Nikoliv úvahami o zahraniční 

politice, ale pragmatickými ohledy na ekonomické zájmy dospěli ekonomové k názoru, 

že je nutné upřednostnit vztahy s USA, stát se členy OECD a udržovat pragmatické 

vztahy s ostatními evropskými zeměmi. 

 

4.4 Francie: lost in transition 

Návrat do Evropy byl koncipován i jako návrat ztraceného syna požadujícího 

odškodnění za způsobená historická traumata a pochopení ze strany západoevropských 

zemí. V tomto smyslu byl převzat argument, který použil Kundera ve svém slavném 

                                                 
23 Rozhovor s Jaroslavem Šedivým, 5. 10. 2006, Praha. 
24 ŠEDIVÝ, Jaroslav. From dreaming to reality: Czechoslovak foreign policy after 1989´, Perspectives, 
no. 4, IIR Prague, winter 1994/1995, s. 61–71. 
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článku o uneseném Západu.25 Třebaže toto chápání do jisté míry rezonovalo na Západě, 

včetně určitého pocitu viny, v bilaterálních vztazích bylo konfrontováno i s jinými 

představami. Na francouzské straně existovala určitá zaskočenost vůči změnám 

probíhajícím ve střední a východní Evropě, a nejen u politických představitelů, 

ale i v rámci veřejného mínění zvyklého na bipolární uspořádání převládal pocit, 

že se vše děje nějak rychle a ve prospěch Německa26; zesilovaly tak obavy z narušení 

rovnováhy uprostřed Evropy a z izolace Sovětského svazu.27 Na bilaterální úrovni 

se tyto obavy kloubily se snahou znovu objevit, rozvzpomenout se na společnou 

minulost česko-francouzských vztahů, zejména tu prvorepublikovou, a znovu navázat 

spolupráci ve všech oblastech.28 Tato minulost, dávná i blízká, byla vysoce oceňována, 

i když je známým faktem, že Francie zahrnula do své zahraniční politiky disidenty 

až velmi pozdě, ve srovnání např. s Američany.29 Mitterrand často zdůrazňoval, 

že byl prvním a jediným západním státníkem, jenž přijal na slavné snídani 

v Buquoyském paláci skupinku disidentů v roce 1988.  

 

Změna paradigmatu se odrazila na diskurzu o vztazích k Francii, ne však 

zpochybněním tradičního přátelství mezi oběma zeměmi, ale zdůrazněním čtyřicetileté 

odmlky, „přechodu přes poušť“, kdy strážci česko-francouzské paměti byli ti, jež pojila 

opozice vůči režimu a kteří se shodou okolností ocitli po pádu komunismu v roli 

rozhodujících politiků. To ostatně dosvědčuje i důraz kladený na české straně zejména 

na Mitterrandovu snídani s disidenty a podstatně méně na jeho setkání při stejné 

návštěvě s Husákem, Jakešem a Štrougalem. Už vůbec se pak nikde nezmiňuje fakt, 

že Mitterrand navštívil Prahu už v roce 1967 a setkal se dlouze s Antonínem Novotným. 

Je například zajímavé, že sám Mitterrand při příležitosti inaugurace Francouzského 

institutu v prosinci 1993, kdy byla slavná snídaně symbolicky reprodukována, svou 

dávnou cestu do Prahy nezmínil: „Je to jen pár let, co znám Prahu. Přijel jsem sem 

poprvé během těžkých let a dnes je příležitost oslavit s prezidentem Havlem tuto 
                                                 
25 KUNDERA, Milan. Occident kidnappé ou la Tragédie de l´Europe centrale, Le Débat, No 27, listopad 
1983, str. 4–22. Srovnej s JANYSKA Petr.L'Europe retrouvée: entre Prague, Paris et Bruxelles: 
přednáška v Lille 10. 12. 2003. La Tour-d'Aigues: Éd. de l'Aube, 2004. 
26 K německé otázce a postoji Mitterranda k německému sjednocení viz VERNET, Daniel. Mitterrand, 
l´Europe et la réunification allemande, Politique étrangère, 1/2003, str. 165–179. 
27 COHEN, Samy. Mitterrand et la sortie de la guerre froide. Paris: PUF, 1998. 
28 Rozhovor s Antoinem Marèsem, 8. 1. 2012, Praha. Po pádu železné opony vyslalo francouzské 
ministerstvo zahraničí hned několik francouzských expertů na střední Evropu, aby zmapovali situaci 
a možnosti česko-francouzské spolupráce. 
29 Rozhovor s Jiřím Dienstbierem, 4. 10. 2006. 
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společnou vzpomínku.“30 Téma, které však začalo okamžitě po pádu opony dominovat 

diskurzu, byla Evropa a otázky jejího nového uspořádání. Při své první zahraniční cestě 

do Paříže v březnu 1990 poznamenal Václav Havel: „Zrychlený běh dějin bude 

příležitostí k pravděpodobně intenzivním rozhovorům pokrývajícím mnohem širší pole, 

než jsou jen bilaterální vztahy.“ A po rozhovorech s Mitterrandem, premiérem 

Michelem Rocardem a ministrem zahraničí Dumasem v březnu 1990 prohlásil Havel 

při své návštěvě Paříže, že Francie a Československo „mají téměř identické názory 

na evropské perspektivy,“31 zejména co se týče otázky německého sjednocení.32 

Jak dodal tehdejší poradce Alexandr Vondra, mezi oběma prezidenty „existuje duševní 

spřízněnost, oba dva jsou humanisté a mají širokou vizi mezinárodní politiky. (...) 

Je mezi nimi ale také hluboký rozdíl, a to ten, že Václav Havel není straník.“33  

 

Tento zajímavý postřeh odhaluje další prvek, který hraje v česko-francouzských 

vztazích důležitou roli, a sice odlišné chápání významu stran a stranického uspořádání, 

ať už jde o Havlovu vizi „apolitické politiky“ či Klausovo přesvědčení o politických 

stranách zprostředkujících zájmy, jež se po rozpadu Občanského fóra prosadilo. 

Jak v následujících kapitolách později ještě ukážeme, byly to především 

sociálnědemokratické vlády, které si s francouzskými vládami (pravicovými 

i levicovými) rozuměly lépe. „Problém je, že existuje určitý posun v chápání 

politického spektra a politiky jako takové. Přeskupování politických stran a rozdělování 

ministerských křesel ve Francii je například nepochopitelné pro české poměry. 

Na rozdíl od nás či Německa, kde mají strany pevnou strukturu, ve Francii fungují spíše 

politické kluby se spoustou podskupin (jako kdysi jakobíni či girondisté apod.) 

než strany s ústřední myšlenkou. Důležitá je rovněž role jedinců,“ jak nám sdělil jeden 

z našich respondentů.34 Nabízí se proto také úvaha, zda v bilaterálních vztazích 

vytvářených aktéry nezáleží rovněž na předpokladu, že existuje příznivé diskurzivní 

prostředí. Havlův proevropský diskurz, který o spojenectví s Francií stál, se dokázal 

prosadit, zatímco euroskeptický diskurz Václava Klause už nikoliv. 

 

                                                 
30 Projev u příležitosti inaugurace Francouzského institutu, 9. 12. 1993. 
31 Článek „Havel le confédéré“, Le Monde. 21. března 1990. 
32 Le Monde. 19. 3. 1990. 
33 Idem. 
34 Rozhovor s Janem Czerným, 13. 10. 2011, Paříž. 
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Stejně tak jako k ostatním západním zemím, i k Francii se upíraly naděje, 

že podpoří urychlení reforem a přechod k demokracii a tržnímu hospodářství a stvrdí 

tak novou demokratickou identitu. Francie byla vnímána jako významná 

západoevropská země, důležitý hráč Evropských společenství (ES). Země, 

která je zdrojem inspirace i možností „vybalancovat naši dosavadní středoevropskou 

orientaci“.35 Za zmínku stojí také projev, který pronesl francouzský prezident 

před Federálním shromážděním 13. září 1990 při své dvoudenní návštěvě 

Československa. Prezident připomněl Mnichov, ale také své antimnichovanství, vzdal 

čest předsedovi shromáždění Alexandru Dubčekovi a pražskému jaru (vůči jehož 

ideovému pokračování se ale polistopadové elity v čele s Václavem Havlem 

distancovaly) a vyjádřil obdiv „těm, kteří po celá léta odmítali umlčet své svědomí“.36 

Zejména pak ale přislíbil jménem Francie, že bude stát po boku Československa 

při opětovném budování právního státu a zdravého hospodářství. A stejně jako 

v projevu před Evropským parlamentem v říjnu roku 198837, volal po společné cestě 

budoucnosti Evropy. Jasně ale naznačil, že tato evropská perspektiva netkví pouze 

v rozšíření již existujících institucí, ale je třeba vytvářet instituce nové, celoevropské.  

 

Paralelně s tím, jak probíhala první expertní jednání s ES a bylo čím dál více 

jasné, že Československo chápe uzavření asociačních dohod jako předstupeň plného 

členství, vyjadřovala Francie nejzřetelněji svoji zdrženlivost. Asociační dohoda byla 

podepsána 16. prosince 1991. Připomeňme, že se Francie jako jediná země postavila 

proti principu asymetrie38 v dohodách o přidružení k Evropským společenstvím a proti 

tomu, aby zmíněné dohody automaticky vedly k členství postkomunistických zemí. 

Jaká tedy panovala shoda ohledně společných cílů a vzájemného porozumění? 

 

                                                 
35 HAVEL, Václav. Hovory z Lán. 19. 3. a 25. 3. 1990, audiozáznam, digitální archiv Knihovny Václava 
Havla. Dostupné z www.vaclavhavel-library.org.   
36 Proslov F. Mitterranda 13. 9. 1990 před československým Federálním shromážděním, zdroj: 
http://lesdiscours.vie-publique.fr/pdf/907019800.pdf (staženo 1. 10. 2011). 
37 Francie tehdy vykonávala předsednictví Evropské rady. 
38 Princip asymetrie měl umožňovat přidruženým zemím postupnou adaptaci na konkurenční tlaky z EU. 
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4.5 Smlouva o porozumění a přátelství mezi Francouzskou 
 republikou a Českou a Slovenskou Federativní Republikou 

Při setkání Mitterranda s Havlem v březnu roku 1991 se český prezident svěřil 

svému francouzskému protějšku, že by měl zájem o uzavření Smlouvy o porozumění 

a přátelství. Za touto myšlenkou stál ministr zahraničních věcí Jiří Dienstbier. Ten sám 

přednesl konkrétní návrh francouzskému ministrovi zahraničí Rolandu Dumasovi 

při své návštěvě Paříže v květnu 1991. Jeho cílem bylo navrhnout spíše deklaratorní 

bilaterální smlouvy několika zemím (Francii, Velké Británii, Německu, Maďarsku, 

Polsku, Itálii, a dokonce Sovětskému svazu)39 a vytvořit tak systém smluv, který by se 

opíral o Západoevropskou unii. Tato iniciativa byla motivována bezpečnostní situací 

ve střední a východní Evropě. Někteří z vyjednavačů dokonce sami uznávali40, 

že taková bilaterální smlouva je v současném světě, kde převažuje multilateralismus, 

zastaralá. Navíc NATO zaručovalo evropskou bezpečnost a Evropská společenství 

počítala v Maastrichtské smlouvě se zavedením společné zahraniční a bezpečnostní 

politiky a s tím, že bezpečnostní otázky již nebudou řešeny na bilaterální úrovni. 

Nicméně tato smlouva, podepsaná v říjnu roku 1991, měla symbolický význam. 

Obsahovala totiž formulaci o neplatnosti mnichovské dohody a formulaci o tom, 

že Francie podpoří vstup Československa do Evropských společenství.  

 

Celkem bylo v období let 1989–1993 s Francií podepsáno jedenáct bilaterálních 

smluv, týkajících se např. spolupráce mezi ministerstvy zahraničí, spolupráce v oblasti 

školství, vojenské spolupráce nebo rozvoje místní správy. Petr Pithart k tomu připomněl 

následující epizodu: „To tam ještě nebyl velvyslanec, ale zařídili mi návštěvu u šéfa 

Kanceláře prezidenta republiky.41 V březnu jsem tedy jel do Elysejského paláce a celou 

dobu jsem si říkal, panebože o čem já tam budu mluvit, a na poslední chvíli mě napadlo 

jedno téma, které máme opravdu společné, a myslím, že jsme to málo využili. Francouzi 

jsou v tomhle hodně před námi. V Evropě jsou dvě velmi centralizované země. 
                                                 
39 ŠEDIVÝ, Jaroslav. Historik v současné zahraniční politice. Mezinárodní politika 4/2004.  
40 Rozhovor s Jaroslavem Šedivým. 5. 10. 2006, Praha. Jaroslav Šedivý taktéž v rozhovoru, jejž nám 
poskytl, citoval poznámku, kterou pronesl při podpisu Smlouvy o porozumění a přátelství ředitel 
evropské sekce na francouzském ministerstvu zahraničí, Jacques BLOT, jenž vedl jednání 
za francouzskou stranu: Podle Blota „to se vší pravděpodobností byla poslední bilaterální smlouva tohoto 
typu, kterou Francie podepsala“. Tato epizoda tedy naznačuje, že bilateralismus již není 
upřednostňovaným rámcem, alespoň co se týče otázek zahraniční a bezpečnostní politiky. 
41 Byl to Jean Louis Bianco, který tuto funkci zastával celých devět let až do roku 1991; jeho nástupcem 
se stal Hubert Védrine, který pak zastával post ministra zahraničí v Jospinově vládě. 
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Češi to navíc o sobě neví a nevadí jim to. Jenom my máme 6 230 obcí a Francie jich má 

adekvátně, spádové do Paříže a do Prahy. Žádná jiná evropská země tohle nemá. Tohle 

bylo téma francouzsko-českých zájmů a oni byli o pár let dopředu. Tahle francouzská 

zkušenost, to my budeme potřebovat.“42 Právě toto téma se ukázalo být nosné a stálo 

na počátku decentralizované spolupráce, která se postupně přes twinningy (partnerské 

projekty mezi členskými a kandidátskými zeměmi)43 rozvinula v decentralizovanou 

spolupráci mezi regiony obou zemí.44  

 

4.6 Evropská konfederace 

Nedorozumění a nesprávné pochopení československých aspirací ilustruje 

projekt, jejž představil Mitterrand a kterému dal – vzhledem k československým 

zkušenostem nešťastný – název Evropská konfederace. Po svém znovuzvolení do úřadu 

prezidenta v roce 1988 začal François Mitterrand cíleně měnit svoji politiku vůči střední 

a východní Evropě, aby se tak pokusil dohnat náskok, který v těchto zemích mělo 

(hlavně v ekonomické oblasti) velmi aktivní západní Německo. Bylo jasné, že zájem 

Francie o střední Evropu bude čím dál větší.  

 

Po pádu komunistického režimu se zpočátku zdálo, že se očekávání ze strany 

Československa vůči Francii setkají s pochopením a s tomu odpovídajícími 

francouzskými návrhy. První pilíře československé zahraniční politiky vůči Francii 

přímo souvisely s Evropou. Kromě toho zde byla snaha využít zjevný zájem Francie 

o střední Evropu k podpoře cílů československé zahraniční politiky souvisejících 

s Evropskými společenstvími. První známky nedorozumění však na sebe nedaly dlouho 

čekat. Když François Mitterrand v novoročním projevu roku 1990 představil svůj 

projekt Evropské konfederace45, nevzbudilo to v Praze žádný větší zájem. Nicméně 

v květnu téhož roku přednesl Václav Havel v Evropské radě ve Štrasburku projev, 

                                                 
42 Rozhovor s Petrem Pithartem, 20. 6. 2006, Praha. 
43 K twinningům a otevřené metodě koordinace blíže např. TULMETS E. The Introduction of The Open 
Method of Coordination in the European Enlargement Policy: Analysing the Impact of the New 
PHARE/Twinning Instrument. In : European Political Economy Review, vol. 3, n°1, 2005, 54–90. 
44 Od vzniku uspořádání krajů v ČR v roce 2000 bylo podepsáno několik dohod o spolupráci mezi těmito 
kraji: Středočeský kraj a Burgundsko (2001), Moravskoslezský kraj a Lotrinsko (2001), Pardubický kraj 
a Centre (2003), Kraj Vysočina a Champagne-Ardenne (2006), Plzeňský kraj a Franche-Comté (2007) 
a Jihomoravský kraj a departement Gers (2007). 
45 Konfederace měla být založena na helsinských dohodách a měla sdružovat všechny země evropského 
kontinentu v jedné organizaci pro spolupráci, mír a bezpečnost. 
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ve kterém zmínil myšlenku ustavit Komisi evropské bezpečnosti. Tento návrh 

se v mnohém shodoval s návrhem Mitterrandovým a Havlův návrh a následné debaty 

o něm přispěly velkou měrou k zorganizování pařížské Konference o bezpečnosti 

a spolupráci v Evropě v listopadu 1990.)  

 

Příklad projektu Evropské konfederace a jeho neúspěchu dobře ilustruje 

rozdílnost očekávání jednotlivých aktérů: jak se ukázalo, za Mitterrandovým návrhem 

se skrývala nejen ambice posílit postavení Francie v Evropě, ale také snaha držet 

na uzdě nadšení zemí střední a východní Evropy z nově nabyté svobody a pozdržet 

jejich integraci do Evropských společenství, či později do Evropské unie. Jedním 

z nepřiznaných cílů tohoto projektu bylo zabránit tomu, aby rozšíření směrem 

na východ ohrozilo proces prohlubování integrace, na kterém měl francouzský prezident 

velký zájem. Tyto motivace však nijak nebránily Mitterrandovi, aby projevoval velké 

nadšení z Československa a především z jeho prezidenta. Dokladem tohoto zájmu byla 

Mitterrandova návštěva Prahy a Bratislavy v září roku 1990, během které pronesl projev 

před Federálním shromážděním a upřesnil v něm svůj projekt Konfederace. Pověřil 

posléze své blízké spolupracovníky Huberta Védrina a Jeana Musitelliho vypracováním 

koncepce návrhu v konzultaci s příslušnými odděleními ministerstev zahraničí obou 

zemí a v úzké spolupráci s oběma velvyslanectvími, zejména s velvyslanci Jeanem 

Gueguinou a Jaroslavem Šedivým. 

 

Přes četné konzultace však zůstával projekt poměrně vágní: schůzky mezi 

hlavami států měly probíhat nepravidelně na ad hoc bázi a kromě toho se měly 

uskutečňovat schůzky mezi osobnostmi, které by projednávaly témata, jako jsou 

ekologie, telekomunikace, doprava nebo kultura.46 První poradní zasedání se mělo 

konat v podobě zasedání význačných osobností v Praze v létě roku 1991 a mělo tak 

symbolicky ukázat, že Francie hodlá svoji zahraniční politiku vůči střední a východní 

Evropě vést přes Prahu. Na toto zasedání měl pak navázat summit na úrovni hlav států 

koncem roku 1991. Jak dodává tehdejší velvyslanec Jaroslav Šedivý, Francouzi vědí, 

jak provést první fázi, a pak improvizují.47 Námitky, které vznesla československá 

strana vůči problematickému označení „konfederace“ a vůči tomu, že by konfederace 

                                                 
46 Rozhovor s Jeanem Gueguinou, 7. 3. 2006, Paříž. 
47 Rozhovor s Jaroslavem Šedivým, 5. 10. 2006, Praha. 
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bránila postkomunistickým zemím co nejdříve vstoupit do Evropských společenství, 

se Jean Musitelli snažil vyvrátit a ujišťoval své partnery, že konfederace by naopak 

usnadnila přípravu postkomunistických zemí na jejich pozdější členství v ES/EU.48  

 

V březnu roku 1991 François Mitterrand pozval Václava Havla do Paříže, 

aby s ním jednal o podrobném průběhu zasedání Evropské konfederace, které bylo 

stanoveno na 12. června, a pohovořil s ním na téma bezpečnosti v Evropě a přidružení 

Československa k Evropským společenstvím (a případného členství).49 Jedním 

z kritických bodů byla účast Sovětského svazu a naopak neúčast Spojených států 

amerických na zasedání v červnu: kompromis, na kterém se prezidenti dohodli, stanovil, 

že budou pozvány význačné osobnosti všech členských zemí Evropské banky 

pro obnovu a rozvoj (EBRD) včetně Američanů a Rusů. Je obzvlášť s podivem, 

že navzdory velkému skepticismu, který všechny konzultace provázel, nebyl celý 

projekt zrušen. Zřejmě to souviselo s tím, jak moc Mitterrandovi na projektu záleželo 

a že byl ochoten ho za každou cenu prosadit. A především sázel na osobnost prezidenta 

Havla. 

 

Jeho zklamání bylo o to větší, když Havel přednesl na zasedání konfederace 

12. června 1991 úvodní projev50, ve kterém vyčetl politikům západoevropských států, 

že jim chybí odvaha a vůle přizpůsobit svou politiku nové situaci a reagovat na změny 

na Východě. Připomenul, že zasedání není žádnou oficiální konferencí na úrovni hlav 

států, a nemá tudíž žádný mandát k vytvoření nějaké oficiální struktury. Dále prohlásil, 

že postkomunistické země si rozhodně nepřejí, aby byl minulý systém nahrazen 

nějakým dalším systémem, který by opět rozděloval Evropu a zabránil integraci těchto 

zemí do existujících či vznikajících evropských struktur nebo ji pozdržel. Připomněl, 

že tyto země právě naopak potřebují pomoc Západu při přechodu na tržní ekonomiku, 

a to v podobě úvěrů a investic etc. Dále uvedl, že podle něj představují Evropská 

společenství nejvíce integrované uskupení v Evropě, a tudíž jsou do budoucna 

tím nejlepším modelem. Havel také prohlásil, že by se konference neměla zabývat 

tématem bezpečnosti, kterou má už na starost „Konference o bezpečnosti a spolupráci 
                                                 
48 Rozhovor s Jeanem Musitellim, 24. 2. 2006, Paříž. 
49 Viz zápis ze schůzky a memorandum popisující projekt Konfederace v přílohové části, kopie autorky, 
překlad autorky. 
50 Projev prezidenta ČSFR Václava Havla na Shromáždění o Evropské konfederaci, Praha, Palác kultury, 
12. června 1991, zdroj: Knihovna Václava Havla. 
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v Evropě“ a jež je pojítkem se severoamerickým kontinentem.51 Připomněl důležitost 

transatlantické vazby a dodal, že podle něj bude NATO ještě dlouho hlavním pilířem 

bezpečnosti v Evropě. Evropská konfederace by tedy v žádném případě neměla být 

chápána jako pokus oddělit Evropu od Severní Ameriky. 

 

Celkem 150 „významných osobností“ (expertů, vědců, politologů, intelektuálů), 

kteří se zúčastnili zasedání od 12. do 14. června 1991 (mezi nimi mj. Antonín Liehm, 

Jiří Pelikán či Pavel Tigrid), pracovalo v šesti pracovních skupinách okolo pěti témat 

evropského významu: komunikačních sítí, energetiky, kultury, životního prostředí 

a volného pohybu osob. Šestá skupina se zabývala obecnými otázkami. Přestože 

jednotlivé pracovní skupiny přišly se zajímavými závěry, žádné konkrétní projekty 

se nikdy neuskutečnily. Veškeré další francouzské snahy oživit projekt se nesetkaly 

s ohlasem. Konference nedala ani impulz k nějaké další spolupráci, jak nám potvrdili 

v rozhovorech hlavní aktéři.52 Naopak, tento projekt zanechal mezi Paříží a Prahou 

na dlouho „hořkou pachuť“.53 Stejně tak vyznělo Mitterrandovo prohlášení na vlnách 

Radio France – ve stejné době, kdy se konalo zasedání Konfederace – že „to bude trvat 

desítky a desítky let, než se Evropská společenství budou moct rozšířit o země střední 

a východní Evropy“.54 Francie se vzápětí přeorientovala na Polsko a snažila se provádět 

svoji politiku vůči střední a východní Evropě přes Varšavu, což o rok později ilustroval 

obrat v Mitterrandově politice směrem k Polsku a vznik Výmarského trojúhelníku.  

 

4.7 Kulturní diplomacie, vzdělávání a akademická spolupráce – 
 déjà vu? 

Bilaterální vztahy se v letech 1989–1993 začaly rozvíjet s mimořádnou 

dynamikou. První kroky spočívaly v kombinaci kulturní diplomacie55 a jmenování 

                                                 
51 V rozhovoru Havla s Mitterrandem 23. března 1991 prohlásil československý prezident o summitu 
KBSE v listopadu 1990: „Podpis Pařížské charty byl vrcholným okamžikem mého života.“ Zápis 
J. Mussitelliho. 
52 Rozhovor s Jeanem Mussitellim, 24. 2. 2006, Paříž. 
53 Rozhovor s Jeanem Gueguinou, 7. 3. 2006, Paříž. 
54 DELOCHE-GAUDEZ, F. Les réactions de la France à l´élargissement à l´Est de l´Union européenne, 
Notes et études documentaires. 2000/03, No. 5108/5109, s. 51. 
55 Odkazujeme zde na disertační práci Elišky TOMALOVÉ Kulturní dimenze francouzské zahraniční 
politiky 1990–2010, FSV UK, obhájená v roce 2011, kde se autorka věnuje případu České republiky, 
proto zde uvádíme příklady jen v základních obrysech. 
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vynikajících diplomatů.56 Stejně jako po druhé světové válce, byly znovu navázány 

kulturní vztahy, které docela neutichly ani během studené války. V říjnu 1990 byl opět 

otevřen Francouzský institut, jehož ředitelem se stal Olivier Poivre d´Arvor.57 Oficiální 

inaugurace nových prostor Institutu 9. listopadu 1993 v přítomnosti prezidentů Havla 

a Mitterranda58 byla spojena s kolokviem Paříž–Praha: Intelektuálové v Evropě. 

Už samotný název kolokvia svědčí o intelektuální a evropské dimenzi, které k těmto 

bilaterálním vztahům neodmyslitelně patří, jak jsme již zmínili v úvodu. A jak Olivier 

Poivre d´Arvor konstatoval: „Čtyři roky po sametové revoluci znovu nalezly vztahy svou 

sílu, bohatství a své vášně.“59 

 

Institut začal vydávat dvojjazyčný časopis Štěpánská 35 v nákladu 20 tisíc 

výtisků; od roku 1993 fungoval program F. X. Šalda na podporu vydavatelské 

a překladatelské činnosti.60 Výuka francouzštiny byla zajišťována jak prostřednictvím 

tradiční jazykové a vzdělávací spolupráce pod vedením Rady pro kulturu a spolupráci 

Francouzského velvyslanectví, tak prostřednictvím Francouzského institutu 

a francouzských aliancí. Rada má za úkol zajišťovat podporu univerzitním katedrám, 

které připravují učitele francouzštiny, nebo jejich další vzdělávání, poskytovat stipendia 

na stáže učitelů a překladatelů ve Francii, organizovat výuku francouzštiny ve firmách, 

rozvíjet bilingvní sekce.61 Zásluhou Yvese Delongeaua byly otevřeny francouzské sekce 

na českých gymnáziích již ve školním roce 1990/1991, a to v Praze, Brně a v Olomouci 

a od roku 1991 i v Táboře, a z českých sekcí ve Francii byly v roce 1990 obnoveny dvě 

– v Dijonu a v Nîmes. Byla také obnovena síť francouzských aliancí. Od roku 1990 

byly s pomocí francouzského velvyslanectví založeny aliance v Brně, Českých 

Budějovicích, Liberci, Ostravě, Pardubicích a Plzni. Francouzská škola, která fungovala 

od roku 1949 v prostorách Institutu pro děti zaměstnanců ambasády a děti Francouzů 

                                                 
56 Jean Gueguinou byl francouzským velvyslancem v Československu od října 1990 do roku 1993, kdy ho 
vystřídal Benoît d´Aboville. Gueguinou se pak stal velvyslancem v Londýně a v Římě. Je třeba 
vyzdvihnout kvalitu všech francouzských velvyslanců v Československé/České republice, která svědčí 
o významu, jejž Francie České republice přikládá. 
57 Na základě Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské 
republiky o zřízení a podmínkách činnosti kulturních středisek.  
58 L´histoire de l’Institut français de Prague (Z historie Francouzského institutu v Praze), Prague, 
Les Cahiers de la Štěpánská, 1993. 
59 Paříž–Praha: Intelektuálové v Evropě, Paris–Prague, Intellectuels en Europe, Cahiers de la Štěpánská, 
Institut français de Prague 1994, s. 7. 
60 Zdroj: Francouzský institut v Praze. 
61 Počet středoškoláků, kteří se učili francouzský jazyk, se oproti 4,5 % středoškoláků v roce 1989 zvýšil 
v roce 1996 na 9 %. 
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působících v Praze, se rozrostla a posléze přestěhovala na Smíchov, kde bylo postaveno 

nové Francouzské lyceum v Praze62, a v říjnu 1997 byla oběma stranami podepsána 

Dohoda o spolupráci v oblasti vzdělávání. V roce 1990 se také otevřel Francouzsko-

český institut řízení (IFTG), vzdělávací středisko pro frankofonní manažery při Vysoké 

škole ekonomické v Praze. Kromě bilaterálních dohod o spolupráci v oblasti školství 

a vědy v roce 1993 a smlouvy o sukcesi dvoustranných smluv v roce 1995 byla ještě 

uzavřena dohoda o mezivládní vědecko-technické spolupráci, ze které vychází 

dvoustranný výměnný program Barrande.  

 

4.7.1 Asociace Jana Husa 

Po čtyřiceti letech frankofonních lidí sice dramaticky ubylo, ale tradiční 

frankofilství mohlo potenciálně ožít. Všechny zmíněné instituce hrály nejen roli 

zprostředkovatelů francouzské kultury a jazyka, formování a sdílení hodnot, 

ale po letech izolace také zprostředkovávaly integraci do evropského prostoru. To bylo 

například i posláním Asociace Jana Husa, která po revoluci pokračovala v činnosti – 

tentokrát zcela legálně – a jejíž bohaté kontakty představovaly pro francouzskou stranu 

cenný kapitál a alternativní síť vůči oficiálním univerzitním vztahům.63 Asociace 

se i v prvních letech po revoluci zasazovala o zprostředkovávání individuálních 

kontaktů mezi intelektuály a vědeckými pracovníky a integraci československých vědců 

a studentů (i nefrankofonních), toužících po kontaktech se Západem, do mezinárodní 

vědecké komunity. Asociace pokračovala v činnosti v duchu solidarity a udržovala 

frankofonní síť, po které byla z české a slovenské strany poptávka.64 S nástupem nové 

generace a po smrti Jean-Pierra Vernanta se v roce 2010 asociace rozhodla, že pozastaví 

činnost.65  

 

                                                 
62 V roce 1991 navštěvovalo školu 170 žáků, ale vzápětí se počet školáků rozrostl o děti nově příchozích 
francouzských podnikatelů a o české děti. Škola se pak přestěhovala do prostor ruské školy, a do budovy 
na Smíchově, jejíž koupi financovala především asociace rodičů, se přestěhovala definitivně v roce 1997. 
63 Rozhovor s Nathalie Roussarie,18. 12. 2005, Paříž. 
64 Zřejmou asymetrii, která existovala od počátku, se podle některých členů nepodařilo dlouhá léta zvrátit 
a někteří členové si stěžovali, že Francie je Čechy vnímána jako „Francie-pohlednice“ (poznámky 
ze zasedání schůze asociace, které se v roce 2006 autorka účastnila). 
65 Rozhovor s Antoinem Marèsem, 8. 1. 2012, Praha. 



   88 

4.7.2 Francouzský ústav pro výzkum ve společenských  
 vědách – Cefres 

Novou institucí, částečně svázanou s Asociací Jana Husa66, která jasně 

přesahovala a přesahuje bilaterální charakter, je Cefres (Centre Français de Recherche 

en Sciences Sociales), založená v říjnu roku 1991 a oficiálně inaugurovaná v únoru roku 

1992. V září 1990 se francouzské ministerstvo zahraničí rozhodlo zřídit francouzskou 

observatoř sociálních věd ve střední Evropě jako první svého druhu.67 Od Cefresu, 

jehož založení odpovídalo jak potřebám Francie zajistit svoji přítomnost ve střední 

Evropě a v Československu, tak očekáváním československé vědecké komunity pomoci 

při strukturování vědeckých disciplín, se čekalo, že přispěje ke vzájemnému 

poznávání.68 První, na koho se francouzské ministerstvo zahraničních věcí obrátilo, 

byli historici, slavisté, specialisté na střední Evropu69, kteří jako jediní znali prostředí 

a alespoň jeden z jeho jazyků.70 Bylo také ve francouzském zájmu začít vychovávat 

novou generaci sociálních vědců, historiků. Ředitelka Cefresu Marie Elisabeth Ducreux 

vykonávala od října roku 1992 zároveň funkci vědeckého atašé pro sociální vědy. 

Cefres, jako francouzská iniciativa, měl být současně v jádru česko-francouzských 

vazeb a zároveň měl regionální význam. Aktivity Cefresu – semináře, přednášky, kulaté 

stoly a konference – se v prvé řadě soustředily okolo témat ekonomické a politické 

transformace a problémů sociální a kulturní historie.71 V Cefresu se od roku 1991 

do roku 2009 vystřídalo celkem 165 bývalých i současných členů (z toho 

85 francouzských a 65 českých vědců, doktorandů).72 V jeho čele stálo šest ředitelů 

(tři historikové, politolog, sociolog a geografka).73 Každý samozřejmě vtiskl této nové 

instituci svůj osobitý styl74, ale z orientace témat je jasný vliv procesu přistoupení 

k Evropské unii, včetně otevření se nefrankofonním kruhům. Podle Francoise Mayer, 

                                                 
66 Ředitelé Cefresu Marie Elisabeth Ducreux i Antoine Marès byli členy asociace, i když kontakty 
A. Marèse jsou z let po roce 1989. 
67 Na počátku stály závěry zpráv, které pro ministerstvo zahraničí vypracovali Jacques Rupnik, Pierre 
Grémion a Antoine Marès. 
68 DUCREUX, Marie-Elizabeth. Le centre Francois de recherche en Science sociales de Praque, 1991, 
1992, 1993 (redigé en mai juin 1994). Kopie autorky. 
69 Rozhovor s Antoinem Marèsem, 8. 1. 2012, Praha. 
70 Ve Francii se v té době a na krátký čas dostali do popředí také takzvaní „sovětologové“ 
a transitologové, které pak vystřídali „europeisté“ zabývající se Evropskou unií. 
71 Viz program Cefresu 1991–1993. 
72 Zdroj: CEFRES, touto cestou děkujeme paní Haně Netukové za poskytnutá data. 
73 Druhá trojice ředitelů nemluvila česky. Po prvních třech čechofonních ředitelích nastoupili Georges 
Mink (2001–2003), Christian Lequesne (2003–2005) a Marie-Claude Maurel (2006–2010). 
74 Rozhovor s Françoise Mayer, 10. 1. 2012, Praha. 
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jenž je od roku 2009 opět ředitelkou, jsou její nástupci Antoine Marès, Georges Mink 

a Christian Lequesne lidé, kteří udělali mnohé pro europeizaci, regionalizaci centra. 

Je-li Antoine Marès přesvědčen, že Francouzský institut je seismografem česko-

francouzských vztahů, nelze tvrdit, že Cefres je seismografem jejich europeizace? 

V počátcích aktivity Cefresu ještě nebylo na pořadu dne rozšíření EU, postupně se 

ale začala nejen europeizovat témata výzkumů a přednášek a dalších aktivit, ale také 

proběhly viditelné institucionální změny – francouzský program COCOP adresovaný 

kandidátským zemím, spolupráce s anglofonními kruhy, německými nadacemi 

a spolupráce s českými partnery v rámci multilaterálních evropských projektů 

nebo financování díky evropským programům, jako je Erasmus a Erasmus mundus.75 

 

4.8 Ekonomové u moci 

Vzhledem k tomu, že neurčité období nemá dlouhé trvání, bylo třeba stanovit 

pravidla voleb a organizovat s tím související adekvátní politickou nabídku stran. 

V tomto politickém boji se elity vzešlé z disentu neprosazovaly lehce,76 jak dokazují 

výsledky voleb. „Tehdy se nedivili jen západní novináři, ale divili jsme se i my. 

Nečekali jsme, že to přijde tak brzo a že to půjde tak snadno. Ukázalo se, že disidenti 

na tom nebyli o nic lépe než západní novináři a politologové. Ani my jsme neměli 

správný odhad a nebyli schopni uvidět a pochopit skryté děje probíhající jak ve sféře 

moci, tak ve společnosti, a předvídat jejich možné důsledky. (…) Mnozí z těch, kteří se 

po léta jen přizpůsobovali a mlčky drželi krok, stejně jako mnozí z těch, kteří naše 

dřívější úsilí považovali za zbytečné, nám začali náhle vyčítat, že jsme byli málo 

připraveni na dějiny. Ptali se: Jak to, že nemáte dávno napsánu demokratickou ústavu? 

Proč nejste dohodnuti na novém volebním zákoně? Jak to, že nemáte dávno napsány 

a připraveny nejrůznější nové zákony, včetně těch, které dávají právní rámec celé 

gigantické privatizaci, kterou musela naše země projít? Jak to, že už nemáte připraveny 

programy různých politických stran, které musí být založeny, aby fungoval pluralitní 

politický systém? A dodnes jsme upozorňováni na všechno, co jsme měli udělat, 

a neudělali, či neměli udělat, a udělali.“ 77 

                                                 
75 Idem. 
76 BEST, Heinrich; BECKER, Ulrike (eds.): Elites in Transition. Elite research in Central and Eastern 
Europe, Opladen: Leske und Budrich, Verlag, 1997. 
77 Projev Václava HAVLA při převzetí doktorátu honoris causa na Sciences Po v Paříži, 2009, zdroj: 
http://www.france.cz/IMG/doc/091019_discours_VACLAV_HAVEL_cz.doc, staženo 25. 11. 2009. 
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Jedním z vysvětlení je, že jim chyběl jasný politický program a voliči 

je nepovažovali za schopné řešit hospodářskou reformu a přechod k demokracii 

a tržnímu hospodářství – na rozdíl od ekonomů jakožto „expertů“. Občanské fórum 

se de facto rozpadlo a bylo nahrazeno politickými stranami. Bývalí disidenti ztráceli 

pomalu, ale jistě vliv, s výjimkou prezidenta Havla a jeho okolí, avšak i ten se setkával 

s velkým nepochopením. Zároveň s tím, jak se měnil institucionální kontext 

v souvislosti s utvářením demokratického systému a přechodu k parlamentní 

demokracii, nastalo období profesionalizace politiky a krystalizace politické scény.78 

Po parlamentních volbách v červnu roku 1992 a rozdělení Československa vstoupila 

Česká republika do období konsolidace demokracie a stabilizace partajního systému,79 

ve kterém se prosadily elity z ekonomických kruhů kolem Václava Klause. Tyto elity 

založily svůj politický kapitál na ekonomické reformě.80 Neoliberální ekonomové 

Občanské demokratické strany (ODS) dominovali české politické scéně až do roku 

1997,81 kdy je nahradili sociální demokraté. Co to znamenalo pro zahraniční politiku? 

Na jednu stranu první vláda Václava Klause působící od července roku 1992 

až do července 1996 převzala a nezpochybnila cíle zahraniční politiky, zejména 

československý zájem vstoupit do Severoatlantické aliance a Evropských společenství 

(nová smlouva o přidružení České republiky byla podepsána 4. října 1993 

v Lucemburku), a byla to Klausova vláda, která podala žádost o členství během 

italského předsednictví v lednu roku 1996. Na stranu druhou poznamenalo zahraniční 

politiku do značné míry upřednostňování trhu a ekonomický náhled na politiku. 

                                                 
78 NOVÁK, Miroslav. Une Transition démocratique exemplaire ?L’émergence d’un systčme de partis 
dans les pays tchčques. Prague: CEFRES, 1997, s. 27–53, MACHONÍN, Pavel, TUČEK, Milan (eds.). 
Česká společnost v transformaci. K proměnám sociální struktury. Praha: Slon, 1996. K legislativnímu 
rozměru transformace a roli parlamentu: OLSON, David, NORTON, Philip. Legislatures in Democratic 
Transition. In: OLSON, David, NORTON, Philip (eds.). The New Parliaments of Central and Eastern 
Europe. Londres: Frank Cass, 1996. MANSFELDOVÁ, Zdenka, OLSON, David, RAKUŠANOVÁ, 
Petra (eds.). Central European Parliaments. First Decade of Democratic Experience and Future 
Prospectives. Praha: Sociologický ustav AV ČR, 2004. 
79 KOSTELECKÝ, Tomáš: Political Parties After Communism. Developments in east-Central Europe, 
Baltimore (PA), Londres: John Hopkins University Press, 2002, DE WAELE, Jean-Michel (dir.): 
L’Emergence des partis politiques en Europe centrale, Bruxelles: presses de l’ULB, 1999, ROGER, 
Antoine (dir.): Des partis pour quoi faire? La représentation politique en Europe centrale et orientale, 
Bruxelles: Bruylant, 2003, p. 76–101, PERROTINO, Michel: „Partis politiques tchèques et clivages 
fondamentaux: une pertinence retrouvée“, in DE WAELE, J-M. (dir.): Les clivages politiques en Europe 
centrale et orientale, Bruxelles: Editions de l’ULB, 2004, p. 73–90. 
80 HADJIISKY, Magdaléna. Les économistes au pouvoir: de l’usage d’une compétence professionnelle 
dans la construction des nouvelles démocraties centre-européennes, in ANDREFF, Wladimir (eds.). 
La Transition vers le marché et la démocratie. Paris: La Découverte, 2007, 146–172. 
81 BALÍK, Stanislav. Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému 
v letech 1991–2006. Brno: CDK 2006. 
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To se odrazilo například v iniciativách, jakou bylo podepsání dohody o Středoevropské 

zóně volného obchodu (CEFTA) 21. prosince 1992 v polském Krakově mezi zeměmi 

Visegrádské skupiny nebo členství v OECD v roce 1995.  

 

Vládní program potvrdil zájem o posílení vztahů s Evropskými společenstvími 

a předseda vlády Václav Klaus označil vstup České republiky do ES za domácí 

otázku.82 V souvislosti s uzavřením dohody o přidružení byla na úrovni ministrů zřízena 

tzv. rada přidružení, výbor přidružení složený z vyšších úředníků a parlamentní výbor 

přidružení, na domácí scéně pak byl v roce 1995 ustaven vládní výbor pro evropskou 

integraci a pracovní výbor pro provádění Evropské dohody. Jednotlivá ministerstva 

se evropskými otázkami začala zabývat až po podpisu Asociační dohody s Evropskými 

společenstvími, kterou Československo signovalo v prosinci roku 1991. (Česká 

republika pak podepsala Asociační dohodu až v roce 1995.) Celkovou odpovědnost 

za implementaci Asociační dohody neslo ministerstvo zahraničí, ale na každém 

ministerstvu vznikly pracovní skupiny a ministerstva byla odpovědná za svůj rezort.  

 

Avšak impulz, kterým byla perspektiva evropské integrace, nepřispěl pouze 

k institucionální adaptaci, ale také k adaptaci představ a přesvědčení českých 

politických lídrů. Tématem se stalo nikoliv jestli, nýbrž kdy (co nejrychleji) a za jakých 

podmínek do Evropské unie vstoupíme. Jak to vyjádřil ministr zahraničí Klausovy 

vlády Josef Zieleniec, Česká republika má zájem na integraci, musí to však být 

vzájemný proces.83 Klaus a jeho vláda považovali Českou republiku za vzor 

transformace a nejlepšího kandidáta na členství v EU a s nevolí hleděli na nadřazený 

postoj a podmínky kladené Bruselem a členskými zeměmi – politické a ekonomické 

podmínky a podmínku převzetí a implementace acquis communautaire, 

tzv. Kodaňských kritérií, přijatých Evropskou radou v červnu roku 1993. Zdůrazněme, 

že to byla Francie, kdo na summitu v Essenu v prosinci roku 1994 prosadil doplnění 

Kodaňských kritérií o další podmínku, a totiž schopnost EU nové státy přijmout.84 

                                                 
82 Cesta České republiky do Evropské unie. 1. vyd. Editor Hynek FAJMON. Brno: Centrum pro studium 
demokracie a kultury, 2004, s. 14. 
83 Idem. 
84 Ke Kodaňským kritériím pak byla dále na Evropské radě v Madridu připojena podmínka vytvoření 
správní kapacity pro převzetí acquis communautaire.  
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V té době se také zhoršily vztahy uvnitř Visegrádské skupiny85, která byla dílem 

předchozí vlády a ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera, ale i s ostatními státy, členy EU, 

z nichž Francie sama soustředila pozornost na jiné země. Kromě toho měla Francie 

již od projektu Evropské konfederace a dohod o přidružení reputaci vlažného příznivce 

východního rozšíření, což bilaterálním vztahům, jejichž hlavním tématem byla společná 

evropská budoucnost, nepřispívalo. V České republice navíc panovala myšlenka jedné 

správné cesty ekonomické restrukturalizace, což souviselo s tím, jaké intelektuální 

prostředí se zrodilo po pádu ekonomického modelu Rady vzájemné hospodářské 

pomoci (RVHP), a bylo ovlivněno přítomností západních ekonomických poradců 

i preferencemi nových demokratických vlád.86 Stejně jako evropská otázka integrace 

do euroatlantických struktur, i hospodářská reforma byla nástrojem legitimizace 

prováděných reforem a legitimizace politických elit u moci – i když vycházela 

ze skutečných potřeb ekonomiky podstoupit radikální reformu a přejít ze socialistického 

hospodářství na tržní. Klaus a ostatní liberální ekonomové zavrhli pokusy oživit 

reformy z let šedesátých, neboť nehledali žádnou třetí cestu mezi tržním a plánovaným 

hospodářstvím, nýbrž „trh bez přívlastků“.87 Klaus byl ostatně znám pro svůj obdiv 

k Margaret Thatcherové. Konkrétně to znamenalo liberalizaci cen, zahraničního 

obchodu a zavedení směnitelnosti české koruny, zajištění makroekonomické stability 

a privatizaci výrobních prostředků, včetně nové hospodářské legislativy, daňového 

systému atd. Poté, co byla v popředí zájmu témata, na něž se soustředily osobnosti 

vzešlé z disentu a která se týkala otázek životního prostředí, kultury a lidských práv, 

se veškerá pozornost rychle obrátila k tématům, jako byla velká a malá privatizace, 

a vytěsnila etický rozměr polistopadové politiky Občanského fóra. 

