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Anotace (abstrakt) 

Tato disertační práce zkoumá faktory, které jsou charakteristické pro euroskepticismus 

Dánského království. Hledá odpověď na otázku, zda určitá národní specifika předurčují, čím 

se „dánská“ verze euroskepticismu vyznačuje. Zkoumat národní verze veřejného 

euroskepticismu není v odborné literatuře příliš běžné, nicméně existující vědecké povědomí 

o euroskepticismu není dostačující a především nebere v potaz jemné nuance v projevech i 

příčinách euroskepticismu členských států. Ohled na národní specifika promítající se do 

podoby euroskepticismu je nicméně podle závěrů této práce klíčový pro vhodné nastavení 

komunikační politiky o evropských otázkách. Práce dochází k závěru, že v případě 

Dánského království jsou specifika jeho euroskepticismu, jež jsme identifikovali jako silné 

vnímání národní identity, referenda, výjimky z EU, specifický politický systém a 

koordinační systém evropských záležitostí, kořenem (tedy nikoli následkem) jeho 

euroskepticismu. 

 

Abstract 

The dissertation thesis analyses factors which are characteristic for Danish euroscepticism. It 

seeks an aswer to a question whether certain national specifics pre-determine “the Danish” 

version of euroscepticism. In previous research, it has not been very common to analyse 

national versions of public euroscepticism but the current academic knowledge about 

euroscepticism is still not satisfactory and in particular does not take into account the tender 

nuances in demonstration and origins of euroscepticism of each member state. However, as 

this thesis hypotheses, it is necessary to take the national eurosceptic specifics into account 

while designing the communication policy on EU issues. The thesis concludes that in the 

case of Denmark, the national specifics which have been identified as strong perception of 

national identity, referenda, EU opt-outs, specific political system and a formalised co-

ordination system of EU affairs, serve as roots, i.e. not as a consequence, of Danish 

euroscepticism.  
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Seznam zkratek a upřesnění překladů některých dánských názvů 
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 LA – Liberal Alliance – Liberální aliance 

 

Jiné:  

 Folketinget – dánský parlament, v textu většinou ponechán výraz Folketing 
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 ZEU – Západoevropská unie 
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Úvod 

 

Uvedení do problému 

 

Spolupráce členských států v rámci evropského integračního projektu má 

stále větší záběr a v souvislosti s ním dosahuje vyšší intenzity, coţ s sebou 

přirozeně nese více třecích ploch – mezi členskými státy navzájem, mezi 

státem a jeho občany, potaţmo mezi Unií a jejími občany, či mezi různorodými 

skupinami v rámci státu i v rámci Evropy. Podle Roberta Harmsena a Menno 

Spieringa (2004) se proto můţe zdát, ţe integrační proces se stal obětí 

vlastního úspěchu – oněch třecích ploch, které mohou vést k rozvinutí 

euroskepticismu, přibývá. Projekt původně zamýšlený pro integraci několika 

málo států v dnešním měřítku 27 členů nemůţe fungovat zcela bezproblémově.  

Od devadesátých let 20. století se proto otevřeně setkáváme s mnohem 

kritičtějším vnímáním evropského integračního projektu – to nabývá různých 

forem a především, jsem přesvědčena o tom, ţe kritické vnímání se liší zemi od 

země. Kritické pohledy stojí na různých základech a jsou vyjadřovány různou 

formou a s různou intenzitou. Samotná podstata evropského integračního 

procesu přímo vybízí k nejrůznějším ideologickým interpretacím. (Tagart a 

Szczerbiak; 2004)  

Vyuţívání institutu referenda k rozhodování o evropských záleţitostech 

v některých členských státech pak umoţnilo mnohem masovější (negativní) 

reakce na integrační projekt.1 (ibid) Referendový fenomén se stal důleţitou 

součástí evropského politického procesu. Referenda o ústavní smlouvě svědčí 

o častějším vyuţívání nástrojů přímé demokracie v evropském integračním 

procesu. Nejedná se jiţ o ojedinělé události, referenda jsou povaţována za 

automatickou součást politického rozhodování v některých členských státech. 

Evropský integrační projekt se v posledních dvou dekádách, období, jeţ někteří 

                                                 
1
 O Maastrichtské smlouvě se hlasovalo ve dvou zemích – nejdříve ji v červnu 1992 odmítli Dánové, 

Francouzi v zářijovém referendu stejného roku smlouvu sice schválili, nicméně velmi těsnou většinou – 

navíc se toto hlasování uskutečnilo v klíčovém členském státě. Dánsko a Švédsko se později kvůli 

negativním výsledkům hlasování odmítly účastnit projektu jednotné evropské měny (v září 2000, resp. 

v září 2003). Irsko v červnu 2001 odmítlo ratifikovat Nicejskou smlouvu. Francouzi a Holanďané 

v referendu neschválili evropskou ústavní smlouvu (v květnu, resp. červnu 2005).  A konečně Irsko 

odmítlo napoprvé schválit Lisabonskou smlouvu (v červnu 2008). 
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autoři (viz De Vries a Edwards, 2009) označují za post-maastrichtské blues, 

potýká s poklesem veřejné podpory, ale zároveň se vzrůstajícími příleţitostmi 

evropských občanů vyjádřit svůj názor.  

Pro vysvětlení euroskepticismu přitom neexistuje jedna přijatelná a 

komplexní definice. Jak podrobněji vysvětlí kapitola věnovaná euroskepticismu, 

tento fenomén nelze s obecnou platností přesně popsat, ani rozčlenit – existuje 

řada více či méně propracovaných definic tohoto pojmu, ţádná však nemá 

obecnou aplikovatelnost. Jeden ze základnich předpokladů této práce navíc 

nahlíţí na euroskepticismus – jeho formu i projevy – jako na jev, jenţ se liší stát 

od státu vzhledem ke specifikům kaţdé členské země.  

V rámci disertační práce se zaměřuji na Dánské království. Na základě 

předpokladu, ţe národní specifika jsou v tomto případě určující pro formu jeho 

euroskepticismu, se pokusím objasnit, jaké rysy euroskepticismu jsou typické 

právě pro Dánsko – zemi, která bývá povaţována za stát mající určitý „problém 

s Evropskou unií“. Chci ukázat, ţe v případě zkoumaného státu jsou národní 

specifika kořenem, tedy nikoli následkem podoby euroskepticismu a mají tak 

zásadní vliv na to, čím se dánský euroskepticismus vyznačuje. Kauzální 

souvislost mezi národními specifiky dané země a podobou veřejného 

euroskepticismu není při zběţném pohledu zřejmá, coţ představuje důleţitou 

výzvu a pravděpodobně i inspiraci pro odlišný způsob interpretace. Povaţuji za 

nutné jiţ v úvodu zdůraznit, ţe tvrzení o případném zobecnění tohoto přístupu 

na ostatní členské státy přesahuje moţnosti i zaměření předkládané disertační 

práce. Zaměřuji se téměř výhradně na Dánsko, komparativní prvky jsou zde 

obsaţeny v minimální míře, a pokud se vyskytují, slouţí pouze pro hlubší 

pochopení dánského případu. 

Běţně se v odborné literatuře zkoumá euroskepticimus obecný (lidový) a 

euroskepticismus stranický. Není příliš obvyklé zkoumat euroskepticismus 

určitého státu, coţ pro tuto práci představuje další zásadní metodologickou 

výzvu. Tuto připouštěnou potenciální výtku lze ovšem vyvrátit právě 

vysvětlením moţného původu euroskepticismu v národních kořenech a 

specifikách zkoumaného státu.  

Předkládaná práce si nicméně neklade za cíl předloţit definici „dánského 

euroskepticismu“ – spíše navazuje na výše zmíněný předpoklad, ţe zcela 
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komplexní definici tohoto fenoménu vytvořit nelze. A především na další 

domněnku, ţe při analýze rysů euroskepticismu určitého státu je prospěšné 

popsat národní specifika, která přibliţné definici či typologizaci napomohou.  

Je zřejmé, ţe národní politické tradice formují vztah daného státu 

k evropské integraci. Názory na evropskou problematiku i tuţby občanů 

jednotlivých členských států jsou odlišné, resp. stojí na odlišných základech. 

Jak poukazuje Catharina Sørensen (2008a), toto je nutné brát v potaz i v širším 

hledisku např. při vytváření komunikační politiky EU – to, co funguje v jednom 

členském státě, nebude automaticky fungovat v jiném, je klíčové brát v potaz 

národní nuance a tomu komunikaci s občany přizpůsobit. Občané kaţdého 

státu rovněţ inklinují k vyuţití kontextu domácí politiky k vytvoření názorů o 

evropské integraci. Lze se domnívat, ţe v kaţdém členském státě hrají roli 

rozdílné domácí politické faktory, které jsou určovány tradicemi i institucemi 

daného státu.  

Dánové mají bezpochyby v Evropské unii pověst euroskeptického státu, 

byť nemusí být zcela jasné, na čem je tato percepce fakticky zaloţena. Roli 

můţe hrát celá řada faktorů, které takové image nahrávají. Asi nejviditelnějším 

faktorem podílejícím se na této pověsti, hlavním dánským specifikem a zásadní 

proměnnou výzkumu této práce je četnost referend o evropských otázkách.2  

Do povědomí se problematičnost Dánska jako členského státu ES dostala 

především v souvislosti s referendem o Maastrichtské smlouvě v roce 1992. Jak 

poznamenává Juan Diez Medrano,  

„více než kterákoli jiná událost v historii Evropských společenství, dánské 

referendum představovalo triumfální vstup lidu na přední místo v evropském 

integračním procesu“ (Medrano; 2004; str. 2).  

Dánské referendum nekompromisně odhalilo rozdílnou podporu 

evropskému integračnímu procesu napříč členskými státy, inspirovalo svolání 

hlasování o Maastrichtské smlouvě ve Francii, podnítilo větší angaţovanost 

Bruselu v později zcela zavedených konceptech, jakými jsou „demokratický 

deficit“ či „subsidiarita“, ovlivnilo průběh debaty o ES/EU ve Velké Británii a 

konečně vedlo i ke změně samotné Smlouvy. (ibid) 

                                                 
2
 Pouze v Irsku se konalo více celonárodních referend týkajících se otázek EU než v Dánském království. 
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Vzhledem k  častému konání referend v Dánském království není 

překvapivé, ţe některá hlasování skončí s negativním výsledkem a zamotají tak 

hlavu nejen politické reprezentaci v Kodani, ale i v Bruselu. Přitom s ohledem 

na vlnu (byť neuskutečněných) referend o evropské ústavní smlouvě v řadě 

ostatních členských států nelze vyloučit (především s ohledem na veřejné 

mínění), ţe referenda přestanou být výsadou Dánska.3 To by pak mohlo narušit 

hlavní pilíře vnímání Dánska jakoţto euroskeptického státu.4 Je to totiţ 

především dánské obyvatelstvo, nikoli primárně politické elity, které je 

rezervované k vybraným otázkám evropského integračního procesu a své 

názory pak má moţnost vyjádřit v referendech.5 Fakt, ţe některá 

z uskutečněných referend skončila zamítavým výsledkem, má za následek 

nálepku euroskeptického státu. 