 

4.9 Francouzský ekonomický model? 

„Samozřejmě musíme ve své ekonomické politice a zahraniční opět umět 

vyvažovat ty naše ekonomické vazby. Orientovat se jen na Německo a na Rakousko by 

                                                 
85 V prosinci 1992 však byla ještě podepsána Středoevropská dohoda o volném obchodu mezi zeměmi 
Visegrádu.  
86 HADJIISKY, Magdaléna. Občanská demokratická strana a prosazení stranickosti v české demokracii 
devadesátých let. Sociologicky časopis / Czech Sociological Review, 2011, Vol. 47, No. 1, s. 89–114. 
87 Viz HUSÁK, Petr. Budování kapitalismu v Čechách: Rozhovory s Tomášem Ježkem. 1. vyd. Praha: 
VOLVOX GLOBATOR, 1997, 293 s. 
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nebylo perspektivně prozřetelné.“88 Tento názor zastával nejen Václav Havel, ale další 

řada polistopadových politiků, kteří si přáli vyrovnat rostoucí německý vliv. „My jsme 

registrovali nástup německého kapitálu a byli jsme z toho zděšeni, v jednu chvíli 

to vypadalo, že osmdesát procent všech zahraničních investic jsou německé.“89 

Díky své stabilitě a rozvinutému hospodářství budilo Československo velký zájem 

zahraničních investorů, z nichž však Německo zde bylo od osmdesátých let etablované 

a mělo velkou výhodu znalosti místních poměrů. V roce 1989 představovala Francie 

6,4 % západního dovozu ve srovnání s 38,5 % západního Německa.90 Přestože se 

z Francie hrnuly velkorysé nabídky, např. na pomoc při vyřešení bezpečnostních 

opatření elektráren, je na místě klást si otázku, zda pro země, které procházely 

ekonomickou transformací, nepozbýval francouzský ekonomický model v duchu 

kolbertismu na přitažlivosti a zda nehledaly inspiraci spíše v anglosaských zemích.91 

Je například zajímavé, že při první Havlově cestě do Francie nebyli v jeho delegaci 

žádní ministři, tedy ani ministři hospodářství a obchodu, pouze ekonomický poradce 

doc. Vágner.92  

 

V první vlně velké privatizace, která se završila koncem roku 1992, vyjádřilo 

zájem o české podniky několik francouzských společností, jako byl Renault, France 

Telecom či Air France. Ani jedna z uvedených firem však neuspěla. Neúspěšný pokus 

privatizace Škodovky, o niž měl zájem Renault, za který lobbovali i francouzští ministři 

(dokonce i ministr kultury Jack Lang)93, utvrdil mnohé ve Francii v tom, 

že Československo je německou zónou vlivu. „Když se ukázalo, že Renault má 

o Škodovku zájem, nejenom Volkswagen, tak většina z nás si v duchu přála, aby to byl 

ten Renault. Chtěli jsme vyrovnat tu obrovskou převahu německého zájmu, která 

pro lidi vypadala hrozivě, že nás vykoupí, že to tu celé budou ovládat. Ale ukázali se 

                                                 
88 HAVEL, Václav. Hovory z Lán. 25. 3. 1991, audiozáznam. Zdroj: Knihovna Václava 
Havla, http://vaclavhavel-library.org.  
89 Rozhovor s Petrem Pithartem, 20. 6. 2006. 
90 Zdroj: Portál Ministerstva průmyslu a obchodu. Dostupné z http://www.businessinfo.cz/cz/.  
91 Nicméně i odborníci a poradci z Francie stáli u počátků ekonomické transformace, např. francouzský 
ekonom Jean Luc DELPEUCH působil na ministerstvu financí. Ke zkušenosti z ministerstva se vrací 
ve své knize Post-communisme, l'Europe au défi: chronique pragoise de la réforme économique au cœur 
d'une Europe en crise. Paris: Harmattan, c1994, 319 s.  
92 Rozhovor s Jaroslavem Šedivým, 5. 10. 2006, Praha. 
93 J. Dienstbier vyprávěl vtipnou epizodu, jak mu ministr zahraničí Roland Dumas poslal jako dar vůz 
značky Renault. Rozhovor s J. Dienstbierem, 4. 10. 2006, Praha. 
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jako daleko lepší vyjednavači.“94 Zklamání Francouzů bylo velké, i když se Renaultu 

později podařilo vstoupit v roce 1993 do Karosy. Od roku 1993 rostl každoročně 

francouzský vývoz do České republiky a v roce 1996 se jeho celkový objem dostal 

na 6,5 miliard franků, ale Francie byla až šestým dodavatelem (4,2 % trhu ve srovnání 

s Německem – 30 %, Slovenskem – 9,7 %, Ruskem – 7,3 %, Itálií – 5,9 % 

a Rakouskem – 5,8 %). Francouzský vývoz zahrnoval především zařízení a přístroje, 

automobilový sektor a potravinářský průmysl.95 Český export do Francie zaznamenal 

ve stejném období pouze malý nárůst a v roce 1996 dosáhl 2,9 % ve srovnání 

s Německem (34 %), Slovenskem (14,5 %), Rakouskem (6,5 %), Polskem (5,5 %) nebo 

Itálií (3,3 %).96 Mezi lety 1990 a 1996 přitáhla Česká republika ve velké privatizaci šest 

miliard dolarů přímých zahraničních investic v čele s Německem před USA, 

Švýcarskem, Holandskem a Francií. Přes dílčí úspěchy se „ze střední Evropy stala 

jakási šedivá zóna. Tento proces začal již po první vlně privatizací, kdy zatímco 

Německo vsadilo na přítomnost v terénu, na všudypřítomnost a kontakty s místními 

zastupiteli, francouzský přístup se omezil na kontakty na centralizované úrovni, na 

úroveň ministerstev“.97  

 

 

*** 

 

Jak již bylo řečeno v úvodu, vztahy s Francií se po pádu železné opony rozvíjely 

v kontextu dvou úzce propojených procesů: jednak transformace a jednak přistupování 

k Evropské unii. Z průběhu a podmínek české/československé transformace vyplynuly 

dva opačné procesy. Jednak bylo možné znovu navázat na intelektuální dialog a kulturní 

vztahy díky aktivní kulturní diplomacii a důrazu, který představitelé Občanského fóra 

kladli na kulturu, umění, lidská práva a duchovní rozměr politiky. Zájem Francie 

o střední Evropu souvisel totiž také s intelektuálním zájmem. A zájem o ideje 

                                                 
94 Rozhovor s Petrem Pithartem, 20. 6. 2006, Praha. 
95 Právě v potravinářském průmyslu v Čechách úspěšně investovaly firmy Danone (čokoládovny), 
Générale Sucrière, Bongrain nebo Besnier. Usadily se zde i společnosti Ecolinge, Eurest, Sodexho, 
Bertrand Faure, Lucas France nebo Valeo. Z dalších podniků zmiňme Ciments Français, Lafarge, 
Sénéchal Saint-Gobain, Jean Lefebvre, Dumez GTM, Colas, CBC a Solétanche, Cégélec, EDF, Leroy 
Sommer, Poclain a Schneider, Sofregaz a další, celkem okolo 220 francouzských firem nebo společností 
s francouzskou účastí. Své pobočky otevřely banky BNP, Société Générale a Crédit Lyonnais.  
96 Zdroj: Portál Ministerstva průmyslu a obchodu. Dostupné z http://www.businessinfo.cz/cz/.  
97 Rozhovor s Janem Czerným, 13. 10. 2011, Paříž. 
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byl po revoluci obrovský, hlavně díky Václavu Havlovi a celkovému intelektuálnímu 

náboji v době po pádu železné opony. A jednak s tím, jak se Česká republika vydala 

cestou západního tržního hospodářství, nebyly pokusy o francouzské investice příliš 

úspěšné. 

 

V politické rovině se v době bezprostředně po pádu komunismu ještě nehovořilo 

o předvstupním procesu. Nějakou dobu trvalo, než byl princip rozšíření o země, 

které přijmou acquis, explicitně přijat Dvanáctkou a než byla stanovena Kodaňská 

kritéria jako podmínka pro přijetí nových zemí. Československo se nacházelo stejně 

jako ostatní země střední a východní Evropy v období formování prvních 

demokratických vlád a kromě toho se zmítalo uprostřed ústavní krize, vyvolané spory 

o federaci a válkou o pomlčku, která skončila rozdělením Československa v prosinci 

1992.98 Přesto však zavládl velmi rychle konsenzus ohledně cíle české zahraniční 

politiky vstoupit do EU (částečně také v důsledku podcenění implikací pro národní 

suverenitu, které z členství vyplývají) a perspektiva evropské integrace začala po přijetí 

Kodaňských kritérií nabírat konkrétní podobu. Na uvedených příkladech Evropské 

konfederace a Smlouvy o porozumění a přátelství lze dobře vidět, jak se evropské 

otázky posouvají do bilaterálních vztahů a na druhé straně jak bilaterální vztahy mohou 

být k dispozici či se stávají nástrojem evropské integrace (jak dokazuje projekt 

Konfederace). Toto posouvání a prolínání se projevilo na vzájemné fascinaci – Francie 

střední Evropou a České republiky Západem a Evropou, Francií. 

                                                 
98 Podle Jiřího Dienstbiera také ve Francii splýval v některých kruzích rozpad Československa 
s rozpadem Jugoslávie. Rozhovor s J. Dienstbierem, 4. 10. 2006, Praha. K rozdělení Československa také 
RUPNIK Jacques: „Un bilan du divorce tchécoslovaque. Transition démocratique et construction d’Etats-
nations“, Critique internationale, n°2, hiver 1999, p. 91–115. 
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Část II. Eroze idejí? 

 

„The process of ideational change (and continuity) is more complicated than the simple 

formula that policies change when windows of opportunity open. This is why the events 

that create opportunities for new policy ideas need to be considered separately 

from the process that serves to explain when ideas for policy change take hold.“1 

Vivien A. Schmidt2 

 

Předvstupní proces a následné členství České republiky v EU přinesly radikální 

změny v klíčových oblastech domácí i zahraniční politiky. Na počátku 90. let panoval 

napříč politickým spektrem – s výjimkou KSČM – poměrně stabilní konsenzus 

nad myšlenkou návratu do Evropy, tak jak byla nastolena v roce 1989. Jakmile byly cíle 

začlenit ČR do euroatlantických struktur deklarovány a obecně sdíleny, evropská otázka 

se pro nové politické elity stala faktorem legitimizace a byla postupně využívána 

různými způsoby různými politickými stranami a různými aktéry zároveň s tím, 

jak se rýsovaly linie ideologického štěpení.3 Jak se postupně přibližovalo plné členství, 

vystřídalo počáteční euroforii zrealističtění vztahu k Evropské unii. V následující části, 

pro jejíž název jsme zvolili metaforu eroze idejí, se v jednotlivých kapitolách blíže 

podíváme, jaký dopad měl proces rozšíření, postoj Francie k němu a debata 

o budoucnosti Evropy na bilaterální vztahy a na představy o Francii. Na závěr 

se ohlédneme za poměrně nedávným po sobě jdoucím francouzsko-českým 

předsednictvím EU. Záměrem je poukázat na to, že mezi Francií a Českou republikou 

existují odlišné pohledy na evropskou integraci a představy o ní a že navzdory 

                                                 
1 „Proces ideových změn (a kontinuity) je složitější než jednoduchý vzorec, že politika se mění, pokud je 
k tomu vhodná příležitost. Z tohoto důvodu je třeba události vytvářející příležitosti pro nové politické 
ideje hodnotit nezávisle na procesu, který slouží k vysvětlení, když dochází ke změně idejí.“ SCHMIDT, 
Vivien A. Speaking of Change: Why discourse is key to the dynamics of policy transformation. Keynote 
Paper prepared for presentation for the 5th International Conference in Interpretive Policy Analysis, 
Grenoble 23–25 June 2010. 
2 SCHMIDT, Vivien A. Speaking of change: Why discourse is key to the dynamics of policy 
transformation. Keynote paper prepared for presentation for the 5th International Conference 
in Interpretive policy Analysis. Grenoble 23–25 June 2010, kopie autorky.  
3 NOVÁK, Miroslav. Une Transition démocratique exemplaire? L’émergence d’un système de partis 
dans les pays tchèques, Prague: CEFRES, 1997, s. 27–53. Nebo také NEUMAYER, Laure. L’enjeu 
européen dans les transformations postcommunistes, Paris: Belin, 2006. 
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permanentní valorizaci česko-francouzských vztahů v minulosti nepřispívá jejich 

europeizace k posílení vztahů mezi členskými zeměmi EU. 

 

5. Praha–Paříž: Cesta do Evropy?  
 

„Koukej na ty před náma. Jak jsou plný starostí, počítaj kilometry, přemejšlej, 

kde budou v noci spát, kolik musej vyklopit za benzín, jaký bude počasí a jak se vůbec 

dostanou tam, kam chtěj – jenže voni se tam přece stejně dostanou, že jo.“ 

Jack Kerouac, Na cestě 

 

Jak jsme ukázali v předchozí kapitole, jedním z hlavních pilířů polistopadové 

zahraniční politiky bylo směřování České republiky do euroatlantických struktur 

a toto téma logicky pronikalo i do bilaterálních vztahů. Zprvu jako výzva k dialogu 

o budoucím uspořádání kontinentu a jeho filozoficko-kulturní rovině, posléze jako 

konkrétní modality přistoupení nových zemí. V roce 1993 François Mitterrand 

prohlásil: „Já nevím proč, ale pokaždé, když se setkám s někým z Čech, a zejména 

s prvním z Čechů, jako by nějaký magnet přitáhl na jednací stůl jednu a touž otázku: 

jak konstituovat Evropu?“4 O necelé tři roky později se stala Česká republika oficiální 

kandidátskou zemí na cestě k EU. Otázku jak konstituovat Evropu vystřídala otázka, 

kolik to bude stát peněz a kdy budou nové země do Evropských společenství/Evropské 

unie přijaty. A tehdy nový francouzský prezident Jacques Chirac odpovídal 

„magickým“ datem roku 2000. 

 

V dubnu roku 1997 přednesl Jacques Chirac projev k oběma komorám českého 

Parlamentu za přítomnosti prezidenta Václava Havla. Prohlásil, že Francie udělá vše 

pro to, aby Česká republika vstoupila do Evropské unie už v roce 2000 a do NATO 

v roce 1999. Chirac sám pak na tiskové konferenci Lucemburského summitu v prosinci 

téhož roku uvedl, že byl asi příliš optimistický.5 Pokud však platí to, co tvrdí Jaroslav 

Šedivý, a sice že zahraniční politika je z deseti procent záležitostí signálů a z devadesáti 

procent drobná práce, bylo Chirakovo prohlášení signálem velice pozitivním a v České 

                                                 
4 Proslov při znovuotevření Francouzského institutu, Paříž–Praha: Intelektuálové v Evropě, str. 43. 
5 TELIČKA, Pavel a Karel BARTÁK. Kterak jsme vstupovali. 1. vyd. Litomyšl:ČTK, 2003, str. 23. 
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republice vítaným. V následující kapitole se budeme věnovat vzrůstající roli procesu 

přistoupení k Evropské unii jako kontextu bilaterálních vztahů. Při analýze české 

zahraniční politiky v letech 1996–2004 budeme sledovat jednak kontext na domácí 

úrovni, kdy se k vládě v daném období dostala ČSSD, a jednak souvislost s klíčovými 

momenty vstupu do EU s bilaterální spoluprací s Francií. Cílem je ukázat, jak dochází 

k europeizaci bilaterálních vztahů. Zároveň se pokusíme ukázat, že ačkoliv bilaterální 

vztahy zůstávají důležitou součástí zahraniční politiky, dochází k jejich strukturálnímu 

oslabení tím, jak jejich unijní rozměr akcentuje vzájemná nedorozumění a míjení. 

 

Opíráme se přitom o kombinaci korpusu textů, jejž tvoří proslovy, tisková 

prohlášení, zprávy zahraniční politiky a programová prohlášení vlády, a sekundární 

literatury, doplněnou o rozhovory s některými z aktérů, kteří se v daném období 

významně podíleli na rozvoji česko-francouzských vztahů (Petrem Pithartem, 

Jaroslavem Šedivým, Cyrilem Svobodou, Pavlem Fischerem a Pavlem Rychetským). 

Další dokumentace čerpá z odborných článků a z analýzy periodik. Kritériem selekce 

zdrojů byla relevance vzhledem k česko-francouzským vztahům – na základě 

vyhledávání podle klíčových slov „Francie“, „Francouzsko-české vztahy“ 

a „europeizace“. Ve sledovaném období zároveň poukazujeme na progresivní adaptaci 

aktérů na historické okolnosti a systémové změny, které provázely posun od konsenzu 

„návratu do Evropy“ jako součásti demokratizace směrem k „cestě do Evropské unie“ 

jako procesu europeizace. Transformaci v postkomunistických zemích byla věnována 

dost velká pozornost stejně jako procesu přistoupení.6 Vzhledem k obsáhlosti tématu 

cesty do EU se v následující kapitole omezíme na analýzu česko-francouzského 

diskurzu v kontextu evropského rozšíření, a to z české perspektivy. Francouzské 

zahraniční politice a postoji Francie k východnímu rozšíření nicméně bude posléze 

                                                 
6 MAREK, Dan, BAUN, Michael. The Czech Republic and the European Union. London a New York: 
Routledge, 2010, FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Rozšiřování ES/EU. 1. vyd. Brno: Masarykova 
univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2001, 193 s., RUPNIK, Jacques a Jan ZIELONKA. The road 
to the European Union. New York, NY, USA: Manchester University Pres; Palgrave, 2003, 
MANSFELDOVÁ, Zdenka, SPARSCHUH, Vera, WENNINGER, Agnieszka (eds.). Patterns 
of europeanisation in Central and Eastern Europe, Hambourg: Krämer Verlag, 2005. Z periferie do 
centra Evropy: 20 let vývoje vztahu ČR k EU. 1. vyd. Ed. Miloš BRUNCLÍK, Zbyněk KLÍČ. Praha: 
CEVRO Institut, 2009, 199 s., Cesta České republiky do Evropské unie. 1. vyd. Editor Hynek FAJMON. 
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, 170 s., HANDL, Vladimír. Zahraniční politika 
České republiky 1993–2004: úspěchy, problémy a perspektivy. Editor Otto PICK. Praha: Ústav 
mezinárodních vztahů, 2004., MACHONÍN, Pavel, TUČEK, Milan (eds). Česká společnost 
v transformaci. K proměnám sociální Struktury. Praha: Slon, 1996, MANSFELDOVÁ, Zdenka, TUČEK, 
Milan. Současná česká společnost. Praha: Sociologický Ústav AV ČR, 2002. 
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věnována samostatná kapitola. Stejně tak předesíláme, že debatě o budoucnosti Evropy 

a Konventu bude věnována samostatná kapitola, a proto ji na tomto místě ponecháváme 

stranou. Nejdříve se zaměříme na počátky politizace evropské otázky v České republice 

a průběh vstupních jednání, tak jak se jim přizpůsobovala česká zahraniční politika. 

Vzápětí soustředíme pozornost k bilaterálním vztahům, kde došlo za vlády ČSSD 

k intenzivní dvoustranné spolupráci jak v politické, tak v ekonomické a kulturní oblasti.  

 

5.1 Od euroforie k eurorealismu 

Tak jako se historie evropské integrace pohybuje mezi „euroforií 

a eurosklerózou“7, tak se v Čechách pohyboval vztah k evropské integraci od euroforie 

k eurorealismu. „Když se podíváte na osudy naší republiky, po listopadu byli všichni 

pro Evropskou unii. Uplynulo deset let, předvstupní jednání byla velmi náročná 

a už jsme měli strach, jestli vůbec v referendu projde to přistoupení,“ shrnuje Pavel 

Rychetský.8 Za tímto posunem stálo několik faktorů. Hlasy bývalých disidentů 

o filozoficko-ideologickém rozměru Evropy postupem času utichly, přehlušeny 

nařízeními a směrnicemi komunitárního práva, jehož acquis bylo třeba přejímat 

do národní legislativy v rámci přistupovacího procesu. Během tohoto procesu 

poskytovaly evropské záležitosti čím dál bohatší a větší téma, které mohly strany využít 

pro posílení svých pozic na domácí politické scéně. Ve střední Evropě, stejně 

jako ve starých členských zemích, to jsou jak ideje, které stojí za evropskou integrací, 

tak také, jak už jsme uváděli, jejich využití v politice na národní úrovni. 

Taková instrumentalizace není specifikem nových členských zemí, ale zatímco by měla 

v jistém slova smyslu staré i nové členské země sbližovat, je naopak rozděluje. 

Tím se dostáváme k následující aporii: k samotnému základu konstrukce evropské 

otázky v nových členských zemích, jejž tvoří odlišná historická zkušenost. 

 

Odlišná historická zkušenost je jedním z vysvětlení polistopadových vztahů vůči 

Spojeným státům americkým, kdy se každá z nových demokracií ve střední Evropě 

snažila navázat s touto velmocí privilegované vztahy.9 Kromě toho, byly-li evropské 

                                                 
7 MÉNY, Yves, Pierre MULLER a Jean-Louis QUERMONNE. Adjusting to Europe: the impact 
of the European Union on national institutions and policies. New York: Routledge, 1996, str. 11. 
8 Rozhovor s Pavlem RYCHETSKÝM. 2. 7. 2006, Brno. 
9 RUPNIK, Jacques. „Regards croisés sur l‘Europe“, Regards communs sur l‘Europe, 
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instituce považovány za schopné přivodit ekonomický vzestup zemí střední a východní 

Evropy, nebyly v žádném případě považovány za dostačující garanci jejich bezpečnosti. 

Z historické zkušenosti také pramení nedůvěra těchto zemí vůči Rusku a některá jejich 

zahraničněpolitická rozhodnutí, pro západoevropské země stěží pochopitelná.10 

A konečně měla historická zkušenost konkrétní dopad také na vztahy s Francií. 

Na jednu stranu přetrvával obdiv k francouzské kultuře, jazyku, historii, avšak na stranu 

druhou panovalo trauma z Mnichova a z rozdělení Evropy a s tím pocit, že západní 

Evropa má vůči té východní dluh. Tato minulost byla připomínána 

a instrumentalizována a hrála roli jak v politických rozhodnutích, tak ve veřejném 

mínění.11  

 

K posunu k eurorealismu jistě přispělo to, že vládní zahraniční politika 

se artikulací evropské otázky příliš nezabývala, jak je patrné z programových prohlášení 

Klausových vlád: „Posílíme naše vztahy k orgánům Evropských společenství i k dalším 

mezinárodním institucím“12 a „Základní směřování a cíle české zahraniční politiky 

zůstávají neměnné, a vláda proto plynule naváže na výsledky zahraniční politiky vlády 

minulé (…). Vláda povede zodpovědně jednání o podmínkách našeho vstupu do Unie, 

ale současně je připravena přijmout zásadní principy evropské integrace v podobě, 

jaká bude v té době existovat.“13 Politické diskuze se evropské otázce vyhýbaly a české 

politické elity se více ztotožňovaly s představou, že do Evropy patříme, než s tím, 

že bychom k Evropě měli přistoupit. Tato absence diskuze je jedním z důvodů následné 

frustrace, která vyplynula ze všech implikací spojených se vstupem do EU. 
                                                                                                                                               
Prague: Cahiers du CEFRES, č. 14f., 998, s. 11. 
10 ŠEDIVÝ Jaroslav: Černínský palác v roce nula (Ze zákulisí polistopadové zahraniční politiky). Praha: 
Ivo Železný, 1997. 
REIMAN, M. Rusko v české politice po roce 1989. In: Pick, O. HANDL, V. (eds.). Zahraniční politika 
České republiky 1993–2004. Úspěchy, problémy a perspektivy. Praha: ÚMV, 2004. KRATOCHVÍL, Petr. 
Political Relations between Russia and the Czech Republic: Or there and back again? In: ICEG EC 
Conference. Economic and Political Relations After the EU Enlargement: The Visegrad Countries 
and Russia, Ukraine, Belarus and Moldova. Budpest: Ústav mezinárodní vztahů, 2004, 7 s. VOTÁPEK, 
V. Česká východní politika. In: PICK, Otto, HANDL, Vladimir (eds.). Zahraniční politika České 
republiky 1993–2004. Úspechý, problémy a perspektivy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004. 
11 MINK, Georges. Revival of the symbolic past in the context of EU elargement. In: MANSFELDOVÁ, 
Zdenka, Vera SPARSCHUH a Agnieszka WENNINGER. Patterns of Europeanisation in Central 
and Eastern Europe. Hamburg: Krämer, 2005, s. 142–143. 
12 Programové prohlášení vlády 1992. http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-
vlad/prehled-vlad-cr/1993-2010-cr/vaclav-klaus-1/Programove-prohlaseni-vlady_1.pdf, staženo 7. 8. 
2011. 
13 Programové prohlášení vlády 1996, http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-
vlad/prehled-vlad-cr/1993-2010-cr/vaclav-klaus-2/Programove-prohlaseni-vlady_1.pdf, staženo 7. 8. 
2011. 
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5.2 Politizace evropské otázky 

Od poloviny devadesátých let nastala nová éra politizace evropské otázky 

v souvislosti se sociálnědemokratickými stranami, které se ve střední Evropě – 

s výjimkou České republiky – konstituovaly převážně z bývalých elit komunistických 

stran.14 Otázka evropské integrace se čím dál více stávala skutečným tématem, 

jež aktéři počali využívat v diskurzu, přičemž mu poskytovala nový politický 

horizont.15 Sociálnědemokratickým stranám, ale také křesťanskodemokratickým 

stranám umožnila tato otázka hlásit se k ekvivalentním západoevropským politickým 

proudům a u některých se rovněž distancovat od jejich vazeb na minulý systém.16 

Pravicovým stranám, jako byla v České republice Občanská demokratická strana (ODS) 

(na Slovensku Hnutie za demokratické Slovensko /HZDS/ nebo v Maďarsku Maďarská 

občanská unie, zkr. FIDESZ/), pak poskytla předmět ostré kritiky využívané 

k populistickým účelům.17 Evropskou otázku využila rovněž komunistická strana. 

V otázce vstupu do NATO se Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 

coby zastánce protiamerického pacifismu postavila proti, avšak její postoj se 

s perspektivou vstupu do EU (a posléze také voleb do Evropského parlamentu) změnil 

na heslo Vstup do Evropy ano, ale na demokratickém základě. Třebaže pro KSČM 

představoval Brusel trojského koně k prosazení německých zájmů ve střední Evropě, 

poskytoval jí však zároveň jedinou politickou úroveň, na které jsou komunističtí 

poslanci považováni za představitele demokratické strany.18  

 
                                                 
14 KOSTELECKÝ, Tomáš. Political Parties After Communism. Developments in east-Central Europe. 
Baltimore (PA), Londres: John Hopkins University Press, 2002. DE WAELE, Jean-Michel (eds.). 
L’Emergence des partis politiques en Europe centrale. Bruxelles: presses de l’ULB, 1999. ROGER, 
Antoine (ed.). Des partis pour quoi faire? La représentation politique en Europe centrale et orientale. 
Bruxelles: Bruylant, 2003, s. 76–101. 
15 NEUMAYER, Laure. L’enjeu européen dans les transformations postcommunistes. Paris: Belin, 2006. 
FIALA, Petr et al. Evropeizace zájmů. Politické strany a zájmové skupiny v České republice. Vyd. 1. 
Brno: Masarykova univerzita, 2009, 380 s. 
16 PERROTINO, Michel. Partis politiques tchèques et clivages fondamentaux: une pertinence retrouvée. 
In: DE WAELE, J-M. (ed.). Les clivages politiques en Europe centrale et orientale. Bruxelles: Editions 
de l’ULB, 2004, s. 73–90. 
17 NEUMAYER, Laure: De l’euroréalisme au souverainisme ? Le discours eurosceptique dans trois 
nouveaux membres de l’UE : Pologne, Hongrie et République tchèque. In: POIRIER, Philippe, DELWIT, 
Pascal, eds. Parlement puissant, électeurs absents? Les élections européennes de 2004. 
Bruxelles: ULB, 2005, s. 251–271. 
18 PERROTINO, Michel. La persistance du parti communiste de Bohême et de Moravie. Transitions, 
vol XLI, n°1, 2000, s. 85–100. Viz také MAYER, Francoise. Češi a jejich komunismus: Paměť a politická 
identita. Praha: Argo, 2009. 273 s. 



   102 

V roce 1996 ve volbách ČSSD téměř vyrovnala náskok ODS, když obdržela 

26,4 % hlasů proti 29,2 %. Tento náhlý úspěch (připomeňme, že v předchozích volbách 

v roce 1992 obdržela ČSSD pouhých 8 %) souvisel s krizí, ve které se ODS zmítala 

v důsledku skandálů ohledně financování strany, a s prvními známkami konce českého 

hospodářského zázraku. K polarizaci politického spektra i k posílení sociální 

demokracie přispělo rovněž založení druhé komory Parlamentu ČR, Senátu, které sice 

bylo zakotveno v ústavě od roku 1993, ale nabylo platnosti až v roce 1996. Menšinová 

vláda, kterou sestavil premiér Václav Klaus po volbách v roce 1996, se musela spoléhat 

na tichou podporu ČSSD, výměnou za křeslo předsedy Parlamentu, a po necelých dvou 

letech padla. Připomeňme také, že ČSSD byla jedinou socialistickou stranou ve střední 

Evropě, která se neformovala na pozůstatcích komunistické strany. Obecně řečeno 

ve chvíli, kdy se v postkomunistických zemích začaly sociálnědemokratické strany 

profilovat jako proponenti přistoupení k Evropské unii, byly ostatní politické formace, 

zejména pravicové strany vzešlé ze změny režimu, nuceny přemýšlet o svém vlastním 

postoji k evropské otázce a artikulovat ji. Jak dodává Ivan Gabal, svůj názor 

neformulovaly radikálně proti vstupu do EU (kromě Republikánské strany Miroslava 

Sládka), ale spíše jako „do EU ano, ale...“.19 „Po revoluci Klaus nevybočoval z řady, 

to způsobilo až týrání přístupových jednání a asociační dohoda – Klaus chtěl trh 

a byl pro a pak u něj nastal úplný obrat.“20  

 

5.3 Zahájení vstupních rozhovorů 

Pavel Rychetský narážel na to, čemu říkal „kádrování“, tedy porovnávání našeho 

práva s komunitárním a postoj, jaký Evropská komise vůči kandidátským zemím 

zaujala. Díky zahájení jednání o přistoupení v březnu roku 1998 dostalo téma vstupu 

do EU konkrétní obrysy, a to prostřednictvím direktiv a konvergenčních kritérií.21 

V červenci roku 1997 předložila Evropská komise Agendu 2000 a posudky 

připravenosti kandidátských zemí s doporučením zahájit jednání se skupinou šesti 

kandidátských zemí včetně České republiky.22 Evropská rada v Lucemburku v prosinci 

                                                 
19 GABAl, Ivan. République tchèque. Le retour en Europe des pays tchèques. In: Jacques RUPNIK. 
Les Européens face à l'élargissement. Presses de Sciences Po, 2004 s. 183. 
20 Rozhovor s Pavlem RYCHETSKÝM. 2. 7. 2006, Brno  
21 ČERNOCH, Pavel. Cesta do EU: východní rozšíření Evropské unie a Česká republika v období 1990–
2004. Praha: Linde, 2003, s. 85–90. 
22 Česká republika, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Estonsko a Kypr. 
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téhož roku návrh schválila.23 Půl roku po podepsání Amsterodamské smlouvy v září 

roku 1997 bylo zahájeno jednání s kandidátskými zeměmi v březnu roku 1998.24 

To už českou delegaci vedl ministr zahraničí Jaroslav Šedivý nové úřednické vlády 

Josefa Tošovského.25 Zahájením rozhovorů o přistoupení se pozornost zahraniční 

politiky obrátila k Evropské unii, neboť dosud se soustředila na vstup 

do Severoatlantické aliance. 

 

Zahraničněpolitické priority, které si přechodná vláda vytyčila, byly následující: 

Ve vztahu k Evropské unii urychleně projednat program národní přípravy připojení. 

Nejpozději do začátku března se seznámit s resortními pozičními dokumenty, 

které budou důkladně analyzovat důsledky našeho budoucího členství v Evropské unii. 

Na jejich základě vypracovat a vládou schválit mandát české delegace pro jednání 

o členství v Evropské unii.26 Jedním z deklarovaných cílů bylo ukončit jednání 

do konce roku 2000. V bilaterálních vztazích, kde podle Šedivého doposud šlo 

o „zhodnocení a rozvoj z hlediska hospodářských, politicko-bezpečnostních zájmů, 

významu postavení té které země v regionu, kulturní spřízněnosti a reziduí 

z minulosti“27, si vláda předsevzala, že bude sledovat národní zájmy z hlediska 

budoucího začlenění České republiky do evropských struktur. Zejména to pak 

znamenalo spolupráci s Polskem, Maďarskem a dalšími kandidátskými státy. Přestože 

Tošovského vláda působila jen několik měsíců, podařilo se jí vést v praxi aktivní 

proevropskou zahraniční politiku a vtisknout jí dynamiku, na kterou navázala vláda 

následující.  

 

                                                 
23 Karel Barták a Pavel Telička se o Lucemburském summitu v prosinci roku 1997 vyjadřují jako o „slepé 
uličce“ na cestě k rozšíření., To zejména proto, že ačkoliv zaváděl diferenciaci, vstoupilo nakonec deset 
zemí najednou (tzv. velký třesk) Op. cit. str. 14. 
24 Dne 12. března 1998 bylo na zasedání Evropské rady v Londýně přizváno 15 kandidátských zemí, 
31. 3. 1998 byla zahájena vstupní jednání s šestkou: Estonskem, Polskem, Slovinskem, Kyprem, 
Maďarskem a Českou republikou. 
25 ŠEDIVÝ, Jaroslav. Diplomacie je uměním kompromisu: cesta do NATO, do EU a další příběhy: 1995–
2002. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2009, 277 s. 
26 Programové prohlášení vlády 27. 1. 1998. http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-
vlad/prehled-vlad-cr/1993-2010-cr/milos-zeman/Programove-prohlaseni-vlady_1.pdf, staženo 14. 8. 
2010. 
27 ŠEDIVÝ, Jaroslav. Stav české zahraniční politiky a její výhledy pro rok 1998, Mezinárodní politika 
1998, č. 1, s. 3–7. 
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5.4 Vlády ČSSD: po dálnici do EU 

Po předčasných volbách roku 1998 se podařilo ČSSD sestavit vládu, 

avšak ta se udržela po celé volební období pouze díky opoziční smlouvě s ODS,28 

a následující vládu, od roku 2002 do roku 2006, sestavila vítězná ČSSD pouze díky 

podpoře středopravých koaličních partnerů.29 Strana byla následně oslabena 

neúspěchem svého kandidáta Miloše Zemana v prezidentských volbách v únoru 2003 

a nevýrazným výsledkem v prvních volbách do Evropského parlamentu,30 po kterých 

premiér Vladimír Špidla rezignoval. Dalším důvodem oslabení pak byla aféra, kvůli 

které jeho nástupce Stanislav Gross rovněž rezignoval. Navzdory těmto neúspěchům 

se však vláda Miloše Zemana zasloužila o výrazné urychlení vstupních jednání 

a schvalování unijní legislativy.31 

 

V zahraničněpolitické koncepci se vláda Miloše Zemana hned v úvodních 

řádcích vymezila vůči vládám Václava Klause: „Příliš brzo jsme se prohlásili 

za jakéhosi premianta střední Evropy, aniž by pro to existovaly racionální důvody.“32 

Obratem byl také deklarovaný důraz kladený na dodržování lidských práv a rovněž 

návrat k Radě Evropy prostřednictvím přijetí Sociální charty Rady Evropy. Samostatné 

kapitole o zahraniční politice byl věnován větší a prominentnější prostor, než tomu bylo 

u Klausových vlád. Hlavními prioritami zůstávalo začlenění České republiky 

do Evropské unie a členství v Severoatlantické alianci. Vláda se také zavázala předložit 

ústavní zákon o referendu a posléze iniciovat referendum o přistoupení ČR k EU.33 

Vládní prohlášení koaliční vlády ČSSD, KDU-ČSL (Křesťanská a demokratická unie – 

Československá strana lidová) a US-DEU (Unie svobody – Demokratická unie), která 

dovedla Českou republiku ke vstupu, potvrdilo zaměření na ekonomickou dimenzi 

zahraniční politiky, ekonomicko-obchodní aspekty zahraničních vztahů a podporu 
                                                 
28 FIALA, Petr, MIKŠ, František. ODS a opoziční smlouva. In: Balík, Stanislav. Občanská demokratická 
strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991–2006. Brno: CDK, 2006, s. 38–64. 
29 Ve vládě ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU se za toto období vystřídali tři sociálnědemokratičtí premiéři: 
Vladimír Špidla (červenec 2002 – srpen 2004), Stanislav Gross (srpen 2004 – duben 2005) a Jiří 
Paroubek (duben 2005 – srpen 2006). 
30 K volbám do Evropského parlamentu mj. LEQUESNE, Ch.; ROVNÁ, L. (eds.). Zastoupení evropské 
pětadvacítky v evropském parlamentu. Praha: CeFReS, 2005. 
31 ČERNOCH, Pavel. Česká integrační politika (1998–2002 – Opoziční smlouva a prohlubující 
se negociace o členství v Evropské unii). In: HANDL, Vladimír. Zahraniční politika České republiky 
1993–2004: úspěchy, problémy a perspektivy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004, s. 24. 
32 Programové prohlášení vlády, srpen 1998, http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-
vlad/prehled-vlad-cr/1993-2010-cr/milos-zeman/Programove-prohlaseni-vlady_1.pdf, staženo 7. 8. 2011. 
33 Idem. 
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zahraničních investic. Zahraniční politika zaujímá ve vládním prohlášení předposlední 

oddíl a je oddělena od Evropské unie, která – byť je na ni odkazováno ve všech dílčích 

oddílech – zaujímá samostatný, závěrečný oddíl. Původní vládní výbor pro evropskou 

integraci, který byl zřízen v roce 1994 k naplňování asociační dohody, byl v roce 1998 

vládním usnesením reorganizován.34 Jak již bylo řečeno v předchozím odstavci, od roku 

1998 pronikla evropská politika také do Parlamentu a zintenzivnila příprava vstupu 

do Evropské unie v kontextu činnosti obou jeho komor.35 

 

V říjnu 1998 bylo v Rytířské ulici v Praze slavnostně otevřeno Informační 

centrum Evropské unie. Centrum pak přešlo nejdříve pod Ministerstvo zahraničí 

a posléze pod Úřad vlády (kde mělo na starosti informování veřejnosti o evropských 

záležitostech, zejména o ústavní smlouvě). Novinkou také bylo, že vláda od roku 1999 

začala předkládat souhrnnou zprávu o zahraniční politice36 a od roku 1998 národní 

programy přípravy na členství v EU.37 Zároveň probíhala fáze screeningu 

(přezdívaného českými vyjednavači, novináři i politiky jako „rentgenování“ nebo 

„grilování“) a přijímání evropské legislativy, pro které se vžil francouzský název acquis 

communautaire. Evropská komise vydávala od listopadu roku 1998 pravidelné roční 

hodnotící zprávy, které mapovaly pokrok kandidátských zemí v přijímání acquis 

a poukazovaly na nedostatky.38 V případě České republiky posuzovaly kladně plnění 

politických kritérií, zvláště spolupráci vlády a Parlamentu.39 Tyto zprávy vyvolávaly 

silnou kritiku na domácí scéně a současně byly využívány k legitimizaci některých 

nepopulárních opatření. „Brusel“ se stal univerzální výmluvou. Ze strany starých 

                                                 
34 ČERNOCH, Pavel, ref. 31, s. 24–25. 
35 MANSFELDOVÁ, Zdenka. The Politics between Parliament and Government – the Institutional 
Framework and the reality within the Czech Parliament. In: MANSFELDOVÁ, Zdenka; OLSON, David; 
RAKUŠANOVÁ, Petra (eds.). Central European Parliaments. First Decade of Democratic Experience 
and Future Prospectives. Prague: Institut de Sociologie de l’Académie des Sciences, 2004, s. 28–46. 
MANSFELDOVÁ, Zdenka, SYLLOVÁ, Jindřiška, RAKUŠANOVÁ, Petra et al. Committees 
of the Chamber of Deputies of the Czech republic. In: OLSON, David; CROWTHER, William (eds.). 
Committee in Post-Communist Democratic Parliaments: Comparative Institutionalization. Columbus 
(OH): Ohio State university Press, 2002, s. 69–87. 
36 Zdroj: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/vyrocni_zpravy_a_dokumenty/index.html. Staženo 
7. 8. 2011. 
37 KRÁL, David. Institucionální zajištění členství České republiky v Evropské unii. Zdroj: 
 http://www.europeum.org/cz/politika-a-instituce-eu/75-analyzy-lanky-komentae/1330-institucionalni-
zajisteni-clenstvi-ceske-republiky-v-evropske-unii, cit. 3. 10. 2005. 
38 PITROVÁ Markéta. Pátá vlna rozšiřování EU – standardní postup, či nová metodika? Středoevropské 
politické studie, č.4, ročník V, podzim 2003, http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=177, staženo 6. 3. 2006. 
39 FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Rozšiřování ES/EU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
Mezinárodní politologický ústav, 2001, s. 140. 



   106 

členských zemí se hlavním argumentem stala naopak podmínka institucionální reformy, 

kterou Evropská unie musí provést, aby byla schopná nové členy přijmout. Mezivládní 

konference o institucionálních reformách byla zahájena 14. února 2000 v Bruselu 

a vyústila během francouzského předsednictví v podpis Smlouvy z Nice v prosinci 

téhož roku.40 Během švédského předsednictví schválila 15.–16. Června 2001 

v Goteborgu Evropská rada „roadmap“ neboli plán pro rozšíření a na doporučení 

Evropské komise z října roku 2002 uzavřela Evropská rada v Kodani 11. prosince 2002 

vstupní jednání s deseti kandidáty.41  

 

5.5 (Ne)tradiční bilaterální spolupráce 

Nové příležitosti se naskytly i ve dvoustranné spolupráci a v možnosti využít ji 

v řadě oblastí: politické, kulturní i ekonomické. V bilaterálních vztazích Zemanova 

vláda deklarovala, že bude přikládat velký význam rozvoji bilaterálních vztahů 

s ostatními zeměmi, jak s velmocemi, tak s menšími státy, a posílí dvoustrannou 

hospodářskou spolupráci, mimo jiné i tím, že zajistí, aby česká zahraniční služba 

byla účinně zapojena do vnějších ekonomických vztahů.42 Po řadě ekonomických 

a politických nedorozumění z počátku devadesátých let43, spojených se směřováním 

do Evropy (Konfederací) a s privatizací (Renault), a po období, kdy bylo 

Československo zaměstnáno svým rozdělením a Francie rozpadem Jugoslávie44, 

deklarovala francouzská zahraniční politika opětovný zájem o střední Evropu. 

Od prosince roku 1993 se totiž neuskutečnilo žádné setkání na úrovni hlav států. 

Když prezident Jacques Chirac navštívil Prahu v dubnu roku 1997, bylo to také znamení 

nezpochybnitelnosti principu východního rozšíření Evropské unie. Na rovině domácí 

francouzské politiky pak šlo o Chirakovo vymezení se vůči jeho předchůdci. Při jednom 

z proslovů Chirac prohlásil, že byl prvním západoevropským politikem, který se 

od roku 1989 veřejně a bez výhrad vyslovil pro rozšíření EU o nové demokratické země 

                                                 
40 Smlouva byla podepsána 26. 2. 2001, odmítnuta Irskem v referendu v červnu téhož roku, čímž vznikla 
obava, že se tím rozšíření zablokuje. Irové napodruhé smlouvu ratifikovali v referendu v září roku 2002. 
41 Bulharsko a Rumunsko vstoupily v roce 2007. 
42 Idem. 
43 Václav Havel mluvil již v roce 1990 o tom, že na rozdíl od kulturní spolupráce není lehké navázat 
na spolupráci ekonomickou. Václav Havel v rozhovoru s Françoisem Mitterrandem, společná tisková 
konference, 13. 9. 1990, Praha, zdroj: http://discours.vie-publique.fr/notices/907020000.html. 
44 Rozhovor s Jiřím DIENSTBIEREM, 4. 10. 2006, Praha a viz také DELOCHE-GAUDEZ, Florence. 
La France et l´élargissement à l´Est de l´Union européenne. Etudes du CERI. 1998-10, No. 46, s. 18. 



   107 

střední a východní Evropy, a to „z morálních důvodů“.45 Jak jsme již zmínili v úvodu, 

Chirac přislíbil rozšíření EU v roce 2000. V rozhovoru pro Mladou frontu DNES uvedl: 

„Všichni vědí, že Česká republika bude v první vlně rozšíření.“ V českém Parlamentu 

také představil svou vizi Evropy jako velmoci („Europe-puissance“). Jen stěží se lze 

domnívat, že s premiérem Václavem Klausem, prohlašujícím, že „Česká republika 

nemá v úmyslu klepat na dveře Evropské unie“, nalezli společnou řeč. V sérii proslovů 

a rozhovorů, které se během dvoudenní návštěvy uskutečnily, byla součástí každého 

z nich a zdůrazněna dvě zásadní témata: rozšíření NATO a Evropské unie. 

 

Jacques Chirac rovněž reflektoval budoucí rozšíření NATO o Maďarsko, Polsko 

a Českou republiku, které Aliance schválila o pár měsíců později, na madridském 

summitu v červenci roku 1999.46 „Říkám v Praze, jako jsem řekl v Paříži, Washingtonu 

a Moskvě: Česká republika se má stát členem Aliance v roce 1999.“ Je však třeba 

dodat, že francouzská opatrnost vůči Rusku, které by se nemělo cítit Severoatlantickou 

aliancí ohroženo, nevyvolávala u Chirakových protějšků příliš kladnou odezvu, 

vzhledem k historické zkušenosti. Pro Českou republiku byla jistě francouzská podpora 

přijetí do NATO velmi cenná, avšak Severoatlantická aliance byla primárně vnímána 

jako vazba na Spojené státy americké.47 „NATO je a vždycky bylo u nás vnímáno 

jako transatlantická záležitost. Francie nehraje žádnou roli. Mentálně, politicky, 

vždycky to bylo vnímáno takhle. Jako most do Washingtonu.“48 To, že Francie nehrála 

v NATO rozhodující roli, dokazuje i svědectví Pavla Rychetského: „Měsíc před 

bombardováním v Kosovu jsem mluvil s Jospinem a Chirakem. Oba mě ubezpečili, 

že bez mandátu Rady bezpečnosti OSN nemůže dojít k žádné akci. Albrightová si dupla 

a všichni poslechli.“49 

 

                                                 
45 Projev před českými a francouzskými podnikateli 3. dubna 1997, Allocution de M. Jacques Chirac, 
Président de la République, Prague le 3 avril 1997, zdroj: http://www.vie-publique.fr/discours/, 
staženo 14. 8. 2011. 
46 KHOL, Radek. Česká bezpečnostní politika 1993–2004. In: Pick, O., Handl, V. (eds.). Zahraniční 
politika České republiky 1993–2004. Úspěchy, problémy a perspektivy. Praha: ÚMV, s. 31–44. 
47 Šedivý, Jiří. Dilema rozšiřování NATO. Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 2001, 152 s. In: Tadayuki 
HAYASHI, eds. The Emerging New Regional Order in Central and Eastern Europe, SRC Hokkaido 
University, 1997, s. 129–146. 
48 Rozhovor s Cyrilem SVOBODOU. 11. 1. 2012, Praha. 
49 Někteří politologové poukazují na to, že kosovská krize fungovala jako katalyzátor. Bylo totiž 
najednou jasné, že rozšíření nelze odkládat donekonečna. Viz COHEN-TANUGI, Laurent. La politique 
européenne de la France à l'heure des choix. Politique étrangère, Année 1995, Volume 60, Numéro 4, 
857–864. 
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Chirakova návštěva měla dát impulz k posílení politických vazeb, zejména 

k užší spolupráci mezi parlamenty. A skutečně se mezi senáty v následujících letech 

vytvořily výjimečně dobré vztahy. V českém Senátu vznikla Skupina přátel České 

republiky a Francie (skupina měla patnáct členů a jejím dlouholetým předsedou 

byl pozdější ministr kultury Václav Jehlička z KDU-ČSL) a to příznačně pod Výborem 

pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu. Avšak i senátní výbor pro evropskou 

integraci navázal kontakt s francouzským Senátem. Předsedou skupiny česko-

francouzského přátelství byl a stále je senátor Philippe Nachbar (UMP). Jak nám sdělil 

bývalý předseda (1996–1998 a 2000–2004) a současný (2012) místopředseda Senátu 

ČR Petr Pithart: „Vztahy obou senátů jsou vysoce nadstandardní – francouzský Senát 

se nabídl ještě v době, kdy první senátoři nebyli zvolení, a pozval jádro toho aparátu 

do Francie, aby zasvětili úředníky do toho, jak to funguje. To bylo úžasně chytré gesto. 

A já jsem se velmi skamarádil osobně s Christianem Ponceletem (předseda 

francouzského Senátu v letech 1998–2008, pozn. aut.).“50 Na přátelskou spolupráci 

Pitharta s Christianem Ponceletem navázala i druhá předsedkyně Senátu ČR Libuše 

Benešová (1998–2000). Se svým francouzským protějškem Christianem Ponceletem 

stála u založení Asociace evropských senátů, jíž Poncelet předsedal.51 

 

Návštěva Chiraka, ačkoliv nevyústila do žádných velkých smluv52, měla dát 

rovněž nový impulz k „exemplární“ hospodářské a obchodní spolupráci a posílení 

francouzských investic.53 Před fórem českých a francouzských podnikatelů v čele 

s ministrem průmyslu a zahraničního obchodu připustil, že zejména v začátcích našich 

hospodářských vztahů došlo k několika nedorozuměním, která je třeba vymazat 

a založit naše vztahy na realismu a pragmatismu. Proto také ve svém projevu 

před oběma komorami českého Parlamentu vyzdvihl několikrát výsledky ekonomické 

transformace pod vedením Václava Klause.  

                                                 
50 Z rukou Christiana Ponceleta také v roce 2004 Petr Pithart obdržel Řád čestné legie. V proslovu 
Poncelet ocenil přínos českého politika k česko-francouzským vztahům: podle Ponceleta byl Pithart vždy 
pevným zastáncem posílení vztahů mezi oběma zeměmi. „V nejhorších okamžicích irácké krize vždy 
a proti všem obhajoval postoj Francie,“ připomněl Poncelet ve svém laudatio. 
51 Dokumenty Senátu PČR., zdroj: 
http://www.senat.cz/cinnost/akce/senateurope2003/zaznam.php?ke_dni=&O=8.  
52 Byla podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci 
v oblasti policie, veřejného pořádku a veřejné správy. 
53 Francie byla v roce 1997 v pořadí šestým dodavatelem a pátým zahraničním investorem v České 
republice. V roce 1999 čtvrtým. 
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„Exemplární a privilegované“ vztahy však neměly být jen pragmatické, ale měly 

se také opírat o emocionální pouto a kulturní blízkost, jak Chirac zdůrazňoval. 

Poukazoval přitom na „blízkost – intelektuální a emocionální – mezi oběma národy, 

která nebyla nikdy zpochybněna“. V projevu před oběma komorami Parlamentu Chirac 

připomněl „tradiční, staré přátelství mezi oběma národy“, „vždy si tak blízkými“, 

a jeho hlavní mezníky: rok 1870, kdy došlo k protestu českých poslanců na podporu 

Francie, založení československé legie a Československa, mnichovskou dohodu 

(„ostudnou demisi“) a rok 1968.54 Mitterrandovu snídani s disidenty nezmínil. 

Na Chirakově proslovu je také zajímavé, že stejně jako jeho předchůdce považoval rok 

1968 za součást odkazu, na který sametová revoluce i polistopadový vývoj navázaly. 

Mitterrand se Polistopadové elity se však ve skutečnosti, jak je známo, od odkazu 

událostí roku 1968 distancovaly. Na závěr dodejme, že v průběhu návštěvy Chirac 

položil základní kámen Francouzského lycea v Praze na Smíchově, jehož žáci „budou 

zítra aktéry této Evropy, ještě širší a ještě spřízněnější“. Velmi dobře si nejspíš 

uvědomoval, že v Čechách chybí celá generace frankofonních elit. Připomeňme také, 

že Chirakova manželka Bernadette založila již v roce 1990 nadaci Pont Neuf.55 

 

5.6 Česko-francouzské líbánky, nebo sňatek z rozumu? 

Půdu pro intenzivní spolupráci, která v následujícím období nastala, připravil 

svou návštěvou nejen prezident Chirac, ale také ministr zahraničí a bývalý velvyslanec 

v Paříži Jaroslav Šedivý. Ten se se svým protějškem a bývalým poradcem Françoise 

Mitterranda Hubertem Védrinem, který se účastnil snídaně s disidenty, v Paříži dohodl 

na pravidelných schůzkách dvakrát za rok na úrovni ministrů zahraničí a probírat 

na nich měli nejen bilaterální otázky, ale také otázky týkající se Evropy.56 Schůzky 

dvakrát ročně se sice nekonaly, ale počet celkových bilaterálních návštěv významně 

                                                 
54 Jacques Chirac k událostem roku 1968 v Praze řekl, že Francouzi nám chtěli pomoct, a připomněl 
de Gaullova slova, že „události ukázaly, že politika Francie je správná, že odpovídá hlubokým evropským 
realitám“. 
55 Nadace Pont Neuf byla založena z iniciativy Bernadette Chirakové a Václava Havla. 
http://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/lassociation-le-pont-neuf-dix-sept-ans-daction-aupres-des-jeunes-de-
leurope-de-lest. Od počátku se soustředila na kulturní a vzdělávací výměny a od roku 1997 poskytuje 
stipendia českým studentům a studentům ze střední Evropy. Po odchodu J. Chiraka z funkce 
je z pochopitelných důvodů méně medializovaná. 
56 Schůzka Jaroslava Šedivého s Hubertem Védrinem, 6. dubna 1998, http://www.diplomatie.gouv.fr, 
staženo 21. 3. 2005. 

http://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/lassociation-le-pont-neuf-dix-sept-ans-daction-aupres-des-jeunes-de-leurope-de-lest
http://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/lassociation-le-pont-neuf-dix-sept-ans-daction-aupres-des-jeunes-de-leurope-de-lest
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rostl, až do roku 2003.57 Souviselo to částečně i s postupujícím procesem přistoupení 

k EU a s francouzským předsednictvím v druhé polovině roku 2000, neboť je logické, 

že každá předsedající země, byť nebyla rozšíření příliš nakloněna, se během 

předsednictví snažila o posun v jednáních s kandidátskými zeměmi a stejně tak 

se kandidátské země snažily získat náklonnost předsedající země. 

 

Racionální a pragmatický přístup, po kterém Chirac volal, zaujala vláda Miloše 

Zemana. „Byli tu lidé jako Zeman, co neumí francouzsky, ale kteří na to šli rozumem, 

a nikoliv vzděláním a orientací, co věděli, že by to bylo dobré, kteří chápali, že bychom 

měli vyrovnat jednostrannou vazbu vlivu z Německa a Ameriky tou Francií.“58 Kromě 

toho prohloubení bilaterálních vztahů ve všech směrech nahrával fakt, 

že ve francouzské vládě byli od roku 1997 socialisté v čele s Lionelem Jospinem.59 

Navíc, ČSSD měla ze všech českých politických stran největší potenciál k mezinárodní 

integraci a družbě, protože neměla problém z hlediska kompatibility s velkými 

evropskými politickými proudy, na rozdíl od ODS. Vztahy s pravicovými stranami, 

jako je francouzská Unie pro lidové hnutí (Union pour un mouvement populaire, 

UMP)60, byly v případě ODS problematické, vzhledem ke skeptickému postoji ODS 

k evropské integraci. Oficiální návštěva socialistického premiéra Lionela Jospina a fakt, 

že přijel do Prahy v doprovodu ministra zahraničí Huberta Védrina, ministra 

pro evropské záležitosti Pierra Moscoviciho a ministra obrany Alaina Richarda, 

byla v tomto směru více než symbolickou. Jak prohlásil Jospin: „Obě naše vlády jsou 

inspirované stejnými ideály, stejně jako velká většina současných evropských vlád.“61 

Pro české sociální demokraty se tak Francie stala v několika oblastech zdrojem 

inspirace: v oblasti soudní62, sociální, audiovizuální nebo kulturně-vzdělávací, vojenské 

                                                 
57 Přehled bilaterálních návštěv se nalézá v příloze. 
58 Rozhovor s Petrem PITHARTEM. 20. 6. 2006. 
59 Spolupráci ČSSD s francouzskými socialisty a začlenění do Strany evropských socialistů se zde 
podrobně nevěnujeme, odkazujeme proto např. na práci Petr SOKOL ZAČLEŇOVÁNÍ ČESKÝCH 
POLITICKÝCH STRAN DO EUROSTRAN in Z periferie do centra Evropy: 20 let vývoje vztahu ČR 
k EU. 1. vyd. Editor Miloš BRUNCLÍK, Zbyněk KLÍČ. Praha: CEVRO Institut, 2009. FIALA, Petr, 
HLOUŠEK, Vít, PITROVÁ, Markéta, PŠEJA, Pavel, SUCHÝ, Petr. Evropeizace politických stran 
a zájmových skupin: základní problémy a směry analýzy. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní 
politologický ústav Masarykovy univerzity, vol. XIII, no. 1, 2006, s. 3–26. 
60 Unie pro lidové hnutí vznikla v roce 2002 ze Sdružení pro republiku (Rassemblemen pour 
la République). 
61 V Evropě se ve velké části zemí dostali do vlád socialisté – v Německu vyhrála Sociálnědemokratická 
strana Německa (SPD) v roce 1998, v Británii o rok předtím New Labour Tonyho Blaira. 
62 Soudní spolupráce s Francií, i když ne institucionalizovaná, měla kořeny v porevoluční době, jak nám 
sdělil v rozhovoru (7. 3. 2006, Paříž) člen státní rady a přítel Jana Vladislava Roger Errera. 
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a v oblasti decentralizované spolupráce. Od roku 1998 se Francie podílela na třinácti 

twinningových projektech v rámci předvstupního programu.63 Jako příklad uvádíme 

twinning na českém ministerstvu spravedlnosti, který se týkal česko-francouzského 

projektu zaměřeného na podporu a rozvoj vzdělávání v oblasti justice a na vznik 

Justiční akademie. V roce 2002 byla zahájena spolupráce mezi českým ministerstvem 

spravedlnosti a francouzskou Národní justiční školou. V rámci ročního programu, 

financovaného z programu Phare, se Francie měla podílet na vzdělávání českých 

soudců. V oblasti decentralizované spolupráce byly navázány kontakty na úrovni měst64 

a nově vzniklých regionů.65 V roce 1998 vznikl na francouzském velvyslanectví post 

atašé pro decentralizovanou spolupráci. První dohoda byla podepsána mezi 

Středočeským krajem a Burgundskem v roce 2001. Podepisoval ji tehdejší předseda 

regionální rady Burgundska Jean-Pierre Soisson, dlouholetý předseda Skupiny 

francouzsko-českého přátelství v Národním shromáždění, člen Unie pro lidové hnutí 

(UMP). 

 

Stejně jako před ním prezident Chirac, i Lionel Jospin si přál podpořit 

intenzivnější ekonomickou spolupráci s Českou republikou, zejména malé a střední 

francouzské podniky, na českém trhu chybějící. I on a jeho ministři Védrine 

a Moscovici v proslovech připomínali historii přátelských vztahů a roli Francie 

při založení Československa, i když se hlavně soustředili na budoucnost Evropy 

a budoucí spolupráci v jejím rámci, která by měla přispět k prosazení evropského 

sociálního modelu.66 Rok 1998 považoval francouzský premiér za klíčový, protože 

podle něj odděluje dvě etapy: konec přechodu k tržnímu hospodářství a začátek 

integrace do EU.67 Toto nepochopitelné oddělení obou procesů bylo jen dalším 

                                                 
63 K twinningu např. TULMETS, E. The Introduction of The Open Method of Coordination 
in the European Enlargement Policy: Analysing the Impact of the New PHARE/Twinning Instrument. 
European Political Economy Review. Vol. 3, n°1, 2005. 
64 O posílení spolupráce v oblastech kultury, životního prostředí a dopravy Prahy a Paříže v hlavním 
městě Francie jednali pražský primátor Jan Kasl a pařížský starosta Bertrand Delanoë. Pražský primátor 
se v Paříži 2.–5. května 2002 zúčastnil setkání evropských primátorů. 
65 KONIGOVÁ, L., KRATOCHVÍL, P., DRULÁK, P. Podíl obecních a krajských samospráv 
na zahraniční politice ČR. DOČKAL, V. – KOZLOVÁ, M. (2006): Regionální politika v ČR. In: Dočkal, 
V. eds. Regionální politika EU a naplňování principu partnerství. Případové studie České republiky, 
Německa, Francie a Slovinska. Brno: IIPS, 2006. 
66 Lionel Jospin a Miloš Zeman se setkali i na XXI. kongresu Socialistické internacionály „pour une 
société plus humaine – pour un monde plus équitable et plus juste“ v Paříži 1999. 
67 Visite de M. Lionel Jospin en République Tchèque du 17 au 19 novembre 1998 
Intervention devant les étudiants de l'Université Charles à Prague, zdroj: http://www.diplomatie.gouv.fr, 
le 13 juin 2001. 
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důkazem francouzské snahy mít rozšíření co nejvíce pod kontrolou. Nicméně rok 1998 

klíčový byl, a to pro česko-francouzské vztahy. V prosinci 1998 totiž uběhlo deset let 

od snídaně s Mitterrandem. Hubert Védrine ve svém vyjádření k této události připomněl 

„sílu společných hodnot“ a „solidaritu v dobách nejtěžších“, „na které je postaveno 

česko-francouzské přátelství a společná budoucnost v Evropě“. 

 

5.6.1 Mezinárodní organizace Frankofonie a Česká sezóna 

Projevem dobré vůle a vyjádřením sympatií k francouzské kultuře jako protiváze 

anglofonního světa byla například žádost o status pozorovatele v Mezinárodní 

organizaci Frankofonie v březnu roku 1999. Česká republika byla přijata v září téhož 

roku.68 Podle tehdejšího náměstka ministra zahraničí Martina Palouše, který na summitu 

v kanadském Monctonu Českou republiku reprezentoval, vycházela žádost ze „snahy 

o diverzifikaci mezinárodních vazeb České republiky a z pochopení úlohy Francie 

v politice Evropské unie.“69 Ve své řeči na summitu Martin Palouš připomněl, že naše 

země „se nyní může svobodně připojit ke kulturnímu společenství, ke kterému 

přirozeně patřila až do druhé světové války“.70 V českém Senátu byla založena Skupina 

přátel Frankofonie zajišťující spolupráci s Parlamentním shromážděním Frankofonie.71 

Frankofonie také financovala výuku francouzštiny pro české úředníky.72  

 

V listopadu 1999 byl podepsán program dvoustranné spolupráce v oblasti 

vzdělávání mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky na léta 2000–

2002 a vláda toho roku rozhodla uspořádat festival Česká kulturní sezóna „Bohemia 

Magica“73, který se měl konat ve Francii v roce 2002. Česká sezóna, nejrozsáhlejší 

                                                 
68 Česká republika byla přijata do OIF na summitu v Monctonu 3.–5. září 1999. 
69 Zdroj: Archiv Rádia Praha, 5. 9. 1999, http://archiv.radio.cz/news/CZ/1999/05.09.html.  
70 Actes de la VIIIe Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement des pays ayant le français en partage 
Moncton (Canada Nouveau-Brunswick), 3–5 septembre 1999 „…et aussi parce que mon pays est 
maintenant libre de rejoindre une communauté culturelle, dont il faisait naturellement partie jusqu’à 
la Deuxième Guerre mondiale je suis particulièrement heureux d’entendre la décision de cette assemblée.“ 
71 V roce 2001 byl založen také Český národní výbor frankofonního ekonomického fóra CNTFFA. V roce 
2005 získala Komerční banka cenu Ekonomické Frankofonie.  
72 Např. o několik let později ministr zahraničí Cyril Svoboda, který se začal učit francouzsky, získal 
od OIF stipendia na dva výukové pobyty ve Francii. 
73 Kulturní sezóna byla věnována již Maďarsku a po ČR i Polsku. Český název sezóny byl Skrznaskrz. 
Generální komisařkou festivalu se stala Olga Poivre d'Arvor, manželka bývalého ředitele Francouzského 
institutu ve Štěpánské Oliviera Poivre d´Arvor. Francouzským generálním komisařem byl jmenován 
Frederic Mitterrand, synovec bývalého prezidenta a od roku 2009 ministr kultury. Česká sezóna probíhala 
od června 2002 do ledna 2003 a provázel ji mimo jiné skandál ohledně odmítnutí Milana Knížáka, 
tehdejšího ředitele Národní galerie, zapůjčit sbírku Vincence Kramáře. 
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prezentace české kultury v zahraničí za poslední desetiletí, proběhla od června 2002 

do ledna 2003 a měla ve Francii velký ohlas.74 Slavnostní otevření se uskutečnilo 

25. června 2002 za přítomnosti ministryně pro evropské záležitosti Noelle Lenoir 

a Jean-Jacquesa Aillagona. V rámci Sezóny se uskutečnila konference pořádaná 

Bibliotheque nationale de France „Paris–Prague“. Součástí byla také pocta Václavu Havlovi 

na Avignonském festivalu „Václav Havel dramatik a prezident“ (17. července 2002).75 

Havel se bohužel pro nemoc nemohl avignonské pocty zúčastnit a odletěl zpět do Prahy. 

Těsně před tím se ještě sešel s Jacquesem Chirakem a premiérem Jean-Pierrem 

Raffarinem. Od roku 2000 také začalo v Paříži fungovat v renovovaném Masarykově 

domě v rue Bonaparte č. 18 České centrum ve své současné podobě – tj. se zaměřením 

na propagaci české kultury ve Francii a na francouzské publikum, nikoliv především 

na krajany, a jeho ředitelem se stal Michael Wellner-Pospíšil.76  

 

5.7 Příliš slabá dynamika 

Po roce 1997 se tak vytvořila nová dynamika bilaterálních vztahů. Přes pokus 

o privatizaci ČEZu francouzským státním podnikem Electricité de France (EDF), 

který skončil fiaskem v roce 200277, prohlásil Vladimír Špidla v říjnu téhož roku: „Naše 

vztahy s Francií jsou nejlepší za dlouhou dobu.“ Tato dynamika však nebyla dostatečně 

silná na to, aby odolala rostoucím rozporům spojeným s multilaterálními 

zahraničněpolitickými otázkami. Ty se vyostřily v závěru vyjednávání (summit 

v Kodani v prosinci roku 2002 byl symbolem tvrdého dohadování se o rozpočet), 

během Konventu o budoucnosti Evropy, jenž odhalil rozdílné představy a některé obavy 

malých zemí. A konečně, irácká krize odhalila rozdílný pohled na transatlantické vztahy 

a na vztahy mezi EU a NATO. A všechny tyto faktory včetně kolísavého francouzského 

postoje k východnímu rozšíření přispěly nejen k tomu, že Francie vzbuzovala jisté 

obavy malých zemí, ale i k tomu, že nebyla vnímána jako spojenec na unijní úrovni.  

                                                 
74 Rozhovor s Pavlem FISCHEREM, 1. 3. 2006, Paříž. 
75 V době, kdy byl ještě disidentem, se na Avignonském festivalu uskutečnil Večer pro Václava Havla 
na jeho podporu. 
76 Ředitelem Českého centra v Paříži byl v letech 2000–2007 M. Wellner-Pospíšil. Od roku 2009 
je generálním ředitelem Českých center. 
77 EDF projevila zájem o privatizaci ČEZu, spolu s italskou firmou ENEL a španělskou Iberdrolou. 
Za 68 % akcií ČEZu požadovala vláda částku minimálně 200 miliard Kč, kterou žádný ze zájemců 
nenabídl, a vláda tendr nakonec uzavřela. EDF byla favoritem a jako s jedinou s ní jednali jak čeští 
ministři, tak poslanci zahraničního a hospodářského výboru. Les Echos: EDF ztratila zájem o českou 
elektroenergetiku. Hospodářské noviny, 4. 1. 2002. 
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Nutno uvést ještě jeden z faktorů, čistě česko-francouzský: S odchodem Václava 

Havla z prezidentského úřadu ztratily česko-francouzské vztahy jeden z důležitých 

prvků – silný intelektuální evropský rozměr, který zosobňoval Havel a jenž byl 

ve Francii vždy vysoce ceněn, a to přesto, že Havel neudržoval privilegované styky 

s francouzskými politickými kruhy a byl mnohem více orientovaný na USA.78 

Při příležitosti summitu NATO v Praze v listopadu roku 2002 pronesl v rozhovoru 

pro Českou televizi Jacques Chirac: „Česko-francouzské vztahy jsou excelentní. 

Jsou vynikající, protože porozumění mezi našimi národy je přirozené, máme mnoho 

společného a mnoho společných zájmů. Jsou rovněž vynikající pravděpodobně i díky 

osobnosti Václava Havla, který byl vždy člověkem otevřenosti, dialogu a míru.“79 

S nástupem Václava Klause, který je znám svými euroskeptickými80 názory blízkými 

britským konzervativcům, se tak uzavřela jedna epocha.81 

 

5.8 Napětí kolem irácké krize 

Rok 2003, rok českého referenda o vstupu do EU, provázelo několik 

nedorozumění.82 Jedním z nich bylo únorové faux pas Jacquesa Chiraka na adresu 

budoucích nových členů EU kárající je za to, že v souvislosti s iráckou krizí nemlčeli 

a vyjádřili podporu Spojeným státům americkým.83 „Když se někdo hlásí do rodiny, měl 

by se s ní napřed poradit,“ pronesl a současně varoval, že by členové EU mohli 

                                                 
78 RUPNIK, Jacques. Entretien avec Václav Havel. Ce n´est qu´un au revoir. Politique internationale, 98, 
2002–2003, s. 67–80. 
79 Interview de M. Jacques Chirac, Président de la République, à la télévision tchèque CT1 
le 20 novembre 2002, zdroj: www.diplomatie.gouv.fr. 
80 K fenoménu euroskpeticismu SZCZERBIAK, Aleks, TAGGART, Paul A. Opposing Europe?: 
the comparative party politics of Euroscepticism. New York: Oxford University Press, 2008, a na tento 
teoretický concept navazující srovnávací studie Euroskepticismus a země střední a východní Evropy. 
1. vyd. Editor Vlastimil HAVLÍK, Petr KANIOK. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní 
politologický ústav, 2006, 119 s. Dále také KOPECKÝ, Petr a Peter UČEŇ. Return to Europe? Patterns 
of euroscepticism among the Czech and Slovak political parties. RUPNIK, Jacques a Jan ZIELONKA. 
The road to the European Union. New York, NY, USA: Manchester University Press; Palgrave, 2003, 
s. 164–179. 
81 Le Monde komentoval volbu Klause následovně: Ačkoliv nový český prezident není žádný velký 
frankofil, na rozdíl od svého předchůdce Václava Havla se v otázce Iráku shoduje s Paříží a Berlínem. 
82 Nesmíme rovněž opomenout francouzského velvyslance Philippa Costa a jeho nástupce Joela 
De Zorziho a českého velvyslance v Paříži Pavla Fischera, kteří hráli mimořádnou roli a významně 
přispěli k dobrým bilaterálním vztahům i tím, že tlumili napětí a bránili nedorozuměním. 
83 Více Česká republika a irácká krize: formování české pozice, Institut pro evropskou politiku 
EUROPEUM, září 2004. 
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neschválit přijetí kandidátů v referendech.84 České reakce byly samozřejmě podobné 

těm v ostatních kandidátských zemích, tedy pobouřené85, v některých zemích 

se dokonce srovnával Chirac s Brežněvem, avšak předseda vlády Vladimír Špidla 

se snažil vše minimalizovat, a ačkoliv „nesouhlasil s obsahem ani formou toho, 

co Chirac řekl, byl to však pouhý incident, který je třeba považovat za uzavřený“.86 

Pavel Rychetský považoval Irák za neštěstí, a co se týče francouzského postoje, byly za 

ním i vnitřní důvody, ve Francii je početná arabská komunita.87 Podle Cyrila Svobody 

tehdy Chirac „populisticky mluvil o tom, co si mysleli Francouzi. Totiž o tom, 

že rozšíření Evropské unie bude Francii stát peníze. Proto říkal, mlčte, když mluví stará 

Evropa, on to adresoval francouzským voličům (…) Chtěl jim ukázat, že hájí 

francouzské zájmy proti tomu polskému instalatérovi. Ale k záplavě trhu občany 

z východních zemí nedošlo, dokonce se ukázalo, že arogantní přechodná období byla 

k ničemu.“88 Ministr zahraničí Dominique de Villepin se pak snažil při své návštěvě ČR 

v dubnu roku 2003 následky napravit.89 Praha byla jeho první destinací z přistupujících 

zemí po podpisu Athénské smlouvy. Při společné tiskové konferenci s Cyrilem 

Svobodou prohlásil: „Co chtěl říci prezident Chirac? Chtěl jednoduše říci, že v rodině, 

protože my jsme teď součástí jedné rodiny, musíme mít na mysli, že je třeba 

upřednostnit to, co nás spojuje, spíše než dávat najevo to, co nás rozděluje.“90 

Avšak tento (de Villepinův i Chirakův) paternalistický diskurz se nemohl setkat s 

kladným přijetím u zemí, které aspirovaly na plnoprávné členství v EU.  

                                                 
84 Referendum ale žádný z členských států nepořádal a ani pořádat neplánoval. 
85 Le Monde otiskl článek nazvaný „L´Injure“ (Urážka) senátora a bývalého ministra zahraničí Josefa 
Zieleniece. L'injure, Zieleniec J. Le Monde, 26 février 2003: „Když prezident Chirac navštívil v roce 1997 
Prahu, mluvil o francouzské víře v evropské ‚společenství osudu‘. Když jsem jej tehdy poslouchal, měl 
jsem před očima celé panoráma česko-francouzských vztahů. Uvědomil jsem si, jak obrovský skok jsme 
spolu udělali – od hanby mnichovské dohody, kdy jsme byli svými spojenci vydáni Hitlerovi, 
po rovnoprávné partnerství v budování společné Evropy a společné spojenectví se Spojenými státy. Nyní, 
když opět trochu zafoukal vítr, jsme opět byli z rovnoprávného partnera přeměněni v obtěžujícího 
prosebníka, který klepe na dveře, a naše zdůrazňování významu euroatlantického spojenectví 
je interpretováno jako lehkovážné jednání, které snižuje naše šance na vstup do Evropy. Kdo zde vlastně 
promeškal dobrou příležitost mlčet?“  
86 Data měsíčníku Zahraniční politiky 2003/3, Ministerstvo zahraničních věcí ČR. 
87 Rozhovor s Pavlem RYCHETSKÝM, 2. 7. 2006. Připomeňme, že v prosinci roku 2005 proběhly 
na pařížském předměstí St. Denis bouřlivé nepokoje, o kterých česká média rozsáhle informovala 
veřejnost. 
88 Rozhovor s Cyrilem SVOBODOU, 11. 1. 2011. 
89 Pro deník Mladá fronta DNES poskytl de Villepin rozhovor, ve kterém trval na tom, že všichni členové 
jsou si rovni a je třeba vyvarovat se nedorozumění (MF DNES přirovnával francouzský postoj 
k appeasementu roku 1938/!/). 
90 Zdroj: http://www.diplomatie.gouv.fr, le 30 avril 2003. 
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Stejně tak nebyly kladně přijaty francouzsko-německé iniciativy posílit 

společnou evropskou bezpečnostní politiku a zejména minisummit čtyřky (Francie, 

Německo, Belgie, Lucembursko) jednající o posílení společné evropské bezpečnostní 

politiky a vzbuzovaly právě opačný dojem, že se totiž Francie snaží udělat 

z kandidátských zemí členy druhé kategorie.91 Dominique de Villepin rovněž během 

konference poukázal na spřízněnost obou zemí: „Je pravdou, že mezi Českou 

republikou a Francií existuje hluboká tradice vztahů a kontaktů z dávné minulosti. 

Vzpomeňme jména osobností jako Châteaubriand, Claudel, Appollinaire a další 

osobnosti, které byly úzce spjaty s Českou republikou. Ve Francii lidé mají hluboký 

zájem o Českou republiku a je pravda, že Francie byla jednou z prvních zemí, 

která se zmobilizovala pro rozšíření Evropské unie. Důvodem je, že se velice těšíme 

na to, až se opět společně shledáme v Evropské unii, a budeme tak moct lépe a hlouběji 

rozvíjet společné zájmy a stávající afinitu mezi oběma našimi národy.“92 Snažil se tak 

vyvrátit obecný názor, který panoval, a sice že Francie nebyla horlivým zastáncem 

rozšíření. Zároveň také naznačil, že Francie přikládá velký význam bilaterálním 

vztahům. Je však paradoxní, že v rámci evropského kontextu je střední Evropa chápána 

jako blok zemí (k označení PECO neboli Země střední a východní Evropy se ještě 

vrátíme v příští kapitole).  

 

5.9 Česká republika jako standardní člen EU 

Tvrdil-li Dominique de Villepin, že mezi politickými představiteli Francie 

a České republiky existují shodné názory na evropské otázky93, pak se prezidentu 

Václavu Klausovi podařilo záhy prokázat pravý opak. Těsně před svou návštěvou 

Paříže ve dnech 15.–16. července 2003 (během které obligátně navštívil OECD), 

poskytl český prezident Václav Klaus rozhovor pro pravicový deník Le Figaro94, 

                                                 
91 Stejné, ne-li větší obavy vyvolával „pralinkový“ summit v dubnu 2003 v Bruselu, kde Francie, 
Německo, Belgie a Lucembursko představily svůj projekt úzké vzájemné spolupráce v obranné politice, 
dále summit Německa, Francie a Velké Británie na podzim 2003 týkající se Evropské bezpečnostní 
a obranné politiky a v únoru roku 2004 trojsummit Německo–Francie–Británie v Berlíně. Viz Tiskové 
prohlášení MZV ČR z 19. 2. 2004 dostupné z http://mzv.cz, citováno 1. 7. 2011 
92 Přepis tiskové konference ministra zahraničních věcí ČR C. Svobody a ministra zahraničních věcí 
Francouzské republiky D. de Villepina dne 28. 4. 2003 dostupné z http://www.mzv.cz, citováno 1. 7. 2011. 
93 De Villepinovo vystoupení v ČT1, 30. 4. 2003, dostupné z http://www.diplomatie.gouv.fr, citováno 
25. 9. 2011. 
94 Za euroskeptika Václava Klause označil a negativně na jeho zvolení prezidentem reagoval i levicový 
deník Libération. 
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v němž se negativně vyjádřil k evropské ústavě a federálnímu uspořádání Evropy s tím, 

že se v ní Česká republika rozpustí jako kostka cukru v kávě.95 Měsíc poté, co čeští 

občané v referendu (13.–14. června 2003) odhlasovali vstup do EU,96 

ujistil v rozhovorech Václav Klaus Jacquesa Chiraka a premiéra Jean-Pierra Raffarina, 

že „Česká republika bude standardním členem EU“.97 Opět je patrný důraz na zájem 

o plnoprávné členství. Václav Klaus se netajil tím, že vstup do EU je pro něj spíše 

nutností a pro Českou republiku sňatkem z rozumu. Jenže Klausova skepse nebyla 

ojedinělá, Češi patřili v té době podle průzkumů Eurobarometru mezi 

nejeuroskeptičtější kandidáty. Negociace trvaly pět let a v české společnosti panovalo 

jisté zrealističtění pohledu na rozšíření.98 Z části se naplnilo to, na co upozorňoval 

Václav Havel v listopadu 1998: „Bylo by nebezpečné, kdyby se kvůli technickým 

aspektům negociací, které se dotýkají administrativy, průmyslu, zemědělství, zapomnělo 

na historický význam a důvody znovusjednocení Evropy.“99 Veřejné mínění vidělo 

v přistoupení k EU okamžité nevýhody místo výhod: zvýšení cen, zvýšení DPH, 

překážky ve volném pohybu pracovních sil a ostatní přechodná období. Kromě toho 

média přinášela bez přestání kauzy o některých nesmyslných nařízeních a směrnicích 

EU. V srpnu 2002 se členové Visegrádské čtyřky dohodli, že uspořádají referendum 

jeden po druhém, od eurooptimistických po euroskeptické.100 První a dosud poslední 

referendum v České republice skončilo výsledkem 77,33 % pro vstup do EU a 22,67 % 

proti při 55,21% účasti101, avšak dvousetmilionová vládní kampaň, vedená 

ministerstvem zahraničních věcí, měla nelehký úkol.102 Jacques Chirac zaslal 

                                                 
95 Rozhovor způsobil rozruch v českých médiích. Deník Právo uveřejnil článek „Klaus ve Francii: nechci 
evropský pas“. Celý rozhovor provázel incident, když redaktorka V. Klause vyzvala, aby se vyjádřil 
k podpoře komunistů, díky kterým byl zvolen prezidentem. 
96 PEROTTINO, Michel. The Czech accession referendum: ‘yes’, but no. In: DE WAELE, Jean-Michel 
(eds.). European union accession referendums. 1st ed. Brusel: Editions de l'Université Libre de Bruxelles, 
2005, s. 23–30. 
97 Během setkání nebyl zmíněn ani rozhovor z Le Figaro, ani Chirakovo únorové faux pas. Le président 
de la République, Vaclav Klaus, a été reçu à l'Elysée http://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/le-president-
de-la-republique-vaclav-klaus-a-ete-recu-a-lelysee. 
98 GABAL, Ivan. République tchèque. Le retour en Europe des pays tchèques. In: Jacques RUPNIK. 
Les Européens face à l'élargissement. Presses de Sciences Po, 2004, s. 178–179. 
99 Le Monde, 19. 11. 1998, rozhovor s V. Havlem. 
100 MAREK, Dan, DÜRR, Jakub, ŠARADIN, Pavel. Europeizace české politické scény: politické strany 
a referendum o přistoupení k EU. Mezinárodní vztahy, Vol. 39, No. 1, 2004. 
101 V květnu roku 2003 se v šetření TNS Factum 51 % občanů ČR vyjádřilo pro členství v EU, 18 % proti 
a 31 % se nevyjádřilo. 
102 V roce 2002 vznikla také asociace ANO pro Evropu pod záštitou Václava Havla na podporu kladného 
hlasování v referendu o vstupní smlouvě. Mezi jejími zakládajícími členy je několik bývalých chartistů 
a aktérů sametové revoluce, jako např. jeho hlavní představitelka Monika Pajerová, bývalá vůdkyně 
studentského hnutí z listopadu 1989. 
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prezidentovi Václavu Klausovi – který se nijak nepodílel na kampani pro vstup do EU, 

ani nevydal žádné prohlášení – blahopřejný telegram k výsledkům referenda. Dodal, 

že přikládá velký význam francouzsko-českému přátelství, a vyjádřil naději 

na prohloubení vzájemných vztahů v Evropské unii.103 

 

5.10 Česko-francouzský diskurz – cui bono?  

Jak jsme již předestřeli v úvodu, předmětem našeho zájmu je oficiální 

zahraničněpolitický diskurz česko-francouzských vztahů. Ten je zároveň významovou 

strukturou, která vymezuje prostor pro vlastní výpovědi, a je současně analytickou 

kategorií.104 Chápeme ho nejen jako ztělesnění idejí, jako je tomu u Foucaulta, ale jako 

interaktivní proces, který komunikují aktéři a jenž probíhá v určitém kontextu. 

Na česko-francouzském diskurzu lze ukázat, jak se vztahy měnily v kontextu 

přibližování České republiky k Evropské unii a proč zmíněná dynamika nevydržela. 

Evropský diskurz (o evropské integraci) je dominantní a má svoji vlastní dynamiku, 

v níž Francie zaujímá místo jednoho, i když ne nevýznamného členského státu, který 

ale není na unijní úrovni vnímán jako diplomatický spojenec České republiky. 

Promítání rozdělení politického spektra do diskurzu o evropské integraci se odráží 

i na dvoustranných vztazích. Co se týče aktérů, jak jsme již uvedli, vazby na Francii 

prosazovaly politické strany profilující se proevropsky, jako ČSSD a KDU-ČSL.105 

Samozřejmě existují další aktéři-zprostředkovatelé, jakými jsou akademici, 

intelektuálové a umělci; kromě tradičních aktérů se do zahraniční politiky zapojují 

také již uvedené regiony a města, a vzniká tak prostor pro nové vazby; to stejné platí 

pro neziskový sektor.106 Ovšem to již nespadá do naší práce. Na úrovni politicko-

                                                 
103 Lettre de M. Jacques Chirac, Président de la République, adressée à M. Vaclav Havel, Président 
de la République tchèque, à la suite du succès du référendum d'adhésion de la République tchèque 
à l'Union européenne, Paris le 15 juin 2003. http://discours.vie-publique.fr/notices/037000232.html, 
staženo 26. 1. 2012. 
104 Můžeme odkázat k Foucaultově eseji Řád diskurzu, ve které se ukazuje, že každý diskurz vychází 
z nějakého řádu a je vsazen zase od nějakého řádu, jenž umožňuje věcem dát konkrétní význam. 
Je zároveň kontextem a současně odhaluje zmíněný řád. FOUCAULT, M. L'ordre du discours, Paris, 
1971. Zdroj: http://www.michel-foucault.com/trans/od.html.  
105 I když zde musíme upozornit na určité nuance: ČSSD se sice profilovala a profiluje jako proevropská 
strana, ale připomeňme např. problémy se jmenováním prvních českých komisařů. 
106 Kromě již uvedených přispívá k česko-francouzským vztahům přes dvacet sdružení, která fungují 
v současnosti ve Francii. Šest až sedm z nich žádá pravidelně o podporu ČR na svoji činnost. Zdroj: 
rozhovor s Janem CZERNÝM, 13. 10. 2011, Paříž. 
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diplomatické tedy nelze říct, že by šlo o nosné téma a takový zdroj politických 

příležitostí pro domácí aktéry, jaký jim skýtá proces evropské integrace.107  

 

Součástí česko-francouzského diskurzu je komunikační rituál108 – připomínání 

vynikajících vztahů, tradičního přátelství, historických událostí, klíčových momentů 

a osobností – který je nedílnou součástí všech proslovů a dvoustranných jednání. 

Nejenže je nositelem pozitivních hodnot, ale vytváří také jakési ontologické bezpečí. 

Tento rituál je rovněž přítomný ve zprávách o zahraniční politice v letech 1998–2004. 

Opakují se stále stejné formule: „Francie byla tradičně jedním z nejdůležitějších 

partnerů České republiky“ či „Francouzská republika je jedním z nejvýznamnějších 

partnerů České republiky“, „Pro celkovou kvalitu vztahů je typické dějinné zázemí, 

velmi rozvinuté jsou kulturní vztahy“. Jak jsme viděli v předchozích podkapitolách 

o ekonomické, kulturní i politické spolupráci, diskurz o vynikajících vztazích byl 

politickými představiteli instrumentalizován: tak například posloužil k prosazení zájmů 

o diverzifikaci a posílení ekonomických vazeb nebo k podpoře přistoupení České 

republiky k EU či NATO nebo k „uklidnění“ situace po irácké krizi. Posloužil 

k pokusům o vyvážení ekonomické převahy Německa, k diverzifikaci hospodářské 

spolupráce v době, kdy Česká ekonomika byla v recesi a hledala se východiska, 

nebo také jako vyvážení angloamerické kulturní převahy. Jak ukázal výše uvedený 

proslov na summitu Mezinárodní organizace Frankofonie, česká identita se měla 

prostřednictvím česko-francouzského přátelství vrátit ke svým kořenům – evropským, 

frankofilním – do Evropy, ke které patřila. Jak jsme však uvedli, frankofilních 

politických představitelů nebylo mnoho a nové generace, jež se teprve francouzsky 

učily, poznávaly Francii v atmosféře, které dominovalo rozšíření EU. Z výše uvedených 

příkladů vyplývá, že stejně jako v devatenáctém století a na začátku století dvacátého 

měly projevované sympatie k Francii smysl pouze prostřednictvím funkcí, 

které splňovaly.  

 

                                                 
107 I když např. Petr Sokol hájí tezi, že ani postoje k evropskému integračnímu procesu neměly vliv na 
vzájemný poměr politických sdružení uvnitř českého stranického systému, a to nehledě na jejich vztah 
k Evropské unii. Ostatně, je známým paradoxem, že většina voličů euroskeptické ODS je příznivci 
evropské integrace. SOKOL, Petr. Začleňování českých politických stran do eurostran. In: Z periferie 
do centra Evropy: 20 let vývoje vztahu ČR k EU. 1. vyd. Editor Miloš BRUNCLÍK, Zbyněk KLÍČ. 
Praha: CEVRO Institut, 2009, s. 121. 
108 Nepoužíváme zde toto označení ve smyslu teorie rituálu v komunikační teorii, ale ve smyslu určitého 
aktu, který má svůj řád a pravidla. 
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Česko-francouzský diskurz se postupně proměňoval. Jako příklad uveďme 

úryvek z proslovu Petra Pitharta při odhalování pomníku Ernesta Denise 

na Malostranském náměstí na podzim roku 2003: „(…) profesoru Denisovi patří trvalá 

připomínka také v dnešní době, která je sice především cestou vpřed do nové sjednocené 

Evropy, ale pro nás, občany České republiky, je též dosud zdaleka ne dokončenou 

obnovou demokratických tradic, hledání trvalých hodnot a návratu k historickým 

kořenům naší národní identity a české státnosti. Samozřejmě včetně jejích 

mezinárodních, především evropských a západoevropských vazeb.“109 Významnou 

událostí bylo také o rok později slavnostní otevření Velvyslanectví České republiky 

na 15, avenue Charles Floquet po rozsáhlé rekonstrukci. Shodou okolností to byl opět 

Petr Pithart, syn bývalého velvyslance v Paříži Viléma Pitharta, kdo při něm pronesl 

inaugurační projev a připomenul, že „Francie a Česká republika jsou dnes spojenci 

ve zbrani i v budování mírové a prosperující Evropy“. V každé fázi procesu 

přibližování k EU se do něj promítala evropská témata a s nimi i představy o Francii 

spojené s Evropou: Francie ztratila své někdejší postavení světové velmoci, ale díky 

evropské integraci je vnímána jako velmoc „evropská“, důležitý hráč, motor evropské 

integrace. „Francie je evropskou velmocí a vždy měla obrovský vliv na evropské 

uspořádání. Za padesát let přišla s mnoha iniciativami a po druhé světové válce 

to byla Francie, která přišla s myšlenkou evropské integrace. Já mohu jen potvrdit, 

že jsme se s prezidentem Chirakem shodli na tom, že máme identické názory. Co se týče 

bilaterálních vztahů mezi Francií a Českou republikou, mezi oběma zeměmi neexistují 

sporná témata, neexistují konflikty, ani kontroverze.“110  

 

Havel už na začátku devadesátých let převzal za své Denisovo motto „zcela 

přirozené spojení Francie a Čech“111 a faktem je, že Česká republika na svou stranu 

spojence potřebovala. „Přístup EU ke kandidátským zemím byl jednoznačně 

diferencovaný. Byli jsme jediní, kteří neměli patrona, na rozdíl od Maďarů, Poláků (…) 

my jsme si to museli oddřít.“112 Je zajímavé, že na rozdíl od politiků Češi podle 

                                                 
109 Pořad v Čro, dostupné na: http://www.radio.cz/cz/rubrika/historie/konec-nevdeku-ceskeho-ernest-
denis-ma-v-praze-opet-pametni-desku, staženo 16. 6. 2006. 
110 Visite d'Etat de M. Vaclav Havel en France du 2 au 4 mars 1999; entretien à l'Elysée le 2 mars 1999. 
111 Paříž–Praha: Intelektuálové v Evropě, str. 23.  
112 Rozhovor s Pavlem RYCHETSKÝM, 2. 7. 2006, Brno. 
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průzkumu veřejného mínění vnímali Francii jako druhého nejsilnějšího podporovatele 

vstupu České republiky do EU po Německu.113  

 

5.10.1 Bilaterální otázky „okrajové“  

„Vztahy mezi oběma zeměmi jsou na velmi dobré úrovni. Na bilaterální úrovni 

neexistují žádné vážné problémy, takže jsme se této otázce věnovali pouze velmi 

okrajově,“ prohlásil Cyril Svoboda při setkání s francouzskou ministryní Noelle Lenoir 

v březnu 2003.114 V bilaterálních rozhovorech se tedy namísto bilaterálních záležitostí 

odrážela jako hlavní téma otázka institucionální reformy (Amsterodamská smlouva 

byla sice podepsána, ale hned po jejím podpisu se začaly objevovat hlasy volající 

po nové mezivládní konferenci, která by „nedodělky z Amsterodamu“ vyřešila, 

a umožnila tak nové rozšíření EU), dále otázka data rozšíření (2000, 2002, 2003) 

a počtu nováčků, kteří budou přijati. Rozdělení na tzv. lucemburskou a helsinskou 

skupinu kandidátských zemí a princip regaty vystřídal nakonec „velký třesk“. Česká 

republika zastávala individuální přístup ke kandidátům na členství v Evropské unii 

podle stupně jejich připravenosti.115 Přestože se České republice dostávalo ujištění 

od francouzských vládních činitelů, že zcela jistě bude v první vlně – „Česká republika 

se velice dobře připravuje na vstup do Evropské unie a bude jistě mezi prvními zeměmi, 

které do Unie začátkem roku 2003 vstoupí“116 – panovaly obavy, že Francie preferuje 

vícerychlostní Evropu. Po smlouvě z Nice, která byla Francií považována za poslední 

překážku rozšíření, dominovaly otázky rozpočtu, výjimek a přechodných období. 

V této souvislosti prohlásil Hubert Védrine na společné tiskové konferenci se svým 

protějškem Janem Kavanem v dubnu 2001: „Některé velmi důležité členské země tvrdí, 

že mají v této souvislosti problémy. Řekl bych, že je třeba nalézt rozumné řešení 

pro legitimní aspirace kandidátských zemí, které chtějí, aby v případě odkladu byl tento 

co nejkratší, a požadavky zemí, jež tuto otázku nadnesly, aby tento odklad byl naopak 

                                                 
113 Šetření z listopadu 2001, In: D. KUNŠTÁT. České veřejné mínění a Evropská unie, s. 30. Zdroj:  
http://www.soc.cas.cz/articles/cz/22/6003/Kunstat-D.-2009.-8222-Ceske-verejne-mineni-a-Evropska-
unie-8220-.-Pp.-15-50-In-M.-Brunclik-Z.-Klic-eds.-.-Z-periferie-do-centra-Evropy-8211-20-let-vyvoje-
vztahu-CR-k-EU.-Praha-CEVRO-Institut.html. 
114 Z tiskové konference ministra zahraničních věcí ČR Cyrila Svobody a francouzské ministryně 
pověřené evropskými záležitostmi Noëlle Lenoir dne 24. 3. 2003. 
115 Zpráva o zahraniční politice 2001, P. Telička v rozhovoru s H. Védrinem.  
116 Vystoupení francouzského ministra zahraničí Huberta Védrina 26. 4. 2001 při příležitosti návštěvy 
Jana Kavana, http://www.diplomatie.gouv.fr, staženo 2. 5. 2006. 
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dost dlouhý. Francie nemá v této oblasti žádný zvláštní problém.“117 Je faktem, 

že v tématech, jako byly Benešovy dekrety118, jež zkomplikovala na popud několika 

zemí včetně některých kandidátských (Maďarsko) sudetská lobby přístupová jednání, 

a také rakouské protesty ohledně bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín, se Francie 

postavila za Českou republiku. S jinými tématy ale Francie problém měla, 

a to především s vyjednáváním kapitol o zemědělství, jelikož Francie byla vždy 

zásadním odpůrcem reformy společné zahraniční politiky119 a volného pohybu 

pracovních sil (třebaže nebyla hlavním proponentem zavedení přechodných období).120 

Právě odstranění bariér a přechodných opatření se stalo po vstupu České republiky 

jedním z témat, kterými se bilaterální schůzky představitelů obou zemí systematicky 

zaobíraly. Například jak ukazuje zápis z cesty předsedy Senátu Přemysla Sobotky 

(ODS) v říjnu 2005, v otázce volného pohybu pracovní síly nám francouzští partneři 

ukazovali velkou opatrnost a pokud, tak nabízeli sektorový přístup, na obecnější 

politickou debatu o volném pohybu pracovních sil rozhodně nebyli připraveni a bránili 

se jí.121 Česká strana argumentovala tím, Princip svobody je jedním z klíčových atributů 

EU integrace, patří sem tedy i svoboda pohybu pracovní síly, a že přechodná opatření 

nemají reálné opodstatnění a obavy starých členských států jsou spíše iracionální 

a závislé na jejich vnitropolitické situaci.  