Podíváme-li se ovšem na výsledky Eurobarometru, zjišťujeme, ţe Dánové 

ve skutečnosti v porovnání s ostatními Evropany zas tak euroskeptičtí nejsou, 

naopak figurují v podpoře evropskému integračnímu projektu na nejvyšších 

příčkách. Rovneţ jsou nejoptimističtějšími občany EU co do pohledu na 

budoucnost EU6. Dá se předpokládat, ţe jejich názory jsou pouze otevřeněji 

artikulovány, a to právě kvůli moţnosti vyjádřit se v referendu. Povaţovat 

Dánsko za problémový členský stát lze pouze z toho titulu, ţe jeho politický a 

ústavní systém umoţňuje jeho občanům artikulovat své obavy o budoucím 

                                                 
3
 V případě Lisabonské smlouvy se všechny evropské státy s výjimkou Irska snažily referendu vyhnout. 

Politici si byli vědomi nejistého výsledku, který nemohli mít pod kontrolou. Lidové hlasování zároveň 

vyžaduje zcela jinou úroveň komunikační kampaně. Otázka, zda svolat či nesvolat referendum k vyřešení 

určité aktuální a klíčové otázky v rámci vývoje EU, však bude s největší pravděpodobností při diskusích o 

ratifikaci vyslovována často i v budoucnosti. Pro tento argument hovoří i fakt, že v některých státech byla 

komunikace s veřejností o tom, proč k tématu Lisabonské smlouvy referendum nesvolat, velmi složitá – 

ať už to bylo v případě Francie, která o dokumentu, na který Lisabonská smlouva navázala, hlasovala, či 

např. v Dánském království, které tradici referend má a pro povolení nesvolat referendu bylo třeba nalézt 

pevný právní názor.  
4
 Je třeba zdůraznit, že tato disertační práce se obecné problematiky využití přímé demokracie v EU 

dotýká jen okrajově, resp. rozebírá se podrobně problematika referend v Dánsku, důraz se nicméně 

neklade např. na problematiku celoevropského referenda apod. To by se zdálo být kvůli velikosti Unie 

neuskutečnitelným a nevhodným experimentem.  
5
 Dánští politologové k vysvětlení podstaty dánského euroskepticismu často využívají teorii propadu mezi 

elitami a masami. Podle této teorie v Dánsku existuje výrazný rozpor mezi názory na EU běžných občanů 

a elit (politiků, lidí z byznysu apod.). Tato teorie je nicméně zpochybnitelná a řada vědeckých pracovníků 

od ní ustupuje. Viz např. Hořejšová, 2005. 
6
 Viz Eurobarometr č. 74, dostupné z 

<http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb74/eb74_publ_en.pdf> [27.5. 2011]. Dánové jsou ze 

všech občanů členských států nejpozitivnější co do vývoje Evropské spolupráce v budoucnosti – 76 % 

Dánů očekává pozitivní vývoj EU.  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb74/eb74_publ_en.pdf


9 

 

směřování evropského integračního projektu – občané většiny ostatních 

členských zemí tuto moţnost – alespoň prozatím – nemají.  

Téma dánského postoje k evropskému integračnímu projektu je 

z výzkumného hlediska zajímavé právě tím, ţe nelze vyloučit častější vyuţívání 

institutu referenda k rozhodování o různých zásadních otázkách EU do 

budoucnosti v ostatních členských státech. Je velmi aktuální i v souvislosti 

s důrazem na vztahy evropských elit a jejich občanů, se stále větším důrazem 

kladeným na komunikační politiku Evropské unie a s precedentem v podobě 

masivní vlny ohlášených (a uskutečněných, či nakonec neuskutečněných) 

referend o návrhu evropské ústavní smlouvy. Dánové patří mezi 

nejinformovanější obyvatele EU, na druhou stranu se zdá, ţe mnoţství i kvalita 

získaných informací o EU se automaticky nerovná vyšší podpoře Unii a jejích 

politik, přesněji určitých trendů vývoje evropské spolupráce. Prospěšné bude 

rovněţ posoudit, nakolik nutnost vést komunikační kampaně kvůli referendům 

obecně rozproudila intenzivnější diskusi o evropských záleţitostech v Dánsku. 

Dalším faktorem ospravedlňujícím výběr Dánska pro tuto případovou studii je i 

pojítko mezi počátky podrobnějšího akademického i politického diskursu o 

euroskepticismu a dopadu veřejného mínění na evropský integrační proces po 

neúspěšném referendu o Maastrichtské smlouvě v Dánsku a těsném výsledku 

francouzského hlasování. Dánsko lze povaţovat za určitý „test case“ 

evropských problémů s legitimitou. (Branner a Kelstrup, 2003, str. 11) 

Zintenzivnění akademického i politického zkoumání problematiky evropské 

identity, demokratického deficitu i principu subsidiarity mělo svou historickou 

příčinu. A právě dánský postoj k ES/EU artikulovaný dnes jiţ symbolicky 

vnímaným hlasováním o Maastrichtu k tomuto bezpochyby přispěl. 

Nezanedbatelným důvodem pro jedinečnost dánské situace v Evropě je 

fakt, ţe se jedná o malý stát, který bývá obecně zařazován mezi ty 

nejproblematičtější členské země. Teorie o zahraničněpolitickém chování 

malých států jsou vhodné k otestování právě na dánském případě (viz např. 

Branner a Kelstrup, 2003) Jak je moţné, ţe malému Dánsku jeho 

euroskepticismus prochází? Jak je moţné, ţe se Dánsko dokázalo v systému 

(ES/EU) udrţet a dokonce ovlivnit zásadním způsobem jeho agendu? 
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Tato práce se snaţí ukázat postoje Dánů k evropskému integračnímu 

procesu, a to jak z historické perspektivy – coţ je klíčové pro pochopení 

současného stavu –, tak skrz analýzu jednotlivých referend a komunikačních 

kampaní s nimi spojených, aţ po pokus o specifikaci (nikoli tedy definici) 

dánského euroskepticismu. Euroskepticismus Dánů se totiţ liší od 

euroskepticismu Čechů, Portugalců či Francouzů. S naráţkou na tuto rozdílnost 

je ovšem na místě zdůraznit, ţe předkládaná práce si neklade za cíl komparaci 

různých typů či „národních variant“ euroskepticismu, ale snaţí se analyzovat 

dánská specifika. Komparativní studie stojící na podobném základě a kladoucí 

si podobné otázky by ovšem jistě byly v budoucím výzkumu ocenitelné. Jak 

upozornili jiţ Szczerbiak s Taggartem, existuje velmi málo prací, jeţ 

systematicky porovnávají euroskepticismus v různých kontextech (Szczerbiak a 

Taggart; 2008). Předkládaná práce se touto výtkou snaţí inspirovat. Jedná se o 

národní případovou studii, nicméně zasazenou v evropském kontextu. 

Jak vyplývá z tohoto úvodu, pro tuto práci jsou stanoveny dvě na sebe 

navazující hypotézy: 

 Hypotéza 1: Národní specifika v případě Dánského království zásadním 

způsobem předurčují podobu veřejného euroskepticismu této země. Tato 

specifika jsou kořenem jeho problematického vztahu k Evropské unii.  

 Hypotéza 2: Zkoumat národní euroskepticismus je vhodné a vysoce 

legitimní. Porozumění specifikům euroskepticismu daného státu je 

klíčové pro vhodné nastavení komunikační politiky o evropských 

záležitostech.  

 

 

 Rozbor literatury a pramenů 

 

Jak vyplynulo jiţ z úvodu, málokteré akademické texty zkoumají národní 

formu dánského euroskepticismu. V České republice téma dánského členství 

v EU se zaměřením na formu jeho euroskepticismu není komplexně 

zpracováno. Publikované práce týkající se Dánska jsou v českém prostředí 

spíše sporadické, především zúţíme-li předmět našeho zájmu na Dánsko ve 
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vztahu k evropskému integračnímu procesu. Neexistuje zde samostatná 

rozsáhlejší práce, která by analyzovala „dánský problém“ s Evropskou unií.  

Problematikou Dánského královstvi se u nás především ve svých 

dřívějších textech zabývala Štěpánka Zemanová z Fakulty mezinárodních 

vztahů Vysoké školy ekonomické, která publikovala disertační práci „Místo a 

význam evropských integračních procesů v zahraniční politice Dánského 

království“ (Zemanová, 2001). Její práce se nicméně, jak název napovídá, 

soustředí na politiku zahraniční, evropský rozměr dánské politiky nebyl těţištěm 

jejího výzkumu. Autorka této disertační práce na téma Dánska, jeho vztahu 

k EU a dánských výjimek publikovala řadu článků a statí, opět týkajících se 

ovšem spíše dílčích otázek dánského členství v ES/EU. (viz Hořejšová, 2002a, 

2002b, 2003, 2004, 2005, 2007)  

V zahraničí textů pochopitelně vzniklo úměrně více, byť opět málokdy 

s úzkým zaměřením na prozkoumání národní formy dánského euroskepticismu. 

Ze sekundárních pramenů v angličtině a pochopitelně v dánštině je téma 

Dánska a EU dostatečně zpracováno, a to především dánskými autory, 

většinou působícími na Institutu politologie Kodaňské univerzity, případně 

v Dánském institutu mezinárodních studií (DIIS, dříve DUPI). Většina v Dánsku 

publikovaných prací zabývající se evropskou politikou tohoto státu vznikla aţ po 

roce 1989, dřívější texty zdůrazňovaly primárně bezpečnostní aspekty evropské 

politiky – postavení Dánska v mezinárodním systému, změny po roce 1949, 

vnímání dánské politiky v Atlantickém, příp. globálním či severském kontextu 

(viz mj. Larsen, 2000). Kromě bezpečnostního rozměru evropské spolupráce 

pro Dánsko byl evropský pilíř dánské politiky vnímán spíše jako součást 

ekonomické politiky.  

Dánský euroskepticismus představoval těţiště několikaletého výzkumu 

Cathariny Sørensen z DIIS (2006, 2007 a 2008a, b). Ta ve svých textech (jako 

jeden z mála autorů) poukazuje na podceňování národních specifik jednotlivých 

členských států a posouvá akademickou debatu od tradičního zkoumání 

stranického euroskepticismu či ideologických pohledů k legitimitě pohledu na 

veřejný euroskepticismus z národního hlediska. Vytvořila uţitečnou typologii 

čtyř nezávislých typů euroskepticismu (prospěchářský euroskepticismus, 

euroskepticismus zaloţený na národní suverenitě, demokratický a sociální 
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euroskepticismus), jiţ otestovala na komparativní případové studii tří členských 

států, mj. i Dánska. Práce Cathariny Sørensen, s níţ jsem rovněţ měla moţnost 

části svého bádání během výzkumného pobytu v Kodani osobně konzultovat, 

byly při přípravě předkládaného textu nezastupitelné. Dále chci zmínit i text 

věnovaný dánskému euroskepticismu z pera Anne-Christine Knudsen, jenţ hrál 

pro tuto práci rovněţ nezastupitelnou roli (2008). 

V průběhu vzniku tohoto textu jsem se za Katedru Západoevropských 

studií IMS FSV UK účastnila čtyřletého výzkumného programu EU-CONSENT 

realizovaného v rámci 6. Rámcového programu EU. Výzkumné téma projektu 

poskytlo ţádoucí teoretickou inspiraci pro tuto disertační práci – především 

teoretické vysvětlení korelace mezi prohlubováním a rozšiřováním Unie. Řada 

textů i publikací vzniklých v rámci EU-CONSENT byla při zpracování práce 

vyuţita. Jejich detailní přehled je k dispozici v bibliografii na konci práce. 

Z historických textů hraje klíčovou roli pro tuto práci publikace editovaná 

Hansem Brannerem a Mortenem Kelstrupem (2003), jeţ se pokouší o analýzu 

dánské politiky v historické a teoretické perspektivě, přičemţ právě historicko-

teoretický pohled je hlavním přínosem knihy. Snaţí se analyzovat hlavní 

determinanty dánské evropské politiky. Navrhovaný teoretický rámec je 

postaven na tradičních teoriích zahraničně-politické analýzy, ale vhodně je 

doplňuje o koncepty pro integrační politiku.  