Toto ostatně potvrzovala slova ministra zahraničí Philippa Douste-Blazy k Cyrilu 

Svobodovi: „Jak jsem ti už řekl, musíme vzít v úvahu, jaká je nezaměstnanost v naší 

zemi, a musíme se snažit naši veřejnost uklidnit a odměnit ji za tu snahu, kterou jsme 
                                                 
117 Zdroj: http://www.diplomatie.gouv.fr, staženo 2. 5. 2006. 
118 MUSIL, Jiří. L´élargissement de l´UE et la question des Allemands des Sudetes. Esprit 11/2002. 
FIALA, Petr. Češi a Němci společně ve sjednocené Evropě. In: Češi a Němci: dějiny – kultura – politika. 
Vyd. 1. Editor Walter KOSCHMAL, Marek NEKULA, Joachim ROGALL. Praha: Paseka, 2001, 473 s., 
s. 367–373. 
119 Omezení přímých podpor, nepřiznání přímých podpor zemědělcům z kandidátských zemí do roku 
2006, stoprocentní výše přímých plateb až v roce 2013. Byl to ale nakonec kompromis Chiraka 
a Schrodera před říjnovým summitem v Bruselu 2002, ve kterém se dva hlavní rivalové dohodli, že od 
roku 2007 zmrazí zemědělské výdaje na úrovni z roku 2006 pro stávající členy. Nebyla to sice zásadní 
reforma SZP, ale díky ní se situace odblokovala. Naopak v otázce Temelína, kterou Rakousko značně 
zkomplikovalo vyjednávání s Českou republikou, se rakouské lobby nepodařilo získat na svou stranu 
francouzského předsednictví. 
120 Při podpisu přístupové smlouvy v roce 2003 přislíbily členské země urychlené odstranění všech 
překážek pro volný pohyb osob vůči novým členským zemím. Přesto řada zemí zavedla přechodná 
období. Francie nevyužila celé sedmileté (2+3+2) období a otevřela svůj trh od července roku 2008. 
Pro Českou republiku to bylo trauma, proto se taky naše předsednictví odehrávalo pod heslem „Evropa 
bez bariér“. 
121 Oficiální návštěva předsedy Senátu PČR ve Francii 3.–5. října 2005, Záznam nejdůležitějších 
rozhovorů, záznam Velvyslance České republiky ve Francii, Pavla Fischera, dokumenty Senátu, 
http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/36713/31040, staženo 4. 12. 2010. 
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po ní žádali, když jsme hájili záležitost rozšíření“122 K tomu, jak francouzští politici 

hájili rozšíření, se ještě podrobně vrátíme v následující kapitole. Nyní se však 

zamyslíme nad první bilancí česko-francouzských vztahů po rozšíření EU. Z výše 

uvedených příkladů nicméně jasně vyplývá, že vynikající bilaterální vztahy měly jen 

malý dopad na unijní úrovni. V kontextu EU platila ve vstupních jednáních zcela jiná 

logika. 

 

5.11 „The road not taken“123 

Jakou cestou se tedy po symbolickém vstupu České republiky do Evropské unie 

1. května 2004, zpečetěném přístupovou smlouvou podepsanou v Aténách 

16. dubna 2003 a referendem konaným ve dnech 15.–16. června 2003, česko-

francouzské vztahy ubíraly dále? Jakou podobu nabírají bilaterální vztahy v Evropě, 

kterou se oba národy chystaly společně budovat? Podle Michela Barniera, 

který se v dubnu 2004 sešel v Paříži se svým protějškem Cyrilem Svobodou, 

je „pro úspěch českého členství v EU důležité udržovat bilaterální vztahy s Francií“, 

a to v ekonomické a kulturní oblasti. Zároveň upozornil, že se vstupem do Unie je třeba 

si uvědomit, že debata o Evropě není debatou zahraničněpolitickou.124 

Spolu s přenosem části suverenity se tradiční vnitřní politika přesunula z domácí úrovně 

na úroveň Unie a zahraniční politika vůči Unii se stala vnitřní politikou. Vstupem do 

EU se smluvní základnou mezi členskými zeměmi stala Smlouva o přistoupení mezi EU 

a Českou republikou, a je tedy vcelku logické, že se v EU mezi členskými zeměmi 

odehrává velká část spolupráce nikoliv na bilaterální bázi, nýbrž na bázi unijní. 

Navíc pravidelné summity Evropské rady a jednání Rady EU poskytují příležitosti 

i k bilaterálním setkáním a evropské otázky jsou součástí dvoustranných jednání, 

což potvrzuje pokles počtu bilaterálních návštěv.  

 

Je však společné členství zárukou užší spolupráce? Poskytuje Unie příležitosti 

k využití historického přátelství na komunitární úrovni za účelem posílení vztahů mezi 

členskými zeměmi? V případě polsko-německých nebo francouzsko-britských vztahů 
                                                 
122 Tisková konference Cyrila Svobody a Philippa Douste-Blazy, 6. 10. 2005, Praha, 
zdroj: http://www.mzv.cz/public/e4/7a/e1/18062_14945_Svoboda_Douste_Blazy_tiskovka_web.mp3. 
123 Cesta, po níž jsme se nevydali. 
124 Společná tisková konference Michela Barniera a Cyrila Svobody, zdroj: 
http://www.diplomatie.gouv.fr, 9. 4. 2004. 
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za posledních deset let určitě ano. Necelý rok po vstupu České republiky do Unie 

prohlásila ministryně pro evropské záležitosti Claudie Haignéré při lednové návštěvě 

Prahy: „Jak dobře víte, přátelské vztahy a spolupráce mezi Francií a Českou republikou 

jsou dávného data. Ještě se posílily od 1. května minulého roku, okamžiku, kdy Česká 

republika přistoupila do Evropské unie.“  

 

Ekonomická a kulturní spolupráce se dále nerozvíjela. Francie zůstala po vstupu 

ČR do EU v pořadí čtvrtým investorem a šestým obchodním partnerem (viz tabulka 

v příloze). V České republice bylo celkem asi 400 francouzských podniků a obě strany 

se shodovaly na vůli podporovat další ekonomickou spolupráci. Philippe Douste-Blazy 

při jednom společném vystoupení s Cyrilem Svobodou v žertu poznamenal: „Není to 

proto, že já sám pocházím z Toulouse, kde se vyrábí Airbus, ale byl bych radši, kdybyste 

kupovali Airbusy, které jsou evropské, a nekupovali jiná letadla.“ K dobrým vztahům 

přispělo, že Cyril Svoboda se jako jeden z mála vrcholných politiků začal učit 

francouzsky. „Já jsem se jako ministr začal učit francouzsky. Jim se to moc líbilo 

a ocenili, že při veškeré angažovanosti jsem udělal zkoušku C1 (stupeň znalosti podle 

Rady Evropy, pozn. aut.).“125 Dlouhou tradici přátelství, spolupráce a vřelých vztahů 

potvrdila i Michele Alliot Marie, tehdejší ministryně obrany, která přijela do Čech 

vyjednávat o pokračování ve vojenské spolupráci, avšak zmínila i obtíže a rozdílné 

názory, jež mezi sebou obě strany mají a ze kterých je podle ní možné „udělat 

přednost“.126 Rozdílnými názory měla ministryně na mysli stanoviska týkající se 

velkých evropských témat: finanční perspektivy pro léta 2007–2013, strategie 

rozšiřování a debaty o budoucnosti Evropy, která se po francouzském a holandském 

odmítnutí ústavní smlouvy v referendu ocitla v krizi (k tomuto tématu se vrátíme 

v dalších kapitolách). Místo toho, aby Evropa bilaterální vztahy ještě více upevnila, měl 

česko-francouzský diskurz sloužit k překonání neshod na evropské úrovni. 

 

                                                 
125 Rozhovor s Cyrilem SVOBODOU, 11. 1. 2012, Praha. Kromě Cyrila Svobody se díky 
spolufinancování Mezinárodní organizace Frankofonie v kurzech zajišťovaných Francouzským 
institutem v roce 2005 učilo francouzsky 415 úředníků státní správy zaměřených na evropskou 
problematiku a v dubnu roku 2006 bylo podepsáno Memorandum o provádění víceletého programu 
výuky francouzštiny v české státní správě pro období 2006–2009, kterým se počet úředníků učících se 
francouzsky zdvojnásobil. Mezi lety 2004 a 2008 poskytla OIF na jazykové vzdělávání českých úředníků 
částku ve výši 577 tisíc eur, zdroj: www.france.cz. 
126 V rozhovoru pro deník Právo při příležitosti oslav 200. výročí bitvy u Slavkova, zdroj: 
http://www.diplomatie.gouv.fr , staženo 27. 1. 2005. 
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Lze se tedy domnívat, že se politické vazby staly intenzivnějšími a vzrostl zájem 

o vzájemné poznávání? Vstupem do EU, přestože se jím naplnil jeden z klíčových 

zahraničněpolitických cílů české zahraniční politiky, se „Česká republika a další okolní 

země prostě staly standardními demokratickými státy, střední Evropa ztratila příchuť 

exotiky (…) Ve Francii se vytrácí pocit významu střední Evropy pro dění v Evropské 

unii a vytrácí se střední Evropa jako politický a civilizační pojem. Střední Evropa 

jako by se znovu pro Francii stávala šedivou zónou. Francouzi nevnímají, že každá 

země má zde velmi specifický pohled na svět, nedokáží, či spíše nechtějí rozlišovat 

rozdíly mezi zeměmi v tomto regionu“. Tak situaci shrnuje Jan Czerný.127  

 

 

*** 

 

„Cesta do Evropy“ byla zatěžkávací zkouškou nejen pro českou politickou scénu 

a českou veřejnost, ale také pro vztahy mezi Prahou a Paříží. Vztahy mezi oběma 

zeměmi se rozvíjely na bilaterální i multilaterální úrovni a kvalita obnovených 

bilaterálních vztahů, zejména v kulturní oblasti, a priori napomáhala tomu, aby v rámci 

perspektivy českého členství vzrostla jejich intenzita. Třebaže se někteří političtí 

představitelé zasazovali o posílení vazeb na Francii (ať už z vlastních sympatií k Francii 

či z čistého pragmatismu), dynamika vztahů nebyla dostatečně silná a vstupní proces 

do EU provázela četná nedorozumění, jako tomu bylo při irácké krizi. Měnil se nejen 

obsah diskurzu, ale také jeho využití, jak jsme se přesvědčili. Přestože bilaterální vztahy 

nepřestaly být významnou součástí zahraniční politiky, nejen z analýzy diskurzu 

vyplývá, že dochází k jejich europeizaci. V rámci vztahů mezi členskými 

a kandidátskými zeměmi se pak bilaterální relace úplně ztrácí, v důsledku hromadného 

jednání s šestkou a posléze desítkou kandidátů. Lze tedy tvrdit, že procesem přistoupení 

dochází v česko-francouzských vztazích k jejich strukturálnímu oslabení. 

Ze sledovaného období je také patrný důraz na vůli překonat asymetrii a stát se 

plnoprávným nebo standardním členem EU, přičemž původní okouzlení Evropou padlo 

za oběť technokraticky řízenému rozšíření a pragmatismu českých vlád.  

                                                 
127 Rozhovor Janem CZERNÝM, 13. 10. 2011, Paříž. 
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6. Postoj Francie k východnímu rozšíření 
 
„Neomezeně rozšířit Společenství v současném stavu by bylo přehnaně ambiciózní, 

vedlo by to dokonce možná k jeho vnitřní destrukci; tak silně organizované společenství 

předpokládá disciplínu a povinnosti, tudíž i sebezapření, a tomu je třeba se naučit…“  

François Mitterrand, 19901 

 

„Dnes zahajujeme novou etapu v dějinách evropské integrace, jež nám přinesla mír, 

hospodářský úspěch a sociální pokrok. Krásný a potřebný projekt rozšíření změní Unii, 

její způsob fungování, a možná dokonce její podstatu ve chvíli, kdy prohlubuje svoji 

politickou dimenzi.“  

Jacques Chirac, 20002 

 
Jestliže jsme se v předchozí části věnovali především bilaterálním česko-

francouzským vztahům během přistupování České republiky k Evropské unii, 

pak se v nadcházející kapitole budeme samostatně zabývat aspektem, který hrál 

významnou roli a přispěl ke vzájemným nedorozuměním. Řeč bude o francouzském 

diskurzu vzhledem k procesu východního rozšíření, který – jak je na první pohled 

z výše uvedených citací zřejmé – prošel velkými proměnami, od rezervovaného postoje 

a obav z destrukce, kterou rozšíření přivodí, k vstřícnému přístupu, jenž sice také 

předjímá hlubokou a zásadní změnu, ale akceptuje ji. První narativ popisuje ohraničené 

společenství s pravidly a řádem, druhý pak klade důraz na základní princip a smysl 

tohoto společenství. První hovoří o jednosměrném přejímání pravidel, zatímco druhý 

naznačuje vzájemnou interakci, přes určitou dávku paternalismu, která je v něm 

obsažena, jak ostatně v následující části uvidíme. 

 

Tuto proměnu se pokusíme zasadit do širší perspektivy francouzské evropské 

politiky a poukázat na to, jaké jsou její hlavní konstanty, navzdory jejím určitým 

variacím spojeným s různými aktéry. Pokusíme se ještě dále poukázat na rozpory, 

ke kterým docházelo mezi Francií jako členským státem a Českou republikou 

                                                 
1 Novoroční projev F. Mitterranda Voeux aux forces vives, 5. ledna 1990. 
Zdroj: http://lesdiscours.vie-publique.fr/pdf/907001400.pdf, staženo 13. 7. 2006. 
2 Jacques Chirac, Prezentace programu francouzského předsednictví Evropské unie před Evropským 
parlamentem ve Štrasburku, 4. července 2000, zdroj http://www.elysee.fr, staženo 5. 7. 2000. 
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coby kandidátskou zemí na komunitární úrovni. Zde především v návaznosti 

na předchozí kapitolu zvýrazníme rozpor v hromadném přístupu ke kandidátským 

zemím a v přístupu bilaterálním. Vycházíme opět z primárních pramenů, které tvoří 

textová data z oficiálních dokumentů a projevů, především prezidentů Francouzské 

republiky, premiérů a ministrů zahraničních věcí a pro evropské záležitosti. 

Pro přehlednost je v příloze uvedena chronologická tabulka francouzské exekutivy, 

včetně politické příslušnosti. Z těchto dokumentů jsme vybrali ty pro Českou republiku 

relevantní. Sekundární prameny zahrnují články z periodik, analýzy a odborné studie, 

české a francouzské, které se věnují přibližování České republiky Evropské unii 

a europeizaci české zahraniční politiky. Použili jsme rovněž předchozí výzkum 

zaměřený na téma Francie a východního rozšíření a rozhovory s aktéry.  

 

6.1 Proměnlivý postoj k rozšíření 

Nedorozumění mezi Francií a Českou republikou coby budoucím členem EU 

byla živena francouzskou neochotou rozšířit Evropskou unii o země střední a východní 

Evropy. Přístupy francouzských prezidentů a vlád vůči rozšíření kolísaly. To bylo 

způsobeno snahou adaptovat se na proces, který se koneckonců řídil svojí vlastní 

dynamikou, na niž měla Francie jen částečný vliv. Ostatně nebyla snad hlavním 

architektem a skutečným motorem rozšíření Evropská komise?3 Byla to přece právě 

ona, která vypracovala asociační dohody, předvstupní a vstupní strategie, v roce 1999 

zřídila Generální ředitelství pro rozšíření, spravovala programy PHARE, ISPA, 

twinningy neboli partnerské spolupráce, vydávala hodnotící zprávy kandidátských 

zemí a jejich vstup Evropské radě v říjnu 2002 doporučila.4  

 

Tato fluktuace se pohybovala od rozšíření téměř nepředstavitelného 

a vnímaného jako hrozba přes rozšíření vítané a potřebné, rozšíření „uvědomělé“ 

až po rozšíření akceptované. Tato progresivní a místy pragmatická proměna 

se vyznačovala také rozporem mezi oficiálním diskurzem – někdy téměř entuziastickým 

– a skutečnými konkrétními rozhodnutími, z nichž některá Francie blokovala (jako např. 

                                                 
3 Až na výjimku, kdy byla Evropská komise značně oslabená poté, co vypuknul korupční skandál 
a Komise Jacquesa Santera podala v březnu roku 1999 hromadně demisi. STEVENS, Anne: La chute 
de la Commission Santer. Revue française d'administration publique, n°95, 9. 7. 2000, p. 369–679. 
4 Podrobně k uvedeným strategiím a programům doporučujeme ČERNOCH, Pavel. Cesta do EU: 
východní rozšíření Evropské unie a Česká republika v období 1990–2004. Praha: Linde, 2003, 159 s. 
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u již zmíněných asociačních dohod) či prosazovala dodatečné podmínky. Tento paradox 

plynul ze strukturálních charakteristických znaků francouzské zahraniční politiky, 

ale i z vnitropolitické situace, kde panovaly obavy z rozšíření (i u proevropských 

francouzských elit), které ještě dále živila zásadní neznalost a nepochopení reality 

střední a východní Evropy.5 O neznalosti svědčí například i poměrně pejorativní, avšak 

všeobecně zažité souhrnné označení „PECO“ (pays de l´Europe centrale et orientale), 

kterým Francouzi skupinu postkomunistických kandidátských zemí označovali. 

Celková absence komunikace a dialogu o rozšíření s veřejností byla typická pro celou 

Evropu, a co se týče neznalosti a nepochopení, nutno dodat, že v zemích střední 

a východní Evropy tehdy ještě zájemci o členství zcela nechápali, co integrace 

konkrétně obnáší, jak jsme již uvedli v předchozích kapitolách.6 

 

Francouzské výhrady k rozšíření souvisely také s předpokladem, že v rozšířené 

Evropské unii ztratí země galského kohouta svůj vliv, nemluvě o otázkách osudu 

společných politik anebo otázce přílivu imigrace a levné pracovní síly z východu.7 

K těmto obavám se navíc přidal strach z toho, že východní rozšíření posílí Německo 

a tím ohrozí francouzsko-německý tandem a že nové demokracie tíhnoucí 

k anglosaskému ekonomickému modelu budou jako kdysi Velká Británie pro de Gaulla 

trojským koněm v Evropě.8 Přesto, když 26. listopadu 2003 francouzští poslanci a o dva 

týdny později i francouzští senátoři ratifikovali naprostou většinou smlouvu o rozšíření 

Evropské unie, která byla podepsána v Aténách9, zněla slova o tom, že rozšíření 

je zájmem Evropy, a tudíž i Francie. Při proslovu před Národním shromážděním 

také premiér Jean-Pierre Raffarin citoval Václava Havla: „Posláním Evropy je nést 

odpovědnost, nejen za svoje vlastní politické uspořádání, ale za celý svět.“10  

 

                                                 
5 Viz MARÈS, Antoine. La vision française de l'Europe centrale, d'un prisme à l'autre (XIXe–XXe siècle). 
Cahiers de Varsovie, n°22, 1991, s. 377–390. 
6 Úvod, s.7 a Kapitola 3 Rozvzpomínání. 
7 MACEK, Lukáš. L´Élargissement met-il en péril le projet europeén? Preface de Jacques Rupnik. 
La documentation Francaise. Paris. 2011 a dále také DELOCHE-GAUDEZ, F. Les réactions de la France 
à l´élargissement à l´Est de l´Union européenne, Notes et études documentaires, 2000/03, No 5108/5109, 
s. 51–68. 
8 PONS, F. A qui profitera l´élargissement?. Politique internationale, hiver 2002/2003, RUPNIK, J. 
Europe, les malentendus de l´élargissement, avril 2003, En temps réel No 8 a RUPNIK, Jacques. Les 
Européens face à l'élargissement: perceptions, acteurs, enjeux. Paris: Presses de Sciences po, 2004, 328 s. 
9 Z celkového počtu 527 hlasujících hlasů se 505 vyslovilo pro, 3 proti (z toho dva údajně hlasovali proti 
omylem). Francie byla po Německu a Dánsku třetí zemí, která smlouvu o přistoupení ratifikovala. Zdroj: 
Libération, 26. 11. 2003. 
10 Zdroj: http://www.premier-ministre.gouv.fr, 26. listopadu 2003. 
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Nedá se říct, že by byl postoj francouzských představitelů vždy tak jednoznačně 

kladný. Neprohlásil snad François Mitterrand již v roce 1991, že „zchátralost bývalých 

lidových demokracií jim nedovolí stát se členy Evropských společenství dříve než 

za desítky a desítky let“?11 Shodou okolností tato slova pronesl v době, kdy se v Praze 

zahajovalo jednání o Evropské konfederaci – Mitterrandově projektu, který se nápadně 

podobal Gorbačovovu Společnému evropskému domu, jak poznamenal Bernard 

Lecomte.12 O několik kapitol dříve13 jsme se již zmínili o tom, proč projekt 

Konfederace ztroskotal a jaké zanechal následky především v česko-francouzských 

vztazích. Z tohoto postoje se zrodila reputace Francie jako vlažného zastánce 

východního rozšíření.14 Nejenže Mitterrand pokládal ve svých projevech integraci 

postkomunistických zemí v nejbližších letech za nepravděpodobnou, ale rovněž 

upřednostňoval vytvoření nové struktury, v rámci které by se tyto země postupně 

dostávaly na úroveň zemí Evropských společenství. Mitterrand také často zdůrazňoval 

svoji osobní zkušenost z prvního evropského kongresu po druhé světové válce, 

který se uskutečnil v Haagu v roce 1948, s tím, že je třeba hodně času, aby se z velkých 

myšlenek zrodily konkrétní činy, a tak na rozšíření příliš nespěchal. Považoval rovněž 

v daný moment za důležitější prohloubit politickou integraci prostřednictvím 

hospodářské a měnové unie. 

 

Na rozdíl od svého předchůdce nebyl Jacques Chirac považován za velkého 

Evropana jako Mitterrand, ani za žádného euronadšence.15 Připomeňme, 

že v sedmdesátých letech byla jedním z argumentů Chirakovy demise právě ztráta 

národní suverenity v procesu evropské integrace.16 Jeho nástup do prezidentského úřadu 

však přinesl zřejmý obrat a změnu postoje vůči rozšíření: Chirac kandidátským zemím 

sliboval, že se rozšíření uskuteční již v roce 2000. A bylo to za Chirakova mandátu, 

                                                 
11 Interview Françoise Mitterranda, prezidenta republiky, v Radio France internationale 12. června 1991. 
Zdroj: http://discours.vie-publique.fr/notices/917010000.html. 
12 LECOMTE, Bernard. François Mitterrand et l’Europe de l’Est: le grand malentendu. Commentaire, 
septembre–octobre 1996. 
13 Kapitola 3. Rozvzpomínání. 
14 SCHREIBER, Thomas. Les actions de la France à l'Est ou les absences de Marianne. Paris: 
L’Harmattan, 2000. LEQUESNE, Christian. La France et l'élargissement de l'Union européenne: 
la difficulté de s'adapter à de nouveaux objectifs. In: Questions internationales, 6. 5. 2007, n°25, s. 84–89. 
15 MARES, Antoine. Jacques CHIRAC et l’Europe centrale. Dosud nepublikovaný text přednesený 
na konferenci Politique extérieure de Jacques Chirac, CERI, 8. 12. 2011, kopie autorky. 
16 V roce 1978 vyzýval Chirac voliče v takzvané výzvě z Cochin, aby bojkotovali přímé volby 
do Evropského parlamentu. A ještě zdůrazněme, že v září 1992 se při lidovém hlasování o Maastrichtské 
smlouvě Chirakova neogaullistická strana nevyslovila pro ani proti, a nechala své voliče svobodně 
hlasovat. 
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i když o pár let později, kdy se dosud největší rozšíření EU skutečně realizovalo. 

Pro zajímavost ještě uveďme, že Chirakovým diplomatickým poradcem v evropských 

otázkách byl Charles Fries, který byl pár let nato jmenován velvyslancem Francie 

v České republice.  

Dva navzájem protikladné diskurzy – jeden zdrženlivý a druhý entuziastický – 

tedy jasně ukazují na změnu a předěl. Nezměnila se však jen rétorika? A skutečně 

Chirakův entuziasmus dokázal přebít Mitterrandovu zdrženlivost, a vyvrátit tak 

podezření, že Francie není ochotná Unii rozšířit? Jak se na dalších řádcích pokusíme 

ukázat, francouzská doktrína rozšíření (nebo absence jasné doktríny) se vyznačuje spíše 

kontinuitou a zapadá do širšího rámce diplomatické tradice a celkového pojetí Evropy, 

jež spoluutvářel generál de Gaulle a v němž střední Evropa zaujímala jen malé místo. 

Rozšíření si tedy lze vysvětlit nejlépe jako rozšíření „akceptované“, vycházející 

z dynamiky vývoje nevyhnutelného znovusjednocení Evropy, nad kterým francouzská 

diplomacie nakonec neměla kontrolu. 
 

6.2 François Mitterrand a Jacques Chirac 

Řada historiků a pozorovatelů již zdůraznila, nakolik pád berlínské zdi a události 

v Evropě na podzim roku 1989 zaskočily celou západní politickou elitu, francouzského 

prezidenta nevyjímaje.17 V prvé řadě reagoval neochotou připustit německé 

znovusjednocení, protože by to podle něj příliš posílilo Německo a narušilo dosavadní 

fungování německo-francouzského tandemu, tak zásadního pro fungování celé 

Evropy.18 Kromě toho byl ve hře také osud hospodářské a měnové unie, o niž by 

Německo mohlo ztratit zájem. Další Mitterrandovou obavou bylo, aby Německo 

nevyplnilo vzniklé mocenské vakuum k vytvoření své zóny vlivu ve střední Evropě.19 

Stejně tak byla známým faktem jeho vůle zachovat především ve vztahu k Sovětskému 

svazu status quo, jak na to poukázalo několik studií.20 

                                                 
17 VÉDRINE, Hubert. Les Mondes de François Mitterrand. Paris: Fayard, 1996, BOZO, Frédéric: 
Mitterrand, la fin de la guerre froide et l’unification allemande. Paris: Odile Jacob, 2005, RUPNIK, 
Jacques. La France de Mitterrand et les pays du Centre-Est. In: Samy COHEN. Mitterrand et la sortie 
de la Guerre froide, s. 189–216. 
18 MOISI, Dominique. Les Français face à la réunification allemande: automne 1989 – automne 1990. 
Paris: L'Harmattan, 2004. 
19 Jacques RUPNIK. La France de Mitterrand et les pays du Centre-Est. In Samy Cohen Mitterrand 
et la sortie de la Guerre froide, Paris: PUF, 1998, s. 189–216. 
20 DELOCHE-GAUDEZ, Florence. Les réactions de la France à l’élargissement à l’Est de l’Union 
européenne. In: L’Europe centrale et orientale. Dix ans de transformation. Paris: La Documentation 
française, 2000, s. 51–68. 
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Neznamenalo to, že by Francie zůstala k převratným událostem indiferentní. 

Jak o tom svědčí prezidentův proslov před československým parlamentem v září roku 

1990, dobře si uvědomoval jejich mimořádný historický význam: „Díky Vám v roce 

1989 začala pro náš kontinent nová éra: národy ve střední a východní Evropě 

zrealizovaly největší revoluci od dob Francouzské revoluce v roce 1789.“ Avšak jako 

by si západní Evropa na bipolární rozdělení světa zvykla a nebyla schopna či ochotna 

na revoluční změny rychle správně zareagovat.21 Mitterrand sice přišel s novou ideou – 

vizí Evropské konfederace, ale ta byla jen důkazem nesprávného odhadu situace. 

Jak už jsme zdůraznili, Konfederace byla chápána jako pokus oddálit perspektivu 

členství nových demokratických zemí v Evropských společenstvích, kam chtěly 

od začátku směřovat.22 Jakkoliv Francois Mitterrand uznával právo postkomunistických 

zemí na integraci do ES, opakovaně zdůrazňoval, že je odpovědností Společenství 

tuto integraci pečlivě připravit.23 Nehledě na to varoval, že jde o úkol nelehký – 

„na rozdíl od toho, co se všude hlásá, křehká demokracie a absence otevřené 

ekonomiky nedovolují těmto zemím aplikovat ekonomická a finanční pravidla a celou 

řadu norem, kterými se Společenství řídí.“24 Tento jeho postoj kontrastoval 

s německým, jenž rozšíření obhajoval a který Mitterrand považoval za demagogický.25 

Již v listopadu roku 1989 se německý kancléř Helmut Kohl v Polsku vyslovil pro to, 

aby Evropská společenství prokázala vůči zemím střední a východní Evropy flexibilitu 

a vydala se směrem k rozšíření.26 Německo bylo obecně považováno za zastánce 

východního rozšíření, také proto, že prvním mělo být rozšíření o východní Německo. 

Ostatně fakt, že o pár let později se budoucím komisařem pro rozšíření stal Němec 

Günter Verheugen, jistě nebyl náhoda. Od samého počátku tedy dal francouzský 

prezident zájemcům o členství v ES svými proslovy jasně najevo, že prioritou Francie 

je nikoliv rozšíření, ale prohloubení integrace. Netřeba připomínat, že ve Francii páté 

republiky je zahraniční politika výsadní doménou prezidenta a navzdory kohabitaci – 

                                                 
21 CHILTON, Paul Anthony. Political discourse in transition in Europe, 1989–1991. Benjamins John 
Publishing Company. 1997. 
22 Mezi francouzské iniciativy patřil i program PHARE a založení Evropské banky pro rekonstrukci 
a rozvoj (BERD), které měly pomoct postkomunistickým zemím v jejich transformaci, nebo podpis 
již zmíněné Pařížské charty.  
23 ROMER, J. C., SCHREIBER, T. France et l´Europe centrale. Politique étrangere 4/95, s. 921. 
24 Berlin, le 19 septembre 1991. „Berliner Presse Konferenz“. 
25 DELOCHE-GAUDEZ, Florence, ref. 20, s. 53. 
26 Le Monde, 15. 11. 1989. 
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tedy soužití prezidenta a vlády z odlišných politických stran – má stále hlavní slovo 

prezident.27 

 

Z této (falešné)28 dichotomie rozšíření-prohloubení také vyplynula definice 

a přijetí Kodaňských kritérií v roce 1993.29 Francie se tedy na jednu stranu nepostavila 

proti principu rozšíření (to ostatně neudělala žádná z členských zemí), ale na stranu 

druhou si prosadila dodatečnou podmínku, že Evropská unie30 musí být schopná nové 

členy přijmout, k čemuž bude zapotřebí svolat mezivládní konferenci, jež následně 

rozhodne o institucionální reformě EU. Rozšíření bylo tedy ve Francii vnímáno jako 

faktor rozmělnění Evropy. Jak by také Evropská společenství mohla směřovat k další 

užší politické integraci („ever closer Union“), která je deklarovaným cílem 

zakládajících Římských smluv, kdyby k němu přistoupily země s tak odlišnými zájmy? 

Tento názor ostatně dokládá Mitterrandova prezentace priorit francouzského 

předsednictví v lednu 1995 – těsně před koncem jeho druhého sedmiletého mandátu: 

„Jsem naprostým zastáncem rozšíření o všechny evropské demokratické země, 

ale nechtěl bych, aby ve chvíli, kdy přijde poslední zájemce, se stal členem něčeho, 

co již neexistuje, protože to bylo zevnitř zničeno.“31  

 

Francie si tímto zarputilým postojem získala reputaci vlažného zastánce 

rozšíření.32 Reputace, kterou chtěl Jacques Chirac po svém zvolení vyvrátit. Podle 

některých politologů mu pro to připravila půdu – a jistou roli v posunu v postoji 

k rozšíření sehrála – takzvaná „sametová“33 kohabitace socialisty Mitterranda 

s pravicovou vládou Edouarda Balladura, jejímž ministrem zahraničí byl Chirakovi 

blízký Alain Juppé. Juppému bylo jasné, že „rozšíření bude velkým tématem 

                                                 
27 Mitterrand v letech 1993–1995 kohabitoval s vládou Edouarda Balladura. Ostatně i při kohabitaci 
prezidenta Chiraka s vládou Lionela Jospina (1997–2002) si prezident udržel hlavní slovo v zahraniční 
politice. VEDRINE, Hubert. Cohabitation, Europe: comment se fabrique la politique étrangère? 
Politique étrangère, 10/12/2002, n°4, s. 863–877. 
28 Falešné, neboť by bylo snadné doložit, že rozšíření a prohloubení šlo vždy ruku v ruce, ať už to byl 
Jednotný akt nebo Maastrichtská smlouva. 
29 Kodaňská kritéria byla politická, hospodářská a zahrnovala rovněž přejímání komunitární legislativy. 
Blíže např. podrobná studie TUCNY, Edwige. L'élargissement de l'Union européenne aux pays d'Europe 
centrale et orientale: la conditionnalité politique. Paris, France: L'Harmattan, c2000, 185 s. 
30 Název zavedla Maastrichtská smlouva podepsaná v únoru roku 1992, jež vešla v platnost v listopadu 
roku 1993. V citovaných materiálech, zejména proslovech, jsme se rozhodli zachovat Evropské 
společenství, tam kde bylo explicitně zmíněno. 
31 Francois MITTERRAND, Prezentace programu francouzského předsednictví Evropské unie před 
Evropským parlamentem ve Štrasburku, 17. ledna 1995. 
32 DELOCHE-GAUDEZ, Florence, ref. 20, s. 51. 
33 Označení „sametová“ se jí dostalo z toho důvodu, že byla považována za nekonfliktní. 
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následujícího dvacetiletí“.34 Balladurova vláda si tak přála zbavit ostatní dojmu, 

že chce Francie zachovat „malou Evropu“, i když z jeho projevu před velvyslanci 

vyplývá, že je třeba před rozšířením provést reformu institucí.35 Ještě jako kandidát 

na hlavu státu sliboval Chirac usmířit Francouze s Evropou, a přestože v jeho volební 

kampani evropské rozšíření nefigurovalo mezi prioritními tématy, po jeho zvolení 

v květnu roku 1995 nastal (nejen v diskurzu o rozšíření) zřetelný obrat. 

Již od následujícího roku uskutečnil Jacques Chirac sérii návštěv v Polsku, Maďarsku 

a České republice a hovořil tam o roce 2000 jako o datu, kdy Evropa přivítá své nové 

členy potěšil.36 Nebyl v tomto jediným státníkem – rok před ním Gerhard Schroeder 

ve Varšavě sliboval polské členství do roku 2000. Chirac hovořil o tom, že se tyto země 

konečně stanou členy velké evropské rodiny.37 Ostatně zmíněná figura evropské rodiny 

se u něj objevuje s častou pravidelností. Tento paternalistický diskurz snad používá 

proto, aby mohl pár let nato při irácké krizi říct jasně, kdo je hlavou oné rodiny. 

V druhém pololetí roku 2000, kdy Francie předsedala EU, pronesl Chirac 

v Drážďanech, poblíž českých a polských hranic, následující slova: „Evropská unie 

bude připravena přijmout nováčky v roce 2003. Nepochybujte o naší vůli, nemějte 

strach z budoucnosti. Rozšíření bude a bude úspěšné!“38 

 

6.3 Změna, nebo kontinuita? 

Bylo by mylné se domnívat, že měl Chirac vůči střední Evropě nějakou 

politickou koncepci, jak dokládá např. Christian Lequesne.39 Zájem o tento region 

vycházel spíše z vůle vymezit se vůči svému předchůdci a také ze snahy podpořit 

přítomnost francouzských podniků na nových trzích, kde Francie značně pokulhávala 

za Německem. Ve snaze vyvážit německou zónu vlivu ve střední Evropě se zpočátku 

                                                 
34 JUPPÉ, Alain. Quels horizons pour la politique extérieure européenne 15–20. Politique étrangere 
Printemps 1995. 
35 Discours d’Edouard Balladur à la Conférence des ambassadeurs. (Proslov Edouarda Balladura na 
Konferenci velvyslanců). Paříž, 1.9.1994, Politique étrangère de la France, septembre–octobre 1994, s. 5. 
36 Rozhovor s Petrem PITHARTEM, 20.6.2006, Praha. Chirac nebyl v tomto jediným státníkem, rok před 
ním Gerhard Schroeder ve Varšavě sliboval polské členství do roku 2000, to stejné už před ním sliboval 
Helmut Kohl v červenci roku 1995. The Economist, 15. 7. 1995. 
37 Proslov Jacquesa CHIRAKA před oběma komorami Parlamentu České republiky, Praha, 3. 4. 1997. 
 http://discours.vie-publique.fr/notices/977012000.html, staženo 13. 7. 2006. 
38 Cérémonies commémorant le 10ème anniversaire de la réunification de l'Allemagne, à Dresde, 
Allemagne, le 3 octobre 2000. 
39 CHIRAC, Jacques a Jean-Luc BARRÉ. Mémoires. Paris: Nil, c2009–2011. LEQUESNE, Christian. 
La politique étrangère de Jacques Chirac ou la France sans surprise. DGAP Analyse Frankreich, n°2, 
October 2007. 
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Francie obrátila na jih40 a začala podporovat Bulharsko a Rumunsko, které podpořila 

ve jménu frankofonie.41 Od roku 1996 se však začaly francouzské investice ve střední 

Evropě prosazovat.42 Další iniciativou, tentokrát tehdejšího ministra zahraničí Hervé 

de Charetta, bylo zorganizování evropské konference v únoru roku 1996, na kterou byli 

přizváni i kandidáti na členství. Tato pragmatická adaptace a vstřícný diskurz, včetně 

emotivních deklarací (např. na jiném místě již dříve citovaného Chirakova projevu před 

oběma komorami českého Parlamentu), přinesly své výsledky jak v oblasti hospodářské 

spolupráce, tak v otázce podpory rozšíření, nejen v České republice. Francie se zařadila 

mezi členské státy, které se nejaktivněji podílely na twinningových projektech 

v kandidátských zemích, jež měly přispět k modernizaci administrativy a k přípravě 

na členství v EU. Na sto předvstupních poradců se na ministerstvech podílelo na efektní 

přípravě. Ze 700 twinningových projektů se od roku 1998 do roku 2002 Francie 

podílela na třetině, což bylo nejvíce hned po Německu. Kromě toho Francie rovněž 

financovala předvstupní projekty a aktivity v kandidátských zemích prostřednictvím 

programu COCOP43, jako nástroje francouzské kulturní politiky, jehož posláním bylo 

šířit francouzský jazyk a kulturu a zároveň bránit kulturní rozmanitost v Evropě. 

Jednalo se formálně o bilaterální spolupráci se zeměmi střední a východní Evropy, 

ale s evropským obsahem a v perspektivě přistoupení k EU. 

 

Ačkoliv došlo ke zjevné změně diskurzu44 a k jeho instrumentalizaci, obavy 

z rozšíření i další charakteristické znaky francouzské evropské politiky zůstaly stejné, 

včetně dichotomie rozšíření versus prohloubení. Rozšíření představovalo ohrožení 

společných politik (hlavně té zemědělské, jejímž známým zastáncem Chirac byl), 

                                                 
40 Teze Edouarda Balladura z roku 1993 byla jasná: „Německou prioritou jsou země střední a východní 
Evropy, pro Francii zůstává prioritou jih.“ 
41 Připomeňme jistou analogii, když při rozpadu Jugoslávie Mitterand podpořil Srbsko, poté co Německo 
uznalo Chorvatsko a Slovinsko. O pár let později se Francie aktivně podílela na zprostředkovatelských 
jednáních v Rambouillet a účastnila se – za podpory Jospinovy vlády i francouzského veřejného mínění – 
bombardování NATO. 
42 Chirakova návštěva předznamenala posílení spolupráce, zejména vojenské, a implikaci některých 
velkých podniků v ČR (voda a distribuce plynu). Les Échos, 3. 4. 1997. 
43 BLAHA, Jaroslav. République tchèque 2003–2004. Le Courrier des pays de l'Est, 4/2004, (n°1044), 
s. 168–184. 
44 V teoretické kapitole jsme již o komplexnosti diskurzu a paradigmatu pojednali. Viz Peter A. HALL. 
Policy Paradigms, Social Learning, and the State: The Case of Economic Policymaking in Britain. 
Comparative Politics, Vol. 25, No. 3, Apr., 1993, s. 275–296. Takovou změnou paradigmatu byl např. 
Mitterrandův evropský obrat v osmdesátých letech, Mitterrandův obrat v roce 1983, kdy se Socialistická 
strana pod vedením svého leadera jednoznačně přiklonila k proevropské integrační politice a udělala z ní 
součást identity strany. Připomeňme taky, že to byl Mitterrand, kdo „poslal“ do čela Evropské komise 
Jacquesa Delorse. Více o Mitterrandovu obratu Craig PARSONS. A certain idea of Europe. Ithaca, N.Y.: 
Cornell University Press, 2003. 
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a rovněž proevropské francouzské elity se bály toho, aby se z Evropské unie nestala 

pouhá zóna volného obchodu. Veřejné mínění, které museli politici reflektovat, pak 

zajímalo, kolik bude rozšíření stát. Dodejme však, že právě finančních důsledků 

rozšíření se politické strany v debatě dotkly jen zřídka, což podle Lequesna a Rupnika 

souvisí s malou tradicí debaty o veřejných financích.45 Jak víme, v důsledku toho, 

že solidarita původní šestky vzala za své, mělo stát rozšíření 0,1 % HDP patnáctky. 

Proto se také ve Francii někdy této vlně rozšíření přezdívalo „levné“. 

 

Co se týče základních prvků evropské politiky, které zde schematicky shrneme, 

Chirac i Mitterrand oba sdíleli vizi silné Evropy. A skrze tuto silnou Evropu Francie 

projektovala své zájmy a znásobovala svůj vliv, jak ukazuje Dominique Moïsi.46 

Tuto projekci dobře vystihuje Mitterrandův apel v jeho novoročním projevu v lednu 

roku 1992 ke spoluobčanům: „Francie je naše vlast, Evropa je naše budoucnost“. 

Oba politikové rovněž považovali za důležité emancipovat Evropu od Spojených států 

amerických a posílit Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Mitterrand vyloučil 

ze svého projektu Konfederace Spojené státy. V roce 1998 se Chirac spolu s britským 

premiérem Tony Blairem dohodli položit v Saint Malo základ společné evropské 

obranné politiky. Připomeňme rovněž Chirakův postoj během irácké krize. 

Další kontinuitu lze spatřovat v inklinaci k Rusku.47 Mitterrand si přál zahrnout 

do svého projektu Evropské konfederace v té době sice ještě existující, ale už 

rozpadající se Sovětský svaz. Chirac zase považoval za nutné mít pro rozšíření NATO, 

když už se tedy mělo uskutečnit, ruský souhlas.48 A nesmíme zapomenout, že během 

irácké krize se Rusko stalo cenným partnerem „staré“ Evropy, představované 

Německem a Francií.49 Ostatně francouzskému prezidentovi blízký Dominique 

de Villepin, tehdejší ministr zahraničí, ještě v lednu roku 2004 připomínal v Moskvě, 

že „Rusko je základním kamenem francouzské diplomacie“.50 Tyto společné rysy 

francouzské zahraniční a evropské politiky jsou de Gaullovým odkazem. Netvrdil snad 

                                                 
45 LEQUESNE, Christian, RUPNIK, Jacques. L'Europe des vingt-cinq: 25 cartes pour un jeu complexe. 
1. print. Paris: Autrement, 2004. s. 37. 
46 MOÏSI, D. De Mitterrand à Chirac. Politique étrangère, No 4, 1995, hiver 1995/1996, s. 849–856. 
47 I když Mitterrandovo vsazení na Gorbačova spíše než na Jelcina bylo pro postkomunistické země stěží 
pochopitelné. Jeho politika vůči střední a východní Evropě tak připomínala francouzskou východní 
politiku z šedesátých let. 
48 To ostatně Chirac tvrdil, už když přijal Václava Havla na pařížské radnici v roce 1992. Le Figaro, 3. 4. 
1992, Paul Guilbert. 
49 Viz Hans STARK. France-Allemagne: leçons de la crise irakienne. Allemagne d'aujourd'hui, n°166, 
octobre-décembre 2003, s. 4–18. 
50 Le Monde, 23. 1. 2004. 
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už de Gaulle, že si „přeje, aby byla Evropa evropská, to znamená, aby nebyla 

americká“?51 

 

6.4 Postoj vlády Lionela Jospina: „dobře zvládnuté rozšíření“ 

Stejným rozporem mezi verbální podporou rozšíření a obavami o jeho důsledky 

se vyznačoval také diskurz vlády. Ve snaze vyvrátit dojem, který přetrvával 

u kandidátů, že proces rozšíření probíhá proti vůli Francie, objel nový socialistický 

premiér Lionel Jospin52 po volbách do Národního shromáždění kandidátské země, 

stejně jako před ním nově zvolený prezident Chirac. Francouzský premiér možná 

nedával tak moc najevo svůj entuziasmus a vystupoval opatrněji, nicméně navzdory 

kohabitaci mluvila Francie jedním hlasem – podporujícím rozšíření. Bylo totiž čím dál 

více jasné, že toto rozšíření je nevyhnutelné. Katalyzátorem se stalo plánované rozšíření 

NATO o Českou republiku, Polsko a Maďarsko, kterým se návrat do náruče Západu 

zčásti splnil. V listopadu 1998 pronesl Lionel Jospin před českými studenty: „Francie 

si toužebně přeje, aby započatá jednání umožnila vaší zemi konečně zaujmout své místo 

v evropské rodině.“53 A stejně jako jeho předchůdci také on zdůraznil potřebu EU 

reformovat své instituce, aby byla schopna nové země přijmout: „Je v zájmu Čechů 

vstoupit do Unie, která dobře funguje.“ Katalyzátorem rozšíření se stala Kosovská 

krize, která vyústila na počátku roku 1999 v útok NATO proti Federativní republice 

Jugoslávie. Ukázala totiž, jak je zapotřebí rozšiřovat stabilní a mírové prostředí 

v Evropě. 

 

Francie se od počátku stylizovala do role „strážkyně evropské integrace“54 

a Hubert Védrine v tomto duchu hájil tzv. élargissement maîtrisé – (úspěšně) zvládnuté 

nebo také uvědomělé rozšíření.55 Uvědomělé proto, že nejdříve je třeba Evropu 

konsolidovat a pak teprve rozšířit.56 Pro Védrina to bylo jediným možným řešením, 

                                                 
51 PEYREFITTE, Alain. C'était de Gaulle. Paris: Fayard, c1994–c2000, s. 61. 
52 Díky Chirakovu neprozíravému rozpuštění Národního shromáždění se v roce 1997 dostali k moci 
socialisté v čele s Jospinem. Začala tak další kohabitace, která trvala pět let. 
53 Zdroj: http://www.diplomatie.gouv.fr, staženo 13.6. 2001. 
54 DELOCHE, Florence. La France et l'élargissement à l'Est de l'Union européenne. Les Estudes CERIN, 
No 46, 1998, s. 4. 
55 VÉDRINE, Hubert. Les cartes de la France à l'heure de la mondialisation. Paris: Fayard, 2000, s. 89. 
56 Viz Proslov ministra pro evropské záležitosti Pierra Moscoviciho v College of Europe v Natolinu 
8. 2. 1999, Politique étrangere de la France, février 1999, s. 227. 
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jak zabránit „odflinknutému“ rozšíření, jež prosazovali demagogové a maximalisté.57 

V debatě o rozšíření-prohloubení integrace, která se táhla od devadesátých let, to byla 

vcelku jasná odpověď, že skutečnou prioritou zůstává reforma institucí, jako podmínka 

sine qua non k dalšímu rozšíření. Tento princip byl zformulován z iniciativy Francie, 

Belgie a Itálie již v Amsterodamu a francouzský Parlament jej potvrdil v článku 

připojeném k ratifikaci Amsterodamské smlouvy. Na zasedání Evropské rady v Kolíně 

nad Rýnem bylo v červnu roku 1999 rozhodnuto o konání další mezivládní konference, 

která by otázky institucionální reformy vyřešila.58 Mezivládní konference probíhala 

v následujícím roce, kdy připadalo předsednictví EU na Portugalsko a Francii, která tak 

měla možnost předvést „dobře zvládnuté rozšíření“ v praxi. V otázce rozšíření panoval 

napříč politickými stranami tacito consensu názor: rozšíření nepříliš rychlé a hlavní 

důraz na prohloubení integrace. V tomto smyslu si vytklo předsednictví svůj hlavní 

cíl: připravit Unii na rozšíření, neboť „úspěch reformy je podmínkou pro veškeré další 

kroky“.59 Jak dodával ministr pro evropské záležitosti Pierre Moscovici, bez úspěchu 

mezivládní konference by bylo zbytečné zamýšlet se nad dalšími etapami.60  

 

6.5 Francouzské předsednictví a Nicejský summit 

Ambicióznímu francouzskému předsednictví se naskytla jedinečná příležitost, 

nejen jak velkým dílem ovlivnit vnitřní reformu, ale také jak dát najevo svůj kladný 

postoj k rozšíření. Vstřícným krokem byla například organizace dvou evropských 

konferencí, na které byli pozváni zástupci kandidátských zemí, aby tak měli možnost se 

k reformě vyjádřit a „aby měli pocit, že patří do rodiny“, jak nám zdůraznil Pierre 

Moscovici.61 V Nice se setkali představitelé na úrovni předsedů vlád a v Sochaux-

Montebéliard na ministerské úrovni. Když premiér Jospin představoval Národnímu 

shromáždění priority předsednictví, zdůraznil především tři hlavní okruhy – plnou 

zaměstnanost, Evropu blíže občanům a silnější a efektivnější Evropskou unii. 

                                                 
57 VÉDRINE, Hubert, ref. 55, s. 88–101, a také VÉDRINE, Hubert. A greater Europe by Reform. 
Financial Times, 6. září 2000. 
58 FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Rozšiřování ES/EU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
Mezinárodní politologický ústav, 2001, s. 169–170. 
59 Op. cit. Prezentace programu francouzského předsednictví Evropské unie před Evropským 
parlamentem ve Štrasburku, 4. července 2000, zdroj: http://www.elysee.fr, staženo 5. července 2000. 
60 MOSCOVICI, Pierre. La présidence française. In: Revue du Marché commun et de l’Union 
européenne, 440, juillet–août 2000, s. 433–435. 
61 Markéta BRÜSTLOVÁ. La France et l’élargissement de Nice à Copenhague. In: Identités nationales – 
Identité européenne, l’Harmattan, Paris 2004. 
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Kandidátské země pak od něj především očekávaly nový elán pro rozšíření 

a v neposlední řadě časový harmonogram a konkrétní kroky, které by rozšíření 

urychlily. Někteří politici z kandidátských zemí dokonce upozorňovali na nebezpečí 

dalšího oddalování vstupu, které by vyvolalo vlnu euroskepticismu.62 Nejenže během 

francouzského předsednictví Česká republika neuzavřela ani jednu z vyjednávacích 

kapitol63, ale kandidátské země dokonce upozorňovaly na zpomalení negociací.64  

 

Václav Havel společně s maďarským a polským prezidentem apelovali 

na členské státy, aby nepromarnily historickou šanci ke znovusjednocení Evropy.65 

A premiéra Miloše Zemana před začátkem summitu citovaly deníky: „Dlouho jsme 

si mysleli, že kandidáti nejsou připraveni na členství, teď se zdá, že je to Unie, 

která není připravena na to nás přijmout.“66 Závěrečný summit v Nice v prosinci roku 

2000, na kterém se jednotlivé země přely doslova o každé euro, byl příkladem selhání 

evropské solidarity. Nepodařilo se dospět ke vzájemné shodě mezi členskými zeměmi 

ohledně prohloubení integrace, ani vtisknout rozhodným způsobem nový impulz 

procesu rozšíření.67 Členské státy se jasně nedohodly ani na reformě předsednictví, 

ani na složení Komise, překročí-li počet zemí 27. Kandidátské země však výsledky 

summitu přijaly s větší satisfakcí než země členské, i když jejich požadavky nebyly 

nakonec brány v potaz – například rozložení hlasů v Radě nebo počet křesel 

v Evropském parlamentu dostatečně nereflektovaly počet obyvatel v kandidátských 

zemích.68 Summit schválil „minimální“ přístupovou strategii, jak navrhovala už před 

mezivládní konferencí Evropská komise, podle níž měli být kandidáti posuzováni podle 

jejich stavu připravenosti, což v praxi znamenalo, že i lucemburská i helsinská skupina 

se ocitly na stejné startovací čáře. Zatímco Komise byla spíše zastáncem rozšíření 

                                                 
62 Maďarský premiér Viktor Orban tvrdil, že od roku 1990 máme permanentně pět let do rozšíření. 
63 Kromě toho přišla od Evropské komise velmi kritická hodnotící zpráva, která vyvolala na domácí scéně 
velkou kritiku. 
64 MAREK, Dan, Michael, BAUN: Kandidátské země a institucionální reforma Evropské unie. 
Mezinárodní vztahy, Vol. 36, No. 3, 2001. 
65 Smlouva z Nice – krok k nové Evropě. Společný článek prezidentů Václava Havla, Aleksandra 
Kwasniewského, Rudolfa Schustera a Ference Mádla, The Irish Independent, 16. října 2002. 
66 Hospodářské noviny 8. prosince 2000. Vláda si ve svém programu zahraniční politiky vytyčila datum 
vstupu k 1. lednu 2003. Pro zajímavost uvádíme, že podle průzkumů veřejného mínění na podzim 2000 
očekávalo 38 % Čechů, že jejich země vstoupí do EU v roce 2005 a 22 % před rokem 2003. 
67 MACEK, Lukáš. L'élargissement met-il en péril le projet européen? La Documentation française. 
Paris, 2011, s. 37. 
LA SERRE, Françoise de. Le traité de Nice: déconstruction ou refondation de l'Union? 
In: Politique étrangère (2001,été) n°2, s. 259–275. 
68 Podle Nicejské smlouvy měla mít Česká republika pouze 20 křesel (počet byl pak upraven na 24, 
po volbách do Evropského parlamentu v červnu 2009 má ČR 22 eurospolanců). 
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„velkým třeskem“, Hubert Védrine naopak zastával princip diferenciace, podobně jako 

již Edouard Balladur. Védrine používal přirovnání k regatě. K tomu Petr Pithart 

poznamenává: „Mně se představa regaty líbila, jako závod, a ti, kteří tam doplujou dřív, 

ti tam budou. Rozhodnutí, že přijmou všechny, bylo špatné. Ale prostě Polsko muselo 

být přijato tak jako tak, a bylo šesté, takže kvůli Polsku byli přijati všichni. Ale Evropa 

to nestrávila. Přibírala po třech, po dvou, přišla skupinka bohatých, no a pak najednou 

přišlo deset chuďasů. V tomhletom Francie měla dlouho pravdu, rozšíření mělo 

být pomalejší, pozvolnější, měla mu předcházet institucionální reforma.“69  

 

Co se týče časového horizontu pro kandidátské země, měly být přijaty tak, aby 

se mohly zúčastnit voleb do Evropského parlamentu v roce 2004. Hlavním motivem 

rozbrojů se stalo vážení hlasů v Radě EU a neústupnost Francie v tom, vzdát se 

dosavadní parity s Německem.70 Jacques Chirac se rovněž netajil výhradami vůči 

rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou a posílení pravomocí Evropské komise. 

Smlouva z Nice dokonce neřešila ani zjednodušení systému tří pilířů integrace, 

ani systému hlasování a Charta základních práv EU nebyla přijata jako závazný 

dokument. Členské země navíc předvedly, že jejich solidarita s nováčky má své meze. 

Nehledě na to, že smlouvu z Nice v referendu v červnu roku 2001 odmítlo Irsko 

a teprve po opakovaném referendu (v říjnu roku 2002) mohla smlouva vstoupit 

v platnost až v únoru roku 2003. Výsledná smlouva však podle Chiraka byla „nejlepší 

možnou smlouvou“.71 I když byl její úspěch jen poloviční, EU se i přesto posouvala 

ke svému rozšíření. Po Nice, jak napsal Jacques Delors v rozhovoru s Václavem 

Havlem v deníku Le Monde, Evropa věděla, že rozšíření je v jejím zájmu a že už nikdo 

nemůže klást podmínky rozšíření.72 

 

6.6 Kodaňský summit – „konec rozpačitého postoje“?  

V závěru jednání o rozšíření EU oznamoval nový francouzský premiér Jean- 

Pierre Raffarin „konec rozpačitého postoje“ Francie vůči rozšíření, který podle něj 

                                                 
69 Rozhovor s Petrem PITHARTEM, 20. 6. 2006, Praha. 
70 Daniel VERNET, Europe, la fin du jardin à la française, Le Monde, 15. 12. 2000. 
71 Jacques Chirac: le contrat est rempli. Nouvel Observateur. 12. 12. 2000. 
72 La Grande Europe vue par Jacques Delors et Vaclav Havel. Le Monde 8. 7. 2003. 
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plynul z kohabitace.73 „Nová politická situace ve Francii umožní odstranit všechny 

nejasnosti a dát prostor politickému jednání. Během následujících pěti let chceme 

usilovně pracovat na evropské integraci a jejích velkých výzvách,“ tvrdil Raffarin.74 

Zkrácení ze sedmiletého na pětiletý prezidentský mandát, aby tak korespondoval 

s mandátem Národního shromáždění, zcela jistě přispělo ke koherenci mezi vládou 

a prezidentem; jak jsme ale již ukázali, na zahraniční politiku neměla kohabitace 

zásadní vliv. Stejně tak to platilo v otázce východního rozšíření. Při setkání se svým 

českým protějškem Vladimírem Špidlou v říjnu roku 2002 Jean-Pierre Raffarin 

prohlásil, že „Česká republika bude mít i v závěrečné fázi jednání o vstupu do Evropské 

unie po svém boku Francii (…), a i když je vyjednávání v některých oblastech složitější, 

může Česká republika počítat s francouzskou podporou.“75 Jak tedy závěr jednání 

probíhal? 

 

Podle hlavního českého vyjednavače Pavla Teličky byl celý rok 2002 rokem 

zemědělským76, to znamená, že se během něj dojednávala kapitola zemědělství a s tím 

související potřebná reforma celé společné zemědělské politiky, která patří pro Francii 

k jejím prioritním zájmům. „Pamatuju jeho (Chirakovo, pozn. aut.) emotivní vystoupení 

na Evropské radě, kdy řekl, že bude-li zrušena nebo revidována Společná zemědělská 

politika, tak se sahá na základ integrace.“77 Ačkoliv se toto citlivé téma, jakým byla 

Společná zemědělská politika (SZP), týkalo mnohem více Polska než České 

republiky78, tak se Evropskou unií navrhované 25% subvence zemědělcům vztahovaly 

na všechny kandidátské země a příliš se jim nezamlouvaly. Příchozí nováčci měli 

                                                 
73 V květnu roku 2002 byl Chirac podruhé zvolen prezidentem na pět let. Hlasovalo pro něj 82,2 % 
občanů poté, co se do druhého kola dostal ke všeobecnému překvapení šéf extremistické nacionální fronty 
Jean Marie Le Pen. V následných červnových volbách zvítězila pravicová UMP (Union pour la majorité 
présidentielle, později přejmenovaná na Union du mouvement populaire), která vznikla z Chirakovy 
neogaullistické strany RPR (Rassemblement pour la République). Lionel Jospin rezignoval poté, co se 
nedostal do druhého kola prezidentských voleb, a na postu premiéra jej nahradil Jean Pierre Raffarin 
z UMP.  
74 Point presse à l'issue de la rencontre avec le président de la Commission européenne, Romano PRODI, 
à Bruxelles le 16 septembre 2002 Zdroj: http://www.premier-ministre.gouv.fr, 20. září 2002. 
75 Zahraniční politika České republiky. Data. Říjen 2002, ISSN 1210 5619. 
76 TELIČKA, Pavel a Karel BARTÁK. Kterak jsme vstupovali. Litomyšl: ČTK, 2003. Str. 120–139. 
77 Rozhovor s Cyrilem SVOBODOU. 11. 1. 2012, Praha. 
78 V České republice šlo o 3,7 % HDP, zaměstnávající 5,2 % obyvatel(ve srovnání s 18 % v Polsku); 
výhodou byla paradoxně kolektivizace během komunistického režimu. Accession of the Czech Republic, 
Hungary and Poland to the European Union: impacts on agricultural markets, World Economy (2002-03) 
vol. 25: n°3, s. 407–428, http://www-fr.ebsco.com/online/direct.asp?JournalID=100941, staženo 4. 10. 
2006. 
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dosáhnout 100% výše až v roce 2013.79 Francie ústy svého prezidenta opakovaně 

odmítala jakékoliv reformy Společné zemědělské politiky do roku 2006: „Francie 

si přeje respektovat termíny a závazky z Berlína.80 Francie není konzervativní 

a chce hledat nové perspektivy po roce 2006.“81 Francie tedy prosazovala odložení 

reformy na dobu až po přijetí nových členů, kterým by však nebyly vypláceny subvence 

v plné výši. Naopak Německo a další státy prosazovaly přijetí reformy SZP ještě před 

rozšířením. Pouze kompromis Německa s Francií v říjnu roku 2002 umožnil odblokovat 

situaci. Francouzský prezident i německý kancléř si kompromis pochvalovali: 

„Evropská integrace byla vždy společným úsilím Německa a Francie, bylo to tak, 

když jsme začínali v šesti, když nás bylo patnáct, a bude to tak ještě víc, až se Unie 

rozšíří.“82 Existuje několik příkladů, kdy se německo-francouzský motor integrace 

zadřel – jako například v otázce Paktu stability83 či jmenování šéfa Evropské centrální 

banky84 anebo právě zmíněné reformy Společné zemědělské politiky a finanční 

perspektivy na léta 2000–2006. Přesto však právě tento tandem, respektive obavy, 

že v Unii vznikne silné jádro, které bude postupovat v integraci rychleji, patřily 

k dalším konstantám. Strach z posílené spolupráce a z vícerychlostní Evropy, která by 

zredukovala jejich budoucí postavení na členství druhé kategorie, vyjádřily nejen 

politické elity, ale i veřejné mínění.85  

 

O završení „návratu do Evropy“ kandidátských zemí a tzv. velkém třesku 

rozhodl druhý Kodaňský summit, na kterém měla být uzavřena jednání s deseti 

kandidáty. Od prvního zasedání v Kodani, kde byla přijata kritéria rozšíření, uběhlo 

jedenáct let, během kterých se bývalé sovětské satelity tvrdě připravovaly na jejich 

splnění. Proces přistoupení, který se měl v Kodani slavnostně završit, tak přímo 

                                                 
79 BAUDIN, Pierre. La politique agricole commune, élargissement et aides directes. In: Revue du Marché 
commun et de l'Union européenne. 2002/07/08, 460, s. 425–432. 
80 Kompromis ze zasedání Evropské rady v Berlíně v březnu roku 1999 schválený v rámci Agendy 2000. 
Více Berlin European Council 24.–25. 3. 1999: Presidency Conclusions. 
http://consilium.eu.int/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/ACFB2.html.  
81 Point presse à l'issue de la rencontre avec le président de la Commission européenne, Romano Prodi 
(Společná tisková konference s předsedou Evropské Komise, Romanem Prodim, Brusel le 16. 9. 2002 
Zdroj: http://www.premier-ministre.gouv.fr, 20. 9. 2002. 
82 Déclarations à la presse de MM. Jacques Chirac, Président de la République, et Gerhard Schroeder, 
Chancelier allemand, à l'issue de leur entretien sur le maintien en l'état de la PAC jusqu'en 2006 
et la stabilisation des dépenses agricoles après 2006, Bruxelles le 24 octobre 2002. 
83 Který ostatně obě země porušily v roce 2003. 
84 Francouz Jean-Claude Trichet nakonec vystřídal po dohodě Kohlova kandidáta, Holanďana Wima 
Duisenberga, v roce 2002. 
85 Celých 52 % Čechů se obávalo, že po vstupu se z nich stanou občané druhé kategorie. LEQUESNE, 
Christian, RUPNIK, Jacques. Ref. 45, s. 65. 
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kontrastoval s procesem rozšiřování NATO, kam Česká republika vstoupila v březnu 

roku 1999 a kam se v Praze dostalo pozvání dalším sedmi zemím.86 Šlo o politicky 

i administrativně méně náročný proces, než byl vstup do Evropské unie, a přitom 

neméně symbolický. Čtyři dny před začátkem Kodaňského summitu vyšel 

v International Herald Tribune článek konstatující, že velkým vítězem rozšíření 

je Washington, neboť přistupující členové se na rozdíl od některých starých členů 

nebudou vymezovat vůči USA a naopak jejich pojetí Západu je a od pádu komunismu 

bylo euroatlantické. To také potvrdil summit NATO v Praze, který se jen pár týdnů před 

Kodaní uskutečnil v listopadu roku 2002 a kde byla podepsána Pražská deklarace Nové 

schopnosti, noví členové nové vztahy.87  

 

6.7 Francie a evropská rodina 

Jak lze na francouzském narativu o rozšíření pozorovat, postupně se vyvíjel od 

rozšíření Evropy směrem k jejímu sjednocení, o němž se hovoří v závěrečné fázi 

procesu. V Kodani na konci roku 2002 vyjadřoval Chirac upřímnou radost nad tím, 

že do „evropské rodiny“ přibudou noví členové, dva měsíce poté na mimořádném 

summitu v Bruselu 17. února 2003 vytknul nováčkům jejich otevřenou podporu 

vojenské intervenci v Iráku a podporu Washingtonu (a Velké Británii, Itálii 

a Španělsku), vyjádřenou v tzv. Dopise osmi a v Dopise z Vilniusu.88 Celou polemiku 

ještě zhoršil fakt, že Polsko poté, co podepsalo Aténskou smlouvu o přistoupení, 

podepsalo smlouvu na americké letouny F16.89 Jacques Chirac tak nejen popřel princip 

rovnosti, který měl panovat mezi starými a novými členy, ale ani nerozlišoval mezi 

jednotlivými kandidátskými zeměmi, jejichž pozice nebyly zcela identické.90 

Faktem zůstává, že pozice České republiky byla pro zahraniční pozorovatele 

nečitelná.91 Ačkoliv Václav Havel dopis podepsal pouze několik dní před vypršením 

                                                 
86 Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. 
87 John VINOCUR. The big winner in the EU expansion: Washington. International Herald Tribune, 
9. 12. 2002. 
88 Dne 30. 1. 2003 podepsaný Velkou Británií, Itálií, Španělskem, Polskem, Maďarskem, Dánskem, 
Portugalskem a Českou republikou. Signatáři z Vilniusu byly tři pobaltské republiky, Slovinsko 
a Slovensko a dále Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Albánie a Makedonie.  
89 Bývalý předseda Evropské komise Jacques Delors v březnu roku 2003 v deníku Le Monde napsal, že se 
tak stvrdilo, že pro země SVE je politickou entitou NATO a EU představuje jen jejich ekonomické zájmy. 
90 Chirac se k incidentu i válce v Iráku vrací v rozhovorech s PÉAN, Pierre. L'inconnu de l'Elysée. Paris: 
Fayard, 2007, 516 s. 
91 KRÁL, David a Lukáš PACHTA. Česká republika a irácká krize: formování české pozice. Praha: 
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2005, s. 54. 
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svého prezidentského mandátu a vláda i prezident Klaus se od něj distancovali (Václav 

Klaus prohlásil, že nepodporuje operaci bez mandátu OSN), Česká republika 

se ke koalici dobrovolných připojila a poskytla spojencům k dispozici vojenskou 

nemocnici a zásahovou jednotku. (Ve hře ostatně tehdy byla dosud nevyřešená otázka 

zrušení vízové povinnosti s USA.) Přestože irácká krize nezpochybnila rozšíření, 

rozdělila Evropu ve chvíli, kdy se měla opět sjednotit. Ukázala, že společná zahraniční 

politika je v danou chvíli nereálná a že Francie přikládá transatlantické vazbě odlišný 

význam než země střední a východní Evropy, které USA podpořily. Důležitou roli 

přitom pro tyto země hrála také znovunabytá národní suverenita a obavy, které v nich 

vzbuzovalo Rusko.92 Francouzi nechápali, že pro ně je Severoatlantická aliance 

dokonale slučitelná s jejich evropskou identitou a že když říkají „ano, více Evropy, 

neznamená to pro ně méně Ameriky“93. Je ovšem třeba dodat, že nehledě na tyto 

argumenty, vývoj společné evropské obranné politiky ukázal, že doposud jediné 

bezpečnostní skutečné záruky poskytovalo právě NATO. Za slovy prezidenta Chiraka 

se však také skrývala (oprávněná) obava ze ztráty vlivu v rozšířené Unii a z rozdílných 

představ o tom, kam by měla EU směřovat. Hned nadcházející zasedání Evropské rady 

v Soluni 19. a 20. června 2003, kde byl představen návrh Smlouvy o Ústavě pro Evropu 

vzešlý z Konventu, to potvrdil. Názory, že irácká krize ohrozí východní rozšíření, 

se tedy nenaplnily. A i když mezi politickými elitami došlo k zásadnímu rozporu, 

naopak se odehrála konvergence evropského veřejného mínění, kdy 75 % občanů EU 

vyslovilo nesouhlas s válkou v Iráku. 

 

6.8 Podcenění role veřejného mínění 

Jestliže politické elity byly po pádu berlínské zdi zaskočeny a začaly brát 

rozšíření vážně až v druhé polovině devadesátých let dvacátého století, pak veřejné 

mínění nebylo dostatečně informované o rozšíření ani ve chvíli, kdy se měl tento proces 

úspěšně završit. Krátce před historickým summitem v Kodani se podle listopadového 

Flash Eurobarometru považovalo 79 % dotázaných Francouzů za nedostatečně 

informované.94 Jestliže v ostatních členských zemích byla neinformovanost rovněž 

                                                 
92 Momentální sblížení německo-francouzského tandemu s Ruskem Vladimíra Putina proto také 
v neposlední řadě přispělo k odklonu „nové“ Evropy od té staré. RUPNIK, Jacques. Europe, 
les malentendus de l'élargissement, En temps réel. 2003, 60 s. 
93 LEQUESNE, Christian, RUPNIK, Jacques, ref. 45, s. 77. 
94 FLASH EUROBAROMETRE N°135 („INTERNET ET LE GRAND PUBLIC“) – Novembre 2002, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl135_en.pdf,. Staženo 26. 4. 2006. 
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vysoká, dodejme, že podpora francouzské veřejnosti byla nejmenší z celé Evropy. 

Dokonce se více Francouzů vyslovilo proti rozšíření než pro něj (49 % ku 41 %).95 

Mezi negativním postojem k rozšíření a neinformovaností je pak přímé spojení: 

u informovaných je to 39 % a neinformovaných 52 %.96 Podle šetření pouze čtyři 

občané EU z deseti nebyli schopni jmenovat ani jednu z kandidátských zemí. Celkem 

31 % Francouzů neznalo ani jednoho z kandidátů a stejné procento jich bylo schopných 

jmenovat tři. Specifikem francouzských respondentů pak bylo, že na rozdíl od ostatních 

členských zemí se v souvislosti s rozšířením kromě jiného obávali vzrůstu 

nezaměstnanosti a ztráty postavení jejich země. Evropská integrace vždy postupovala, 

aniž by se opírala o názory veřejného mínění či se otevřela veřejné občanské debatě, 

a zůstávala doménou bruselských technokratů.97 Proto se také politické elity nepouštěly 

do kampaní, ve kterých by srozumitelně vysvětlily, jaké výhody a příležitosti jsou 

s rozšířením spojeny. Občané „staré Evropy“ tak tedy neměli možnost se k rozšíření 

vyjádřit. Tento nedostatek spolu s problémem nedostatečné komunikace o rozšíření 

se projevil opožděně při hlasování o ústavní smlouvě, kterou Francouzi odmítli 

29. května 2005.98 K evropské ústavě a k tomu, co hlasování předcházelo a co po něm 

následovalo, se dostaneme v příští kapitole o budoucnosti Evropy.  

                                                 
95 EUROBAROMETER: Public Opinion in the European Union. No. 58. http://europa.eu.int/comm/public 
opinion.Polling , Oct.–Nov. 2002.  
96 Idem. 
97 HASSNER, Pierre. Fausses manoeuvres. Revue internationale et stratégique, 2004/1, n° 53, s. 57–62, 
a zvláštní vydání La Revue internationale et stratégique, N°53, Printemps, 2004, Après la guerre en Irak: 
l'image de la France dans le monde, eds. Pascal BONIFACE. 
98 Celkem 54 % Francouzů odmítlo evropskou ústavu, přičemž 56 % voličů Chirakovy strany UMP 
hlasovalo proti. Chirac se zavázal, že po vstupu Chorvatska bude podle nového ústavního zákona 
o každém dalším přijetí nových členů do EU hlasovat lid v referendu. Více LEQUESNE, Christian. 
La France et l'élargissement de l'Union européenne: la difficulté de s'adapter à de nouveaux objectifs. 
In: Questions internationales, 6. 5. 2007, n°25, s. 84–89, a Jacques RUPNIK. Un vote transformé 
en référendum rétrospectif sur l'élargissement. Libération 25. 5. 2005. V červenci roku 2008 byla 
ale ve Francii schválena ústavní reforma, podle které již není v případě rozšíření EU povinností provést 
referendum, pokud se 3/5 většina obou komor Parlamentu vysloví pro ratifikaci přistoupení, a prezident 
tak má možnost rozhodnout, zda referendum bude, nebo ne. 
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*** 

 

Jak vyplynulo ze sledovaného období, francouzský postoj k východnímu 

rozšíření charakterizoval proměnlivý diskurz hlavních aktérů zahraniční politiky, 

který však přesto vykazoval určité strukturální prvky kontinuity dané jednak 

institucionálním zakotvením zahraniční politiky a jednak vnitropolitickým kontextem. 

Hlavním ideovým principem byla institucionální reforma, která měla předcházet 

a podmiňovat přijetí nových členských zemí. Reforma měla zaručit Francii, že nedojde 

k jejímu mocenskému oslabení v Evropě a k ohrožení společných politik, zejména 

Společné zemědělské politiky. Francouzská zahraniční politika neprojevovala velký 

zájem o střední Evropu jako takovou. Výjimky tvořilo (kromě fáze bezprostředně 

po pádu železné opony) období po zvolení Jacquesa Chiraka francouzským prezidentem 

a počátky mandátu vlády Lionela Jospina. Větší zájem se také projevil během 

mezivládní konference v roce 2000, kdy Francie v druhé polovině roku předsedala EU, 

a tudíž se její spolupráce s kandidátskými zeměmi stala intenzivnější. Francie se taktéž 

aktivně podílela na administrativní přípravě kandidátských zemí prostřednictvím 

programů financovaných jak z evropských, tak z francouzských fondů. Kromě 

Rumunska, které se navíc do vlny rozšíření přezdívané „velký třesk“ nedostalo99, 

nepodpořila Francie výrazně žádného z kandidátů. Francie naopak tyto země chápala 

jako blok postkomunistických zemí „PECO“, což ještě podtrhovalo vzájemnou 

asymetrii a což také přispělo k nedorozuměním, která provázela například iráckou krizi. 

Předvstupním procesem se tedy výrazně neprojevila lepší znalost střední Evropy 

a chápání její rozmanitosti, ale ani složitého historického vývoje. 

 

Dalším postřehem, který z této i předešlé kapitoly vyplynul, je, že navzdory 

proklamované blízkosti a privilegovanému partnerství s kandidátskou zemí, jako byla 

Česká republika, nehrála a priori kvalita bilaterální relace ve vstupním procesu 

rozhodující roli. Vzniká tu tedy paradox, kdy Francie tradičně upřednostňuje 

ve vztazích se státy bilaterální diplomacii spíše než multilaterální, ale zároveň není 

schopna tyto dvě roviny reflektovaně a hlavně užitečně propojit. Pro Českou republiku, 

                                                 
99 Na Kodaňském summitu bylo rozhodnuto, že se Rumunsko spolu s Bulharskem budou moct stát členy 
EU k 1. lednu 2007, k čemuž také došlo. HEIMERL, Daniela. Copenhague acte 2: le nouveau défi 
européen in Le cinquième élargissement de l'Union européenne: l'arrivée en force de l'Europe centrale. 
Courrier des pays de l'Est. 2003-01, n°1031, s. 3–56, http://www.cairn.info/revue-le-courrier-des-pays-de-
l-est.htm, staženo 24. 10. 2006. 
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která má omezenější kapacity na to, vyvíjet specifické bilaterální vztahy, by však byl 

naopak vhodný multilaterální rámec EU, prostřednictvím kterého lze efektivně 

posilovat i bilaterální vztahy. 
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7 Česko-francouzské vztahy a debata o budoucnosti 

 Evropy 

 

„Tváří v tvář komunistické části Evropy věděla její demokratická část moc dobře, 

co ji spojuje, a proč musí táhnout za jeden provaz. Kontrastní pozadí se však už dávno 

rozplynulo, studená válka patří do historie, svět je jiný, nepoměrně složitější, 

a vše nasvědčuje tomu, že i sjednocující se Evropa si pod tlakem nové situace 

bude muset dříve či později znovu položit otázku po svém smyslu, možnostech, 

perspektivách a úkolech. To znamená znovu se zamyslet jak nad svou identitou, 

tak nad svým budoucím posláním.“ 

Václav Havel, projev ve francouzském Senátu 3. 3. 1999
1
 

 

 

Tato kapitola bude patřit analýze diskurzu o budoucnosti Evropy, který přispívá 

k dalšímu empirickému zpřesnění toho, jaké konkrétní ideje ovlivňovaly vývoj česko-

francouzských vztahů ve sledovaném období. Proto se budeme soustředit pouze diskurz 

česko-francouzský odehrávající se v rámci diskuze o budoucnosti EU, a nikoliv 

na celou problematiku debaty o evropské finalitě, která je velmi široká.
2
 Časové 

rozmezí bylo vybráno tak, aby obsáhlo počátky debaty o budoucnosti Evropy 

až po Lisabonskou smlouvu. Jednotlivé části jsou věnovány genezi ústavní smlouvy 

pro Evropu, debatě v České republice s důrazem na dva protipóly českého postoje 

k Evropě, které představují Václav Havel a Václav Klaus, diskuzi o budoucnosti Evropy 

ve Francii a nakonec možnosti vzájemného dialogu a posílení bilaterální relace. 

 

                                                 
1
 H VEL, Václav. Spisy. Vyd. 1. Praha: Torst, 1999–2007. s. 826–839, 3. 3. 1999. Knihovna Václava 

Havla, digitální spisy, http://www.vaclavhavel-library.org/cs/vaclav-havel/spisy, 20. 12. 2011. 
2
 HABERMAS, Jürgen. Citizenship and National Identity: Some Reflections on the Future of Europe. 

Praxis International, Vol. 12, 4, 1992, s. 1–19.  

DELORS, J. Combats pour l’Europe. Paris: Economica, coll. „Europe“, 1996, s. 20, 

„Quo vadis Europa“ – zvláštní vydání, Notes de la Fondation Jean Jaurès, n°16,07-2007, s. 3–129, 

ve kterém se zamýšlí nad budoucností Evropy mj. Lionel JOSPIN, Jacques DELORS, Dominique 

STRAUSS KAHN, Hubert VEDRINE. 
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Konec studené války nastolil otázku dalšího raison d´être existujících 

euroatlantických struktur – tedy i Evropských společenství.
3
 Východní rozšíření jim 

dávalo na tuto otázku částečně odpověď, neboť smyslem a posláním jednotné Evropy 

je šíření společných hodnot, upevňování míru, stability a prosperity v Evropě 

(i za jejími hranicemi). „Zpátky do Evropy“ chtěli Češi už během sametové revoluce, 

avšak co přesně bude znamenat začlenění se do euroatlantických struktur, si dokázal 

na začátku devadesátých let představit málokdo.
4
 Představy o budoucím sjednocení 

Evropy u bývalých disidentů byly „sněním“, použijeme-li titul eseje Jiřího Dienstbiera
5
, 

a Západ ztělesňoval nejen země západní Evropy, ale také Spojené státy americké. 

Nejvýraznějším z českých státníků, kteří promlouvali o svých představách o směřování 

evropské integrace, byl Václav Havel, a to dávno předtím, než se Česká republika 

účastnila Konventu o budoucnosti Evropy a než se stala členem Evropské unie.
6
 

Tu Havel chápal nikoliv jako superstát, ale jako prostor svobody, bezpečí a spolupráce 

založené na principech demokracie, respektu k lidským právům, občanské společnosti 

a otevřené tržní ekonomiky. Rovněž dlouho před tím, než se zástupci Evropské unie 

rozhodli přemýšlet, jak odpovědět na nové výzvy spojené nejen s rozšířením, ale také 

s globalizací, a svolat za tímto účelem Konvent, zněl Havlův ojedinělý hlas před 

Evropským parlamentem v březnu 1994: „(…)proto se mi zdá, že snad nejdůležitějším 

úkolem, který dnes před Evropskou unií stojí, je nová a vskutku zřetelná reflexe toho, 

co by se dalo nazvat evropskou identitou, nová a vskutku zřetelná artikulace evropské 

odpovědnosti, zesílený zájem o sám smysl evropské integrace a o všechny její širší 

souvislosti v soudobém světě a nová tvorba jejího étosu či – chcete-li – jejího 

charismatu.“
7
   taktéž dodával, co bylo později vyvraceno jeho rivalem a nástupcem, 

Václavem Klausem: „Ano, jsme schopni vzdát se a rádi se vzdáme kousku své státní 

suverenity ve prospěch společně spravované suverenity Evropské unie, protože víme, 

                                                 
3
 DEHOUSSE, Renaud, Florence DELOCHE-GAUDEZ a Olivier DUHAMEL. Elargissement: comment 

l'Europe s'adapte. Paris: Presses de la fondation nationale des sciences politiques, c2006, 127 s. 
4
 Public opinion in the European Community Eurobarometer No. 33, June 1990,  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb33/eb33_en.pdf, cit. 23. 11. 2011. 
5
 D ENST  ER, Jiří.  nění o Evropě: politický esej. Praha: Lidové noviny, 1990, 154 s., ISBN 80-7106-014-3. 

6
 H VEL, Václav. Evropa jako úkol: výběr z projevů 1990–2004. Vyd. 1. Praha: Úřad vlády České republiky, 

2005, 115 s. http://biblio.hiu.cas.cz/cgi-

bin/wxis.exe/?IsisScript=%2Fwbibfull.xis&db=biblio&lang=en&from=115776&search.x=36&search.y=8, 

staženo 23. 11. 2011.  S N 80-86734-75-7. 
7
 Projev prezidenta republiky Václava Havla v Evropském parlamentu, Štrasburk, 8. března 1994, 

HAVEL, Václav. Projevy a jiné texty z let 1922–1999: Spisy/7. 1. vyd. Praha: Torst, 1999. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb33/eb33_en.pdf.  
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že se nám to – tak jako ostatně všem Evropanům – mnohonásobně vyplatí.“
8
 

To, že budou Češi o výhodách členství v Unii pochybovat, ukázala mediální kampaň 

před vstupem a to, že se Češi budou neradi vzdávat své suverenity ve prospěch EU, 

dosvědčil proces ratifikace Lisabonské smlouvy nebo i nedávné odmítnutí připojit se 

ke smlouvě o rozpočtové unii, kterou schválilo 25 států EU. Především Václav Klaus 

se pak zasadil o to, že český příspěvek do debaty směřování Evropy byl zkreslený 

euroskeptickým diskurzem. 

 

Tématu debaty o budoucnosti Evropy, Konventu a komparaci pozice i zapojení 

jednotlivých aktérů se věnuje dlouhá řada monografií i analytických studií a článků
9
, 

proto v následující kapitole pouze formou exkurzu shrneme hlavní mezníky, jakými 

byly Laekenská deklarace v prosinci roku 2001
10

, následný Konvent a mezivládní 

konference, jež vyústila ve Smlouvu o Ústavě pro Evropu, a nakonec Lisabonská 

smlouva, která odmítnutou euroústavu
11

 nahradila. Jak již bylo v úvodu předestřeno, 

středem zájmu této kapitoly bude jednak srovnání české a francouzské debaty a jednak 

debata česko-francouzská, která, dá se říct, začala v akademické a intelektuální rovině 

již v roce 1997, když na toto téma uspořádal konferenci Cefres.
12

 

 

K dialogu na politické úrovni poskytl příležitost právě Konvent a mezivládní 

konference, které odkryly rozdílné představy aktérů, a to nejen mezi jednotlivými státy, 

ale i mezi členy delegací. Připomeňme, že jednotliví zástupci měli různé politické 

zázemí, a spíše než podle zemí tedy hájili zájmy podle přináležitosti k politickým 

stranám. Zda bylo této příležitosti ke vzájemnému dialogu a poznání náležitě využito, 

je však otázkou. Pokusíme se proto zjistit, zda a jakým způsobem se debata odrazila 

na dynamice česko-francouzského diskurzu. Debata o budoucnosti Evropy odhalila 

                                                 
8
 Idem. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb33/eb33_en.pdf, cit. 1. 

9
 ROVNÁ, Lenka. Diskuse o budoucnosti Evropské unie v 21. století. Mezinárodní vztahy, 2002, roč. 37, 

č. 1, s. 20–39, Představy o budoucnosti Evropské unie: (Německo, Velká Británie, Francie, Česká 

republika). Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2003.  S N 978-808-6506-265. RADAELLI, Claudio, 

LUCARELLI, Sonia, eds. Mobilizing politics and society?: the EU Convention's impact on Southern 

Europe. 1. publ. London [u.a.]: Routledge, 2004. DELOCHE-GAUDEZ, Florence.  a constitution 

européenne: que faut-il savoir? Paris: Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, c2005, 

260 s., Lucie KOEN GOVÁ. Metoda Konventu o budoucnosti Evropské unie. Analýzy 2002. Aktuální 

otázky integrace České republiky do Evropské unie. Europeum, Praha, březen–červen 2002. 
10

 SN 300/1/01 REV 1 Conclusions de la Présidence –  aeken, les 14 et 15 décembre 2001. 
11

 Pro Smlouvu o Ústavě pro Evropu zde používáme zkrácené označení „euroústava“. 
12

 Regards communs sur l'Europe. Editor Jacques RUPNIK. Prague: Centre Français de Recherche 

en Sciences Sociales. Cahiers du CEFRES, 1998, 124 s. 
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odlišné zájmy obou zemí a jejich asymetrii, což mohlo být přítěží kvalitním bilaterálním 

vztahům uvnitř evropské rodiny po vstupu nových členů.  ude nás tedy zajímat, 

zda se rozdílné pozice a zájmy a taky přístupy, tak jak to z debaty vyplynulo, promítly 

do kvality bilaterálních vztahů. Je přitom třeba přihlédnout k faktorům, které stojí 

za hlavními rozdíly mezi zájmy, tak jak je obě země hájily: odlišná kolektivní paměť, 

politická kultura a vnitropolitický kontext, odlišný pohled na smysl evropské integrace 

a konečně jistý pragmatický pohled způsobený procesem ekonomické a demokratické 

transformace a vstupním procesem do EU. 

 

7.1 Cesta ke smlouvě zakládající ústavu 

Za impulz k debatě o budoucnosti Evropy je všeobecně považován projev 

tehdejšího německého ministra zahraničí Joschky Fischera z 12. května 2000 

na Humboldtově univerzitě v  erlíně
13

, na který zareagovali svými projevy i další 

evropští státníci, mezi nimi také Jacques Chirac. 

 

V závěrečné deklaraci summitu v Nice proto Evropská rada vyzvala k otevření 

debaty o finalitě Evropy, debatě, která by zahrnula nejen instituce, Komisi, Parlament, 

ale také národní parlamenty, univerzitní kruhy, intelektuály, ekonomické elity 

a občanskou společnost. Vyzvala k reflexi o budoucnosti Evropské unie, o tom, 

jak posílit její legitimitu a efektivnost poté, co přijme deset nových zemí.
14

 Debata se 

měla rovněž zaobírat konkrétními otázkami zjednodušení smluv, vymezením pravomocí 

mezi evropskými institucemi a jednotlivými státy a vyjasněním úlohy národních 

parlamentů.  nspiraci pro originální metodu Konventu poskytl způsob, jakým byla 

během Mezivládní konference 2000 vypracována evropská Charta lidských práv 

                                                 
13

 Vom Staatenverbund zur Föderation – „Gedanken über die Finalität der europäischen  ntegration"Rede 

von Joschka Fischer am 12. Mai 2000 an der Humboldt-Universität in  erlin http://www.europa-

reden.de/fischer/frame.htm. 
14

 V deklaraci č. 23 připojené ke Smlouvě z Nice vyzvaly členské státy EU k širší a hlubší debatě na téma 

budoucnosti Unie. Tato debata se měla soustředit okolo čtyř velkých témat k zamyšlení: rozdělení 

kompetencí, statut Charty základních práv a svobod EU, zjednodušení smluv a role národních 

parlamentů. Podle této deklarace se měla po skončení přípravné fáze zahájit mezivládní konference v roce 

2004. Deklarace rovněž říká, že se debaty budou moct zúčastnit kandidátské země, které dokončí 

negociace vstupu do Unie. Ti kandidáti, kteří negociace nedokončí, budou pozváni jako pozorovatelé. 

Deklarace také navrhla pokračovat v institucionální reformě, navázat na výsledky mezivládní konference 

roku 2000 a umožnit lepší fungování Unie rozšířené na 27 a více členů. „Konference v žádném případě 

nebude překážkou rozšíření“, znělo v deklaraci. Zdroj: Traité de Nice. Journal officiel. n° C 80 

du 10 mars 2001, http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/12001C/pdf/12001C_FR.pdf , cit. 10. 12. 2011. 
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(po které ostatně Havel volal už ve svém štrasburském projevu v roce 1994) 

pod vedením bývalého německého prezidenta Romana Herzoga.
15

 V Laekenské 

deklaraci, která byla podepsána v prosinci roku 2001, byly popsány modality fungování 

105členného Konventu a zformulovány otázky, jimiž se měl zabývat.
16

V Nice se ještě 

nepředpokládalo, že se debaty zúčastní i kandidátské státy, až Laekenská deklarace 

je zahrnula jako rovnoprávné účastníky Konventu, se stejnými podmínkami, za jakých 

se účastnili zástupci členských zemí, to znamenalo jeden představitel vlády a dva 

členové parlamentu, s tím, že zástupci kandidátských zemí nemohli bránit konsenzu, 

jelikož Konvent nerozhodoval jednomyslně, nýbrž konsenzuálně. Kromě volených 

zástupců zemí se Konventu účastnili zástupci Komise a Evropského parlamentu 

a pozorovatelé. Přehled Čechů a Francouzů na Konventu je v přílohové části. 

Francouzská národnost byla na Konventu obzvlášť silně zastoupena, neboť kromě 

představitelů vlády, Národního shromáždění a Senátu byl jedním ze dvou zástupců 

Evropské komise Francouz Michel Barnier, komisař pro regionální politiku 

a ad personam pro institucionální reformy, a dva z šestnácti zástupců Evropského 

parlamentu byli Francouzi Alain Lamassoure (Evropská lidová strana – Evropští 

demokraté – EPP-ED) a Olivier Duhamel (Strana evropských socialistů – PES).
17

 

A konečně samotným předsedou Konventu byl Valéry Giscarda d´Estainga, 

který v žádném případě francouzskou vládu nereprezentoval
18

, avšak jeho kandidatura 

byla jednomyslně podepřena vládou a ostatními institucemi. Francouzskou vládu zprvu 

reprezentoval ministr pro evropské záležitosti Pierre Moscovici, ale po prezidentských 

a legislativních volbách v červnu roku 2002 ho nenahradila nová ministryně 

pro evropské záležitosti Noëlle Lenoir, nýbrž přímo ministr zahraničí Dominique 

                                                 
15

 O srovnání metody Konventu jako kombinace parlamentních a diplomatických prvků a klasické 

metody mezivládní konference ROVNÁ, Lenka. Metoda Konventu a evropská ústava.  n: HRU EC, 

Marek (ed.).  pravedlnost a demokracie v evropské integraci. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2005, s. 191–202, 

a KÖN GOVÁ, Lucie, KR TOCHVÍL, Petr. Jak utvářet Evropu: konvenčně nebo konventně? Konvent 

jako alternativní metoda přípravy základních smluv. Mezinárodní vztahy, č. 2, 2005, s. 24–41. 
16
Dodejme, že kandidátské země si od Laekenské deklarace slibovaly v prvé řadě spíše dodržení cestovní 

mapy (roadmap) rozšíření a jasný signál k zahájení přípravy práce na přístupové smlouvě. Zdroj: tiskové 

konference náměstka ministra zahraničních věcí Pavla Teličky k hodnotící zprávě Evropské komise 

(14. 11. 2002). 
17

 Dva další alternáti zástupců Evropského parlamentu byli rovněž Francouzi, William  bitbol (tehdejší 

euroskeptická frakce EDD – Europe of Democracies and Diversity) a Pervenche  erès (PES). 
18

 DUHAMEL, Olivier. Pour l’Europe.  e texte intégral de la Constitution expliqué et commenté. Paris: 

Seuil, 2003, s. 18. 
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de Villepin.
19

 Francouzi tak posílili svoji delegaci poté, co se vládním zástupcem 

Německa stal Joschka Fischer. Především také došlo k posílení německo-francouzského 

tandemu na Konventu.  

 

Konvent pod vedením bývalého francouzského prezidenta Valéry Giscard 

D´Estainga zahájil činnost 28. února 2002 a v červnu 2003 předložil návrh ústavní 

smlouvy Evropské radě na Soluňském summitu (20. června 2003). Konsenzuální návrh 

textu ústavní smlouvy nepodepsala pouze skupinka zástupců, mezi nimi francouzský 

europoslanec William  bitbol a zástupce Poslanecké sněmovny ČR Jan Zahradil, který 

ale těsně před tím Konvent opustil. Návrhem se měla během italského předsednictví 

v druhé polovině roku 2003 zabývat klasická mezivládní konference, zahájená v Římě 

4. října 2003, která měla za cíl dát evropské ústavě definitivní podobu. Podle rozhodnutí 

Kodaňského summitu se měly kandidátské země zúčastnit mezivládní konference 

rovněž jako plnoprávní členové, přestože oficiálně se staly členy EU až 1. května 2004. 