Severské spolupráci jakoţto moţné alternativě evropskému integračnímu 

procesu se podrobněji věnuje dvojice Laursen-Olesen (2000 a 2003). Tito autoři 

zastávají poměrně kritický přístup k reálnosti tzv. severské alternativy a 

poukazují především na nadhodnocování potenciálu severské spolupráce 

v úvahách o připojení k ES/EU. Severská spolupráce hrála výraznější roli 

v evropských kampaních spíše před samotným vstupem počátkem 

sedmdesátých let a v prvních letech členství. Laursen a Olesen přesto mapují 

vývoj vnímání severské alternativy aţ do konce minulého století, coţ je jistě 

přínosné, především pro podpoření mé myšlenkové linie vnímající severský 

argument za více méně irelevantní, především v současném politickém 

diskursu.  

Tato disertační práce má jako výchozí časový bod pro analýzu poloţených 

otázek zvolený rok vstupu Dánska do ES, tedy rok 1973. Přesto pro pochopení 
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hlavních trendů dánské evropské politiky a způsobu uvaţování o Evropě bylo 

nutné nastudovat i období roku vstupu předcházející. Lze upnout pozornost na 

výtečný článek Mortena Rasmussena (2006), jenţ je shrnutím jeho 

dlouhodobějšího výzkumu dánské evropské politiky po druhé světové válce 

v podobě disertační práce obhájené na European University Institute ve 

Florencii v roce 2004. Nezastupitelnou úlohu pro pochopení hlavních souvislostí 

historie i politického systému má uznávaná práce, „učebnice“ politických 

systémů severských států, Davida Artera „Scandinavian Politics Today“ (1999).  

Pro teoretickou část práce, především pak pro rozbor euroskepticismu 

byly vyuţity dnes jiţ klasické texty Alekse Szczerbiaka a Paula Taggarta (2000, 

2002, 2003, 2004 a 2008) Pojetí euroskepticismu v této práci vychází i 

z publikací výzkumných sítí o euroskepticismu, tedy „Opposing Europe 

Research Network“ (OERN) a „The European Parties Elections and 

Referendums Network“ (EPERN). Vyuţity byly i další základní texty teorie 

euroskepticismu, především pak příspěvek Petra Kopeckého a Case Muddeho 

(2002), jenţ vhodně doplnil původní rozdělení euroskepticismu na měkký a 

tvrdý tak, jak ho typově rozlišili Szczerbiak s Taggartem.  

K problematice koordinačnímu systému evropských záleţitostí v Dánsku 

dosud nebylo příliš textů publikováno. Pro základní přehled byly kromě 

primárních pramenů důleţité práce Højbjerga a Petersena (2002) a Hanse-

Jørgena Nielsena (2002). 

Pro teoretické pochopení problematiky referend a chování občanů při 

kampaních i pojetí komunikační politiky hrály klíčovou roli texty Sary Binzer 

Hobolt (2005), pracující i ve dvojici s Robertem Klemmemsenem (Hobolt a 

Klemmemsen, 2005). Všeobecně se ví, ţe různí voliči mají odlišnou schopnost 

a důvody k porozumění politické informace a to ovlivňuje, jakým způsobem se 

budou v referendu rozhodovat. Hobolt (2005) se zaměřuje právě na proces 

zaujmutí politického názoru a jak a čím je tento proces ovlivněn v průběhu 

komunikační kampaně. Analyzuje kontext, ve kterém se kampaň odehrává a jak 

ji ovlivňuje. V jiném textu (Hobolt, 2006b) analyzuje, jakům způsobem se na 

rozhodování voličů v referendu podílejí samy politické strany, v dalším ve 

spolupráci s Patrickem Leblondem (Hobolt a Leblond, 2006) zkoumá dopad 

propadu směnných kurzů mezi eurem a dolarem na komunikační kampaň před 
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referendem v roce 2000. Obecnějšími souvislostmi a problematikou přímé 

demokracie v Evropě se zabývá v textu „Direct Democracy in Europe“ (Hobolt, 

2006a), kde se snaţí mj. odpovědět na otázku, nakolik přímá demokracie 

ovlivňuje politický vývoj Evropské unie. Tato práce neobsahuje obecné 

teoretické vysvětlení institutu referendu nad míru nezbytně nutnou, čtenáře se 

zájmem o hlubší porozumění ustavního pozadí pro moţnost vyuţití přímé 

demokracie mohu odkázat na kvalitní publikaci editovanou Pierem Vincenzem 

Ulerim a Michaelem Gallagherem (1996). 

Vzhledem k tomu, ţe silné vnímání dánské národní identity povaţuji za 

jedno z hlavních specifik euroskepticismu Dánska, čerpala jsem hojně 

z teoretických textů zaměřujících se právě na národní identitu. Chci explicitně 

zmínit práci Hansen a Wævera (2002), Armina von Bogdandyho (2004), Bo 

Stråtha (2002) nebo empiričtěji zaměřený text Sylvie Kritzinger (2003). 

Metodologickému zakotvení a obhajobě metody případové studie 

napomohly práce Benneta a Benneta (2005), Benneta a Elmana (2007), Staka 

(1995) a Flyvbjerga (1995). Posledně zmíněný autor se zaměřuje na určitou 

rehabilitaci metody případové studie poté, co byla částí odborné komunity 

zavrţena. 

Co se primárních pramenů týče, smlouvy EU jsou pochopitelně k dispozici 

v českém překladu. Dánskou ústavu v českém překladu nabízí publikace 

Vladimíra Klokočky a Elišky Wagnerové „Ústavy států Evropské unie“ (2004, 

str. 63-80). Primární prameny důleţité pro zpracovávané téma jsou částečně 

v dánštině, částečně v angličtině. Jejich kompletní seznam je uveden 

v seznamu bibliografie.  

Autorka ke zpracování předkládané práce podnikla studijní cestu do 

Kodaně, vyuţitou především ke sběru materiálů a konzultacím s jiţ citovanou 

Catharinou Sørensen.7 Zúročeny jsou i poznatky nabité v průběhu dřívějších 

studijních pobytů v letech 2001 – 2002 (Kodaňská univerzita, Institut 

politologie), v roce 2003 (Øresundská univerzita, Centrum pobaltských studií), 

2004 (reportáţní cesta před volbami do Evropského parlamentu) a další 

semestrální pobyt v roce 2004. V průběhu posledně zmíněného pobytu jsem 

                                                 
7
 Studijní cesta se uskutečnila za laskavého finančního přispění Grantové agentury Univerzity Karlovy.  
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uskutečnila rozhovory s předními badateli na poli dánského vztahu 

k evropskému integračnímu projektu a politiky hlavních politických v parlamentu 

zastoupených stran, jejichţ záznamy pro předkládanou práci představovaly 

cenné obohacení. Do textu jsou zapracovány i výsledky neformálních rozhovorů 

s představiteli dánského Ministerstva zahraničních věcí – tyto rozhovory nejsou 

citovány.8  

Disertační práce věnuje značnou pozornosti i současnému diskursu o 

dánské evropské politice – cenným zdrojem informací proto byla dánská média, 

především pak přední politické deníky (Politiken, Berlingske Tidende, Jyllands 

Posten, Børsen). V práci jsou vyuţity různé zdroje průzkumů veřejného 

mínění9, nejčastěji pak průzkumy Eurobarometru, které se od roku 1973 

provádějí kaţdých šest měsíců (standardizované průzkumy, existují však i 

dodatečné průzkumy, jeţ se provádějí ad hoc na různá témata). Výhoda 

standardizovaných výzkumů Eurobarometru je právě v moţnosti sledovat 

odpovědi na určitou otázku v delším časovém období, a to navíc období, které 

koresponduje s časovým ohraničením této práce. 

 

 

Motivace, hypotéza a hlavní otázky výzkumu 

 

Práce vychází z předpokladu, ţe Dánsko nelze řadit mezi euroskeptické 

státy čistě z důvodu několika evropských referend s negativním výsledkem, coţ 

bývá často důvodem k uţití této nálepky. Rezervovaný přístup značné části 

dánské populace je viditelný právě kvůli moţnosti artikulovat její obavy 

v referendech. Zároveň lze předpokládat, ţe v případě intenzivních veřejných 

debat o evropských záleţitostech, jeţ se v Dánsku právě kvůli nutnosti svolávat 

referenda konají, je jednodušší se určitým způsobem vyhranit. Je 

pravděpodobné, ţe pokud by referenda byla častěji vyuţívána i v ostatních 

členských státech a byla by tedy logicky i vyšší pravděpodobnost negativního 

                                                 
8
 Tyto rozhovory byly stručně zpracovány již v jiné práci – viz Hořejšová, 2005. V rámci této disertační 

práce byly rozhovory přepracovány s ohledem na její odlišné zaměření. 
9
 Jak k problematice veřejného mínění uvádí Simon Hix,  

„porozumění veřejnému mínění k evropské integraci je […] zásadní k pochopení rozpaků ohledně další 

institucionální integrace jak politického systému, tak povahy politické soutěže v rozhodovacím procesu 

EU“. (Hix; 1999; str. 133) 
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výsledku hlasování, označení Dánska za euroskeptický stát přestane být 

relevantní.  

Tato země jistě má poměrně problematický vztah k evropskému 

integračnímu procesu a dánský euroskepticismus má svá specifika, nicméně 

výsledky referend o evropských tématech nemohou být dostačujícím faktorem 

k určování míry euroskepticismu – mohou být ovšem zásadním faktorem 

k subjektivnímu určování míry „problémovosti“ určitého státu. Problematický 

postoj k integračnímu procesu není pouze dánským specifikem. Kaţdý členský 

stát má své problematické oblasti, témata, která jsou pro něj z nejrůznějších 

důvodů citlivá. Obavy občanů ovšem v těchto státech nejsou kvůli absenci 

referend artikulovány. Euroskepticismus je moţné povaţovat za celoevropský 

fenomén, stát od státu se ovšem odlišuje svou intenzitou i svým zaměřením. 

Zásadním dánským specifikem a zároveň hlavní proměnnou pro zkoumání 

euroskepticismu této země je, jak bylo uvedeno výše, mnoţství uskutečněných 

referend o evropských tématech. Tato práce mj. zkoumat vztah mezi referendy, 

kvalitou a mnoţstvím poskytovaných informací v informačních kampaních a 

mírou euroskepticismu. Dánové patří k jedněm z neinformovanějších občanů 

EU vůbec, informační kampaně jsou velmi intenzivní a samotný fakt konání 

referenda vyvolává automaticky veřejnou diskusi k danému tématu. Zaměřím se 

tedy na kvalitu a mnoţství poskytovaných informaci v jednotlivých kampaních i 

na vyloučení moţného tvrzení, ţe velké mnoţství informací můţe být nakonec 

pro výsledek referenda kontraproduktivní. Pro úspěšnost určité komunikační 

kampaně (v případě Dánska pro kladný výsledek referenda) neplatí, ţe 

mnoţství poskytovaných informací a tedy intenzita kampaně nahrávají 

automaticky kýţenému výsledku; klíčová je povaha a forma poskytovaných 

informací, kontext kampaně i ohledy na formu a charakter euroskepticismu, 

který je pro daný stát typický. S tímto předpokladem souvisí řada výzkumných 

otázek:  

 Jaká povaha informací se při jednotlivých referendech poskytovala? 

 Jak vhodně byla zvolena forma poskytovaných informací? 

 Jací aktéři jsou do komunikačních kampaní zapojování? 
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 Jak dynamická je národní evropská debata a co je její hybnou 

silou? 

 Zda se kampaně před jednotlivými referendy liší, či zda lze najít 

zásadní společné jmenovatele.   

Tyto dílčí výzkumné otázky řeší kapitola věnovaná případovým studiím 

jednotlivým komunikačním kampaním před referendy.  