Sporným bodem návrhu bylo například složení Komise, která měla mít od roku 2009 

pouze patnáct komisařů s hlasovacím právem, a platil by systém rotace. Především malé 

země se k návrhu negativně vyjádřily již v Soluni.
20

 Kritičtěji vystupovali představitelé 

kandidátských zemí a členských zemí Rakouska, Španělska a Lucemburska. Naopak 

velké země jako Francie nebo Německo si přály pouze minimální zásahy 

do předloženého návrhu, ve kterém se jim podařilo prosadit např. stálého předsedu 

Rady nebo zachování jednomyslného schvalování obchodních smluv v oblasti kulturní 

a audiovizuální. Zástupci patnácti malých zemí
21

, které měly pocit, že jejich hlas 

volající po posílení komunitárních prvků nebyl na Konventu dostatečně vyslyšen, 

se 1. září 2003 setkali v Praze, aby tak společně vyjádřili své požadavky na změnu 

některých navrhovaných opatření, nejen týkajících se složení Komise.  čkoliv si italský 

premiér Silvio  erlusconi velmi přál uzavřít konferenci do konce italského 

                                                 
19

 V listopadu 2002 nahradila Dominiqua de Villepina na Konventu Noelle Lenoire, posléze se zástupcem 

vlády stal nejprve velvyslanec při EU Pierre Vimont a nakonec Pascale  ndréani, poradkyně premiéra 

pro evropské záležitosti. 
20

 Lidové noviny otiskly článek Češi mají problém s ústavou EU , 21. 6. 2003 a Mladá fronta DNES 

článek  tátníkům se návrh ústavy EU nezdá, 21. 6. 2003. 
21

 Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Dánsko, Rakousko, Švédsko, Finsko, Estonsko, Řecko, Polsko, 

Maďarsko, Litva, Lotyšsko,  rsko a Portugalsko. Evropská komise podpořila požadavky malých zemí 

na zachování principu jednoho komisaře z každé země. 
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předsednictví
22

, prosincový summit skončil neúspěchem
23

 a další mezivládní 

konference dospěla za irského předsednictví v červnu roku 2004 k přijatelnému, 

avšak podstatně obsáhlejšímu a komplexnějšímu návrhu.
24

 Smlouva o Ústavě 

pro Evropu byla podepsána v Římě v říjnu roku 2004 a poté předložena členským 

zemím k ratifikačnímu procesu. Po odmítnutí v referendu ve Francii a Nizozemí 

až do  erlínské deklarace a německého předsednictví nové německé kancléřky  ngely 

Merkelové v roce 2007, během něhož se podařilo situaci odblokovat, se Evropa 

nacházela v období krize (takzvaném „období reflexe“).
25

 Nová mezivládní konference 

vytvořila reformní smlouvu a Evropská rada schválila na svém zasedání v Lisabonu 

ve dnech 18. a 19. října 2007 tzv. Lisabonskou smlouvu, která měla nahradit Smlouvu 

zakládající Ústavu pro Evropu. Lisabonská smlouva modifikovala nejen Maastrichtskou 

smlouvu o Evropské unii a Římskou smlouvu zakládající Evropské společenství. 

Lisabonská smlouva vstoupila v platnost 1. prosince 2009.
26

 

 

Poslední zemí, která dokončila ratifikační proces, byla 3. listopadu 2009 Česká 

republika. O „vítězství“ konvenční diplomatické metody nad konventní svědčí projev 

předsedy vlády Mirka Topolánka v Senátu: „Dnes budete rozhodovat o osudu 

 isabonské smlouvy, která mění a reformuje, resp. snaží se měnit a pokouší 

se reformovat základní smluvní rámec fungování Evropské unie (…)  isabonská 

smlouva, na rozdíl od předchozí Ústavní smlouvy, není pouze výplodem nějakého shora 

nadiktovaného Konventu. Její definitivní podoba je výsledkem těžkého vyjednávání 

a kompromisů legitimně zvolených demokratických vlád. A přestože jako každý jiný 

evropský dokument moderní doby nezapře bruselské ptydepe, je v konečném důsledku 

vyjádřením politické vůle evropských státníků.“
27

 Z těchto slov je nejen patrné, 

jaký názor zastávala tehdejší exekutiva k vývoji debaty o budoucnosti Evropy, 
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 DELOCHE, Florence.  a conférence intergouvernementale, 29. 9. 2003. European Issues, 105, 

Fondation Robert Schuman. 2003. 
23

 Podle prof. Lenky Rovné právě italské předsednictví sehrálo roli v neúspěšném jednání mezivládní 

konference o návrhu Konventu , ROVNÁ, Lenka. Jak fungoval Konvent, 

http://www.euroskop.cz/8613/15375/clanek/jak-fungoval-konvent-eu, cit. 24. 11. 2006. 
24

 K podrobnému rozboru návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu a k mezivládní konferenci 

P TROVÁ, M. (2003): Evropská ústava: institucionální návrhy a jejich důsledky. In Politologický 

časopis X/4.  rno: MPÚ. P TROVÁ, M. (2004) Kandidátské země na konventu o budoucnosti Evropské 

unie. In FAJMON, H. (ed.) Cesta České republiky do Evropské unie. CDK.  rno. 
25

 Philippe DOUSTE-BLAZY hovořil o „institucionální pauze“. 
26

 Hlavy států a vlád sedmadvacítky následně 19. 12. 2009 zvolily Hermana Van Rompuye stálým 

předsedou Evropské rady a Catherine  shton vysokou představitelkou pro zahraniční otázky a bezpečnost 

a místopředsedkyní Evropské komise. 
27

 Projev předsedy vlády Mirka Topolánka v Senátu, 6. 5. 2009 Zdroj: http://vlada.cz, cit. 22. 11. 2011.  
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respektive k jejímu institucionálnímu rámci. Ukazuje také, že v souvislosti 

s vystřídáním vlád v ČR a s nabytím statusu plnohodnotného člena EU došlo k obratu 

diskurzu, který otevřeně a sebevědomě hovoří kriticky o  ruselu a v tomto případě 

i o Konventu. Přesto je paradoxní, že Topolánek mluví o „shora nadiktovaném 

Konventu“, který jak známo přece svolaly samy členské státy a jejich legitimně zvolené 

demokratické vlády. Zejména během českého předsednictví EU, kdy tento projev 

zazněl, bylo patrné přizpůsobení se a zmírnění kritiky vůči  ruselu, což souviselo 

se socializačním efektem funkce premiéra: „Jako premiér České republiky jsem 

po tvrdém vyjednávání smlouvu podepsal a logicky a se vší odpovědností podporuji 

ratifikaci. Jako předseda Občanské demokratické strany a poslanec jsem přes všechny 

výhrady, spíše politicky a rozumem než z přesvědčení a srdcem, hlasoval pro.“ Deset let 

po Havlově projevu ve francouzském Senátu, který zazněl v úvodní citaci, se tak již 

nehovoří o vizi a poslání Evropy. Vztah k Evropě se stal realističtějším 

a pragmatičtějším. V následující podkapitole rozebereme, jak se vyvíjela pozice České 

republiky a jakým způsobem přispěli do debaty čeští aktéři. 

 

7.2 Debata o budoucnosti v České republice 

Jak jsme již v úvodu stati naznačili, v Čechách byl vstup do EU považován 

za hlavní národní zájem, jak lze vyčíst z vládních programů v letech 1992–1998, 

o kterém se však ve skutečnosti příliš nedebatovalo.
28

 Navíc kromě absence veřejné 

debaty postrádaly politické elity jasné představy, které by dokázaly formulovat. Přesto 

musíme uznat, že zejména vláda Miloše Zemana, která se udržela u moci celé 

čtyři roky, se velkým dílem zasloužila o přijetí značné části acquis communautaire 

a schválení euronovely české ústavy, která zapojuje stejným dílem obě komory 

Parlamentu do „evropské agendy“. Např. na zasedání Evropské rady v Nice se Miloš 

Zeman vyslovil pro federativní Evropu, ale zároveň odmítl evropský superstát, s tím, 

že Evropa by měla zaručovat a chránit národní a kulturní diverzitu. V zamyšlení nad 

smyslem a směřováním integrace byl tak Václav Havel spíše ojedinělým a málokdo 

dokázal jako on vystihnout hlavní výzvy současnosti: „Evropská unie je cesta 

ke vskutku partnerskému včlenění našeho kontinentu do multikulturního prostředí 

                                                 
28

 FIALA, Petr. Evropeizace zájmů: politické strany a zájmové skupiny v České republice. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita  rno, Mezinárodní politologický ústav, 2009, 373 s. 
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soudobé globální civilizace.“
29

  ž za Zemanova nástupce Vladimíra Špidly, 

jenž po vítězných volbách sestavil levostředovou koalici s pouhým jedním hlasem 

zaručujícím jí většinu v Parlamentu a který dovedl Českou republiku do EU, začala 

skutečná debata o tom, jaké výhody a nevýhody členství přinese. Tato debata se však 

uskutečnila také v souvislosti s hlasováním v referendu o vstupu v červnu roku 2003 

a její evropský rozměr pro řadové občany zůstal neuchopitelný, vzhledem k tomu, že 

jejich ztotožnění s Evropskou unií je ve srovnání s jejich národní identitou limitované.
30

 

Debata o budoucnosti Evropy a posléze první volby do Evropského parlamentu, kterých 

se Česká republika účastnila, poskytovaly aktérům příležitost politicky je využít.
31

 

 

Nicméně „kohabitace“ prezidenta Václava Klause s Vladimírem Špidlou, 

Stanislavem Grossem i Jiřím Paroubkem (2003–2006) oslabila všechny tři vládní 

strany, ČSSD, US-DEU i KDU-ČSL, ale přispěla i ke koncepční nejasnosti a nejasnosti 

ohledně aktérů zahraniční politiky.
32

 Prezident Klaus odmítal podepsat zákony, soudil, 

že zavedení úřadu ombudsmana je zbytečnost, a kritizoval otevřeně Evropskou unii. 

Kromě toho kabinet značně oslabilo hlasování o důvěře vládě a klesající popularitu mu 

stejně tak vyjadřovalo veřejné mínění. Vnitrostátní situace se přímo promítla do voleb 

do Evropského parlamentu, kdy ČSSD získala méně než 10 % hlasů a vítězem se staly 

s 30 % ODS a s 20,3 % KSČM. Po neúspěchu v eurovolbách podal Špidla demisi 

a na postu premiéra jej nahradil Stanislav Gross. Zjednodušíme-li hlavní postoje 

jednotlivých stran ke směřování evropské integrace, tak proevropsky se prezentovala 

Sociální demokracie, stejně tak KDU-ČSL a US-DEU. Naopak Komunistická strana 

dospěla k tomu (z důvodů, které jsme uvedli již dříve), že si přála Evropu, ale méně 

kapitalistickou. Ústavní smlouvu považovali komunisté za příliš liberální. Tento 

poměrně umírněný konsenzus kompenzoval svým okázalým a provokativním 

euroskepticismem dlouholetý předseda ODS Václav Klaus, odpůrce federalizace 
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 Op. cit. Projev prezidenta republiky Václava Havla v Evropském parlamentu, Štrasburk, 8. března 
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Vít DOČK L.  rno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006, 216 s. Sborníky 

(Mezinárodní politologický ústav), sv. č. 29. 



   156 

Evropy a kritik příliš dirigistické EU.
33

 Pozice jednotlivých stran k evropské integraci 

krystalizovaly dlouho, a dokonce např. programy parlamentních stran, se kterými šly 

do prvních voleb do Evropského parlamentu, ukazují, že strany žádnou propracovanou 

vizi Evropy neměly.
34

 

 

Co se týče debaty o budoucnosti Evropy, vytkla si vláda v roce 2002, 

že se aktivně zúčastní debaty o budoucnosti Evropské unie, jak v rámci Konventu, 

tak na mezivládní konferenci, která rozhodne o podobě Unie pro nadcházející období, 

a bude se zasazovat o „další prohlubování a rozšiřování ekonomické a politické 

integrace Evropy, včetně její sociální dimenze, o posilování jejího demokratického 

charakteru a nadnárodních prvků v jejím vývoji, při respektování národní a kulturní 

svébytnosti jednotlivých států a regionů na základě principu subsidiarity“.
35

 Postoj 

české vládní koalice se vyznačoval kombinací komunitárního a mezivládního přístupu. 

Do debaty o euroústavě se zapojila nejen vláda, kterou zastupoval Jan Kavan a posléze 

Jan Kohout, jehož alternátkou byla od září 2002 Lenka Rovná, ale zejména delegát 

zastupující Poslaneckou sněmovnu Jan Zahradil z ODS, který zastával mezivládní 

princip, zdůrazňující roli národních států. Ten se mimo jiné díky své účasti na Konventu 

vyprofiloval jako výrazná osobnost, což potvrzuje jeho následné zvolení do Evropského 

parlamentu v červnu roku 2004. Zahradilovo ostentativní opuštění Konventu 

v předvečer konání referenda o vstupu České republiky do EU bylo gestem 

adresovaným především české veřejnosti.
36

 Stejně tak se stal europoslancem další český 

delegát, senátor Josef Zieleniec, naopak zastánce federálního modelu. Ten ještě před 

zahájením práce Konventu prohlásil: „Ministr zahraničí Jan Kavan reprezentuje 

prointegrační, socialistický proud, poslanec OD  Jan Zahradil proud kritický a já pak 

spojení křesťanskodemokratického, liberálního a konzervativního prointegračního 

pohledu. Reprezentujeme stát, který má některé zájmy velmi dobře definované. Jsme 

menší země, jsme nová země a tyto pohledy nás pojí, i pokud jde o budoucí řešení.“
37
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Dodejme, že Senát byl také aktivní v prosazování otázky Konventu v České republice. 

Třebaže čeští aktéři aktivně zasahovali do debaty
38

, nepřišli s žádným výrazným 

požadavkem.
39

 České vládní zastoupení bylo součástí skupiny stejně smýšlejících 

„přátel komunitární metody“, jež se na Konventu utvořila na jaře 2003 a kterou tvořily 

většinou menší, nikoliv pouze kandidátské země. Hlavními požadavky těchto zemí bylo 

zachovat rovnoprávnost členských zemí, zachovat komisaře pro každou členskou zemi, 

rotující předsednictví, zvýšit práh pro vytváření tvrdého jádra z třetiny na polovinu, 

zvýšit minimální počet europoslanců za zemi ze čtyř na pět a zvýšit práh kvalifikované 

většiny nejméně na 60 %.
40

 

 

Podle většiny hlav států a vlád EU tvořil návrh Konventu dobrý základ 

pro jednání mezivládní konference. Spolu s ostatními malými státy pak v předvečer 

zahájení konference v Římě Česká republika spolu s dalšími devatenácti zeměmi 

vyjádřila nesouhlas s některými částmi euroústavy, které příliš favorizovaly velké země. 

Kromě zmíněného setkání v Praze sezvala Česká republika coby předsedající 

Visegrádské skupině zástupce ostatních středoevropských zemí na zámek Dobříš, 

aby společně koordinovali své zájmy. Na bruselském summitu v prosinci roku 2003 

trval Vladimír Špidla na tom, že si Česká republika přeje pokračovat v integraci 

a být součástí jejího tvrdého jádra, ovšem za podmínky, že posílená spolupráce nebude 

diktovaná francouzsko-německým tandemem. Dodejme však, že postavení jeho vlády 

nebylo na domácí scéně z nejpevnějších. 

 

Vláda se aktivně zapojila i v dalších fázích, které následovaly po Konventu 

a mezivládní konferenci. Zejména premiér Jiří Paroubek zpolitizoval téma ústavy 

nejvíce, neboť vláda řešila ratifikaci dokumentu. Kromě toho začal na Úřadu vlády 

odbor pro informování veřejnosti o evropských záležitostech, který měl na starosti 
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 Podle prof. Lenky Rovné, která sama byla aktérem Konventu: „Pan státní tajemník Jan Kohout patřil 
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se mu získat i mnoho přátelských vazeb v celém spektru konventistů, což představuje ohromný sociální 

kapitál, který každá země potřebuje k prosazení svých zájmů i k vytváření koalicí a spojenců.“ Op. cit. 

Jak fungoval Konvent. 
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 Jako bylo např. zahrnutí do euroústavy odkazu na křesťanskou tradici, kterou prosazovalo v prvé řadě 

Polsko. Přesto byl zástupce Senátu ČR Daniel Kroupa z KDU-ČSL pro tento návrh a stejně tak si to přál 

ministr zahraničí Cyril SVOBODA, jak sdělil v rozhovoru, který poskytl autorce 11. 1. 2012, Praha. 
40

 KÖN GOVÁ, L. Od Konventu ke vstupu: česká debata k Evropské ústavní smlouvě. Mezinárodní 

politika, roč. XXV  , č. 11, 2003, s. 4–5. 
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komunikovat ústavu veřejnosti.
41

 Vláda se rovněž angažovala v informační kampani 

pro referendum a komunikování ústavy občanům.
42

 Odbor pro informování 

o evropských záležitostech (OEZ) při Úřadu vlády České republiky vznikl na základě 

usnesení vlády z března roku 2005, kdy post premiéra opouštěl Stanislav Gross, 

který předával politické vedení země Jiřímu Paroubkovi. Ředitelkou odboru byla Petra 

Mašínová, se svým dvanáctičlenným týmem přímo odpovědná premiérovi České 

republiky. Klíčovým cílem nově vzniklého odboru bylo informovat občany ČR 

o evropských záležitostech, jak už ostatně samotný název OEZ vypovídá, s původním 

zaměřením na evropskou ústavu. Po neúspěšných referendech, kdy tento dokument 

nebyl ratifikován, se zaměření odboru změnilo na širší informovanost o evropských 

záležitostech.  nspirace k založení OEZ právě při Úřadu vlády plynula ze zkušeností 

z jiných evropských zemí jako například z Francie či Litvy, kde obdobně zaměřený 

odbor již úspěšně fungoval.
43

 Hlavním argumentem pro ustanovení OEZ při ÚV ČR, 

a nikoliv při Ministerstvu zahraničních věcí byl fakt, že informovanost bude probíhat 

v rámci České republiky, a ne vně jako součást zahraniční politiky ČR. OEZ fungoval 

na základě tzv. Koncepce o informování o evropských záležitostech, která shrnovala 

hlavní pilíře náplně odboru, mezi něž patřilo například založení informačních center 

ve všech třinácti českých krajích a v hlavním městě, založení webového portálu 

Euroskop, informační telefonní linky či pravidelného bulletinu a evropských grantů, 

na které byla vyčleněna částka dvacet milionů korun. Přes dvacet českých organizací 

bylo speciálně ustanovenou komisí vybráno k realizaci svých navržených grantových 

projektů, díky kterým vzniklo mnoho zajímavých výsledků jako například učebnice 

pro pedagogy, hra o EU pro školáky a studenty, konference se zaměřením na Evropskou 

unii a komunikaci, vzdělávací semináře a mnoho dalších.  nspirace k sepsání výše 

zmíněné koncepce opět plynula z jiných evropských zemí včetně Francie. 

Zástupci odboru se pravidelně účastnili konzultací se svými evropskými kolegy. 
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 Rozhovor č. 4 se zástupcem Odboru pro informování o evropských záležitostech, 1. 12. 2006. Od roku 
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Viz také MAREk, Dan, DÜRR, Jakub. Komunikační strategie vlády ČR před vstupem do EU. 
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 Již v roce 2002 se vláda Vladimíra Špidly zabývala ideou zřízení ministerstva pro evropské záležitosti 

v souvislosti se vstupem ČR do EU. Vladimír Špidla se již dříve zmínil o francouzském modelu 

s evropským ministerstvem, který se mu zamlouvá. 
43

 Rozhovor č. 4, 1. 12. 2006. 
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Jednou ze základních komunikačních evropských platforem byl i tzv. Club of Venice, 

který sdružoval komunikační experty evropských zemí na pravidelných setkáních 

dvakrát ročně. OEZ byl po necelých dvou letech svého působení díky změně 

politického vedení, kdy ČSSD neobhájila volební vítězství a byla nahrazena vládnoucí 

ODS na podzim 2007, na ÚV ČR zrušen, částečně přesunut na Ministerstvo místního 

rozvoje pod vedením zástupkyně ředitelky  lanky Týřové a v polovině roku 2008 

opět transformován na ÚV ČR s cílem zahájení příprav na evropské předsednictví 

České republiky v prvním pololetí roku 2009 v čele s  lexandrem Vondrou. 

 

V proevropsky orientované koaliční smlouvě z července roku 2004, kde byla 

hned první část s názvem „Společný evropský dům – naše příležitost“ věnována 

Evropské unii, se sice vláda zavázala připravovat o evropské ústavní smlouvě 

referendum, avšak z důvodu vzrůstajících rozporů v názorech na evropskou integraci 

nebylo rozhodnuto o způsobu ratifikace.
44

 Připomeňme, že většina českých 

europoslanců hlasovala v Evropském parlamentu proti euroústavě. K těmto rozporům 

ještě přispěla média, která ve svých příspěvcích zaujímala k otázkám spojeným s tématy 

euroústavy převážně ambivalentní až negativní postoje.
45

 V zahraničních médiích 

se pak objevovaly a měly určitý dopad příspěvky především z pera Václava Havla, 

který však byl po skončení prezidentského mandátu jen soukromou osobou. Jeho vize, 

jasně pro evropskou ústavu v duchu federativním, zdůrazňovala potřebu posílit 

demokratické prvky, posílit Komisi a Parlament, ale také společné evropské kulturní 

povědomí, tak jak to vystihl ve svém pařížském projevu před francouzským Senátem 

v roce 1999.
46

 Havlovy proevropské pozice však měly větší ohlas v zahraničí a nemohly 

kompenzovat euroskeptické názory veřejnosti, o kterých jsme již hovořili.
47
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 Kompletní analýza role médií je k dispozici na stránkách http://www.mediainfo.cz/politika-
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 Evropa 2004: nový impetus staré Evropě, článek Václava HAVLA, The Economist, ročenka 

The World in 2004. 
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I Klausův euroskepticismus se těšil v zahraničních médiích velké pozornosti 

a francouzský pohled na Českou republiku tím dost zkresloval.
48

 

 

Debata o budoucnosti EU, která se prolínala s debatou o referendu o vstupu ČR 

do EU a plynule i s kampaní voleb do Evropského parlamentu, reflektovala aspirace 

a obavy malých zemí: co se týče institucí, vláda se vyslovovala pro posílení 

nadnárodních komunitárních principů, posílení role Komise, posílení Evropského 

parlamentu, rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou; existovaly ale také obavy 

a rezervy vůči vícerychlostní Evropě a posílené spolupráci, která by způsobila, 

že by se z části Evropanů stali členové druhé kategorie. Co se týče bezpečnosti, 

jak už odhalila irácká krize, byl postoj České republiky odlišný od francouzského. 

Panoval konsenzus principu komplementarity a kompatibility EU s NATO 

a propojenosti Evropy a Spojených států amerických v otázce obrany v rámci 

transatlantických vazeb, jež neměla být ani v budoucnu zpochybněna. Pro trvalou 

přítomnost US  v Evropě se vyslovoval i prezident Václav Klaus.
49

 

 

K české ratifikaci evropské ústavy, jak známo, nedošlo. Podle průzkumů 

veřejnosti ale s myšlenkou evropské ústavy souhlasilo 43 % občanů oproti třetině, která 

zastávala opačné stanovisko. Celkem 65 % se pak domnívalo, že by se mělo v České 

republice na toto téma konat referendum.
50

 Z následujícího grafu je patrný pokles 

podpory euroústavě, který nastal po jejím odmítnutí v referendech ve Francii 

a v Nizozemí. Tento neúspěch vedl také k tomu, že jen čtvrtina občanů ČR 

se v červenci roku 2005 domnívala, že proces schvalování evropské ústavy by měl 

pokračovat.
51
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Pro pokračování ratifikačního procesu navzdory „ne“ se vyslovovala 

až do konce roku 2005 vláda Jiřího Paroubka, i když člen vládní koalice, KDU-ČSL, 

zastávala opačné stanovisko. Ostatně uveďme např. názor Petra Pitharta: „Giscard 

nesplnil zadání. Já jsem Evropan, ale to, co ze sebe vydal Konvent, to zásadně odmítám. 

Evropa chtěla někde v Laekenu zadání, vysvětlit srozumitelně základní hodnoty, 

pravidla. Já se nakonec stavěl proti ústavě, ale proti formě, ne obsahu. Referendum 

znamená, že já to musím lidem předložit srozumitelně.“
52

 A Cyril Svoboda dodává: 

„Kdyby alespoň existoval sjednocený evropský argument dokonce alespoň jednoho 

politického proudu, ale to máte v každé zemi jinak.  ni se nedokáží dohodnout, 

co komu vadí, co vadí Zahradilovi, co vadí prezidentovi.“
53

 Proces ratifikace 

byl nakonec z rozhodnutí vlády zastaven.
54

 Spíše se však celkový postoj České 

republiky dá shrnout jako úleva a vyčkávání. „U nás by to taky bylo odmítnuto. 

To francouzské odmítnutí bylo tady přijato s úlevou, byli jsme první země, 

která se nedokázala rozhodnout, jak ústavu přijme, zda ji bude ratifikovat Parlament, 

či v referendu. V tomto smyslu nastala úleva, že nemusíme řešit tuhle otázku“
55

 

Z odmítnutí tak mohli těžit nejvíce odpůrci ústavy i Evropské unie. 
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7.3 Debata o budoucnosti Evropy ve Francii 

Na rozdíl od české debaty se ve Francii politické elity doslova předháněly 

v představování svých vizí budoucnosti Evropské unie.
56

 Veřejná debata sice započala 

až po zasedání Evropské rady v Nice v prosinci roku 2000, ale francouzskému přispění 

do této debaty předcházel článek Huberta Védrina publikovaný v Financial Times 

v září roku 2000
57

, kde bránil reformu Evropské unie, jež by ji učinila efektivnější. 

Zde je patrná francouzská hlavní teze, že před rozšířením musí dojít k prohloubení 

integrace. Jak Jacques Chirac, tak i Lionel Jospin se ve svých projevech o budoucnosti 

Evropy v květnu roku 2001 oba vyslovili pro federaci národních států.
58

 Francouzská 

vize se tedy pohybovala mezi německým profederálním a britským mezivládním 

přístupem, přičemž zastávala vznik evropské ústavy, jež by obsahovala Chartu práv 

a která by jasně definovala kompetence mezi Unií a jednotlivými státy. Tato vize také 

zahrnuje představu o Evropě jako velmoci („Europe puissance“) v protikladu k Evropě 

coby prostoru volného obchodu („Europe-espace“). Jak již zaznělo, tato idea souvisí 

s představou, kterou mají Francouzi o svém vlastním postavení ve světě, v níž je Evropa 

a jejím prostřednictvím Francie důležitým hráčem. Společná zahraniční a bezpečnostní 

politika a společná obranná politika jsou proto důležitými prvky umožňujícími Evropě 

mít silné postavení na mezinárodní scéně. Kromě toho je evropská integrace chápána 

jako záruka určitého evropského sociálního modelu coby ochrany před vlivem 

globalizace. 

 

Francouzský hlas na Konventu zněl velmi výrazně, zejména díky jeho 

předsedovi Giscardu d´Estaingovi, ale i ostatním francouzským delegátům.
59

 Někteří 

obdivovali taktické umění předsedy Konventu, někteří pozorovatelé naopak kritizovali 

jeho manipulování a někteří Giscarda obviňovali, že prosazuje návrh příliš 

à la française a příliš straní velkým státům, zejména Francii a Německu. 
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Je fakt, že už od začátku Konventu interpretoval její předseda Valéry Giscard d’Estaing 

svěřený mandát po svém. Mandát Konventu formulovala Evropská rada v Laekenu 

šířeji a např. místo o ústavě hovořila o závěrečném dokumentu, který měl sloužit jako 

základ pro jednání mezivládní konference, jež přijme konečná rozhodnutí. V Laekenské 

deklaraci nevolali zástupci zemí EU po přijetí ústavy, nýbrž jenom po prozkoumání 

takové možnosti. Čtyři hlavní okruhy otázek definovalo belgické předsednictví 

následovně: nové rozložení kompetencí, zjednodušení nástrojů EU, posílení demokracie 

a přiblížení Evropě občanům (demokratický deficit). Konvent měl rovněž připravit 

mezivládní konferenci, nadnést řešení a vypracovat finální dokument, který by 

obsahoval různé varianty, jež jsou předmětem konsenzu nebo doporučení, 

nikoliv připravit návrh ústavy. S odstupem času je možné říct, že Konvent byl relativně 

úspěšný, podařilo se mu totiž v červnu roku 2003 dospět konsenzem k návrhu ústavní 

smlouvy pro Evropu. Ve výsledném návrhu prosadil Konvent jistou vizi Evropy 

založené na stabilní Radě, akceschopné Komisi se sníženým počtem členů, která by 

představovala obecný zájem místo národních zájmů, a posílení hlasování 

kvalifikovanou většinou. Francouzi také na Konventu ustoupili v otázce, ve které ještě 

v Nice byli neoblomní, a tou byla parita s Německem. Francii se rovněž podařilo 

na Konventu prosadit, aby nebyla zahrnuta explicitně zmínka křesťanství. Proponovaná 

ústavní smlouva tedy našla v Paříži podporu, na rozdíl od malých, převážně 

kandidátských zemí, jak již bylo řečeno.
60

 

 

O rozdělení na dva tábory svědčí, že těsně před zahájením jednání mezivládní 

konference v prosinci 2003 v  ruselu francouzský prezident připomněl, že Francie 

nebude akceptovat výsledek, který by zbavil podstaty vizi Evropy, jakou mělo šest 

zakládajících členů a kterou vyjadřuje Konvent.
61

   po tomtéž zkrachovalém summitu 

Jacques Chirac prohlásil: Lze se domnívat, že přece jen hrála roli jistá rozdílná kultura 

(…) chci říct, že země, které mají dlouholetou zkušenost s Evropou, nemají přesně 

takové reakce jako země, které tuto zkušenost nemají.“ A dodal: „Jak jsem řekl ve svém 

projevu v Bundestagu, rozšíření je nevyhnutelné a nutné, protože nelze ukotvit 

demokracii a mír v Evropě jen v části Evropy, a ne v celku. To by bylo inkoherentní. 
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Je ale evidentní, že všechny evropské národy nemají stejný stupeň soudržnosti a nejsou 

na stejném stupni demokratického, hospodářského a sociálního vývoje.“
62

 Riziko 

východního rozšíření spatřoval francouzský prezident v tom, že někteří jdou kupředu 

rychleji, a proto připomněl svůj dřívější návrh „jako nevyhnutelnou realitu“ posílenou 

spolupráci
63

, tedy to, co nazýval „průkopnickými skupinami“. Upřesnil, že na tuto 

posílenou spolupráci bude samozřejmě dohlížet Komise a že bude praktikovat politiku 

otevřených dveří, tedy že kterýkoliv stát se bude moct k předvoji přidat.
64

 

 

Právě v souvislosti s východním rozšířením se ozýval argument, že v důsledku 

po sobě jdoucích vln rozšíření ztrácela Francie postupně svůj vliv v Evropské unii, 

ale nejen to. S východním rozšířením se také v Unii znásobily rozdílné zájmy 

a pohledy. Francie se opět jakožto zakládající člen stavěla do pozice strážkyně a motoru 

integrace. Jestliže nedošlo ani k referendu ani k otevřené debatě o rozšíření, 

které, jak ostatně Chirac uznal, bylo nevratným a nevyhnutelným procesem, přenesly se 

všechny tyto motivy do debaty o euroústavě. Té využili francouzští politici 

k vnitropolitickým účelům a „znárodnili ji“. Hlavními tématy se zejména u extrémní 

pravice staly delokalizace a sociální a ekonomická témata. Emblematickou byla 

Bolkensteinova direktiva o liberalizaci trhu v oblasti služeb a známá figura polského 

instalatéra. Přitom, jak se ukázalo ve Velké  ritánii, která spolu se Švédskem a  rskem 

nezavedla pro nové členy přechodná období pohybu pracovních sil, žádné zaplavení 

trhů levnou pracovní silou z východu se neodehrálo. V debatě došlo k amalgámu mezi 

rozšířením a globalizací, ve francouzském diskurzu „mondializací“. Chirac prezentoval 

evropskou integraci jako obranu proti liberalismu, která má chránit evropský sociální 

model, ale, jak poznamenává Christian Lequesne, ústavní smlouva obsahovala příliš 

mnoho ustanovení týkajících se trhu a nedostatek sociálních ustanovení, jež by je mohla 

vyvážit
65

, a voliči paradoxně považovali euroústavu za příliš kapitalistickou.
66

 Kromě 

toho některé francouzské politické elity viděly nováčky jako proponenty anglosaského 
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ekonomického modelu.
67

 Také rozhodnutí Jacquesa Chiraka uspořádat 29. května 2005 

o euroústavě všelidové hlasování pramenilo z vnitropolitické situace, propadajících 

se volebních preferencí a z oslabení jeho pozice na mezinárodní scéně v důsledku irácké 

krize. Na následujícím grafu je zachycen vývoj preferencí voličů od dubna do května 

roku 2005. Již v březnu však průzkumy poprvé přinesly zprávy, že 51 % voličů 

by ústavu v referendu odmítlo. 

 

 

O velkém zájmu občanské společnosti o téma euroústavy svědčí nejen vysoká 

(63,3%) účast voličů, ale také řada občanských iniciativ a jejich zapojení do národního 

fóra.
68

 Důležitým faktorem, který negativně ovlivnil výsledek referenda, bylo názorové 

rozštěpení Socialistické strany (jako ostatně už jednou u prezidentských voleb v roce 

2002.)
69

 K tomu došlo i přesto, že v prosinci roku 2004 uspořádala Socialistická strana 

své vlastní interní referendum.
70

 Při vysoké účasti (83,2 %) se 58,62 % jejích členů 

vyslovilo pro ústavu, ale i navzdory pozitivnímu výsledku rozštěpení pokračovalo; 

hlavním zastáncem odmítnutí byl Laurent Fabius.
71
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Neúspěch francouzského referenda znamenal nejen konec euroústavy 

a paralyzoval na čas další vývoj institucionální reformy
72

, ale také diskreditoval 

Jacquesa Chiraka, který se v kampani za evropskou ústavu osobně velmi angažoval.
73

 

 čkoliv na postu premiéra vyměnil Jean-Pierra Raffarina za dosavadního ministra 

zahraničí (dlouhou dobu považovaného za Chirakova nástupce) Dominiqua 

de Villepina, až do konce svého prezidentského mandátu nebyl Chirac schopen 

v Evropě prosadit jakékoliv věrohodné iniciativy.
74

 To ještě posílilo pozice Nicolase 

Sarkozyho, jenž se prezentoval jako prezidentský kandidát změny. Už v září roku 2006 

představil v  ruselu obrysy minismlouvy, která by zachovala hlavní institucionální 

změny, jež ustanovovala Smlouva zakládající Ústavu pro Evropu, a kterou by 

ratifikovaly parlamenty. Osmnáct zemí, které již předchozí evropskou ústavu 

ratifikovaly, bylo přirozeně nakloněno tomu, aby z této smlouvy bylo ponecháno 

co nejvíce ustanovení. Naopak pro země, které využily neúspěšných referend k tomu, 

aby zmrazily proces ratifikace (Česká republika, Velká  ritánie, Polsko), 

nebyla smlouva prioritou. Od května roku 2007, kdy se stal Nicolas Sarkozy 

prezidentem republiky, začal spolu s novou německou kancléřkou  ngelou Merkelovou 

prosazovat ideu zjednodušené reformní Lisabonské smlouvy. V oficiálním diskurzu byl 

kladen důraz na to, že se nejedná o ústavu, nýbrž o reformu existujících smluv.
75
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7.4 Možnosti dialogu 

 ěhem sledovaného období, to znamená v letech 2000–2007, se z České 

republiky jakožto kandidátské země stala postupně země zastoupená na Konventu 

a zapojená do reflexe o budoucím uspořádání EU a následně plnoprávná členská země, 

která se plně zapojuje do dění v evropské aréně, což posílilo její pozici na multilaterální 

evropské úrovni. Zároveň se dalo předpokládat, že se tento posun promítne 

do bilaterálních vztahů a částečně vyváží jejich asymetrii, která byla patrná z někdy 

až paternalistického diskurzu (viz předchozí kapitolu). Možností a příležitostí k dialogu 

bylo mnoho, na Konventu se přece setkávali čeští zástupci s francouzskými. 

Jak probíhal dialog o budoucnosti Evropy na bilaterální úrovni? To, že představy obou 

zemí se lišily v názorech na prohloubení-rozšíření EU a transatlantické vztahy, 

bylo zřejmé už od projektu Konfederace. Proces české transformace k trhu 

bez přívlastků zase odhalil odlišné pojetí ekonomiky a české rezervy k evropskému 

sociálnímu modelu a společné měně.
76

 Lze říct, že debata o budoucnosti Evropy 

v multilaterálním jednání pouze postupně stvrdila ideové rozdělení, už nevyplývající 

z asymetrického postavení uchazečské země a členské země, ale z asymetrických zájmů 

dvou členských zemí, které utvářejí zájmová spojenectví na základě jiných kritérií. 

 

V souvislosti s debatou o budoucnosti Evropy se do něj především promítaly 

české obavy z francouzských tendencí prosazovat jediný evropský model a rozdělovat 

Evropu na dvourychlostní a francouzské obavy o to, že rozšíření ohrozí evropskou 

jednotu (která je sama o sobě iluzorní) a že k pokračování integrace bude zapotřebí 

právě dvourychlostní Evropy. Pierre Moscovici proslovil při své návštěvě České 

republiky 25. června 2001 na Karlově Univerzitě přednášku, ve které se snažil české 

obavy vyvrátit, přičemž je vlastně nepřímo potvrzoval, jinými slovy, Francie měla svoji 

jasnou vizi: „Francie má svoji vizi, je zakládající zemí, která inspiruje a přispívá 

k vytváření evropské identity, a to bez imperiální nebo autoritářské vůle, aniž by si 

myslela, že existuje jediný model. (…) Ovšem je třeba si uvědomit, že přistupuje Česká 

republika k EU, a ne EU k České republice.“
77

 V následujícím roce už však bylo patrné, 
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že Francie si čím dál více uvědomuje rychle se blížící vstup nových členů. „Francie nás 

čím dál tím více vnímá jako budoucího člena. Už méně diskutujeme o otázkách, které 

jsou předmětem přístupových jednání, a hovoříme více o záležitostech, které budou 

aktuální po našem vstupu,“ poznamenal Pavel Telička v červenci roku 2002 po setkání 

s Noëlle Lenoir v Paříži.
78

 V rozhovorech se až do přijetí nových členů objevovaly 

náznaky nedůvěry v souvislosti se statusem členů a nečlenů
79

 a Česká republika 

opakovaně trvala na tom, aby došlo k ukončení práce Konventu a k zahájení mezivládní 

konference tak, aby o výsledném dokumentu mohla jednat jako členská země. 

Zdůrazňovaným tématem bylo rovněž zachování principu rotace, který zaručí, aby nové 

členské země participovaly na řízení EU.
80

 Francouzská strana zase podporovala návrh 

jmenování stabilního prezidenta Evropské rady, posílení Komise a Evropského 

parlamentu a konečně posílení transatlantického vztahu na straně jedné a „svojí vlastní 

identity“ na straně druhé.
81

 V otázce identity však nebylo jasné, jak je tato identita 

definována, respektive kde má evropská identita své hranice. V této souvislosti 

se později objevil další rozpor, a to v otázce rozšíření EU o Turecko.
82

 

 

K posílené spolupráci se ve společném rozhovoru s Jacquesem Delorsem 

pro Le Monde
83

 vyjádřil Václav Havel.  čkoliv již byl soukromou osobou, Francouzi 

mu vždy naslouchali.
84

 Připustil možnost tvrdého jádra zemí, které budou úzce 

spolupracovat, pod podmínkou, že tato skupina zůstane otevřená. Poznamenal, že tato 

myšlenka může připomínat konfederaci, kterou kdysi bývalé postkomunistické země 

vnímaly jako odstaviště, jež by jim bránilo v integraci do EU. Situace se však 
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od té doby změnila.   když se tedy jednotliví političtí přestavitelé neshodovali 

v konkrétních návrzích, v rovině deklaratorní se shodovali na tom, že je třeba 

o budoucnosti vést dialog a využít dobrých bilaterálních vztahů k hledání řešení 

evropských problémů a očekávání občanů. V lednu roku 2003 také do Prahy na dva dny 

na pozvání premiéra Vladimíra Špidly zavítal předseda Konventu Valéry Giscard 

D´Estaing, aby zde nejen apeloval na politické představitele, aby vysvětlovali občanům 

práci Konventu, ale také obhajoval francouzsko-německý návrh institucionální reformy. 

V neposlední řadě bylo ve hře české referendum v polovině června o vstupu České 

republiky do EU, jemuž Giscard D´Estaing vyjádřil podporu, a pak také prohlásil, 

že Česká republika by se již měla nazývat členskou zemí.
85

 O několik týdnů později 

přijel do Prahy francouzský ministr zahraničních věcí Dominique de Villepin, který zde 

měl původně pronést „zásadní řeč“ na půdě Univerzity Karlovy.
86

 Ovšem po výroku 

francouzského prezidenta o „promeškané příležitosti kandidátských zemí mlčet“ 

v souvislosti s iráckou krizí přijel nakonec de Villepin do Prahy „naslouchat“ a snažit se 

následky nešťastného výroku zmírnit. Ovšem je zde třeba dodat, že daleko více 

než Dominique de Villepin naslouchal novým zemím jeho německý kolega Joschka 

Fischer a němečtí zástupci, kteří neustále komunikovali.
87

 

 

Často také zaznívaly obavy, zda to nebudou „euroskeptičtí“ Češi, kdo odmítne 

ústavu, a co se stane, odmítnou-li občané ústavu v referendu, jak dokazují například 

dotazy novinářů a komentátorů na tiskových konferencích. Francouzská ministryně pro 

evropské záležitosti v lednu roku 2005 české televizní posluchače upozornila, že pokud 

nebude evropská ústava přijata, Evropa nebude moct pokračovat kupředu.
88

 

Před francouzským referendem uveřejnil deník Le Monde článek „Václav Havel říká 

ano sdílené suverenitě“. Pro změnu to byl tentokrát on, kdo promlouval k Francouzům 

o společné evropské rodině.   vysvětloval jim, že ústavní smlouva přináší evropské 

odpovědi na výzvy globalizace a nabízí mechanismy pro vytváření opravdové 

zahraniční politiky a společné obrany, ale také vyjadřuje hodnoty, které spojují 
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evropské občany a umožňují jim ztotožnit se se skutečným politickým společenstvím, 

nejen technokratickým celkem. 

 

Pár dní před konáním francouzského referenda přijel francouzské ano podpořit 

také nový premiér Jiří Paroubek. Je zajímavé, že přijel podpořit francouzské socialisty 

(o kontaktech ČSSD a PS již byla řeč v kapitole o cestě do Evropy) a vyslovil se obecně 

pro přijetí ústavy, jež podporoval na prvním místě prezident Chirac.
89

 Před ním v dubnu 

roku 2005 podpořil stoupence ústavy i Vladimír Špidla, který přijel do Paříže ve své 

funkci eurokomisaře pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti.   Cyril 

Svoboda při své návštěvě Paříže též v dubnu 2005 prohlásil v rozhovoru pro ČTK, 

že „neschválí-li ústavu kterákoliv země, má problém celá Evropa“. Hned druhý den po 

zveřejnění výsledků vydalo Ministerstvo zahraničí ČR tiskové prohlášení, ve kterém 

odmítnutí relativizovalo, s tím, že přestože došlo ke komplikaci, „Francie má dostatek 

vnitřních sil, aby současnou situaci zvládla a překonala ji podobně, jak to dokázala již 

nejednou v minulosti“.
90

 Podle Cyrila Svobody bylo francouzské „ne“ euroústavě 

důsledkem nespokojenosti Francouzů s politikou jejich vlády, i když v něm hráli roli 

i jiné faktory. „Byl to normální vnitrostátní konflikt,“ dodal Svoboda.   předseda 

francouzského Senátu Christian Poncelet se v tomto smyslu vyjádřil při setkání se svým 

protějškem Přemyslem Sobotkou: „Při referendu je tu vždy riziko, že odpověď 

na otázku položenou občanům bude parazitovaná dalšími vnitropolitickými úvahami.“
91

 

Tezi o vnitropolitické situaci ale prezident Klaus považoval za klišé. Podle něj se 

„potvrdilo, co dlouhou dobu tvrdím: že je nekonečný rozdíl mezi evropskou politikou 

a názory normálních Evropanů. A to francouzské referendum naprosto jasně 

ukázalo“.
92

 

 

 ilaterální vztahy zůstaly přesto (a navzdory probíhající unijní bitvě 

o rozpočtovou perspektivu na léta 2007–2013) podle ministrů zahraničí Cyrila Svobody 

a Philippa Douste- lazyho „bezproblémové“ a francouzský ministr ujistil svého 

„přítele“ o svém „osobním zájmu“ na rozvíjení bilaterálního partnerství s Českou 

                                                 
89

 KOŠTÁL, K. Č  D radí francouzským občanům. Cit. 24. 11. 2011  

z http://www.blisty.cz/art/23440.html.  
90

 Prohlášení MZV k výsledkům francouzského referenda. 30. 5. 2005. Zdroj: www.mzv.cz. 
91

 Déjeuner offert en l honneur de M. Premysl Sobotka, président du Sénat de la République tchèque, 

au Sénat le 4 octobre 2005, http://www.senat.fr, 6.10. 2005. 
92

 OD  a Klaus tvrdí, že nemá cenu pokračovat v ratifikaci. Hospodářské noviny, 30. 5. 2005. 
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republikou.
93

 Právě prostřednictvím konkrétních projektů ekonomické a kulturní 

spolupráce, ke kterým ještě přibyla spolupráce vojenská
94

, měly obě země přispět 

k politické a ekonomické stabilitě kontinentu. Při jejich posledním setkání v dubnu roku 

2006 při Svobodově oficiální návštěvě Paříže prohlásil Douste- lazy, že proevropské 

zasazení české vlády je zárukou úspěšného blížícího se po sobě jdoucího 

předsednictví.
95

 Ovšem, jak již bylo uvedeno, pozice koaliční vlády, především jejího 

nejsilnějšího člena ČSSD, byla v posledních letech značně oslabena. 

 

Parlamentní volby v České republice vyhrála v červnu roku 2006 ODS 

s 35,38 % hlasů (81 mandátů), ČSSD byla na druhém místě s 32,32 % hlasů 

(74 mandátů), KSČM měla 12,81 % hlasů (26 mandátů), KDU-ČSL 7,22 % hlasů 

(13 mandátů) a SZ obdržela 6,29 % (6 mandátů); volby tak skončily patovou situací, 

kdy levice i pravice získaly v Poslanecké sněmovně po 100 křeslech.
96

 Povolební 

jednání o sestavení nové vlády, v jejímž čele měl zasednout předseda vítězné ODS 

Mirek Topolánek, trvala až do ledna roku 2007.
97

 Odcházející prezident Jacques Chirac 

zaslal Mirku Topolánkovi blahopřejný telegram, v němž ho ujistil o své vůli posílit 

staré a hluboké přátelské pouto, které pojí obě země, a vyjádřil přání, aby členství v EU 

a perspektiva společného předsednictví v letech 2008–2009 vytvořily novou dynamiku 

v bilaterálních vztazích.
98

 Ministrem zahraniční se stal  lexandr Vondra. Tento bývalý 

disident a hlavní poradce Václava Havla pro zahraniční politiku, posléze náměstek 

ministra zahraničí Josefa Zieleniece a pak velvyslanec České republiky v USA v letech 

1997–2001 byl ovlivněn neokonzervativním myšlením a vždy ideově směřoval 
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 Voyage de Philippe Douste- lazy et de Catherine Colonna en République tchèque les 6 et 7 octobre 

2005: point de presse, Zdroj: http://www.diplomatie.gouv.fr, 14 octobre 2005. 
94

 Konkretizovala ji při své návštěvě ministryně obrany Michelle  lliot-Marie při příležitosti oslav 

200. výročí bitvy u Slavkova. 
95

 Zdroj: http://www.diplomatie.gouv.fr, 11. 4. 2006. 
96

 Zdroj: Český statistický úřad, http://volby.cz.  
97

 CABADA, Ladislav, VOD ČK , Karel. Politický systém České republiky: historie a současnost. 

Portál, Praha, 2007. D NČÁK,  řetislav; HLOUŠEK, Vít (eds.). Parlamentní volby 2006 a česká 

politika. Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav,  rno. 2006. Č LOUD, Dalibor; 

FOLTÝN, Tomáš; H VLÍK, Vlastimil; M TUŠKOVÁ, Anna (eds.). Volby do Poslanecké sněmovny 

v roce 2006. Centrum pro studium demokracie a kultury. Brno. 2006. 
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 Lettre de félicitations de M. Jacques Chirac, Président de la République, adressée à M. Mirek 

Topolanek, suite à son investiture par la Chambre des Députés comme Premier ministre de la République 

tchèque, 24. 1. 2007, zdroj: http://discours.vie-publique.fr/notices/077000301.html. 
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přes Atlantik.
99

 Ve vládě Mirka Topolánka následně zastával nově vytvořený post 

místopředsedy vlády pro evropské záležitosti a koordinoval české předsednictví EU. 

Nastala tím nová éra česko-francouzských vztahů a obrat v diskurzu 

jak v Česku, tak ve Francii, kde vrcholila prezidentská kampaň, která vynesla do křesla 

prezidenta republiky Nicolase Sarkozyho. 

 

 

*** 

 

Tuto kapitolu lze uzavřít konstatováním, že debata o budoucnosti Evropy 

sice tvořila téma dvoustranných rozhovorů, avšak nenapomohla vytvoření společné 

dynamiky na politické úrovni, kromě některých aktivit Senátu a ČSSD. Do debaty 

přispěl výrazně svou vizí také Václav Havel, kterého ve funkci nahradil Václav Klaus, 

jehož euroskeptický postoj vyvolal ve Francii negativní ohlasy.  ilaterální vztahy, 

které aktéři považovali v daném období za vynikající, se opíraly o probíhající 

dvoustrannou spolupráci v řadě oblastí a o osobní afinitu, a to i navzdory oslabené 

pozici francouzských vlád po neúspěšném francouzském referendu o euroústavě 

a oslabené pozici české koaliční vlády. Debatou o budoucnosti Evropy se dostaly 

do popředí otázky spojené s identitou a národními zájmy a došlo k polarizaci spojené 

s odlišnými zájmy malých a velkých zemí. Odlišné postoje pak ještě více vyhrotila 

irácká krize. Souběžně s prací Konventu navíc ještě Česká republika pokračovala 

během roku 2002 v projednávání neuzavřených kapitol dopravy, zemědělství 

a finančních a rozpočtových ustanovení a v dubnu roku 2003 byla v  ténách podepsána 

smlouva o přistoupení. 

 

Po nástupu nového českého prezidenta ještě zesílil kritický diskurz vůči 

Evropské unii a s nástupem Topolánkovy vlády a zejména v souvislosti s jednáním 

o reformní Lisabonské smlouvě se ještě více potvrdily rozdílné postoje obou zemí: 

nejen vůči evropské integraci, ekonomice a roli státu obecně, ale také vůči globalizaci. 

Neboť zatímco Češi byli konfrontováni a zvykali si na globalizaci souběžně 

                                                 
99

 DRULÁK, P. Česká zahraniční politika mezi internacionalismem a atlantismem.  n: KOŘ N, M. 

(eds.). Česká zahraniční politika v roce 2007. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008, 395 s., 

a DRULÁK, P. Qui décide la politique étrangere tcheque? Les internationalistes, les européanistes, 

les atlantistes ou les autonomistes? In:  a Revue internationale et stratégique. No. 61, Printemps. Paris: 

IRIS, 2006, s. 71–84. 
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s transformací a europeizací, objevili francouzští občané globalizaci spolu s východním 

rozšířením, což se projevilo na negativním výsledku referenda o evropské ústavě. 

A právě to byl podle Alexandra Vondry důvod, proč byla „Česká republika, jako nová 

členská země s čerstvou transformační zkušeností, vysoce povolaná k tomu, 

aby pomohla překonat obavy starých členských zemí a setřela prach z principů, které se 

osvědčily v minulosti a povedou nás bezpečně i v budoucnu“.
100

 Těmito osvědčenými 

principy bylo odbourání překážek čtyř základních svobod, které se stalo hlavní prioritou 

českého předsednictví ČR v Radě EU pod heslem „Evropa bez bariér“. 

                                                 

100
 Priority českého předsednictví a legitimita Evropské unie, projev  lexandra Vondry, místopředsedy 

vlády pro evropské záležitosti, na akci Den Evropy, který se konal 3. června 2008 na VŠMVV v Praze. 

Zdroj: http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/projevy/archiv-vondra/priority-ceskeho-predsednictvi-

a-legitimita-evropske-unie-36592/, citováno 4. 8. 2011. 
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8 Úspěšným předsednictvím k dobrým bilaterálním 

 vztahům? 

 

„Nicolas Sarkozy. Celé předsednictví, nebo alespoň tu část, kterou jsem ovlivňoval, 

poznamenal náš vzájemný vztah. Nebyl vyhrocen ani tak osobně, ani tak osobnostně, 

byl jen přiostřen několika rovinami či řezy přirozeného střetu: stará a nová země, 

velká a malá země, země jižního křídla s výrazným tlakem na regulace, dotace 

a protekcionismus proti liberální otevřené zemi, země hluboké integrace a federalismu 

proti eurorealismu české provenience, Francie proti České republice. Fakt síla.“ 

Mirek Topolánek
1
 

 

 

Se začátkem roku 2009 přebrala Česká republika po Francii předsednictví Rady 

Evropské unie, v rámci již druhého tzv. týmového předsednictví.
2
 Na osmnáctiměsíčním 

programu se kromě Francie a České republiky podílelo i Švédsko. Ve společné 

deklaraci z října roku 2007, kterou podepsali francouzský státní tajemník pro evropské 

záležitosti Jean-Pierre Jouyet, místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr 

Vondra a švédská ministryně pro EU Cecilia Malmströmová, se státy zavázaly 

ke vzájemné spolupráci a koordinaci při přípravách předsednictví a společný program 

pak předsedové vlád všech tří zemí představili před Evropským parlamentem.
3
 Společné 

předsednictví mělo mimo jiné za cíl zaručit kontinuitu fungování Unie v době, 

kdy se předpokládala pokračující ratifikace a implementace Lisabonské smlouvy 

podepsané 13. prosince 2007. S přípravami předsednictví zároveň došlo k intenzivní 

                                                 
1
 POTUŽ   , Jiří F. a  erbert SLAV  . Mirek Topolánek:     dní s předsedou  vropské rady, aneb  ak 

 spěšné tažení Čechů na mezinárodním poli zastavili Češi. 1. vyd. Praha: WWA photo, 2009, 148 s. 

ISBN 80-903-9635-6. 
2
  a prvním týmovém předsednictví se podílelo od ledna 2007 do června 2008  ěmecko, Portugalsko 

a Slovinsko jako první z bývalých postkomunistických zemí. Dlouhodobá agenda týmového 

předsednictví má za úkol vyrovnat krátkodobé šestiměsíční předsednictví jednotlivých zemí. 

Viz TOMALOVÁ, Eliška. oordinační mechanismus předsednictví ČR v Radě EU in  ARLAS, Jan 

(eds.) Jak předsedat Evropské unii?  ávrh priorit předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009. Praha: Ústav 

mezinárodních vztahů, 2008. BAU , Michael a Dan MAREK. Czech Foreign Policy and EU Integration: 

European and Domestic Sources, Perspectives on European Politics & Society April 2010, Vol. 11 

Issue 1, s. 2–21. BE EŠ, Vít a Jan  ARLAS, The Czech Presidency, JCMS: Journal of Common Market 

Studies, Volume 48, Issue s1, 2010, s. 69–80, a  ARLAS, Jan (eds.) Jak předsedat Evropské unii?  ávrh 

priorit předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008. 
3
 Osmnáctiměsíční program francouzského, českého a švédského předsednictví, 11249/2/08 REV 2 (cs). 

25. 7. 2008, obsahuje strategický rámec a program činnosti, http://www.eu2009.cz/assets/czech-

presidency/pesidency-trio/spolecny-program-francie--ceske-republiky-a-svedska.PDF.  
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bilaterální spolupráci mezi Francií a Českou republikou. Jak již bylo několikrát 

zdůrazněno, francouzská strana vždy ve své zahraniční politice přikládala mimořádný 

význam bilaterálním vztahům. K užší bilaterální spolupráci v souvislosti s budoucím 

předsednictvím vyzývali francouzští političtí představitelé hned po vstupu ČR do EU.
4
 

Stejně tak po zvolení nové francouzské exekutivy vyjádřil nástupce Jacquesa Chiraka 

 icolas Sarkozy silnou vůli posílit bilaterální vztahy s Českou republikou a v širším 

kontextu i s celou střední Evropou, ve které po neúspěšném francouzském referendu 

o evropské ústavě Francie na nějakou dobu aktivně nevystupovala.
5
 Pozice Jacquesa 

Chiraka, který se velmi angažoval v kampani za přijetí euroústavy, byla nejen 

na domácí, ale i na zahraniční scéně oslabena. 

 

Zájem zvýšený vzhledem k blížícímu se předsednictví se projevil nejen 

na úrovni návštěv vrcholných představitelů, ale na celkově zvýšené intenzitě kontaktů, 

administrativní spolupráce, počtu konzultací a společných výměn. Období přípravy 

a následně samotného předsednictví bylo nejen politickými elitami, ale i politology 

a novináři označováno za jedinečnou příležitost, jak dát česko-francouzským vztahům 

nový impulz. Výrazem takové kvalitativní změny vztahů Francie a České republiky 

byl podpis smlouvy o strategickém partnerství ze dne 16. června 2008, jejímž cílem 

bylo oživit vzájemné styky, posílit partnerství, podporovat společná řešení 

komunitárních témat, vylepšit image obou zemí a opustit stará klišé. Deklarovanými 

cíli bylo sbližování postojů v zahraničněpolitických otázkách a v rámci EU byly pouze 

definovány oblasti, na které se obě země budou soustředit. Výkon společného 

předsednictví nesporně přispěl k znásobení vzájemných kontaktů, jež se již během 

příprav staly intenzivnějšími (předávání evropských agend, výuka francouzštiny 

pro české státní úředníky, pracovní stáže, semináře a školení), a ani česko-

francouzský ekonomický rok, konaný v rámci předsednictví, nebyl neúspěšný. 

 icméně průběh českého předsednictví naznačil, že stará klišé zcela

                                                 
4
 Například tehdejší ministryně pro evropské záležitosti Claudie  aignéré prohlásila v rozhovoru 

s Cyrilem Svobodou: „  tomu potřebujeme, aby naše spolupráce byla co nejužší, aby byla účinná 

a aby odpovídala cílům Evropské unie.“ Záznam z tiskové konference, zdroj: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_konference_zaznamy/ministr_svoboda_prijal_franco

uzskou.html. 
5
 TULMETS, Elsa. The European policy of president Sarkozy: Innovations and continuity. In: Policy 

Paper IIR. 10- 2008, 10 s. 

Zdroj: http://www.iir.cz/upload/PolicyPapers/2008/Tulmets%20rijen%202008.pdf. 



   176 

nevymizela.
6
 Zejména česká média až hystericky vnímala názorové střety politiků 

v mnohých evropských záležitostech, ať už se Francie a Česká republika zásadním 

způsobem rozcházely v pohledu na další směřování Evropy, její rozšíření 

či ekonomický rozvoj.
7
 I přes nespornou intenzifikaci vzájemných vztahů nelze tedy 

jednoznačně říct, zda došlo ke kvalitativnímu zlepšení bilaterálních vztahů, lepšímu 

porozumění a vzájemnému pochopení obou stran. 

 

V této kapitole se budeme soustředit na to, jak byla pro Českou republiku další 

formulace bilaterálních vztahů s Francií během předsednictví v EU upozaděna, 

jak o tom svědčí nenaplňování prvního akčního plánu strategického partnerství. 

Tradiční přátelské česko-francouzské vztahy se měly podle očekávání týmovým 

předsednictvím posílit.  eměly by však namísto toho dobré bilaterální vztahy posilovat 

týmové předsednictví? Jak tento paradox vysvětlit? Česko-francouzský diskurz 

o přátelství a historických kořenech byl sice jako v předchozích letech součástí snah 

o prohloubení ekonomické a kulturní spolupráce; současně byl ale spjat s unijním 

diskurzem a novým – i když ne zcela autonomním – subdiskurzem o předsednictví 

a podléhal jim. Pokusíme se tedy ukázat, zda lze za důsledek dominance unijní úrovně 

považovat následné méně emoční bilaterální vztahy. Sledované období tak poukazuje 

na problematiku dopadu europeizace na bilaterální vztahy, dalo by se říct její apoteózu, 

v tom nejjasnějším světle – ve světle předsednictví EU. 

 

 orpus textů, ze kterých jsme v této části vycházeli, zahrnuje projevy a proslovy 

vrcholných představitelů a úředníků obou zemí z období před českým předsednictvím 

a během něj (zejména roky 2006–2009). Taktéž se opíráme o dokumenty ministerstev 

zahraničních věcí České republiky a Francie, jako jsou například bulletiny Zahraniční 

politiky a tiskové zprávy Černínského paláce a Quai d´Orsay a oficiální dokumenty 

obou předsednictví. Použité novinové články pocházejí jak z hlavních českých 

celostátních deníků (Lidové noviny,  ospodářské noviny, Mladá fronta DNES, Právo) 

tak z francouzských médií (v prvé řadě to jsou Le Monde, Libération a Le Figaro). 

                                                 
6
 Karel Schwarzenberg v jednom z rozhovorů: „Na každý pád jako by v české politice ještě po tak dlouhé 

době doznívalo zklamání z Francie v době Mnichova. Za první republiky jsme se orientovali především 

a příliš na Francii, a v posledních sedmnácti letech jsme se zase na Francii orientovali málo.“ 

 ospodářské noviny, 19. 10. 2007. Co se týče dalších klišé, nelze nezmínit, že Francie byla zobrazena 

v proslulém díle Davida Černého Entropa jako země ve stávce. V rámci předsednictví odhalila Česká 

republika 15. ledna 2009 v hale budovy Justus Lipsius v Bruselu výtvarné dílo Entropa. Plastika Davida 

Černého znázornila každý z 27 států EU.  
7
 RUPNIK, Jacques. Europe sans barrières  urope qui protège. Notre Europe. Srpen 2008. 
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Metoda selekce byla podřízena potřebě nalézt články věnující se problematice EU 

a současně česko-francouzským vztahům. Předesíláme však, že se na tomto místě 

nezabýváme dopodrobna mediální analýzou obrazu předsednictví v České republice, 

kterou již zpracovala společnost  EWTO  Media pro Odbor informování 

o evropských záležitostech Úřadu vlády.
8
 Co se týče analýzy českého předsednictví 

v zahraničních médiích, odkazujeme na dobře zpracovanou studii M.  vašové Obraz 

českého předsednictví  vropské unie v zahraničním tisku.
9
 Výše uvedené prameny 

doplňujeme o rozhovory, formální i neformální, s úředníky Ministerstva zahraničích 

věcí, a též o osobní pozorování. 

 

 apitola je členěna podle časové osy, ale také podle témat.  ejdříve se budeme 

věnovat kontextu v obou zemích, a to od nástupu  icolase Sarkozyho 

do prezidentského úřadu v květnu roku 2007 a nástupu koaliční vlády Mirka Topolánka 

v lednu roku 2007 po konec švédského předsednictví v prosinci roku 2009. Zvláštní 

pozornost si v obou případech zaslouží změna diskurzu o evropské integraci 

pragmatického a soustřeďujícího se na ekonomické aspekty (třebaže i  icolas Sarkozy 

s oblibou používá příměr o „evropské rodině“).
10

 Rovněž je třeba zmínit nástup nového 

politického stylu hlavních aktérů.
11

 Přestože se jedná o dva roky, tedy z hlediska celého 

zkoumaného dvacetiletého období o jednu desetinu, byl tento časový úsek na události 

velmi bohatý a intenzivní. Bylo tomu tak zejména vzhledem k několika krizím, 

se kterými se jak francouzské, tak české předsednictví muselo potýkat. 

Posléze srovnáme priority, programy a průběh obou předsednictví, přičemž není cílem 

hodnotit jejich úspěšnost či neúspěšnost, ale spíše hodláme vyzdvihnout jejich styčné 

body a rozdíly. Zvláštní pozornost nakonec věnujeme česko-francouzským vztahům 

s důrazem na pohled hlavních českých politických představitelů na Francii, 

které konfrontace během předsednictví zvýraznila. Dodejme, že Nicolas Sarkozy se stal 

                                                 
8
 Obraz českého předsednictví  vropské unii v tuzemských médiích, období  . 1. 2009 – 31. 7. 2009. 

NEWTON Media. 2009. 
9  VAŠOVÁ, B. Obraz českého předsednictví  vropské unie v zahraničním tisku. Masarykova 

univerzita, Fakulta sociálních studií,  atedra mediálních studií a žurnalistiky, Brno. 2010. Podle  vašové 

byl vůči předsednictví nejvíce nepřátelský pravicový list Le Figaro, Le Monde se naopak snažil podávat 

nezaujaté komentáře a skepsi vůči Evropské unii v Čechách přičítal vládním představitelům, nikoliv 

občanům. 
10

  apř. společná tisková konference s Mirkem Topolánkem, 16. června 2008 v Praze, http://discours.vie-

publique.fr/notices/087001979.html.  
11 

Nicolas Sarkozy má nejen ve Francii, ale i v zahraničí pověst hyperaktivního, cholerického, svérázného 

politika se svébytným stylem. Více např. článek Jean-Christophe CAMBADELIS. Nicolas Sarkozy 

est partout, la France est nulle part. Revue internationale et stratégique, 1/2010, č. 77.  
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„jakýmsi nepřímým aktérem českého předsednictví a v českých médiích nejčastěji 

zmiňovaným zahraničním politikem“.
12

 

 

8.1 Nicolas Sarkozy: Francie je zpátky ve (střední) Evropě 

 lavním mottem  icolase Sarkozyho byla již během prezidentské kampaně 

změna – a to změna nejen vůči levicovým protivníkům, ale především vůči jeho 

gaullistickému předchůdci Jacquesovi Chirakovi, a to jak v domácí, tak v zahraniční 

a evropské politice.
13

 Po svém zvolení tak Sarkozy prohlásil, že se ve Francii již nebude 

opakovat referendum o evropské ústavní smlouvě. Začal prosazovat již dříve zmíněnou 

minismlouvu, která by zachovala některé institucionální reformy původně navrhované 

Smlouvy o Ústavě, ale zároveň by byla přijatelným kompromisem pro všechny členské 

státy a jejich občany.
14

 Pro novou českou vládu, která od ledna roku 2007 vyčkávala, 

jak francouzské volby dopadnou a jak se bude dále vyvíjet situace kolem evropské 

ústavní smlouvy i jak budou probíhat jednání okolo budoucího předsednictví EU, 

to byla pozitivní zpráva. Premiér Mirek Topolánek uvítal, že ve všech třech zemích 

týmového předsednictví budou v čele reformní vlády.
15

 První zahraniční cesta nové 

hlavy francouzského státu do střední Evropy směřovala do Maďarska, odkud pochází 

Sarkozyho otec. Další cesta vedla do Varšavy a v červnu roku 2008 zavítal Sarkozy 

do Prahy, kde podepsal s premiérem smlouvu o strategickém partnerství (viz přílohovou 

část). Politická deklarace lapidárně připomněla dávná historická pouta a společné 

hodnoty. Francie nabídla uzavření tzv. strategického partnerství rovněž několika dalším 

zemím (Polsku, Maďarsku, Slovensku, Lotyšsku, Bulharsku a Rumunsku
16

). Sarkozyho 

zahraničněpolitická i vnitropolitická orientace prokázala jasnou změnu i určité prvky 

kontinuity.
17

 Přímo na průběhu francouzského předsednictví se projevila jeho politika 

                                                 
12

 Ref. 8, s. 51. 
13

 I když se na první pohled zdá, že Sarkozy pozměnil doktrínu francouzské zahraniční politiky, jde spíše 

o odklon od jejího konzervativního pojetí a také o změnu stylu. Více k hlavním charakteristikám 

Sarkozyho zahraniční politiky např. Charles COGA , Les grands axes de la présidence Sarkozy 

à l´international. Revue internationale et stratégique. 1/2001, č. 77. 
14

 LEQUESNE, Christian. La politique étrangère de Jacques Chirac ou la France sans surprise. DGAP 

Analyse Frankreich, n°2, October 2007. LEQUESNE, Christian. Nicolas Sarkozy et l’ urope. Telos-

Agence intellectuelle . 2007, zdroj: http://www.ceri-sciencespo.com/cherlist/lequesne/telos_2007.pdf.  
15

 Dokumenty zahraniční politiky 2007/10. 
16

 Bulharsko a Rumunsko se staly členy EU 1. ledna 2007. 
17 LEQUESNE, Christian.  icolas Sarkozy et l’Europe, agence intellectuelle Telos, zdroj: www.telos-

eu.com, nebo bilance celého Sarkozyho mandátu před nadcházejícími prezidentskými volbami ve Francii 

viz Emilie LEVEQUE, Julie de la BROSSE. Bilan de Sarkozy: l'UMP ne dit pas toute la vérité. 

Zdroj: http://lexpress.com, 24. 1. 2012. 
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otevřenosti, kdy do vlády pozval jako ministra zahraničí socialistu Bernarda Kouchnera, 

který byl zároveň zodpovědný za evropské záležitosti, spolu s Jean-Pierrem Jouyetem
18

, 

státním tajemníkem pro evropské záležitosti, kteří byli kromě prezidenta hlavními 

aktéry francouzského předsednictví.
19

 Další novinkou bylo ustavování různých 

pracovních a reflexních skupin a rad starších, a to nejen na domácí francouzské scéně, 

ale i na scéně evropské.
20

 Sarkozy zvolil pragmatickou „realpolitik“ v otázkách 

reformní smlouvy, která měla vyvést Evropskou unii z krize, v níž se ocitla 

po holandském a francouzském referendu, a upřednostnil tentokrát mezivládní metodu 

oproti té konventní. Co se týče tradičního francouzského partnera,  ěmecka, zpočátku 

si Sarkozy více než s Angelou Merkelovou (třebaže francouzsko-německý tandem 

je dnes zaběhanou rutinní záležitostí)
21

 rozuměl s britským premiérem Gordonem 

Brownem, kterého se mu podařilo přesvědčit, aby přistoupil na ideu reformní 

smlouvy.
22

 Ostatně už ze Sarkozyho kampaně bylo zřejmé, že ho více přitahoval 

anglosaský ekonomický model. Sarkozy byl rovněž považován za „nejvíce 

proatlantického“ francouzského prezidenta, což se konkrétně projevilo v jeho 

rozhodnutí o návratu Francie do jednotného velení  ATO
23

 a účasti na operacích 

v Afghánistánu, což Alexandr Vondra ocenil: „Vzhledem k jeho proamerické orientaci 

je naděje, že by se mohlo upustit od duplikace mechanismů NATO a naopak učinit 

z  vropy plnohodnotného vojenského partnera, který v NATO převezme svou část 

                                                 
18

 Jean Pierra Jouyeta vystřídal v prosinci 2008 na postu Bruno Le Maire. 
19

 Připomeňme, že Sarkozy také prosadil kandidaturu svého největšího potenciálního rivala Dominiqua 

Strauss- ahna na post výkonného ředitele Mezinárodního měnového fondu.  
20 

Sarkozy svolal „výbor moudrých“, který by formuloval hodnoty a misi EU na příštích dvacet let, včetně 

strategie po Lisabonské strategii, která byla původně do roku 2010. Tuto skupinu „Evropa v globalizaci“ 

vedl Laurent Cohen-Tanugi, který v březnu roku 2008 představil její závěry. Une stratégie européenne 

pour la mondialisation: rapport en vue de la Présidence française du Conseil de l'Union européenne, 

Laurent COHEN TANUGI. La Documentation française: Odile  acob, duben 2008, 328 s. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics//084000229/0000.pdf. 
21

  icolas Sarkozy se zavázal, že připraví francouzské předsednictví společně s  ěmeckem, a stejně tak 

Angela Merkelová slíbila, že francouzské předsednictví podpoří. To potvrdila i na francouzsko-německé 

radě ministrů 9. června 2008. Pozice  ěmecka a Francie se však rozcházely v některých 

oblastech francouzského předsednictví, jako např. změna klimatu a jeho dopad na energetickou politiku 

EU, kde každá země upřednostňuje jiné energetické zdroje, nebo Společná bezpečnostní a obranná 

politika (Francie upřednostnila vztah s Velkou Británií) nebo projekt Středomořské unie, kde Francie 

zcela  ěmecko obešla. Podle pozorovatelů došlo k jedné z největších krizí mezi Francií a  ěmeckem 

od devadesátých let. 
22

 Sarkozy mimochodem podpořil T. Blaira na post stálého předsedy Rady. Ostatně i podle Vondry 

byl Blair nadějným kandidátem. 
23

 Jaké cíle sleduje Francie znovuzačleněním do  ATO? Především to, aby USA akceptovaly evropskou 

bezpečnostní a obrannou politiku.  a toto téma blíže Jan EICHLER. Francouzský návrat – žádné 

překvapení se nekoná. Natoaktual.cz, 9. 3. 2009, http://www.natoaktual.cz/francouzsky-navrat-zadne-

prekvapeni-se-nekona-fqu-/na_analyzy.asp?c=A090310_090254_na_analyzy_m02, cit. 15. 11. 2011. 
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odpovědnosti za světovou bezpečnost.“
24

  ový kurz francouzské evropské politiky 

český místopředseda vlády Vondra hodnotil před začátkem francouzského předsednictví 

pozitivně: „Francie za vlády  acquesa Chiraca byla takový trochu důchodce 

na evropské scéně, takový zadýchávající se stařec evropské politiky. Dnes má Francie 

jinou dynamiku. Vstupuje na scénu s realistickou politikou. S politikou, která v rámci 

evropských i globálních vztahů asi více vyvažuje různé okolnosti. Pro nás je to zajímavá 

situace a dává to příležitost k rozvoji česko-francouzských vztahů daleko inovativněji 

než dříve, kdy Francie jako by stále frustrovaně hleděla do minulosti na svou starou 

zašlou slávu, zatímco dneska si hledá nové místo na slunci a myslím, že má příležitost 

si ho najít.“
25

 Ostatně Sarkozymu k ambicióznímu vystupování na mezinárodní scéně 

napomáhal i fakt, že prezidentskými volbami v USA vzniklo na čas mocenské vakuum, 

kdy se odcházející Bushova administrativa střídala s Obamovou.
26

 

 

8.2 Společná témata, rozdílné koncepce 

Program osmnáctiměsíčního předsednictví francouzsko-česko-švédské trojky 

zapadal do kontextu konce mandátu Evropské komise Josého Manuela Barrosa
27

, 

voleb do Evropského parlamentu, ukončování vstupních jednání s Chorvatskem 

a jednání o klimaticko-energetickém balíčku, který měl nahradit  jótský protokol 

na summitu konaném pod mandátem OS  v  odani na konci roku 2009.
28

 

V neposlední řadě se leitmotivem evropského dění stala ratifikace Lisabonské smlouvy 

a otázky spojené s její implementací, neboť s jejím vstupem v platnost by se modality 

i dopad výkonu předsednictví zásadně proměnily. Ve hře byla také příležitost 

pro předsedající zemi ovlivnit výběr budoucího předsedy Rady a vysokého představitele 

pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Situaci však zkomplikovalo irské odmítnutí 

smlouvy v referendu v červnu roku 2008 a postoje některých členských zemí, 

                                                 
24

 Jak poznamenává Vondra ve svém projevu před Evropským parlamentem 25. 3. 2009 The context 

of EU-NATO cooperation has changed in the last year. The US accepts ESDP, France intends to rejoin 

 ATO´s military command. The time is perfect for a change and for EU to commit and contribute 

to world security side by side with NATO. 
25

 Rozhovor s vicepremiérem Alexandrem Vondrou, Lidové noviny, ČSSD musí zvolit západ, či východ. 

7. 4. 2008. 
26

  ezabýváme se zde problematikou radaru, což bylo v bilaterálních vztazích považováno oběma 

stranami za česko-americkou záležitost. Francouzská strana pouze vyslovila námitku, že by to nemělo 

ohrozit posílení evropské obranné identity. 
27

 Během českého předsednictví podpořila sedmadvacítka stávájícího předsedu Josého Manuela Barrosa 

do dalšího mandátu. 
28

   výsledkům  odaňského summitu Daniel BODANSKY. The Copenhagen Climate Change 

Conference: A Postmortem. The American Journal of International Law. 104, č. 2, duben 2010. 

http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=au%3A%22Daniel+Bodansky%22&wc=on
http://www.jstor.org/stable/10.5305/amerjintelaw.104.2.0230?&Search=yes&searchText=copenhagen&searchText=UN&searchText=change&searchText=EU&searchText=conference&searchText=climate&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DEU%2Bcopenhagen%2BUN%2Bconference%2Bclimate%2Bchange%26gw%3Djtx%26prq%3Dcopenhagen%2BUN%2Bconference%2Bclimate%2Bchange%2Beuropean%2Bunion%2Bfiasco%26Search%3DSearch%26hp%3D25%26wc%3Don&prevSearch=&item=2&ttl=341&returnArticleService=showFullText
http://www.jstor.org/stable/10.5305/amerjintelaw.104.2.0230?&Search=yes&searchText=copenhagen&searchText=UN&searchText=change&searchText=EU&searchText=conference&searchText=climate&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DEU%2Bcopenhagen%2BUN%2Bconference%2Bclimate%2Bchange%26gw%3Djtx%26prq%3Dcopenhagen%2BUN%2Bconference%2Bclimate%2Bchange%2Beuropean%2Bunion%2Bfiasco%26Search%3DSearch%26hp%3D25%26wc%3Don&prevSearch=&item=2&ttl=341&returnArticleService=showFullText
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včetně ČR, kdy prezident  laus irské „ne“ uvítal.
29

 Prioritami, které trojka týmového 

předsednictví společně identifikovala, byly zvýšení konkurenceschopnosti EU 

(v rámci naplnění cílů Lisabonské strategie
30

), střednědobé hodnocení evropského 

rozpočtu a zejména zemědělské politiky, budoucí podoba evropské energetické politiky 

a otázka dalšího rozšíření a vnější politiky sousedství (pro Českou republiku to bylo 

především rozšíření EU směrem na východ a západní Balkán, pro Francii 

naopak politika sousedství obrácená směrem na jih, ke Středomoří). Již na podzim 2007 

při příležitosti návštěvy Alexandra Vondry v Paříži na vládním semináři k předsednictví 

vyplynulo, že se zájmy Francie a České republiky slovy samotného místopředsedy 

vlády v „některých menších věcech“ neshodovaly. Těmi menšími věcmi bylo tempo 

rozšíření a otázka členství Turecka v EU
31

, které prezident Sarkozy jasně odmítl
32

, 

nebo Společná zemědělská politika (SZP): „Máme zájem, aby se reformovala 

zemědělská politika, aby se čtyřicet procent rozpočtu opravdu neutápělo v dotacích 

ve Francii a jinde.
33

 Česká republika byla zastáncem reformy SZP, snížení přímých 

plateb a převedení části fondů do politiky soudržnosti, zatímco Francie chtěla přímé 

platby ponechat. 

 

Rozdílů ale bylo více, jak ilustrují samotná hesla obou předsednictví „Evropa, 

která chrání“ a „Evropa bez bariér“, jež vyjadřují protikladnou představu o samotných 

principech integrace.
34

  a české straně bylo cílem prosazení odbourávání 

ekonomických bariér, liberalizace obchodní politiky a snaha o zjednodušení byrokracie 

a snižování administrativní zátěže EU.
35

  amísto vytváření stále užší Unie (ever closer 

                                                 
29

 Na summitu Evropské rady v červnu roku 2008 Sarkozy pohrozil, že pokud ČR a ostatní země 

neratifikují Lisabonskou smlouvu, bude zastaveno rozšíření EU, kde další na řadě bylo Chorvatsko, 

které zahájilo akcesní jednání 3. října 2005. Proti podmínění přijetí Chorvatska ratifikací bylo např. 

Polsko, Rakousko nebo Itálie. Irský premiér Brian Cowen odložil rozhodnutí o osudu dalšího referenda 

na podzimní summit EU a nakonec se zavázal uspořádat druhé referendum po volbách 

do europarlamentu.  
30

 Strategie přijatá Evropskou radou v červnu roku 2000, podle které se Evropská unie měla do roku 2010 

stát „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného 

hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností“. 
31

 Stejně tak Francie byla opatrná v jednání s Ukrajinou o asociační dohodě a byla proti tomu, 

aby byla zmíněna její evropská identita. 
32

 Už při prezidentské kampani v projevu v Toulonu Sarkozy prohlásil, že Turecko je velká země, 

ale nikoliv evropská země. Francie sice přijetí Turecka do EU odmítla, ale nebyla z pragmatických 

důvodů nikdy proti otevření nových vyjednávacích kapitol. 
33

 Rozhovor s místopředsedou vlády ČR Alexandrem Vondrou, Lidové noviny 12. 4. 2007 Ostrý start 

přijde na podzim. 
34

 RUPNIK, Jacques. Europe sans barrières Europe qui protège. Notre Europe; srpen 2008. 
35

 Česká republika v tomto smyslu podepsala v roce 2008 s Velkou Británií Pražskou deklaraci. 

Zdroj: http://www.euroskop.cz/286/sekce/ch-j/. 
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Union) mělo být cílem vrátit moc zpátky státům v souladu s principem subsidiarity
36

, 

a přiblížit tak Unii občanům. „Řada zemí  U, především pak takzvané jižní křídlo v čele 

s Francií, naopak zastává názor, že tlakům globální konkurence na tradiční průmyslové 

sektory lze čelit zaváděním dalších ochranářských opatření. Tato ‚komunitární metoda‘, 

jak se jí vznešeně říká, má za následek to, že je postupné odbourávání 

protekcionistických opatření takřka nemožné.  sem si téměř jist, že naši přátelé 

z Holandska i Británie by přijali za své i motto našeho budoucího předsednictví  U.“
37

 

Během předsednictví se také projevily dlouhodobější rozdíly v teritoriálních 

a bilaterálních prioritách například ve vztahu k Rusku, Ukrajině a Gruzii
38

 

nebo k Blízkému východu včetně Palestiny a k Izraeli, nemluvě o vztahu ke vstupu 

Turecka do EU. Přes rozdílné zájmy v oblasti zemědělství (možno zmínit například spor 

o doslazování vína mezi středomořskými zeměmi včetně Francie a středoevropskými 

zeměmi včetně České republiky) panovala shoda obou zemí v oblasti jaderné 

energetiky.  

 

8.3 Francouzské předsednictví: ve znamení krizového 

managementu 

Hned v první den začátku francouzského předsednictví tehdejší polský prezident 

Lech  aczynsky prohlásil, že by bylo zbytečné podepisovat zatím Lisabonskou 

smlouvu, když se občané v Irsku vyslovili proti, a na druhý den se  icolas Sarkozy 

dostal do konfliktu s evropským komisařem Peterem Mandelsonem, který vyjednával 

za EU dohodu s Mezinárodní obchodní organizací.
39

 Francouzské předsednictví 

ale čekaly krize mnohem větší, které se promítly do agendy předsednictví. 

Ta se původně pod heslem „Evropa, která chrání“ opírala o následující body: ratifikace 

Lisabonské smlouvy, Energie a klimatické změny, Imigrace a azylová politika, 

Zemědělství, Evropská bezpečnostní a obranná politika (deset let po britsko-francouzském 

                                                 
36

 Česká republika se při jednání o Lisabonské smlouvě přičinila o to, aby bylo přijato prohlášení (č. 18) 

„O vymezení pravomocí“, které bude za určitých okolností umožňovat návrat nevyužívaných pravomocí 

z Unie zpět na členské státy. 
37

 VONDRA , Alexandr. Projev na konferenci Zvýšení evropské konkurenceschopnosti v 2 . století: Role 

EU, dne 14. 9. 2007. 
38

 Ve Francii převažoval názor, že Gruzie konflikt vyvolala, a alergické obavy východních zemí z jednání 

Ruska (zejména Polska) se nesetkaly s pochopením. 
39

 Sarkozy britského eurokomisaře pro obchod obvinil, že chce obětovat evropskou zemědělskou politiku 

na oltář světového liberalismu, a Mandelson zase obvinil Sarkozyho, že chce zabránit dohodě mezi EU 

a Světovou obchodní organizací (World Trade Organization, WTO). 
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summitu v Saint Malo) a adaptace evropské bezpečnostní strategie z  roku 2003
40

 

a konečně francouzský projekt Unie pro Středozemí.
41

 

 

Francouzskou agendu však zásadně ovlivnil rusko-gruzínský konflikt 

o separatistický region Jižní Osetii, který vypukl v srpnu roku 2008. Spojené státy 

americké, jak už bylo řečeno, nechaly na Evropanech, aby si s touto krizí poradili sami. 

 icolasi Sarkozymu se však podařilo zajistit, aby EU vystupovala jednotně, na rozdíl 

od irácké krize v roce 2003, a k tomu příliš neizolovala Rusko (starý francouzský 

reflex), když spolu s José Manuelem Barrosem a Javierem Solanou (vysokým 

představitelem pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku) odjeli na začátku září 

jednat do Moskvy a pak do Tbilisi. Ve hře byla nejen otázka partnerství s Ruskem 

a celá politika sousedství, ale také zájmy EU závislé na ruských dodávkách energie. 

Díky francouzskému předsednictví, s podporou  ěmecka a Británie, se EU podařilo 

zastavit boje a přimět Rusko a Gruzii k podpisu šestibodového mírového plánu 

předloženého Sarkozym.
42

 Dále se  icolas Sarkozy musel potýkat s propuknuvší 

finanční krizí, která byla naplno odstartována pádem americké banky Lehman Brothers 

v září roku 2008. Bezprostředně po vzplanutí finanční krize to byl právě  icolas 

Sarkozy, kdo prosadil svolání summitu G20, který se doposud scházel pouze na úrovni 

ministrů financí, hlav států a vlád.  a Washingtonském summitu v listopadu roku 2008, 

kterého se Sarkozy účastnil i v roli zástupce předsedající země EU, se mu opět podařilo 

nejen zajistit jednotný postoj členských zemí, ale i vylepšit své vlastní postavení 

                                                 
40

 Lisabonská smlouva dává v tomto smyslu prostor pro rozvoj Evropské bezpečnostní a obranné 

politiky (EBOP), nejen v rámci posílené spolupráce, ale také v souvislosti se zavedením funkce vysokého 

představitele pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, který řídí koordinaci vojenských jednotek 

a má pravomoc kontroly nad rozpočtem každé operace. Podle některých českých diplomatů je EBOP 

„utopie, i když menší než politická unie“. 
41

 Co se týče energie a klimatu, Francie chtěla vyjednat ambiciózní balík opatření včetně specifických 

opatření pro každý členský stát (tato opatření spočívala ve snížení emisí CO2 o 20 %, zvýšení energetické 

efektivity o 20 % a v 20% využití obnovitelných zdrojů do roku 2020). Francie měla v úmyslu prosadit 

pakt o imigraci a azylové politice pro harmonizaci azylových politik, zavedení důsledné hraniční kontroly 

a zabránit masivním regulacím. 

V otázce zemědělství se prezident vzhledem ke konfliktu s Mendelsonem a k odporu některých členských 

zemí o ambiciózní reformu nepokoušel; v oblasti EBOP chtěla Francie prosadit vznik sil rychlého 

nasazení a posílení schopnosti zvládání krizí. Vznik Unie pro Středozemí podepsalo 13. července 2008 

v Paříži 42 hlav států (ceremonie se čeští představitelé neúčastnili). Projekt vyvolal vehementní reakci 

zejména v  ěmecku, které bylo z tohoto projektu „vyšachováno“, ale i z řad ostatních členských států 

(např. Španělska) se ozývaly kritiky a obavy, že Unie pro Středomoří jednak obchází Barcelonský proces 

z roku 1995, je odstavným pruhem pro Turecko a kromě toho se Francie snaží vnutit svou vedoucí pozici 

ve Středozemí. Evropská komise pak bránila svůj program partnerství EUROMED. Do médií také unikla 

zpráva o rozhovoru Sarkozyho s Topolánkem, ve kterém se francouzský prezident snažil dát najevo, 

že Unie pro Středomoří je francouzský projekt a Češi by se na oplátku měli starat o východ. 
42

 FOUCHER, Michel,,Jean-Dominique GIUIANI. L´Union européenne face a la guerre russo-

géorgienne. Questions d´ urope. n.108, září 2008. 
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na žebříčku popularity na domácí scéně.
43

 Během následujícího českého předsednictví 

pak Sarkozy Čechy kritizoval za pasivitu vůči hospodářské krizi. Ostatně již předávání 

předsednictví se neobešlo bez nedorozumění. 

 

8.4 České předsednictví: „hrdí Češi v hrdé Evropě“44 

 dyž česká vláda odstartovala kampaň k předsednictví Evropské unii slovy 

„ vropě to osladíme!“, nebylo možné nevidět za tímto „moderním, hravým, 

inovativním, originální stylem“
45

 jeho dvojsmyslnost. Málokdo zapomněl, že již 

od devadesátých let dvacátého století Václav  laus české občany varoval, že se Česká 

republika rozpustí v Evropské unii jako kostka cukru. Málokdo si také nevzpomněl 

na aféry s kvótami cukru během přístupových vyjednávání a na reformu cukerního 

pořádku, kterou noví členové EU téměř neměli šanci ovlivnit.
46

 Pět let po vstupu ČR 

do EU měli Češi možnost stát v jejím čele, a jak se v rozhovorech s francouzským 

prezidentem Mirek Topolánek snažil zdůraznit, Češi měli jasný zájem o „plnohodnotné 

předsednictví“.
47

 Plnohodnotným předsednictvím narážel zřejmě na to, že v případě, 

že by Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, Česká republika by jako předsedající 

země nebyla v plné míře zástupcem EU navenek.
48

 Stejně tak ale mohl narážet 

na možnost plnohodnotně se vyjadřovat k budoucnosti EU, jako například k rozšíření 

o nové kandidátské země – v tomto případě západního Balkánu – jejichž členství 

podporovala ČR i proto, že je to „oblíbená destinace dovolené“.
49

 Podle jednoho 

z diplomatů českého ministerstva zahraničí to také odráželo reakci na slovinské 

předsednictví: „Slovinské předsednictví bylo doslova děláno z Paříže. Opravdu si tam 
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 BRÜSTLOVÁ, Markéta. Dopad krize na Francii a francouzské předsednictví v G20. In: WEISS, 

Tomáš a  ryštof  OZÁ . Krize a její dopady na vládnutí v euroatlantickém prostoru. Vyjde v r. 2012. 
44

 Náš evropský program: hrdí Češi v čele hrdé unie, Mirek TOPOLÁ E ,  ospodářské noviny, 30. 

ledna 2009.  
45

 Viz  omunikační strategii českého předsednictví. 
46

 Viz Reform of the sugar sector. Česká politika v  vropské unii: evropský integrační proces a zájmy 

České republiky. 1. vyd. Eds. Vít DOČ AL. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický 

ústav, 2006, 216 s. Sborníky (Mezinárodní politologický ústav), sv. č. 29. Str. 23.  
47

 Říjen 2007 Měsíčník Zahraniční politika. 
48

 Právě Česká republika a konkrétně ODS měla s ratifikací největší problémy. Z poslanců ODS hlasovalo 

33 pro, 37 proti a 9 se zdrželo při hlasování v Poslanecké sněmovně.  SČM byla proti. Senátoři 

především z ODS podali žádost o přezkoumání k Ústavnímu soudu, kde vystoupil i prezident Klaus. 

Lisabonská smlouva podle něj byla v rozporu s českou ústavou. Verdikt Ústavního soudu byl 

jednomyslný, Lisabonská smlouva není v rozporu s českým ústavním pořádkem. Lisabonskou smlouvu 

přezkoumávala také francouzská ústavní rada. 
49

 Speech by Alexandr VONDRA, Deputy Prime Minister for European Affairs of the Czech Republic 

on the Conference: Perspectives on the Western Balkans Expectations of the Czech EU Council 

Presidency 2009, organised by ANO pro Evropu.  
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nechávali psát instrukce, protože na to neměli lidi“.
50

 Sebevědomý postoj 

plnohodnotného člena EU je také jedním z faktorů, které působily na změnu diskurzu 

a vnímání Francie jako evropského nejen hráče, ale spoluhráče a v řadě ohledů 

protihráče. 

 

 lavní slovo během českého předsednictví měla vláda, konkrétně premiér Mirek 

Topolánek a místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra, který měl 

pod svou autoritou zreformovaný úřad pro informování veřejnosti o evropských 

záležitostech. Jednalo se o Úřad místopředsedy vlády pro evropské záležitosti, 

který fungoval jako plnohodnotné ministerstvo, ačkoliv byl v obsahové části zcela 

závislý na Ministerstvu zahraničních věcí.
51

  romě Topolánka a Vondry sehráli 

důležitou roli Ministerstvo zahraničí a ministr  arel Schwarzenberg (nominován za 

Stranu zelených) a velvyslankyně při EU Milena Vicenová, která vystřídala v lednu 

roku 2008 Jana  ohouta. Ten se po pádu vlády stal ministrem zahraničí v úřednické 

vládě Jana Fischera. V neposlední řadě sehrál důležitou roli prezident republiky Václav 

 laus, který má vliv na veřejné mínění a byl stejně hojně medializován především 

v souvislosti se svým postojem k Lisabonské smlouvě.
52

 

 

 lavní priority českého předsednictví EU spočívaly ve zlepšení fungování 

jednotného trhu a prosazování čtyř základních svobod vnitřního trhu (svobody pohybu 

lidí, zboží, kapitálu, služeb), což souviselo také s přehodnocením přechodných opatření 

starými členskými zeměmi v květnu roku 2009.
53

 Dále šlo o energetickou bezpečnost 

a východní rozšíření. Mezi prioritami byla také tradiční témata, jako jsou lidská práva 

a hodnoty demokracie.
54

 Dalším těžištěm bylo posílení konkurenceschopnosti 

v neoliberálním smyslu: „V tomto půlroce jsme to my, kteří máme možnost přispět 

k tomu, aby Unie lépe plnila přání a zájmy občanů členských zemí. Aby pojmy jako 

svoboda a solidarita nezůstaly jen na papíře (…). Chceme-li posílit legitimitu Unie, 
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 Rozhovor č. 3 se zástupcem Ministerstva zahraničních věcí ČR (anonymní rozhovor), 13. 12. 2011, 

Praha. 
51

 Idem. 
52

 Podle europoslance Jana ZAHRADILA: „Pan prezident si ve své funkci může dopřát luxus formulovat 

názory ostře. ODS, zatížena vládní zodpovědností a v koalici se dvěma malými profederalistickými 

stranami a navíc v dnešním evropském kontextu, si to dovolit nemůže. My musíme hrany trochu 

obrušovat, i když mnohým z nás u toho skřípou zuby.“ MF Dnes 15. 12. 2007. 
53

   1. červenci 2008 se francouzský pracovní trh zcela otevřel pro české občany. 
54

 Ministr zahraničí Schwarzenberg se snažil tento přístup prosazovat, např. v dubnu roku 2008 

se při setkání s Bernardem  ouchnerem Paříži vyslovil pro bojkot letních olympijských her v Pekingu 

a pro přijetí tibetského duchovního Dalajlamy Evropskou unií na nejvyšší úrovni. 
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musíme začít od jejích hospodářských výsledků.  vropané cítí zpomalení  vropy 

ve svých peněženkách.“
55

  

 

Ani českému předsednictví se však nevyhnuly neočekávané mezinárodní krize, 

a nutno konstatovat, že v těch dvou největších si české předsednictví vysloužilo kladné 

hodnocení partnerů v EU. Podle představitele českého ministerstva zahraničí, který nám 

poskytl rozhovor, právě toto kladné hodnocení Sarkozy špatně snášel. Hned v prvních 

dnech muselo předsednictví reagovat na eskalaci izraelsko-palestinského konfliktu 

(izraelskou ofenzivu zvanou Tekuté olovo v pásmu Gazy). Paralelně s cestou ministrů 

zahraničí trojky a vysokého představitele EU Javiera Solany do  áhiry, Ramallahu 

a Ammanu za účelem vyjednání příměří však podnikl cestu na Blízký východ, včetně 

Sýrie a Libanonu, také  icolas Sarkozy.  ehledě na nejednotný postoj EU způsobený 

francouzským prezidentem, dopustila se i Česká republika několika dalších faux pas 

v této záležitosti, jako když mluvčí premiéra Jiří Potužník prohlásil, že izraelská 

ofenziva je obranná akce.
56

  icméně se to podařilo částečně napravit cestou trojky 

s ministrem zahraničí ČR v čele do Gazy, kde si Karel Schwarzenberg vydobyl dodnes 

trvající respekt. 