Stěţejní zaměření této práce, které se bude prolínat celým textem, je 

snaha o identifikaci určitých specifik dánského členství v EU, které by šlo 

povaţovat za kořeny jeho euroskepticismu. Identifikace těchto specifik, jak se 

ukázalo, nebyla jednoduchá, původní předpoklady o specifikách musely být 

v průběhu zpracovávání práce upraveny, případně doplněny, či alespoň 

upřesněny. Posouzení, která specifika jsou klíčová pro pochopení dánského 

euroskepticismu, a která jsou spíše podruţného charakteru, byla často náročná. 

I z toho důvodu se pokouším v práci popsat i myšlenkové pochody, které 

k identifikaci těchto specifik vedly. 

 

 

Metodologie práce 

 

Obhajoba zvoleného metodologického přístupu 

 

Předkládaná disertační práce vyuţívá metody případové studie. Pro tento 

metodologický přístup jsem se rozhodla navzdory řadě názorů mezi badateli 

v sociálních vědách tvrdících, ţe se nejedná o plnohodnotnou metodologii. 

Kritici10, např. Zeev Maoz, poukazují na to, ţe většina výzkumu touto 

metodologií je velmi ateoretická a především, jedná se o metodologicky nečistý 

výzkum. Citujme Maoze:  

                                                 
10

 Výsadní místo mezi kritiky metody případové studie si vysloužili Gary King, Robert O. Keohane a 

Sidney Verba (viz KING, Gary, KEOHANE, Robert O. a VERBA, Sidney. Designing Social Inquiry: 

Scientific Inference in Social Science Research. 1. vydání. Princeton: Princeton University Press, 1994. 

300 str. ISBN 978-0691034713.), kteří kritizují logiku dedukce prováděné v případových studiích, 

využívané principy kauzality, apod.  
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„/…/ můžeme nabýt dojmu, že metoda případové studie zbavuje autora 

jakýchkoli metodologických úvah. Případové studie se v mnoha případech staly 

synonymem volnomyšlenkářského výzkumu, ve kterém je všechno možné.“ 

(Zeev Maoz, 2002 cit. v Bennet a Elman, 2007, str. 172)  

Postupně nastává opět příklon k případové studii, jeţ je opět chápána jako 

uţitečná metodologie a její hodnota ve výzkumu se znovu uznává (viz např. 

Flyvbjerg, 2006, Bennet a Elman, 2007, George a Bennet, 2004, Stake, 1995 

ad.). Lze pozorovat především příklon k případovým studiím zaměřeným na 

vyvinutí teorie (George a Bennet, 2004). Já vnímám případovou studii jako 

proces učení, díky němuţ je moţné získat detailní znalosti o řadě faktů 

v kontextu. Robert E. Stake (Stake; 1995; str. xi) shrnuje podstatu případové 

studie takto:  

„Od případové studie chceme, aby zachytila komplexnost jednotlivého 

případu. Jeden list, i jedno párátko, má unikátní komplexnost – ale málokdy jim 

věnujeme tolik pozornosti, abychom je podrobili případové studii. Studujeme 

případ tehdy, když je sám o sobě zajímavým. Hledáme detail interakce v jeho 

kontextu. Případová studie je studií výjimečnosti a komplexnosti jednotlivého 

případu, která vede k jeho porozumění v rámci důležitých okolností.“  

Správná případová studie rovněţ nemá ze své podstaty zobecňovat. 

Robert E. Stake opět vysvětluje:   

„To, o co opravdu jde v případové studii, je specifikace (particularization), 

nikoli zobecnění. Vezmeme určitý případ (case) a dopodrobna ho 

prozkoumáme, ne proto, abychom poznali, jak se liší od ostatních, ale abychom 

viděli, co to je, co dělá. Je zde důraz na unikátnost, a to předpokládá znalost 

ostatních případů, ale hlavní důraz je kladen na porozumění případu 

samotného.“ (Stake; 1995; str. 8)  

Mám za cíl předloţit kvalitativní holistickou případovou studii, která se 

podle jiţ vícekrát citovaného Staka vyznačuje následujícími rysy (Stake; 1995; 

str. 47): 

 dobře vyvinutá kontextualita 

 orientace na případ (případ je vnímán jako ohraničený systém) 

 odolává redukcionismu a elementalismu 
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 je relativně nekomparativní, snaţí se pochopit objekt spíše neţ porozumět 

tomu, jak se liší od ostatních 

Předmětem mého zájmu je dánské členství v Evropské unii, časově 

ohraničené kampaní před referendem o vstupu v roce 1972 a jarem 2011. 

Těţiště výzkumu leţí – jak bylo uvedeno výše – v pokusu o vymezení rysů 

dánského euroskepticismu a analýzu specifik účasti Dánského království na 

projektu evropské integrace, který tuto národní formu euroskepticismu 

předurčuje. Pomocí detailní analýzy specifik dánského členství v EU se 

pokouším pochopit formu euroskepticismu, kterou tento stát vykazuje a kriticky 

zhodnotit úspěšnost a vhodnost zvolené komunikační politiky o evropských 

záleţitostech.  

V rámci operacionalizace bude potvrzena, či vyloučena moţnost závěry 

studie zobecnit. Případné zobecnění by přineslo moţnost vyuţít závěry práce 

v praxi. Pokud se zobecnění ukáţe jako proveditelné, nemělo by tomu bránit 

níţe uvedené konstatování, ţe Dánsko je v této práci vnímáno jako země se 

specifickým vztahem k evropskému integračnímu projektu. Dobré případové 

studie totiţ obsahují jak stejné a zobecnitelné vlastnosti určitého případu, tak i 

takové vlastnosti, které jsou či se mohou jevit jako unikátní. Moţnost 

generalizace bude spíše záviset na kvalitě zjištění a analýze vztahů mezi 

jednotlivými zkoumanými veličinami. 

 

 

Použitá terminologie a jazykový styl 

 

Co se týče případných terminologických nejasností práce, je pro její účely 

nutné vymezit především koncept euroskepticismu, se kterým se čtenář bude 

průřezově setkávat napříč celým textem – bez bliţšího vysvětlení můţe jeho 

uţití v textu způsobit terminologický zmatek. Koncept euroskepticismu se 

během posledních dvou desetiletí stal předmětem častého akademického 

zkoumání. Jedná se o relativně nové téma výzkumu, které v sobě skýtá řadu 

dalších souvisejících témat – odklon od zkoumání postojů elit (vůči evropskému 

integračnímu projektu) k postojům veřejnosti, moţnosti a míra identifikace 
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veřejnosti s integračním projektem, další vnitřní členění a definice různých typů 

euroskepticismu, ale i komunikace o záleţitostech Evropské unie. Pojem 

euroskepticismus je stále častěji pouţíván v médiích, politickém ţargonu apod. 

Není ovšem většinou zřejmé, co si řečník pod pojmem konkrétně představuje. 

Význam pojmu euroskepticismus je totiţ, jak bude vysvětleno níţe, poměrně 

rozsáhlý.  

Euroskepticismus nebyl příliš probádaným fenoménem do začátku 90. let. 

Zvrat přišel v souvislosti s referendem v roce 1992 – Dánové překvapivě 

hlasovali „Ne“ Maastrichtské smlouvě. Od té doby začalo být zřejmé, ţe státníci 

budou muset brát větší ohledy na názory obyvatelstva. Začalo být zřejmé, ţe 

budoucí vývoj evropského integračního procesu nebude jen záleţitostí politiků u 

kulatých stolů. Ukázalo se, ţe podpora EU není automatická a nelze jiţ počítat 

s tzv. permisivním konsensem, jakému se integrační projekt těšil ve svých 

počátcích. Ukázalo se, ţe je třeba brát ve zvýšené míře v potaz názor 

evropských občanů. Ukázalo se, ţe bude nutné věnovat značné úsilí vývoji 

komunikační politiky o evropských otázkách, ať uţ na úrovni evropské, či úrovni 

národní. Naznačení této nové dimenze důrazu na komunikační politiku EU 

umocnilo navíc referendum svolané k otázce Maastrichtské smlouvy 

francouzským prezidentem Françoisem Mitterandem. Mitterand chtěl 

demonstrovat podporu Francouzů integračnímu projektu. „Ano“ na hlasovacích 

lístcích nicméně zaškrtlo jen slabých 51 % voličů.11 Euroskepticismus začal být 

najednou vnímán jako fenomén, který rozhodně nelze podceňovat. Podrobněji 

se teoretickému vysvětlení tohoto fenoménu věnuje kapitola Euroskepticismus. 

Jazykový styl, kterým byla tato práce napsána, můţe u některých čtenářů 

vyvolat rozpaky. Jsem si mírné kontroverznosti zvoleného stylu jazyka vědoma. 

Pokusila jsem se záměrně o ţivější podobu textu, včetně vyjadřování v první 

osobě jednotného čísla. V minulosti mi jiţ bylo vytčeno, ţe se nedrţím zaţitých 

konvencí a vyjadřuji se aţ novinářsky jednoduše.  Jedná se ovšem o záměr – 

text je záměrně napsán čtivější formou a je zde jasná snaha vyhnout se stroze 

                                                 
11

 Francouzské referendum o Maastrichtské smlouvě bylo typickou ukázkou evropského referenda, v němž 

více než o samotný předmět plebiscitu či o obecnou podporu EU šlo o vyjádření podpory vládě v daný čas 

u moci. Průzkumy veřejného mínění ve Francii v době konání referenda vyznívaly pozitivně, voliči však 

hlasování využili k potrestání prezidenta. Stejný trend se ukázal v případě druhého referenda o 

Maastrichtské smlouvě v Dánsku, kdy voliči krátce po ustavení nové sociálně-demokratické vlády Smlouvu 

schválili.  
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akademické dikci. To práci nijak neubírá na serióznosti. Text v kaţdém případě 

pracuje s termíny běţně uţívanými v oboru.  

Při zpracovávání této práce mi prošla rukami celá řada vědeckých 

publikací vydaných v Dánsku, které se – byť jde o seriózní a ryze akademické 

texty – vyznačují jistou neformálností stylu. Právě tyto texty poslouţily jako 

velká inspirace.  Primární snahou bylo představit čtivý a jednoduchý text vysoké 

odborné kvality. 

Záměrně téţ nejsou přechylována cizí ţenská příjmení. V textu se čtenář 

rovněţ setká s původními názvy klíčových dánských institucí (např. Folketing 

místo dánského parlamentu, apod.). V části textu věnované politickým stranám 

a uskupením jsou na některých místech vyuţívány názvy, případně zkratky 

odvozené z dánského oficiálního názvu strany (tedy např. Venstre namísto 

Liberálové, apod.). Upřesnění některých dánských názvů je k dispozici 

v samostatném přehledu zkratek a původních názvů zařazeném na počátku 

tohoto textu. 

 

 

Struktura práce 

 

Práce je rozdělena do šesti hlavních částí. Po úvodu, ve kterém jsou 

vysvětleny hlavní otázky výzkumu, je podáno uvedení do problému včetně 

terminologického a metodologického vysvětlení a rozboru literatury, ale i 

představení základního teoretického rámce. Následuje teoretická kapitola 

věnovaná euroskepticismu včetně nastolení otázky o národních specificích jako 

kořenu kritického vnímání EU tak, jak ji nastavuje jedna z hypotéz práce. Třetí 

kapitola má za cíl zmapovat „dánský problém s EU“ v historické perspektivě. 