 

Další velkou zkouškou pro české předsednictví byla plynová krize kvůli sporu 

Ruska s Ukrajinou o platby za dodávky plynu, která postihla podstatnou část Evropy. 

Českému předsednictví, reprezentovanému zejména premiérem Topolánkem, se však 

podařilo ve spolupráci s Evropskou komisí zprostředkovat jednání mezi Ruskem 

a Ukrajinou, a dosáhnout tak brzkého obnovení dodávek plynu do Evropy. Paradoxně 

však tou největší krizí českého předsednictví byla krize vnitropolitická, která pro mnohé 

překvapivě vyústila v pád vlády v polovině předsednictví
57

 a ve jmenování úřednického 

kabinetu Jana Fischera, jenž dovedl předsednictví do konce. Ministrem zahraničních 

věcí se poté stal dosavadní náměstek Jan  ohout a ministrem pro evropské záležitosti 

se stal tehdejší velvyslanec při  ATO a současný (2012) český eurokomisař 
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 Projev Alexandra Vondry, místopředsedy vlády pro evropské záležitosti, na akci Den Evropy, který se 

konal 3. června 2008 na VŠMVV v Praze. 
56

 „České předsednictví  vropské unii zatím čeká na definitivní potvrzení informací o operacích 

izraelských pozemních sil v palestinském pásmu Gazy. Potvrdí-li se, pak je ale Praha bude v rámci 

kontextu posledních dní vnímat jako defenzivní, nikoli ofenzivní politiku,“ prohlásil Potužník podle ČT . 

Dále také analýza Lukáše PACHTY. Sinusoidal Czech Presidency – Underestimated, Successful …and 

Paralysed. Europeum, listopad 2009. 
57

 Francouzský tisk dával chybně do souvislosti pád vlády s ekonomickou krizí. M.  VAŠOVÁ. Obraz 

českého předsednictví  vropské unie v zahraničním tisku. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních 

studií,  atedra mediálních studií a žurnalistiky, Brno: 2010, s. 71. 
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Štefan Füle. Štefan Füle hodnotil navzdory nelehkým okolnostem předsednictví 

pozitivně: „Přebírali jsme štafetu po velmi svébytném francouzském předsednictví 

pod taktovkou prezidenta Sarkozyho a v době, kdy již  U bojovala s nejhorší 

ekonomickou krizí své historie a nad jejím dalším směřováním visel velký otazník 

v podobě osudu Lisabonské smlouvy.“ Podle něj kromě toho některé české postoje 

úplně nezapadaly do unijního mainstreamu.
58

 

 

„ sme enfant terrible  U,“ sdělil nám v rozhovoru jeden český diplomat.
59

 

Podle premiéra Mirka Topolánka byl však přístup, podle kterého nepřijímáme EU 

nekriticky, právě tím, co nás podle něj s Francouzi spojuje: „Francouzi a Češi patří 

k národům, které velice silně reprezentují základní evropskou hodnotu, jíž je svoboda. 

Z obou zemí vzešly v minulosti podněty, které ovlivnily a formovaly další vývoj 

kontinentu i světové dějiny. Reformace a osvícenství, dvě tradice, jedna spojnice, jeden 

základní postulát: žádná hierarchie, žádná autorita, žádný systém nejsou tak pevné 

a věčné, aby si nezasloužily kritiku a pochybnosti.“
60

 Pokud však je společnou hodnotou 

svoboda, je pojetí vztahu státu ke svobodě jedince v případě Topolánkovy strany ODS 

odlišné a Francie je vnímána příliš etatisticky a antiamerikanisticky. 

 

8.5 Bilaterální vztahy během předsednictví 

8.5.1 Strategické partnerství jako bilaterální aspekt 

Před převzetím předsednictví daly jak česká, tak francouzská strana najevo, 

že mají zájem na posílení dvoustranných vztahů. V případě České republiky 

šlo o přehodnocení dosavadní diverzifikace zahraničních partnerů a uznání role, kterou 

Francie hraje v rámci EU. „ e bohužel fakt, že od roku  99  se poněkud zanedbávaly 

vztahy s Francií. Byli jsme orientováni především na Spojené státy a Británii, případně 

na Německo. Francii jsme zanedbávali. K tomu přispěly různé okolnosti, například 

slabší francouzské vlády v posledních letech Chirakova prezidentství. Za první 

republiky jsme se orientovali především a příliš na Francii, a v posledních sedmnácti 

letech jsme se zase na Francii orientovali málo. Na našem ministerstvu je příliš málo 
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 Projev Š. Füleho na 7. mezinárodní konferenci Corporate Governance „Předsednictví ČR v EU a jeho 

význam“, Praha 23. 10. 2009, zdroj: http://mzv.cz. 
59

 Rozhovor č. 1. se zástupcem Ministerstva zahraničních věcí (anonymní rozhovor). 2. 2. 2011, Praha. 
60

 Projev premiéra Mirka Topolánka při příležitosti francouzského státního svátku 14. 7. 2008, zdroj: 

http://vlada.cz. 
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diplomatů, kteří umí francouzsky, a podobně. Tudíž jsem velice šťastný, že jsme přišli 

na to, že Francie je veledůležitá evropská země, která poskytuje veliké možnosti, 

a v osobě prezidenta Sarkozyho se objevil opravdu zajímavý politik, který je očividně 

odhodlán probudit Francii z jejího poklidného spánku.“
61

 Pro novou českou vládu šlo 

také o upevnění jejího vlastního postavení, vždyť od roku 1998 do roku 2006 stáli v čele 

vlád sociální demokraté, kteří si navíc s francouzskými představiteli dobře rozuměli, 

a tedy pro ně změna – jak v Čechách, tak ve Francii – byla nutně vítaná. 

 

V případě Francie šlo zase o napravení škod, které způsobila irácká krize 

(a podle  icolase Sarkozyho politika jeho předchůdce) v celém regionu. Z toho důvodu 

také nabídl francouzský prezident České republice uzavření strategického partnerství – 

politického, ekonomického, vojenského
62

 a kulturně-vzdělávacího.
63

 Je nutno zdůraznit, 

že Sarkozyho cesta do Prahy, během které smlouvu s Mirkem Topolánkem podepsal, 

byla první bilaterální návštěvou francouzského prezidenta od roku 1997.
64

 Jeho cestu 

předznamenala návštěva Bernarda  ouchnera na konci května roku 2008, který svůj 

emotivní projev zakončil obligátním Vive l´amitié franco-tchèque! (Ať žije česko-

francouzské přátelství!)
65

, čímž jeho návštěva dodala intimnější charakter česko-

francouzským vztahům nad rámec strategického partnerství.  ouchner připomněl 

staleté přátelství mezi oběma národy, první republiku, pražské jaro,  underův odcizený 

Západ a moc bezmocných či snídani s Mitterrandem (Kouchner je socialista, jak jsme 

již psali). Dále zdůraznil, že přijel do Prahy naslouchat myšlenkám o demokracii 

a lidských právech, oblasti, ve které má Česká republika Evropě co říct. Vyslovil také 

přání, které po něm zopakoval při podpisu smlouvy i  icolas Sarkozy, a sice navázat 

s Českou republikou nový vztah uvnitř Evropské unie, pevnější než dřív, a rozptýlit 

všechna minulá nedorozumění. Distancoval se tak zřetelně od dědictví, které zanechal 

bývalý prezident Chirac (což je v jeho případě pochopitelné).
66

 Na druhou stranu 

ale Nicolas Sarkozy, pomineme-li jeho maďarské kořeny, nikdy zájem o střední Evropu 
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jako takovou neprojevoval a tento obrat byl čistě pragmatický, v případě Prahy spojený 

s budoucím předsednictvím.  ová nedorozumění na sebe ostatně nenechala dlouho 

čekat. 

 

Smlouva předpokládala mimo jiné uspořádání Česko-francouzského 

ekonomického roku během obou předsednictví, dále spolupráci v energetice, vzdělání, 

vědě, výzkumu a kultuře.  icméně, jak nám sdělil Jan Czerný: „Na obou stranách 

se především hledají taktická spojenectví za  čelem dosažení určitého krátkodobého 

cíle. Když francouzský ministr potřebuje, sedne na letadlo a hned přiletí do Prahy. 

Uzavřeli jsme sice ‚strategické partnerství‘, to ale Francie uzavřela i s mnoha dalšími 

zeměmi, což jeho význam snižuje. I tak se ho snažíme využít na obou stranách 

ke smysluplným aktivitám v některých významných odvětvích. Nemyslím, že by Francie 

měla dnes nějakou specifickou strategii vůči České republice, kromě jediného bodu, 

a tím je v současné době dostavba Temelína a osud jaderné energie v  vropě.“
67

 

A jiný český diplomat z Černínského paláce dodává: „Podepsali jsme teď už druhý 

akční plán (v únoru roku 2011 jej podepsal premiér Petr  ečas a premiér Francois 

Fillon, pozn. aut.). Ten první byl spíš rétorika, vyjádření dobré vůle, ale ne vlivem 

strategické politiky.“
68

 

 

8.5.2 Ekonomický aspekt 

Také v oblasti ekonomické mělo předsednictví vdechnout novou dynamiku 

bilaterálním vztahům.
69

 Česko-francouzský ekonomický rok se uskutečnil 

od 1. července 2008 do 30. června 2009. V rámci ekonomického roku bylo uspořádáno 

mnoho akcí za účelem oživení obchodní a hospodářské spolupráce, prezentace, setkání 

expertů, česko-francouzské technologické fórum, výměny a pracovní stáže. Spadaly 

sem např. také oslavy francouzského státního svátku, které provázel Francouzský trh 

na  ampě.
70

 Ovšem na úspěchu Česko-francouzského ekonomického roku se podepsala 

celosvětová ekonomická krize, jejíž dopad se projevil ve vzájemných obchodních 

vztazích s Francií, a jak ukazují výsledky zahraničního obchodu za rok 2009, 
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obrat vzájemného obchodu (v EUR) dosáhl pouze 85 % v meziročním srovnání, 

přičemž vývoz klesl o 9,4 %, a dovoz dokonce o 21,96 %.
71

 Stejně tak je nutno uvést 

humornou epizodu, která svého času vyprovokovala české politické elity, a to když 

francouzský prezident v únoru roku 2009 v souvislosti se světovou ekonomickou krizí 

navrhl, aby byla protekcionisticky stažena výroba francouzských aut z Čech.
72

 

 

8.5.3 Kulturní aspekt 

Další náplní strategického partnerství bylo posílení kulturní spolupráce, 

kde tradičně mezi oběma zeměmi panovala vzájemná fascinace. Podle slov 

francouzského velvyslance Charlese Friese, který v Praze zahajoval v rámci 

předsednictví Francouzskou kulturní sezónu, bylo zřejmé, že předsednictví posílí 

bilaterální kulturní vztahy.  ulturní sezóna trvala až do poloviny ledna roku 2009, 

kdy byla ukončena představením Comédie francaise ve Stavovském divadle. Měla za cíl 

představit Francii v České republice prostřednictvím bohatého kulturního programu, 

ale řada českých institucí vyjádřila zájem aktivně se na projektu podílet, a šlo tak spíše 

o sezónu česko-francouzskou.
73

 Prvním společným počinem se stalo 26. a 27. května 

2008 kolokvium na téma předsednictví a budoucnosti evropské integrace s názvem 

Evropské vize, kterého se účastnili významní politici i intelektuálové z obou zemí
74

, 

včetně hlavních aktérů předsednictví, mj. Alexandr Vondra, Bernard Kouchner, Karel 

Schwarzenberg a Jean-Pierre Jouyet. Témata pojímala nejen společné politiky EU, 

ale obecně také zamyšlení nad evropskými hodnotami a budoucností evropského 

projektu.  a konferenci vystoupil i bývalý prezident Václav  avel. Účastníci se shodli, 

že od prvního česko-francouzského dialogu o budoucnosti Evropy, který byl 
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spolupořádán francouzským institutem Cefres v roce 1997, prošla EU velkými změnami 

(Amsterodamská,  icejská a Lisabonská smlouva a také dosud největší vlna rozšíření). 

Rovněž Česká republika prošla europeizací a její politicko-administrativní elity získaly 

praktickou zkušenost s unijním vyjednáváním. Přestože se s nástupem  icolase 

Sarkozyho může zdát, že došlo v tomto směru k posunu v otázkách bezpečnosti 

a transatlantických vztahů, přetrvaly stejné hlavní oblasti, kde panují rozdílné názory, 

zejména vztah mezi prohloubením integrace a rozšířením a otázka evropského 

sociálního modelu. Zajímavé také je, že v roce 1997 psal Jacques Rupnik 

ve své předmluvě ke sborníku konference „Evropa z různých úhlů pohledu“ o tom, 

že euroskeptické postoje ohledně evropské integrace jsou v České republice 

překonané.
75

 Mezitím se prezidentem ČR stal Václav  laus a fenoménem 

euroskepticismu se začali od konce devadesátých let zabývat politologové; referenda 

ve Francii a v  izozemí pak projev sílícího euroskepticismu v Evropě jen potvrdila. 

 

Český premiér Mirek Topolánek, který se kolokvia neúčastnil, nenechával 

nikoho na pochybách, že jeho vize se od té francouzské velmi liší.  apříklad 

po rozhovoru se svým protějškem Francoisem Fillonem na podzim 2007 prohlásil, 

že „nemáme odlišný cíl, jen odlišné názory na cestu k němu. Český pohled 

na budoucnost Unie je spíše liberálnější a francouzský zase daleko konzervativnější“.
76

 

K možnosti dialogu dodal, že „největší problém  vropské unie je totální absence 

diskuze o její budoucnosti a démonizování odlišných názorů na ni.“
77

 V několika 

rozhovorech také  arel Schwarzenberg shrnul lapidárně svůj pohled takto: „Když jsem 

velmi jizlivý, říkám vždy: Problém  U je duch francouzského centralismu, 

realizovaného s německou důkladností. Obojí dohromady je trochu příliš.“
78

 

 

Strategické partnerství se také zaměřilo na prosazování kulturní a jazykové 

rozmanitosti. Výrazem uvědomění si významu Francie byla proto také okázalá podpora 

výuky francouzštiny, která probíhala již několik let za přispění francouzského 

velvyslanectví v Praze a Mezinárodní organizace Frankofonie. O okázalosti 

                                                 
75

 Regards communs sur l'Europe. Editor Jacques RUPNIK. Prague: Centre Français de Recherche 

en Sciences Sociales, 1998, s. 12. 
76

 Zahraniční politika České republiky. 2007-10, Data. s. 16. ISSN 1210-5619. 

http://www.mzv.cz/public/1a/6a/b7/73496_491972_Data_mesicniku_ZP2007_10.pdf.  
77

 Idem. 
78

 Zahraniční politika České republiky . 05-2007. Dokumenty. S. 51. ISSN 1210-5600, 

http://www.mzv.cz/public/b3/76/86/73326_492040_Dokumenty_mesicniku_ZP2007_05.pdf.  



   192 

jejich činnosti svědčí, že v listopadu roku 2007 Alexandr Vondra sám osobně předával 

diplomy absolventům francouzských jazykových zkoušek z řad státních úředníků. 

K signálu dobré vůle ke zlepšení vztahů s Francií se současně připojily pragmatické 

úvahy o potřebě znalosti francouzštiny během českého předsednictví, jako jednoho 

z pracovních jazyků EU.  a místě je úvaha, zda se takovouto pragmatickou podporou 

frankofonie českých státních úředníků podpořilo také jejich frankofilství. Málokdo 

z těch, se kterými jsme v rámci tohoto výzkumu hovořili, se považuje za frankofila, 

byť velká většina dodává: „Francii mám rád/a“, „Mám rád/a francouzské víno, 

francouzskou kulturu, francouzskou kuchyni atd.“ Zdá se, že na rozdíl od poznávání 

Francie skrze její kulturu a jazyk její poznávání skrze politiku a diplomacii a skrze 

konkrétní zkušenost, v tomto případě spolupráci v EU, k okouzlení Francií nevedlo.
79

 

„Na ministerstvu zahraničí někdy pozoruji určitou míru nedůvěry vůči Francii 

a francouzské politice. Ta nedůvěra může mít různé příčiny, jedním z negativních 

faktorů je poměrně velké množství názorových střetů.“
80

 

 

V politické deklaraci strategického partnerství se hovoří o spojení obou zemí 

dávnými historickými pouty a vytvoření podmínek pro úspěšný průběh po sobě 

jdoucích předsednictví v Radě EU. V rovině administrativy se oběma stranám podařilo 

tyto podmínky zajistit, avšak na politické úrovni byly průběh českého předsednictví 

a zejména období jeho předávání poznamenány atmosférou nedůvěry a slovních 

přestřelek.
81

 Jeden ze zástupců Ministerstva zahraničních věcí nám k tomu řekl: 

„Zásadní problém vztahů bylo období předání předsednictví. Tím hlavním důvodem 

bylo to, že Sarkozy v roli předsedy  vropské unie výrazně vyrostl ve světového politika, 

a pak se mu nechtělo tu roli opouštět. Navíc mu k tomu příhodně posloužila Gaza, 

kde Francie byla na Blízkém východě tradičně silná a Čechům nevěřila. 

Tomu napomohl kiks Potužníka a nepomohla ani  spěšná mise knížete se Solanou. 

Tak se to táhlo až do plynové krize, kdy to ustalo. Pak si ale na nás smlsnul, když padla 

vláda.“
82

 Jak už bylo řečeno, ve Francii panovaly názory, že Česká republika nezvládne 
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předsednictví a měla by část svých pravomocí postoupit Francii, a o těchto obavách 

referovala česká média.
83

 

Odkaz na ono „historické pouto“, které má symbolizovat pozitivní hodnotu, 

zůstává v politickém diskurzu o předsednictví vágní, funguje jako komunikační rituál. 

Toto historické pouto však zůstává stále silné díky kolektivní paměti a právě 

ta je pro bilaterální vztahy nezbytná, třebaže plní různé funkce podle potřeby. 

 

8.6 Kolektivní paměť 

 istoricky první české předsednictví EU a přípravy na něj se odehrávaly v době 

bohaté na významná výročí – zejména pro Čechy a Moravu ta fatální, osmičková. 

Z dlouhé řady akcí připomeneme jen ty nejzásadnější. V lednu roku 2007 uplynulo 

třicet let od Charty 77, v roce 2009 dvacet let od sametové revoluce.   dvacátému 

výročí, ale také v rámci předsednictví, uspořádalo aktivní České centrum v Paříži, 

v jehož čele stojí od roku 2008 Martin Bonhard, pod záštitou Václava  avla celoroční 

festival „Apres 89“. V rámci festivalu se konala řada výstav, koncertů, projekcí filmů, 

debat a divadelních představení (např.  avlova Audience).  avel také v říjnu roku 2009 

slavnostně obdržel doktorát honoris causa na Pařížském institutu politických věd 

Sciences Po. Je ale nutné dodat, že ve Francii bylo dvacáté výročí sametové revoluce 

vnímáno především jako výročí pádu berlínské zdi a pádu sovětského bloku jako celku. 

Česká republika a Francie si také v prosinci roku 2008 připomněly dvacáté výročí 

Mitterrandovy snídaně s disidenty. V roce 2007 tomu také bylo devadesát let, 

co se narodil Pavel Tigrid. V dubnu téhož roku byla na podnět Petra Janyšky, bývalého 

velvyslance ve Francii a velvyslance při U ESCO, slavnostně odhalena pamětní deska 

časopisu Svědectví v Rue des Croix des petits champs. Odhalení se uskutečnilo 

za přítomnosti Václava  avla, Alexandra Vondry a pařížského primátora Bertranda 

Delanoe a dalších. V říjnu téhož roku byla Tigridovi odhalena pamětní deska v ulici 

U Starého hřbitova v Praze. Česko-francouzskou událostí byla ale ta pařížská, 

ne ta pražská. 

 

V lednu roku 2007 uspořádal Jacques Rupnik a Středisko pro mezinárodní studia 

a výzkum (Institut politických věd Sciences Po /CERI) konferenci Charta 77 
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a její poselství pro dnešek, a připomněl tak vznik Charty před třiceti lety. České 

centrum uspořádalo týž den debatu na téma Charty. Setkání tak nemělo za cíl 

jen připomenutí evropského rozměru Charty a jejího dědictví, ale bylo snahou o impulz 

k (téměř neexistující) politické a intelektuální debatě mezi Francií a Českou republikou 

a obecně v Evropě. Podle Rupnika to souvisí s úpadkem role intelektuálů 

jak na východě, tak na západě kontinentu, a s tím, že se Evropa integruje skrze trh 

a společné instituce, turismus nebo zábavní průmysl, ale chybí jí společně sdílený 

veřejný prostor.
84

 A dodává, že rozšířením EU byl novými členy přejat acquis 

communautaire, aniž by staré země od těch nových přejaly zase jejich zkušenosti.
85

 

Jako by říkal, že Evropa se nedá zredukovat jen na myšlenky otců-zakladatelů 

Evropského společenství, jehož 50. výročí rovněž připadlo na rok 2007, ale že Evropa 

a její samotná idea překonání rozdělení zahrnuje myšlenky, ke kterým přispěl celý 

kontinent. Vzpomínka na Chartu 77 také v neposlední řadě připomněla solidaritu mnoha 

Francouzů, kteří pomáhali českým disidentům a exulantům. Připomněla důležitost 

lidských práv a boje proti totalitním režimům. K výročí Charty byla uspořádána dlouhá 

řada vzpomínkových večerů a diskuzí, také v Rennes a Dijonu; zakončila je mše, která 

byla celebrována Václavem Malým, jedním z účastníků Mitterrandovy snídaně.
86

 

 

Dvacáté výročí a vzpomínkové akce na Mitterrandovu snídani s disidenty 

z prosince roku 1988 byly spojeny s bojem za lidská práva. V říjnu roku 2008 přijela 

francouzská státní tajemnice pro zahraniční záležitosti a lidská práva senegalského 

původu Rama Yade
87

 zúčastnit se konference Forum 2000. „Nabídla jsem prezidentu 

Havlovi, abychom si připomněli zde v Praze dvacet let poté, ale s dalšími disidenty (…) 

protože nechceme zůstat jen u vzpomínek, přišli také osobnosti z Kuby, Barmy, 

Běloruska (…).  e třeba těmto lidem pomoci na cestě k demokracii. A nejlepším 

symbolem je udělat to tady v Praze, dvacet let po francouzské snídani.“
88

 

 romě posunu směrem k budoucnosti a také směrem k využití odkazu Mitterrandovy 

snídaně k prosazování demokracie a lidských práv ve světě (kde ostatně, jak už bylo 

řečeno, má česká zahraniční politika velký potenciál), který tato slova naznačují, 

lze pozorovat další fenomén. Tím je posouvání bilaterální diplomacie na úroveň 

                                                 
84

 RUP I , Jacques. L´héritage de la Charte 77, de la dissidence a la naissance d´un espace public 

européen. La Nouvelle alternative. Vol 22, No 72–73, mars–juin 2007, s. 3–13, s. 13. 
85

 RUPNIK, Jacques, ref 85. 
86

 Mše se zúčastnil i Jacques Delors. 
87

 Což měl být další příklad Sarkozyho politiky otevřenosti. 
88

 Un petit-déjeuner historique, 9. 12. 2008. Zdroj: http://radio.cz. 



   195 

multilaterální. Dvoustranné vztahy se tak soustředí na propagaci kultury a částečně 

ekonomické vztahy, které však probíhají mimo možnosti diplomatické struktury. 

Potenciál pro bilaterální spolupráci nabízí rozvoj regionální spolupráce. 

 

Z bohatého programu akcí a konferencí, které v rámci celoročního Festivalu 

osmiček pořádala v roce 2008 česká ambasáda a České centrum v Paříži, zmíníme tu, 

která nás opět zavede na začátek našich úvah o budování obdivu k Francii. V dubnu 

roku 2008 zahájil předseda Senátu Přemysl Sobotka v Paříži výstavu o vztazích 

Československa a Francie, nazvanou „Francie a Československo 1914–1945, 

léta nadějí, zmaru a bojů na společných frontách“. Výstava byla věnována zejména 

vojenským vztahům obou zemí od začátku první do konce druhé světové války. Jedním 

z vystavovaných exponátů byl dopis, kterým francouzské ministerstvo zahraničí 

29. června 1918 uznávalo Československou národní radu a právo Čechů a Slováků 

na samostatnost. Výstava dokumentovala činnost  árodní rady ve Francii a působení 

československých legií na francouzském území, včetně městečka Darney, kde Spojenci 

slavnostně deklarovali závazek uznat budoucí Československo jako samostatný stát 

a kde složila přísahu samostatná Československá armáda tvořená příslušníky 

československých legií.
89

 

 

Devadesát let poté, 30. června 2008, děkoval ve svém projevu v Darney premiér 

Mirek Topolánek Francii „za její spojenectví před devadesáti lety i dnes“. Zdůraznil: 

„ sme tu proto, abychom si připomněli, že hodnoty, na kterých tehdy vzniklo 

Československo, vedly i k založení Společenství uhlí a oceli, dnešní  vropské unie. 

Je symbolické, že právě po Francii bude Česká republika přebírat předsednictví 

 vropské unie. Tak jako legionáři zástavu z rukou prezidenta Poincaré.“
90

 Zamyslíme-

li se nad Topolánkovými slovy a historickými souvislostmi, které jsme zmínili 

v historické kapitole, je zde jistá paralela. Jak předání zástavy legionářům z rukou 

francouzského prezidenta, tak předání předsednictví v Evropské unii vyjadřují 

reciprocitu a (zdánlivé) ukončení asymetrie česko-francouzských vztahů.  a druhou 
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stranu se však v prvním případě jednalo o to, vybudovat novou Evropu, a česko-

francouzské vztahy byly součástí této perspektivy. V případě druhém je Evropa 

(Evropská unie) již vybudována a česko-francouzské vztahy v ní jsou téměř 

technokratické povahy. A to nedává příliš mnoho prostoru emocím a okouzlení Francií. 

 

*** 

 



 197 

Závěr 
Práce si klade za cíl zpracovat vývoj česko-francouzských vztahů po roce 1989 

v kontextu evropské integrace a ukázat vzájemnou provázanost bilaterálních vztahů 

se vztahy na unijní úrovni. Analýza oficiálního zahraničněpolitického diskurzu sleduje 

vývoj postojů a idejí českých politických představitelů k Francii a k Evropské unii. 

Základní výzkumná otázka zní, jaký je dopad europeizace na bilaterální vztahy 

mezi Francií a Českou republikou coby dvěma členskými státy EU a jaký dopad mají 

bilaterální vztahy na vztahy na úrovni unijní. V závěru nejdříve shrneme hlavní 

poznatky obou částí a odpovědi na dané otázky a položíme otázky nové, k nimž nás 

disertační práce dovedla a které mohou tvořit budoucí vědecký záměr, jímž by bylo 

dobré předkládanou studii prohloubit a její závěry dále potvrdit.   

 

Po úvodní teoretické kapitole věnované konceptu europeizace a diskurzivnímu 

institucionalismu jsme v první části práce nejprve zasadili česko-francouzské vztahy 

do historického kontextu před rokem 1989, kdy byly založeny na negativním vymezení 

vůči Německu a kulturní a intelektuální spřízněnosti. Historický exkurz se soustředil 

na klíčové události a osobnosti, které je formovaly, a poukázal na jejich intenzitu 

spojenou s identifikací Francie se Západem a s Evropou a na frankofilství, jež splňovalo 

několik funkcí včetně funkce identitární a státotvorné. Na následujícím období 

komunistického režimu, kdy došlo k částečnému přerušení vzájemných vazeb, 

jsme sledovali oficiální a neoficiální česko-francouzské diskurzy. Oficiální vztahy 

se omezily na kulturní a jazykovou spolupráci a Francie se stala zároveň důležitou 

referencí intelektuálů z řad disentu a exilu, jak v oblasti kulturní, tak v oblasti lidských 

práv. Vztahy mezi francouzskými a československými intelektuály spočívaly 

také z velké části v dialogu mezi Východem a Západem o evropských hodnotách 

a sjednocení Evropy. Po pádu železné opony a v období formování prvních 

demokratických vlád došlo k oživení intelektuálního dialogu a kulturních vztahů. Přesto 

však období, které bezprostředně následovalo po přechodu k demokracii, bylo 

poznamenáno, jak jsme již zdůraznili, nedorozuměními, a to jak v diplomatické rovině, 

tak v rozvinutí dvoustranné ekonomické spolupráce. A tak jako nebyly příliš úspěšné 

pokusy o francouzské investice v ekonomické rovině ani v rovině evropské, kdy ještě 

perspektiva integrace do Evropských společenství/Evropské unie nenabrala konkrétní 

podobu, byly i pokusy o vytvoření společné dynamiky zmeškanými příležitostmi, 
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jak jsme ukázali na příkladech Evropské konfederace a Smlouvy o porozumění 

a přátelství. 

 

V druhé části práce, jejímž chronologickým dělítkem byl proces vstupu 

do Evropské unie, jsme nejen potvrdili, že se česko-francouzské vztahy europeizovaly, 

ale rovněž jsme ukázali, že ačkoliv bilaterální vztahy zůstaly významnou součástí 

zahraniční politiky, s procesem europeizace došlo k jejich strukturálnímu oslabení. 

Třebaže někteří političtí představitelé posílení politických vazeb na Francii – anebo 

naopak na Českou republiku – prosazovali, dynamika vztahů nebyla dostatečně silná, 

aby se projevila na unijní úrovni. Patrná absence klíčových událostí, které by zásadním 

způsobem přispěly k oživení dvoustranných politicko-diplomatických vztahů, 

jen potvrdila skutečnost, že česko-francouzský diskurz fungoval především 

v deklaratorní rovině. Proces vstupu do Evropské unie a postoj Francie k východnímu 

rozšíření provázela četná nedorozumění, přesahující rámec česko-francouzských vztahů, 

neboť, jak jsme demonstrovali v šesté kapitole, Francie chápala země střední Evropy 

(s výjimkou Polska) jako blok malých postkomunistických zemí, jehož zájmy 

se s francouzskými zájmy rozcházejí, což ještě podtrhovalo vzájemnou asymetrii. 

Tuto tendenci jsme zdůraznili také v kapitole o debatě o budoucnosti Evropy, 

kdy Francie možnosti privilegovaného česko-francouzského dialogu nevyužila. 

V debatě, která probíhala souběžně s ukončováním vstupního procesu, se dostaly 

do popředí otázky spojené s identitou a národními zájmy a došlo k polarizaci zájmů 

malých a velkých zemí. Odlišné postoje, zájmy i přístupy k jednotlivým unijním 

i zahraničněpolitickým otázkám přetrvaly i po vstupu České republiky do Evropské 

unie, jak bylo vysvětleno v kapitole osmé věnované předsednictví.  

 

Přínosy a omezení neoinstitucionalistického přístupu 

Teoretická východiska europeizace a diskurzivního institucionalismu 

nám pomohla nejen přiblížit dopad, který měla přístupová jednání a vstup České 

republiky do Evropské unie na bilaterální vztahy, ale také ukázat na vývoji diskurzu 

politických elit o Francii, že frankofilství již neplní žádnou zásadní funkci, jako tomu 

bylo v historii, ani diplomatickou mezi státy, ani intelektuální, a že pozitivní česko-

francouzský diskurz existuje pouze v rovině symbolické, v deklaracích oslavujících 
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minulost. Vývoj diskurzu o pohledu jedné země na druhou pak vypovídá také 

o geostrategické vizi obou států v Evropě a ve světě. 

 

Jakkoliv jsme zdůraznili, že zahraniční politika není veřejnou politikou 

v klasickém slova smyslu a je v tomto ohledu předmětem specifických vědeckých 

analýz, které jsou inspirovány mezinárodními vztahy, může být přesto užitečné zkoumat 

vývoj bilaterálních vztahů z úhlu europeizace, tedy „when Europe hits home“, neboli 

adaptace domácí politiky na Evropu. Tato perspektiva nám umožňuje zdůraznit, 

jak proces integrace vede k rekonfiguraci zahraniční politiky, která nyní už zahrnuje 

kromě potřeby konsolidovat diplomatické pozice založené na klasickém rozdělení 

na přátelské a nepřátelské země také unijní komponent, založený na permanentním 

hledání více či méně stabilních spojenectví, za účelem vytvoření kvalifikované většiny 

v Radě Evropské unie v rámci evropského vládnutí. Tato rekonfigurace mění zásadním 

způsobem paradigma, podle něhož jsou definovány národní zájmy a uspořádány vztahy 

se zahraničím; souběžně se národní diplomatičtí aktéři stávají součástí mnohovrstvého 

systému vládnutí. 

 

Z uvedeného hlediska ilustruje tato práce skrz vývoj bilaterálního diskurzu 

dopad, který má tato rekonfigurace na česko-francouzské vztahy, tedy nejen přebírání 

(„uploading“) podstatné části těchto vztahů směrem nahoru k unijní úrovni v Radě 

a v menší míře i v Evropské komisi, ale také europeizace směrem dolů „top down“, 

skrz příklad využití společných administrativních projektů neboli twinningů. Je však 

zřejmé, že s tímto dvojitým procesem, započatým v období před vstupem do Evropské 

unie, ztratily česko-francouzské vztahy některé elementy, které tvořily jejich 

specifičnost. Neboť česko-francouzské vztahy jsou zcela jistě specifické a vyznačují se 

ve srovnání s ostatními zeměmi, a to např. i s Polskem, tím, že byly v minulosti nejen 

z geopolitického hlediska tak mimořádně silné, ale byly také zásadní pro formování 

české identity a nezávislého státu. Hrály rovněž nezaměnitelnou roli na intelektuální 

úrovni, nezanedbatelnou roli během období socialismu a při znovunavázání přerušeného 

dialogu mezi Východem a Západem. 

 

Práce tak kromě výše uvedených závěrů nabízí podněty k dalšímu zamyšlení 

nad tím, proč česko-francouzské vztahy po roce 1989 nevyústily ve významné oživení. 

Na obou stranách existovaly příležitosti, kdy obě země potvrzovaly vůli k navázání 
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vynikajících vztahů a posílení partnerství, avšak tyto příležitosti nebyly synchronní, 

jak jsme ukázali. Toto obnovení vztahů, jež nevyústilo v jejich kýžené oživení, 

se uskutečňovalo v odrazu/zrcadle europeizace, což práce ukázala v druhé části. 

 

Lze tedy intuitivně vyvodit závěr, že když se bilaterální vztahy europeizují, 

musí nutně docházet k jejich alteraci? Ne vždy. Bilaterální relace mezi členskými 

zeměmi Evropské unie mohou prosperovat, mohou přispívat k přesouvání těžiště 

unijního rozhodování a zájmu pozornosti k určitým tématům – největším příkladem 

je přece německo-francouzský tandem, ale také vztahy německo-polské nebo, v určitých 

oblastech, francouzsko-španělské (vnitřní bezpečnost) či britsko-francouzské (obrana). 

Členské státy mají zájem na bilaterální spolupráci v unijním rámci a dokážou 

dvoustrannou spolupráci využívat. Tato spojenectví se již nevymezují negativně, 

„proti společnému nepříteli“, ale hledáním kvalifikované většiny v Radě, tedy pozitivně, 

což lze opřít o odbornou literaturu o evropské integraci, nejen o europeizaci. Jinými 

slovy, státy prostřednictvím bilaterální diplomacie hledají spojenectví s ostatními 

členskými zeměmi, která jim umožňují získat větší váhu v kolektivním vyjednávání 

na unijní úrovni. I pro tuto změnu paradigmatu z vymezení se vůči nepříteli k hledání 

kvalifikované většiny jsou česko-francouzské vztahy příznačné. 

 

Přesto ale pochopení těchto změn naráží na limity jejich analýzy vycházející 

z europeizace a diskurzivního institucionalismu. Neboť jestliže jedna i druhá z těchto 

perspektiv přikládá důležitý význam logikám aktérů, roli idejí a path dependency 

institucí, nezdají se být samy o sobě schopné dovést nás k jasným závěrům toho, 

z jakých důvodů Francie a Česká republika, navzdory specifičnosti svých vztahů, 

neposílily svoji spolupráci na unijní úrovni. Zde se naopak jeví jako nutné využít 

k ozřejmění těchto důvodů perspektivu klasičtější pro analýzu mezinárodních vztahů, 

inspirovanou realismem, a položit otázku, jaký zájem mají tyto státy na zintenzivnění 

jejich vztahů v rámci Evropské unie, otázku týkající se významu těchto vztahů 

z hlediska vzájemných geopolitických pozic obou zemí a otázku o existenci či absenci 

hry s nulovým součtem mezi oběma stranami. 

 

Změna perspektivy  

V obecnější rovině tedy zůstává otázkou, jaký význam má pro Českou republiku 

hledat spojenectví se zemí, jako je Francie, která se vyznačuje nejen tradičně velmi 
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silnou diplomacií, specifickou kulturní diplomacií, ale také přesvědčením o svém 

univerzálním poslání, čímž se v evropském koncertu zemí rovněž odlišuje od ostatních 

– včetně vymezení vůči Velké Británii – snahou vždy potvrzovat všechny atributy 

suverénní nezávislé mocnosti, jak diplomaticky, tak vojensky. Se zemí, jež má 

v Evropské unii tak odlišné zájmy od země velikosti České republiky, jako je oblast 

společné zemědělské politiky či politiky vnitřního trhu, a která se vyznačuje tak 

odlišnou ekonomickou strukturou, v níž nad malými a středními podniky převažují 

velké ekonomické skupiny, jejichž zájmy francouzský stát hájí. V předchozí kapitole 

jsme ostatně zmínili výrok prezidenta Sarkozyho o protekcionistických návrzích 

na stažení výroby francouzských aut z České republiky v důsledku světové ekonomické 

krize. Tyto strukturální specifičnosti francouzské zahraniční politiky nezabránily tomu, 

aby se ekonomické nebo průmyslové zájmy obou zemí příležitostně neshodly. 

Velká přítomnost francouzských průmyslových skupin a skupin poskytujících služby 

na českém území včetně automobilového průmyslu je toho příkladem. Jaký význam 

má spojenectví se zemí, která tradičně upřednostňuje bilaterální vztahy a i při hledání 

kvalifikované většiny v Radě se opírá především o spojenectví s dalšími velkými státy 

a malým zemím naslouchá jen zřídka?   

 

V tomto kontextu lze interpretovat strategické partnerství, které obě země 

uzavřely v červnu roku 2008, a především v současnosti probíhající prohlubování 

česko-francouzské spolupráce v oblasti jaderné energetiky v rámci dvouletého akčního 

plánu česko-francouzského strategického partnerství (2011–2013). Faktem zůstává, 

že Francie a Česká republika patří k těm evropským zemím, jež jsou nejvíce závislé 

na jaderné energii a které mají v obou případech silnou expertizu v této oblasti, 

a francouzská diplomacie pevně stojí za nabídkou firmy Areva, jež má zájem 

na výstavbě nových jaderných reaktorů v Temelíně. Nezavrhujeme-li analýzu ve smyslu 

rozdílných zájmů, tato epizoda naopak zdůrazňuje příležitostný charakter těchto 

otevřených možností a specifických struktur obou zemí, které závisejí na konkrétním 

úsilí za účelem posílení bilaterální spolupráce v evropském kontextu. 

 

Co se týče takového úsilí ze strany Francie, zdá se, že bylo poznamenáno 

výhradami k procesu znovusjednocení kontinentu po skončení studené války a vůči jeho 

logickému důsledku, tedy východnímu rozšíření Evropské unie. Ačkoliv Francie 

v žádném případě neabdikovala na směr, kterým se evropská integrace vydala, 
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její výhrady byly hluboko zakořeněny v geopolitickém postavení Francie od druhé 

světové války a ve specifických rysech její zahraniční politiky. Z velké části tak byly 

francouzské nároky na suverenitu a velikost („la grandeur“) součástí gaullistického 

odkazu relativní autonomie vůči americké hegemonii v západním bloku, 

který poznamenal zejména vystoupení v letech 1966 až 2009 ze společného vojenského 

velení NATO. Konec studené války však Francii připravil o legitimizující kontext, 

ve kterém byla zakořeněna její samostatná jaderná síla a její specifická diplomacie, 

zejména vůči třetímu světu. Kromě toho se sjednocení kontinentu, které započalo 

znovusjednocením Německa, dotklo jednoho ze základních strategických principů 

francouzské zahraniční politiky a tím byla úzká a vyvážená spolupráce se západním 

Německem, kterou umožňovalo právě rozdělení Německa. Připomeňme ostatně výrok 

de Gaullovi blízkého Françoise Mauriaca, který měl k Německu tak kladný vztah, 

že byl rád, že jsou Německa dvě.  

 

Navzdory historickým specifičnostem, které jsme v této práci uvedli, se česko-

francouzské bilaterální vztahy zdají být příznačné pro proces europeizace, ale také mají 

anekdotický charakter, vzhledem k „zemětřesení“, které znovusjednocení kontinentu 

způsobilo v základech francouzské zahraniční politiky. I když v jisté míře naše analýza 

ilustruje hloubku vztahů mezi oběma zeměmi, jejich nezlomnost během období 

komunismu a jejich ukotvení v determinující roli, kterou hrálo frankofilství v obrození 

českého národa v moderním slova smyslu, analýza diskurzu o vzájemném pohledu 

jedné země na druhou podstatným způsobem osvětluje rozdílné situace obou zemí 

v kontextu rozšířené Evropské unie a jejich vztah k multipolárnímu světu na počátku 

21. století.  

 

To, co nám literatura o europeizaci neumožňuje, je položit si otázku z pohledu 

klasických paradigmat mezinárodních vztahů, a to otázku teorie hry s nulovým součtem. 

Kdo tratí na skutečnosti, že na unijní úrovni nedošlo k posílení česko-francouzských 

vztahů? Zhodnotit zde členství České republiky v Evropské unii ve smyslu nákladů 

a zisků může být předmětem různých interpretací. Nicméně z hlediska všech argumentů 

uvedených v práci, a zvláště pak z hlediska politicko-diplomatického, Česká republika 

vstupem do Evropské unie získala na významu: je respektovanou členskou zemí, 

její hlas má váhu, může zpomalit ratifikaci smluv, vykonávat předsednictví v Radě 

a nikdo jí v tom nemůže zabránit, jak vyplynulo v osmé kapitole. To, že její hlas má 
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váhu, je ostatně zakotveno ve smlouvách a garantováno komplexním vážením hlasů, 

které je spojeno s komunitárním principem vládnutí. Navíc v tomto kontextu hlavní 

problém a tmelící prvek české zahraniční politiky, tedy vztah s Německem, členstvím 

v Evropské unii ztratil na své palčivosti, kterou vystřídala objektivní provázanost 

a komplementarita ekonomik obou zemí a blízké názory na řadu evropských 

problematik, například v kontextu dluhové krize. Jestliže tedy uklidnění česko-

německých vztahů bylo v prvé řadě výsledkem bilaterálního úsilí a do jisté míry 

předcházelo vstupnímu procesu, je jiný příklad současných polsko-německých vztahů 

ukázkou, nakolik členství ve společném politickém a ekonomickém prostoru přispělo 

spolu s dalšími faktory k utěšení bolestivých historických zkušeností. Není třeba 

připomínat, že právě vůči Německu se frankofilství záměrně vymezovalo. 

 

Tím, kdo naopak nezískal, je Francie. Postoj k německému znovusjednocení, 

jak jsme uvedli ve čtvrté kapitole, a k východnímu rozšíření, o kterém pojednala 

kapitola šestá, je důsledkem vidění světa, jež se částečně zastavilo v roce 1989, a česko-

francouzské vztahy po roce 1989 jsou obětí této přetrvávající geostrategické vize 

Francie. Francouzské obvinění z atlantismu adresované zemím střední a východní 

Evropy odhaluje závislost země galského kohouta na vizi multipolárního světa, 

založeného na omezení americké velmoci a na vybudování velmoci evropské („Europe-

puissance“). Tento rys francouzské zahraniční politiky od počátku roku 2000 odráží 

obavy z rozmělnění evropské integrace rozšířením, které by nahrálo americkým 

zájmům. Stejně tak nevole, s jakou někteří francouzští politici a diplomaté reagovali 

na některé postoje zemí střední a východní Evropy, je odrazem vize, podle které tyto 

země slouží geostrategickým zájmům Spojených států amerických anebo ekonomickým 

zájmům Německa. V tomto ohledu byly česko-francouzské ekonomické vztahy od roku 

1989 obětí této dominantní vize francouzských elit, jak pravicových, tak levicových, 

podle kterých mělo východní rozšíření vést k obnovení německé střední Evropy 

(„Mitteleuropa“). Z tohoto pohledu se může zdát paradoxní, že se dnes Francie nachází 

opět v relaci, která je asymetrická vůči jejímu východnímu sousedovi, zatímco Česká 

republika využívá svého postavení coby člena Evropské unie, aby tak poopravila jisté 

dopady asymetrie ve vztahu s Německem.  

 

Postoj Francie ke střední a východní Evropě a k České republice obzvláště 

nám umožňuje odpovědět na citaci z rozhovoru, kterou jsme uvedli v úvodu k práci: 
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Není to tedy „Evropa, která nás prostě vymazala“, nýbrž Francie, která se vymazala 

ze střední Evropy. Česko-francouzské vztahy jsou tedy dobrým příkladem europeizace 

bilaterálních vztahů mezi členskými zeměmi, ale také jsou příznačné pro dějiny 

diplomacie obou zemí, a v tomto smyslu lze říct, že je francouzská diplomacie obětí své 

strnulé vize. 

 

Bilaterální vztahy zbavené své funkce  

Frankofilství, které stmelovalo bilaterální česko-francouzské vztahy, 

bezpochyby hrála základní historickou roli při formování moderního českého národa 

a samostatného státu. Je koneckonců originálním, výjimečným příkladem vztahu, který 

byl vědomě budován a stavěn na bohaté síti kontaktů, osobních vazeb a intelektuální 

spřízněnosti. Během první republiky byly tyto úzké vazby ještě posíleny, a i když 

je období komunismu narušilo, nikdy zcela nevymizely a přesunuly se na úroveň 

individuálních kontaktů s „paralelní polis“. I zde měly význačnou roli v rozvoji a šíření 

myšlenek československých disidentů v Evropě. Od roku 1989 se mohly bilaterální 

vztahy opřít o toto dědictví a o hluboké kořeny českého frankofilství. Jak ale ukázala 

naše analýza, posílení vztahů, po kterém všichni volali, zůstalo zbožným přáním. 

Zatímco politická spolupráce narážela na nedorozumění spojená s kontextem 

europeizace, a řadou dalších výše uvedených faktorů, kulturní spolupráce utrpěla 

postupným zříkáním se Francie její kulturní diplomacie, nebo přinejmenším jejích 

prostředků. Ekonomická spolupráce mezi oběma zeměmi pak není o nic výraznější 

či méně výrazná než v ostatních zemích střední a východní Evropy a v tomto kontextu 

vede naše analýza k následujícímu závěru: česko-francouzské bilaterální vztahy nejsou 

determinovány pouze svou europeizací, ale trpí tím, že již nemají žádnou zásadní 

politickou a diplomatickou funkci, zejména pro Českou republiku. Z toho vyplývá, 

že diskurz, který připomíná zlatý věk bilaterálních vztahů nebo české frankofilství, 

stále přítomné, leč zbavené významu, se dnes nachází v rovině symbolické 

a deklamační, aniž by zastával nějakou performativní funkci. 
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