Členství této země v evropských integračních strukturách sleduji od jejího 

vstupu. Zároveň, jak vyplyne z následujícícho textu, některá specifika dánského 

členství lze povaţovat za poměrně konstantní (silné vnímání národního státu), 

jiná naproti tomu svůj význam ztratila (např. severská spolupráce jakoţto 

alternativa členství v ES), jiná – dáno historickými okolnostmi – se vyvinula 

později (např. dánské výjimky z Maastrichtské smlouvy). Ve čtvrté kapitole se 
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pozornost věnuje vysvětlení rysů dánského euroskepticismu a jednotlivým 

specifikům, které charakter euroskepticismu této země předurčují. Pátá kapitola 

se zaměřuje na komunikační politiku evropských záleţitostí v Dánsku. V této 

části jsou zahrnuty dílčí případové studie jednotlivých dánských referend a 

komunikačních kampaní s nimi spojených. Následuje shrnující část práce a 

odpověď na základní výzkumnou otázku tohoto textu a potvrzení, či vyvrácení 

stanovených hypotéz a dalších předpokladů. Součástí textu jsou dvě přílohy.  

 

 

Teoretický rámec práce 

 

 Následující část textu vysvětlí teoretické přístupy, na kterých tato práce 

staví. Předkládaný text hodnotí dánský případ v evropském kontextu – zkoumá 

se vzájemný vztah státu a modelu evropské spolupráce realizované v rámci 

ES/EU. Proto je důleţité osvětlit, jak lze teoreticky vysvětlit fungování 

formalizované evropské integrace (první tři body, viz níţe).  

 Pro pochopení dánského euroskepticismu je klíčový pohled občanů, proto 

chci detailněji přiblíţit i problematiku veřejného mínění. Vzhledem k častému 

konání referend na evropská témata v Dánsku a vzhledem k tomu, ţe 

refererenda jsem identifikovala jako jedno ze (zásadních) specifik dánského 

euroskepticismu, se podrobněji věnuji i problematice přímé demokracie. Tato 

práce tedy staví na následujících teoretických předpokladech, případně 

teoretických diskusích a konceptech: 

 teorie víceúrovňového vládnutí (multi-level governance) 

 problematika rozšiřování a prohlubování evropské spolupráce a jejich 

vzájemná interakce 

 problematiká národní identity ve spojení s fenoménem demokratického 

deficitu EU 

 problematika veřejného mínění 

 problematika přímé demokracie 
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Všech pět konceptů podrobněji vysvětluji níţe. Primární přínos této práce 

neleţí v detailním rozboru těchto teoretických přístupů, proto jsou přiblíţeny jen 

do takové míry, jaká je nutná pro potřeby pochopení této práce. Pro detailnější 

poznání čtenáře odkáţi na další literaturu. V podkapitole věnované veřejnému 

mínění je pro ilustraci relevantní pro náš konkrétní studovaný případ vyuţita řada 

empirických dat, především z průzkumů Eurobarometru (dochází tedy k určitému 

splynutí teoretické a empirické části práce). I z toho důvodu je problematice 

veřejného mínění věnováno v porovnání s ostatními čtyřmi koncepty více 

prostoru. Klíčovému konceptu euroskepticismu se věnuje samostatná kapitola 

zařazená za touto, proto nefiguruje v rámci tohoto stručného teoretického rámce.  

 

    

Teorie víceúrovňového vládnutí 

 

Co je Evropská unie? Principy EU nelze studovat pomocí komparativní 

metody nebo politické analýzy – a EU nepředstavuje analogii k procesům 

probíhajícím v národních státech. Jedná se o jakési hybridní uspořádání – EU 

není ani politický systém, ani mezinárodní organizace – je to něco mezi tím. 

(Rosamond, 2000) Teorie víceúrovňového vládnutí (multi-level governance)12, 

ze které tato práce ve svém náhledu na Unii vychází, se snaţí vyhnout dvěma 

pastem: státnímu centrismu a chápání fungování EU pouze na institucionální 

úrovni v Bruselu či Štrasburku. (ibid).  

Tato teorie předpokládá, ţe role národního státu prochází proměnou, kdy 

dochází k transferu kompetencí různými směry – ať uţ směrem nahoru v oblasti 

nadnárodních organizací (a chápejme EU v tomto smyslu jako nadnárodní 

organizaci), tak horizontálním směrem v oblasti různých kvazi-autonomních 

aktérů, i směrem dolů v oblasti nejrůznějších aktérů v rámci daného národního 

státu (politické strany, národní neziskové organizace, média apod.). Všechny 

tyto úrovně jsou vzájemně propojeny a teorie víceúrovňového vládnutí pomáhá 

dynamiku tohoto vztahu i procesu pochopit. 

                                                 
12

 V textu je využíván český termín „víceúrovňové vládnutí“ namísto i v české odborné literatuře běžně 

užívaného termínu „multi-level governance“. 
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Jedná se o poměrně novou teorii, která se začala vyuţívat především od 

devadesátých let minuleho století, kdy díky dynamickému vývoji evropského 

integračního procesu přestaly postačovat „klasické“ teorie evropské integrace – 

neofunkcionalismus a mezivládní (intergovernmentální) přístup. V druhé 

polovině osmdesátých let, konkrétně po přijetí Jednotného evropského aktu 

(JEA) v roce 1986 se sice začalo mluvit o „znovuobjevení“ neofunkcionalismu. 

(ibid), postupně ale někteří badatelé13 začali upozorňovat na to, ţe  

„úpornost logiky spill-over neznamená, že se jedná o překonanou teorii“  

– nicméně neofunkcionalismus nemůţe vysvětlit vše. (Tranholm-Mikkelsen 

cit. v Rosamond, 2000, str. 101). Teorie víceúrovňového vládnutí neaspiruje na 

to stát se další velkou teorií (grand theory) jakými byly právě 

nadnárodní/mezivládní přístup, spíše se snaţí vysvětlit systém EU v celé jeho 

šíři a sloţitosti a poukázat na velké mnoţství aktérů zapojených do 

rozhodování. 

Při zkoumání dánského euroskepticismu je nutné brát v potaz dynamiku 

(oboustranných) interakcí mezi řadou institucionalizovaných i 

neinstitucionalizovaných aktérů – na národní i evropské úrovni. Řada otázek, 

jeţ tato práce řeší, se průřezově dotýká obou úrovní – ať uţ jde o oblast 

komunikační politiky o evropských otázkách, nebo např. pro Dánsko typický 

vysoce formalizovaný koordinační systém evropských záleţitostí.  

 

 

Diskurs o rozšiřování versus prohlubování evropského integračního procesu  

 

Skeptické vnímání evropského integračního procesu, jak vyplývá 

z kapitoly věnované euroskepticismu, souvisí s postupným rozvojem evropské 

spolupráce, a to jednak ve smyslu geografickém, ale rovněţ ve smyslu 

prohlubování spolupráce v určitých oblastech a zahrnování zcela nových oblastí 

integrace. Euroskeptismus je pak nedílným doprovodným jevem rozšiřování a 

prohlubování evropského integračního projektu. (Taggart; Szczerbiak; 2004; str. 

                                                 
13

 Např. Tranholm-Mikkelsen 
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66 – 67) Jak spolu tyto dva fenomény souvisejí? Bývalý komisař pro rozšíření 

Olli Rehn ve svém projevu v roce 2007 uvedl, ţe „prohlubování a rozšiřování 

[…] si neodporují, ale naopak se doplňují“ a právě kombinace obou procesů 

přispěla k vytvoření silnější, mocnější a vlivnější Evropy. (Rehn, 2007)  

Pojmy deepening (prohlubování) a widening (rozšiřování) se především 

v souvislosti s vývojem integračního projektu v posledních třiceti letech těší 

velkému zájmu badatelů. Jejich základní otázkou je, nakolik jsou tyto dva 

procesy na sobě závislé a nakolik se ovlivňují. Obecným východiskem bývá ve 

většině případů úvaha či předpoklad, ţe proces rozšiřování v podstatě brání 

prohlubování, tedy ţe rozšiřování a prohlubování se v podstatě vylučují.  

Projekt EU-CONSENT14 v rámci 6. Rámcového programu EU, jehoţ jsem 

se měla moţnost zúčastnit, se na problém pokusil podívat z jiné perspektivy a 

stanovil si otázku, zda širší Evropa vede k hlubší integraci (Wider Europe, 

Deeper Integration?) Podrobný, čtyři roky probíhající výzkum interkonexe mezi 

prohlubováním a rozšiřováním, nicméně nedospěl k jasnému závěru. 

Bezpochyby došlo k utřídění myšlenek, nedá se ovšem mluvit o vytvoření 

jakéhosi obecného akademického vědění, jeţ by mohlo inspirovat koherentní 

teorii o souvislosti mezi oběma koncepty. (Umbach, 2009; str. 3)  

Problém představuje jiţ samotná definice obou konceptů. Zatímco panuje 

shoda, ţe jednoduché geografické rozšiřování ES/EU ve smyslu přijímání 

nových členských států jasně spadá do kategorie rozšiřování (deepening), u 

ostatních elementů vývoje integračního procesu není zcela zřejmé, zda je 

vhodné je zařadit do první, či druhé kategorie. Rozšiřování bylo pro potřeby EU-

CONSENTu definováno jako postupná a formální vertikální institucionalizace, 

případně v rámci neo-funkcionalistického přístupu jako zvětšení rozsahu a 

úrovně evropské integrace ve smyslu budování institucí, posilování 

demokratické legitimity a vytváření evropských politik. Prohlubování bylo 

definováno jako postupná a formální horizontální institucionalizace. (ibid) Jak se 

v průběhu výzkumu EU-CONSENT ukázalo, tyto původní definice byly 

v určitých ohledech vágní a nedostatečné. S koncepty se nadále pracovalo. 

Jedním z dílčích závěrů např. bylo, ţe v případě prohlubování je nutné 

                                                 
14

 Detailní informace o projektu včetně detailních výstupů jsou k dispozici na <www.eu-consent.net> 

[3.1. 2010] 

http://www.eu-consent.net/
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rozlišovat mezi formálním a neformálním prohlubováním spolupráce. (Umbach, 

2009) Je zřejmé, ţe můţe snadno docházet k nesprávnému výkladu konceptu 

rozšiřování, především pokud by toto rozšiřování bylo chápáno ve smyslu 

rozšiřování působnosti. I z toho důvodu EU-CONSENT navrhuje zapojení 

dalšího konceptu vedle deepening a widening, a totiţ konceptu broadening, 

který by implikoval právě rozšiřování působnosti. (ibid) 

Problematika rozšiřování a prohlubování evropské integrace a především 

jejich vzájemné prohlubování se později v této práci promítne na dánský 

příklad, a to především z pohledu veřejného mínění. Bude velmi zajímavé 

vyuţít tyto teoretické předpoklady a otázky k vysvětlení dánské situace, kdy 

veřejnost dlouhodobě podporuje rozšiřování Evropské unie, protoţe ho svým 

způsobem chápe jako brzdu neţádoucího prohlubování politické spolupráce. 

Podrobněji se na toto pojetí zaměřím v kapitolách Národní specifika jako kořen 

veřejného euroskepticismu a klíčové kapitole Specifika dánského postoje k EU, 

rysy euroskepticismu. 

 

 

Teoretické koncepty národní identity v souvislosti s demokratickým 

deficitem EU 

 

„Evropská identita je abstrakcí a fikcí bez jasných proporcí,“  

vyjádřil se Bo Stråth. (2002, str. 387) Vytvoření evropské identity bylo 

snem jiţ otců-zakladatelů dnešní EU, konkrétnějších a primárně ekonomicky 

motivovaných rozměrů pak tyto snahy nabyly v sedmdesátých letech 20. století. 

Teprve později se diskurs o evropské identitě posunul poetičtějším směrem 

k hledání místa ES v mezinárodním pořádku. Otázka, nakolik se dnešní občané 

EU cítí být občany společné politické komunity, zaměstnává stále četněji řadu 

badatelů15.  

                                                 
15

 Zmiňme např. pro tuto práci inspirující autory, jako jsou Joseph Weiler, Brigid Laffan, Wolfgang 

Wessels ad. Seznam autorů zabývajících se z různých disciplín i úhlů pohledu evropskou identitou je 

ovšem mnohem rozsáhlejší. 
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Formálně otázka identity a legitimity EU figuruje v evropské agendě od 

přijetí Maastrichtské smlouvy v roce 1993 – přerod mezivládního ES 

v nadnárodní Evropskou unii byl klíčovým milníkem. Milníkem později navíc 

umocněným referendy o ústavní smlouvě v Holandsku a Francii, potaţmo 

krachem celého návrhu ústavní smlouvy, jenţ přinesl zcela nový základ pro 

diskusi o evropské legitimitě (Fuchs, Schlenker, 2006, str. 6). Očekávání od 

nového tělesa nebyla v principu primárně ekonomického rázu, jak tomu bylo 

dříve, ale nově i zřetelného rázu demokratického. (ibid, str. 12-13)  

Pro potřeby této práce je problematika identity16 klíčová především ve 

vztahu k občanské podpoře evropskému integračnímu procesu a otázce 

demokratického deficitu (viz níţe a rovněţ kapitola „Úvod do problematiky 

veřejného mínění“). Vycházím z předpokladu, ţe právě kvůli zpolitizování 

charakteru evropského integračního projektu se vynořují problémy s hlubší 

identifikací občanů s ES/EU. To pak vede k opatrnějšímu a svým způsobem 

nejistému přístupu projevujícím se ve sníţené veřejné podpoře integračnímu 

projektu. Evropská identita a její studium je nedílnou součástí analýzy 

demokratického deficitu EU.  

Na koncept identity je přitom nutno nazírat šířeji, tedy ne omezeně jen 

z hlediska identity národního státu, ale z hlediska konceptu občanství, 

především s poukazem na občanství multilaterální, kdy se cítíme být součástí 

vícero celků – klasickým státem (či často ještě menším celkem) počínaje a 

širšími společenstvími včetně Evropské unie konče. Jak široce a obsáhle chápe 

jedinec svou identitu, je značně individuální. Koncept tzv. kolektivní identity je 

přitom pro propagátory evropské identity v podstatě dobrou zprávou, protoţe 

připouští moţnost, ţe se občané EU nemusí přestat cítit občany svých 

národních států, ale ţe jejich rozšířené chápání identity „vstřebá“ i její evropský 

rozměr. Míra identifikace s ES/EU a národním státem je kvantitativně měřitelná. 

Lze vyuţít (mj.) výzkumy Eurobarometru, konkrétně se jako vhodná jeví 

standardizovaná otázka:  

                                                 
16

 Koncept identity byl studován filosofy a matematiky již ve starém Řecku. Sociální vědy koncept 

uchopily až koncem 19. století, a to především v psychoanalytické disciplíně. Až v 70. a 80. letech se o 

koncept identity začaly zajímat klíčové sociálně-vědní disciplíny. (Stråth, 2002)  
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„V blízké budoucnosti se budete cítit jako (1) pouze občan daného 

národního státu, (2) občan národního státu a Evropan, (3) Evropan a občan 

daného národního státu, (4) pouze Evropan?“  

Jak dlouhodobě z těchto průzkumů vyplývá, většina Evropanů se do určité 

míry identifikuje s EU, byť většinou ve spojení se svou identitou národní, coţ 

ovšem konceptu evropské identity nijak neodporuje – v úsilí o posílení evropské 

identity totiţ nejsou patrné (ani ţádoucí) tendence na potlačení identity národní. 

Zároveň tento fakt vylučuje tvrzení některých skeptiků, ţe evropská identita 

vůbec neexistuje17.  

Přitom otázka, zda národní a evropské občanství je vhodné vnímat jako 

dva vzájemně se vylučující přístupy, je poměrně klíčová pro pochopení 

dánského případu. V případě exkluzivního vnímání národní identity, tedy 

v případě, ţe se jedinec identifikuje pouze se svým národním státem a není 

schopen identifikovat s širším celkem, v našem případě s EU, dá se u něj 

očekávat vyšší míra euroskepticismu. Klíčový je přitom fakt, zda jsou politické 

elity v daném státě rozděleny v otázkách EU, či nikoli. Hooghe a Marks (2005, 

str. 437) uzavírají: 

„Došli jsme k závěru, že exkluzivní národní identita je klíčem k veřejnému 

mínění, ale míra, do jaké exkluzivní národní identita ovlivňuje podporu evropské 

integraci, závisí na tom, jak rozdělené národní elity jsou. Tam, kde jsou elity 

v pohledu na Evropu ve shodě, národní identita a evropská integrace jsou 

schopny koexistovat; tam, kde jsou rozděleny, způsobuje národní identita 

euroskepticismus.“ 

Běţným trendem vyhrocené politické diskuse, a to nejen v Dánsku, se 

totiţ stala myšlenková linie, ţe evropanství znamená potlačení dánskosti 

(čtenář nechť si Dánsko nahradí jiným státem). Evropská unie je vnímána jako 

faktor ohroţující národní suverenitu. A vzhledem k tomu, ţe dánský 

euroskepticismus je zaloţen na suverenitě18, navíc si Dánsko z podobně 

motivovaných důvodu vyjednalo výjimku z evropského občanství, se jeví, ţe 

Dánové skutečně evropanství vnímají jako ohroţující faktor dánskosti.  

                                                 
17

 Srov. Weiler, 1998, Stråth, 2002 ad. 
18

 Viz typologie euroskepticismu Cathariny Sørensen v kapitole „Euroskepticismus“ 
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Spojení vlastní identity s Evropskou unií se přitom na první pohled jeví 

jako poměrně obtíţné – v byrokratické spleti rozhodování Unie je těţké se 

zorientovat, občané se cítí od evropských institucí odtrţení. Lze pozorovat 

snahu o posílení prvku transparentnosti v evropském rozhodování, to však 

samo o sobě nestačí. Občané systému Unie nerozumějí, a proto v podstatě ani 

neví na koho se obrátit, jaké dokumenty vyţadovat, apod. (viz např. Weiler, 

1998, str. 38-39) Přijetí evropské identity se nezdá být přirozené, o čemţ 

mohou svědčit i mnohé snahy toto pouto vytvořit uměle.  

Diskuse o evropské identitě zintenzivněly a staly se jedním 

z nejatraktivnějších evropských diskusních témat současnosti především 

v souvislosti s rozšířením EU, s diskusí o evropské ústavní smlouvě a posléze 

Smlouvě lisabonské. Budování evropské identity se pojí s řadou zásadních 

otázek, např. zda je moţné identitu jakéhokoli celku vytvořit uměle, zda 

v případě EU vůbec stojí na nějakých základech. Evropská identita se jeví jako 

mnohem křehčí a prchavější neţ hmatatelná podpora určité oblasti spolupráce 

v rámci EU.19 Vytvoření společné evropské identity značně komplikuje vysoký 

stupeň heterogenity mezi evropskými státy (politické, kulturní, jazykové20). 

Předmětem zájmu řady badatelů je najít vzájemný vztah či souvislost mezi 

demokratickým deficitem a procesem konstitucionalizace a demokratizace EU 

(viz např. Kraus, 2004)  

Otázkou zůstává, nakolik je moţné uměle vytvořit pocit sounáleţitosti a 

společnou identitu, pokud základy pro ni nejsou přirozeně dány. Není snaha 

tuto identitu uměle vytvořit předdefinována tím, ţe společná identita neexistuje, 

či stojí na vratkých základech? Jak uvádí jiz citovaný Stråth (2002, str. 387):  

                                                 
19

 A jak tvrdí badatelé v projektu ESDS, evropská identita těžko povede sama o sobě k vyšší podpoře EU 

mezi občany: jinými slovy kultivace evropské identity není cestou ke zvyšení popularity Unie. Více viz 

<http://www.esds.ac.uk/International/casestudies/feel_european.asp> [21.4. 2011] 
20

 Souvislost mezi absencí jednotného evropského jazyka a možností existence společné evropské identity 

je inspirující. Čl. 22 Charty základních práv EU hovoří o tom, že „Unie má respektovat kulturní, 

náboženskou a jazykovou diverzitu“.  Mulilingvální charakter má Unie od samého počátku integračního 

projektu. Dieter Grimm, německý právník a bývalý člen Federálního ústavního soudu je přesvědčen, že  

„evropská demokracie nemůže existovat, pokud není vytvořen evropský veřejný prostor; evropský veřejný 

prostor nemůže existovat bez evropského lidu (ve smyslu demos se silnými občanskými pouty); a evropský 

lid nemůže existovat, pokud neexistuje společný evropský jazyk.“ (Kraus; 2004; str. 303)  

Pro hlubší pochopení teoretického pojetí multilingvismu viz Robert A. Dahl, Dankwarz Rustow. David 

Laitin.  

http://www.esds.ac.uk/International/casestudies/feel_european.asp
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„Z identity se stává problém ve chvíli, kdy identita neexistuje, především 

v situacích krize a turbulence, kdy zavedené vazby sociální soudržnosti erodují 

nebo se rozpadají.“  

Fuchs a Schlenker (2006), ale v principu i Beetham a Lord (1998) rozvíjejí 

poznatky Eastona (1965), kdyţ tvrdí, ţe v případě, kdy neexistuje ochota 

spolupracovat zaloţená na pocitu sounáleţitosti, takový reţim není 

v dlouhodobější perspektivě udrţitelný. V souladu s touto myšlenkovou linií tedy 

není moţné spolupracovat v politické oblasti, pokud neexistují alespoň určité 

předpoklady společné identity. A předpoklady evropské identity stojí skutečně 

na poměrně vratkých základech – nabízí se pochopitelně sdílení společného 

geografického prostoru, to ovšem dostačující není. V souvislosti s rozšiřování 

EU je jistě stále sloţitější identifikovat další společné rysy – není moţné identitu 

zaloţit na společném jazyku, náboţenství či kulturně-historické zkušenosti. 

Nejpádnějším společným rysem je aţ samotné zapojení relevantních států do 

evropského integračního procesu, to se však nezdá být dostatečným základem 

pro vytvoření společné identity tohoto celku. Ani projekt jednotné evropské 

měny euro zjevně zásadním způsobem nepřispěl k vytvoření, či posílení 

společné identity, jak mnozí doufali. Současné tlaky v eurozóně a pochybnosti 

řady jejích členů jsou jasným vysvětením.  

Se snahou o vytvoření evropské identity bezprostředně souvisí otázka 

demokratického deficitu, jemuţ lze přičíst určitou odtaţitost evropských občanů 

od EU. Evropští občané nabývají dojmu, ţe nemají slovo v politických 

rozhodnutích Unie a jejich hlas není vyslyšen. To můţe být uchopeno dvěma 

moţnými způsoby:  

 Zaprvé, tento stav zásadním způsobem komplikuje předpoklady pro 

vytvoření evropské identity a zároveň představuje výzvu pro 

legitimitu sjednocovacího procesu.  

 Zadruhé, demokratický deficit a zpochybňování politické legitimity 

Unie působí jako motivační faktor pro snahu o vytvoření evropské 

identity.  

Potřebuje tedy EU evropskou identitu? Podle některých autorů by 

vytvoření evropské identity napomohlo společnému evropskému vědomí a 
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dalšímu postupu procesu evropské integrace. (viz např. Bogdandy; 2004, dále 

Kumm, 2005, str. 1 ad.) Otázkou nicméně stále zůstává, zda lze evropskou (či 

jakoukoli jinou) identitu vytvořit „uměle“ a zda je identita daná, či nikoli. Zavedení 

evropského občanství můţe být chápáno jako jeden z pokusů napomoci vnímání 

společné evropské identity. Podle některých autorů21, ale v podstatě i v logice 

vývoje upřesnění evropského občanství v Amsterodamské smlouvě22, je ovšem 

koncept evropského občanství značně problematický. 

Výzkum konceptu identity, především pak identity kolektivní, se 

v posledních letech v souvislosti s postupem evropského integračního procesu 

dostal více do popředí. Nicméně samotný pojem identita je stále poměrně 

nejasný. Kolektivní identita můţe být chápána jako  

„síla a program vytváření určité komunity nabízející ideály, cíle a hodnoty 

pro určitou skupinu“. (Eisenstadt a Giesen, 1995)  

Jedná se o  

„produkt kolektivní sebereflexe, výraz společného vědomí dané komunity“.  

Je to tedy  

„prostředek tvoření a přetvoření určité společnosti“. (Donig, Meyer a 

Winkler, 2005, str. 16)  

Identita pomáhá utvořit vztah vůči vnějšku. Vytváří pouto mezi členy dané 

skupiny a posiluje pocit sounáleţitosti. Petra Lea Láncos výstiţně shrnula tři 

v ideálních podmínkách vysvětlené teoretické přístupy (komunitarismus, 

pluralismus a kosmopolismus) ve výzkumu kolektivní identity a aplikovala je na 

moţnost vybudování identity evropské. (Láncos; 2007)   

 Komunitarismus – klade důraz na kulturní sounáleţitost dané 

společnosti – předem zaţité mravní a názorové orientace utvářejí vědomí 

daného společenského celku. V kulturní sounáleţitosti má vedle dalších 

prvků sdílené identity zásadní význam společný jazyk. Demos v dané 

společnosti netvoří pouze určité politické společenství – musí se jednat o 

společenství se sdílenou národní kulturou, o  

                                                 
21

 Viz např. Weiler, 1998. 
22

 Amsterodamska smlouva upřesnila, že evropské občanství nikterak nenahrazuje občanství národní, ale 

pouze ho doplňuje. Tím se případné ambice na pozitivní vliv institucí občanství EU na společnou 

evropskou identitu mírně eliminovaly. 
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„etno-kulturní, organickou a statickou [skupinu] charakterizovanou určitým 

stupněm homogenity“ (Brand, 2004 cit. v Láncos; 2007; str. 423).  

Podle tohoto teoretického přístupu tedy není moţné (uměle) vytvořit 

demos multikulturní Evropské unie. EU by se měla drţet mezivládního 

přístupu, který neohroţuje suverenitu národních států. Kulturní 

homogenita národních států má klesající tendenci a podle některých 

autorů se nadhodnocuje (viz např. Kraus, 2004), coţ můţe potenciálně 

podrývat komunitaristický přístup. V případě Dánska a jeho vnímání 

národní identity to ovšem nemusí zcela platit – byť zůstává otázka, nakolik 

je existence určité národní identity vnímaná a nakolik je reálná.  

 Pluralismus – s důrazem na rozmanitost a mnohost nabízí 

flexibilnější přístup ke studiu kolektivní identity a moţné aplikaci na identitu 

EU. Identita v pluralistickém přístupu nemá být vnímána jako monolitický 

fenomén a musí se brát ohled na subkulturní prvky v dané společnosti 

(Láncos; 2007; str. 5). Politická identita, sdílená politická kultura kulturně 

odlišných skupin a jejich členů je váţe dohromady v jednom společenství. 

(ibid; str. 5) V případě EU pluralismus nabízí federální vizi jejího 

uspořádání, kde národ je vnímán jako jedna ze strukturálních minorit. 

Motto EU „Jednotná v rozmanitosti“ napovídá o pluralistickém přístupu 

k integraci.  

 Kosmopolismus – Teorie kosmopolismu mají poměrně rozsáhlé 

rozpětí24, jejich hlavní princip nicméně zůstává – myšlenka, ţe lidé 

pocházející z různých fyzických, i např. sociálních prostředí formují (nebo 

alespoň mohou formovat) společnou komunitu a tato komunita by měla být 

dále kultivována, vztahy uvnitř tohoto společenství jsou zaloţeny na 

vzájemném respektu. Dobro lidstva není v kosmopolitním vnímání 

definováno geografickou či kulturní polohou. (Held, 2009, str. 537) V rámci 

vytváření společenství se zaloţí společné instituce, suverenita a 

nezávislost zúčastněných států ovšem není ohroţena. Lidé si jsou rovni a 

zaslouţí si stejné politické zacházení – a to bez ohledu na to, odkud 

                                                 
23

 BRAND, Michiel. Affirming and Refining European Constitutionalism: Towards the Establishment of 

the First Constitution for the European Union.2004. EUI Working Paper LAW No. 2004/02, 7. 
24

 Toto rozpětí je dáno předmětem zkoumaného zájmu – od politických institucí po morální aspekty a 

vztahy ve společnosti, společné trhy či formy kulturního vyjádření.  
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pocházejí. Kosmopolismus v tomto duchu překračuje hranice národních 

států a vyţaduje posunuté vnímání státní suverenity. Nejčastější kritikou 

kosmopolismu je výtka, ţe přehlíţí relevanci kulturního pluralismu a 

kulturní identity v procesu tvoření identity politické. (Láncos, 2007) 

V případě Evropské unie můţe taková spolupráce přimět k její 

demokratičtější podobě. Jak uvádí Láncos, kosmopolitní přístup k integraci 

(spolupráce národních států v určité formě federace) můţe být vysledován 

v preambuli Římské smlouvy zmiňující rozhodnutí  

„položit základy stále užšího svazku evropských národů“,  

článek 2 Smlouvy o ES hovoří o vytváření uţších vazeb mezi členskými 

státy při plnění vyjmenovaných úkolů a dále článek 6, bod 3 Smlouvy o EU 

stanoví, ţe  

„Unie ctí národní identitu svých členských států“.  

Zaměřně se nyní detailněji na související problematiku demokratického 

deficitu. Ten se do popředí zájmu jak akademického výzkumu, tak reálného 

zájmu evropských politiků dostala během posledních dvou desetiletí, konkrétně 

po prvním dánském referendu o Maastrichtské smlouvě, jeţ se těší symbolické 

hodnotě v dějinách evropské integrace. „Demokratický deficit“ se můţe jevit 

jako vágní koncept, především z důvodu, ţe neexistuje obecně přijatá a 

jednoznačná definice tohoto fenoménu. Jedná se o jakousi propast mezi 

občany a evropskými politiky (byrokraty), která je stále výraznější kvůli 

rozšiřujícímu se záběru Unie. Simon Hix shrnuje základní tvrzení o 

demokratickém deficitu postaveném na práci Josepha Weilera25 (Hix, 2005, str. 

177-178), byť zdůrazňuje, ţe se nejedná o obecně přijatá tvrzení – jedním 

z hlavních kritiků tohoto přístupu je např. Andrew Moravcsik dívající se skrze 

striktní optiku svého liberálně-mezivládního přístupu nebo Giandomenice 

Majone. Citujme v tuto chvíli Hixe a jeho základní teze o příčinách 

demokratického deficitu:  

 Výraznější moc exekutivy / mírnější národní parlamentní kontrola, 

 příliš slabý Evropský parlament, 

                                                 
25

 Viz WEILER, Joseph H.H, HALTERN, U.R. a MAYER, F. European Democracy and its Critique. 

West European Politics, 1995, roč. 18, č. 3, str. 4-39. 
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 absence „evropských“ voleb, 

 přílišná vzdálenost EU, 

 pojetí politiky, ve kterém EU přijímá politická rozhodnutí, jeţ nemají 

podporu většiny evropského obyvatelstva v řadě (nebo dokonce většině) 

členských států. 

Jako reakce na uvědomění si demokratického deficitu EU se začaly rodit 

některé iniciativy, které ho mají napomoci překonat. Má to své potíţe – EU totiţ 

není klasickou zastupitelskou demokracií. Jak shrnuje Weiler (1995, str. 40), 

základní prvky reprezentativní demokracie v Unii chybí a forma evropského 

vládnutí (governance) nedává moţnost „dát vládě padáka“ při volbách. Moţnost 

rozpuštění Komise Evropským parlamentem se tomu nerovná:  

„Neexistuje jediný občanský akt evropského občana, v němž by přímo 

mohl ovlivnit výsledek jakékoli politické volby /…/ Unie, tak jak to mohou učinit 

občané při výběru politických stran /…/“  

Volby do EP, ani volby do národních parlamentů toto v evropském měřítku 

nenabízejí. (ibid). V podobném duchu v tomto případě argumentuje i Moravscik, 

jenţ tvrdí, ţe přehnaný důraz na demokratický deficit překrucuje přirozený 

charakter EU, která jednoduše není ekvivalentem národního státu. (Moravscik 

cit. v Taggart a Szczerbiak, 2004, str. 80) Jak podotýkají Taggart se 

Szczerbiakem,  

„demokratický deficit je jak příčinou, tak zbraní euroskepticismu“. (ibid)  

Právě fakt, ţe na Unii nelze nahlíţet optikou uspořádání národního státu, 

je ţivnou půdou pro euroskeptickou kritiku. Podle Taggarta se Szczerbiakem 

pak od evropských institucí občané očekávají, ţe budou podobné institucím 

národním a měly by tedy být „demokratičtější“. (ibid, str. 81) Proti tomuto 

argumentu lze pouţít právě dánský případ – v případě euroskepticismu 

zaloţenému na suverenitě (podle typologie Cathariny Sørensen, viz kapitola 

věnovaná euroskepticismu), občané rozhodně neusilují o to, aby byly evropské 

instituce podobné národním. Právě naopak, splývání rozdílů mezi národním a 

evropským uspořádáním jde proti duchu striktně mezivládního přístupu, jenţ, 

zdá se, vyhovuje většině dánských občanů.  
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Problematiku demokratického deficitu můţeme zkoumat i v širším rozsahu 

demokratické teorie. V rámci studia demokracie se setkáváme s konceptem tzv. 

loajální opozice. Přístup opozičních aktérů k subjektu v rámci hlubšího 

zkoumání opozice v konsolidovaném demokratickém reţimu řešil mj. Robert 

Dahl (1973). Jak se snaţí prokázat předkládaná práce, právě principy loajální 

opozice jsou vhodné k aplikaci na příklad Dánského království a jeho vztahu 

k ES/EU. Dánsko v principu souhlasí s validitou Evropské unie, ale zpochybňuje 

určitá politická rozhodnutí či směřování tohoto subjektu.  

 

 

Veřejné mínění 

 

Úvod do problematiky veřejného mínění 

 

Vztah mezi masovým veřejným míněním a veřejnou politikou je základní 

premisou normativní teorie demokracie (viz Hobolt a Klemmemsem, 2005 ad.) 

Přijmeme-li předpoklad, ţe politické rozhodování je do značné míry předurčeno 

veřejným míněním (ibid26), bude zřejmé, ţe ohledy na něj jsou logickým 

vyústěním stále intenzivnější evropské integrace. Zatímco v počátcích 

integračního projektu měli politici poměrně volné ruce a nebyli pod přísným 

dohledem ze strany občanů členských států, v současnosti je situace jiná. V 

odborné literatuře se setkáváme s termínem tzv. permisivního konsensu (viz 

např. Kritzinger, 2003; Anderson, 1998 a de Vries a Edwards, 2009 ad.), který 

ovšem, nutno dodat, není kvantitativně měřitelný, protoţe pravidelné průzkumy 

veřejného mínění v počátcích sjednocovacího procesu neprobíhaly27. Jedná se 

tedy spíše o obecně předpokládaný dohad – občané poskytli politikům poměrně 

volné ruce při budování evropského integračního procesu a značnou míru 

                                                 
26

 Jak tvrdí dvojice Hobold a Klemmemsen (2005, str. 383):  

„vzhledem k tomu, že vlády se snaží o zvovuzvolení, budou mít silné nutkání vzít v potaz politické 

preference lektorátu a tento mechanismus zpětné vazby je výraznější než opačný mechanismus vlád 

určujících veřejné mínění.“ 
27

 To pravidelně v podobě průzkumů Eurobarometru probíhá od roku 1973. Tyto průzkumy se konají 

každých šest měsíců, pořádají je soukromé agentury v každém členském státě. V každé zemi 

jsourozhovory uskutečněny s přibližně tisícem respondentů. 
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důvěry. O určité vágnosti tohoto pojmu svědčí i fakt, ţe někteří autoři období 

permisivního konsensu spojují vyloţeně s počátky evropského integračního 

procesu, jiní ho vnímají šířeji v období aţ 70. a 80. let minulého století (srov. 

Kritzinger, 2003 a de Vries a Edwards, 2009) 

Současný stav veřejné podpory evropskému integračnímu projektu jako 

permisivní konsensus rozhodně označit nelze. Situace je diametrálně odlišná. 

Někteří autoři označují současnou éru v porovnání s dřívějším permisivním 

konsensem spíše za „omezující nesouhlas“ („constraining dissensus“) (viz de 

Vries a Edwards, 2009 a Hooghe a Marks, 2005 a 2008). Je to dáno především 

prohlubováním spolupráce, která se tak logicky dotýká nejen mnohem širšího 

okruhu občanů, ale zasahuje do stále více oblastí běţného ţivota nás všech.28  

Jednotlivé členské státy, ale i nejrůznější zájmové skupiny napříč EU mají 

v evropské politice různorodé zájmy. Ty jsou ve vzrůstající míře artikulovány, 

navíc je při dnešním vnímání důleţitosti komunikace mezi „tvůrci“ evropské 

politiky a evropskými občany věnováno stále více pozornosti tomu, aby 

existovaly i cesty artikulace těchto zájmů a názorů – ať uţ formou různých fór či 

jiných standardizovaných veřejných slyšení či dialogu se zainteresovanými 

aktéry a občany, nově např. i díky Evropské občanské iniciativě29, tak – 

v extrémnější formě – i formou vyuţití přímého hlasování k rozhodování o 

evropských tématech. Referendům a vyuţití přímé demokracie k rozhodování o 

evropských záleţitostech obecně se věnuje kapitola „Referenda“. 

 

 

                                                 
28

 Pro více informací o podpoře evropského integračního projektu v jeho počátcích, viz Hix, 2005; dále 

např. Lindberg a Scheingold. Europe´s Would-Be Polity: Patterns of Change in the European 

Community. Cambridge: Harvard University Press. 1970, případně  Kitzinger, 2003 a Anderson, 1998. 

Anderson ve svém úsilí o zdůraznění rozličných motivací pro podporu EU uvedl:   

„Porozumění tomu, co ovlivňuje veřejné mínění vůči EU je tedy důležitým faktorem ke správné 

interpretaci dřívějšího a budoucího vývoje evropské integrace.“ (Anderson, 1998, str. 570) 
29

 Tzv. Evropskou občanskou iniciativu (EOI) zavádí Lisabonská smlouva. Podle jejího ustanovení přijaly 

EP a Rada (na základě návrhu EK) nařízení, jež stanoví pravidla a postupy, jimiž se bude tento nový 

nástroj řídit. EOI umožňuje jednomu milionu občanů z nejméně jedné čtvrtiny členských států vyzvat EK, 

aby předložila návrhy legislativních aktů v oblastech, v níž jí to umožňují její pravomoce. Organizátoři 

iniciativy, tzv. výbor občanů, mají jeden rok na to, aby shromáždili nezbytný počet prohlášení o podpoře. 

Komise má tři měsíce na posouzení iniciativy a rozhodnutí o dalším postupu. Podle nařízení bude možné 

začít předkládat EOI od 1. dubna 2012.  
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Motivace pro podporu EU 

 

Při studiu veřejného mínění je zajímavé a nutné zaměřit se na primární 

motivaci podpory EU, tedy co by mělo Evropany vůbec vést k tomu, aby se 

vyslovili pro další rozvoj evropského projektu či alespoň podporovali status quo. 

Hooghe a Marks (2005, str. 420) se táţou:  

„Co vede občany k podpoře, nebo odmítání evropské integrace? Tato 

otázka je tak stará jako sama Evropská unie30 a byla předmětem zkoumání asi 

sta článků, přesto stále nedošlo k vědeckému konsensu ohledně odpovědi na 

ní.“ 

Obecně (a přirozeně) je kaţdý jedinec motivován primárně svým vlastním 

prospěchem (teorie prospěchu, viz De Vries a Edwards, 2009, Hooghe a Marks, 

2005 ad.). Lze se tedy domnívat, ţe jako evropský občan budu primárně 

podporovat ty oblasti spolupráce či lépe řečeno ten trend vývoje v dané oblasti, 

o němţ předpokládám, ţe povede k prospěchu mému osobně, či v širším 

vnímání k prospěchu mého členského státu. Státní centralismus je v EU 

realitou. Jak vyplývá z výzkumů Eurobarometru, evropští občané se 

dlouhodobě identifikují spíše s menšími celky neţ s Evropskou unií jako 

takovou. Podle průzkumu Eurobarometru č. 68 z května 2008 se 91 % 

evropských občanů identifikuje se svým státem a pouze 49 % s Evropskou 

unií.31 

V případě mikro-úrovně se to dá prokázat mírou podpory integračnímu 

procesu, kterou vykazují konkrétní skupiny obyvatel mající zřejmý ekonomický 

profit z EU, např. zemědělci, vysoce kvalifikovaná pracovní síla apod. (ibid) 

V případě širšího vnímání, tedy na makro-úrovni, se posouvám nejčastěji na 

úroveň daného státu. Dřívější výzkum prokázal, ţe občané zemí, jeţ 

z evropského rozpočtu získávají více finančních prostředků, podporují EU ve 

vyšší míře. (McLaren, 2002) Kalkul ekonomického prospěchu z členství je 

zřejmě nejrozpracovanějším teoretickým přístupem snaţícím se o vysvětlení 

                                                 
30

 Srov. Kritzinger, 2003, str. 220 cit. Lindberg a Scheingold, 1979 a Anderson, 1998; de Vries a 

Edwards, 2009. 
31

 Průzkum Eurobarometru 68: dostupné z 

<http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb68/eb_68_en.pdf> [21.4. 2011].  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb68/eb_68_en.pdf
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podpory pro evropský integrační projekt. Není však jediným klíčem k vysvětlení 

podpory EU, situace je o něco komplikovanější. 

Simon Hix navazuje na vymezení teorie prospěchu a staví na práci 

profesora Davida Eastona, jenţ předkládá teorii „citové32“ a „prospěchářské33“ 

podpory politickým institucím. Citová podpora je ideologickým a nemateriálním 

přilnutím k určité politické instituci, zatímco prospěchářská podpora, jak bylo 

uvedeno výše, představuje víru, ţe daná instituce prosazuje ekonomické a 

politické zájmy jednotlivce (na mikro-úrovni). Easton obě teorie nevidí jako 

konkurenční – navzájem se doplňují. (Easton cit. v Hix; 2005; str. 148) 

V sociálně-vědním výzkumu je přesto kladen důraz na vysvětlení 

ekonomických determinant veřejné podpory evropské integraci (srov. McLaren, 

2002), coţ odpovídá makro-úrovni v chápání teorie prospěchu. Podpora 

integračnímu procesu je přitom motivována dvěma základními zdroji – jednak 

ekonomickou situací a jednak předpokládanými ekonomickými výhodami 

spojenými s evropským integračním procesem. V rámci tohoto teoretického 

přístupu se předpokládá, ţe podpora integračnímu projektu bude vyšší 

v případě příznivé domácí ekonomické situace a navíc veřejnost, jeţ je obecně 

pozitivnější v náhledu na vývoj ekonomické situace, bude pravděpodobně ve 

vyšší míře podporovat i evropský integrační projekt. (Anderson, 1998 resp. 

Eichenberg a Dalton, 1993 ve svém výzkumu spojují podporu evropského 

integračního procesu s mírou HDP). 

 Vyuţití tohoto předpokladu aplikovaného na příklad Dánského království 

se nicméně nezdá být vhodné. Propagátoři této asumpce tvrdí, ţe vývoj míry 

podpory integračnímu procesu se shoduje s ekonomickým cyklem. To se však 

v našem studovaném případě nepotvrzuje – v souvislosti s ekonomickou krizí 

nepozoruji ţádný zásadní vliv ekonomických problémů na upnutí se k EU a 

promítnutí tohoto obratu ve vyšší podpoře EU (viz průzkumy Eurobarometru 

v letech 2007 – 2010 v tabulce 1). 

 

 

                                                 
32

 „affective“ 
33
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Tabulka 1: Průměrná podpora EU v letech 2007 – 2010 
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V průzkumu Eurobarometru č. 74 z roku 201034 ekonomickou situaci 

Dánska jako dobrou označilo 46 % respondentů, přičemţ průměr EU byl pouze 

26 %. Jako špatnou pak hospodářskou situaci Dánska označilo 53 %, průměr 

EU byl mnohem kritičtějších 70 %. I na osobnější úrovni se Dánové jeví být 

mnohem spokojenější – svou pracovní ekonomickou situaci označilo ve stejném 

průzkumu jako dobrou 74 %, jako špatnou 15 %. Průměr EU byl 55 % 

respondentů označujících svou pracovní situaci jako dobrou a 28 % jako 

špatnou. Ekonomickou úroveň domácnosti jako dobrou v případě Dánského 

království označilo dokonce 86 %, jako špatnou 13 %, pro srovnání jako dobrou 

ekonomickou úroveň své domácnosti povaţuje pouze 64 % respondentů EU-

27, jako špatnou pak 15 %.  

V duchu tohoto trendu jsou Dánové rovněţ velmi pozitivní, co se týče 

„hospodářského vývoje země v dalších dvanácti měsících“ – podle 

Eurobarometru č. 74 očekává lepší hospodářskou situaci Dánska 42 % (průměr 

EU-27 činí 38 %, zde tedy rozdíl není nijak markantní, přesto stojí za zmínku), a 

                                                 
34

 Výsledky Eurobarometru č. 74 jsou k dispozici na 

<http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb74/eb74_en.htm> [14.5. 2011]. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb74/eb74_en.htm
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lepší hospodářskou situaci v EU očekává 34 %, evropský průměr je ovšem o 

deset procentních bodů niţší.  

Je nutné podotknout, ţe jedním ze zásadních problémů průzkumů 

veřejného mínění je fakt, ţe respondenti se v mnoha případech nevyjadřují 

primárně k otázce, jeţ je tázaná. Stejně tak roli hraje i sekvence otázek. 

Průzkumy Eurobarometru jsou navíc poměrně rozsáhlé a dá se předpokládat, 

ţe respondenty ovlivní témata (např. specifické zaměření daného průzkumu) a 

typy otázek tázaných v průběhu celého rozhovoru.  

Vraťme se zpět k podpoře evropské integraci – motivaci pro podporu 

evropskému integračnímu procesu nelze omezovat jen na ekonomickou stránku 

věci. Více relevantní se pro dánský případ jeví druhý teoretický přístup 

k vysvětlení podpory evropského integračního projektu, a sice ten zdůrazňující 

ohled na otázky identity. (viz de Vries a Edwards, 2009 a Hooghe a Marks, 

2005) S tím, jak se záběr evropské spolupráce posouvá z ekonomické oblasti 

do oblasti politické, získávají na významu i některé symbolické aspekty, jeţ si 

občané s integračním projektem spojují, a tím otázky identity – evropské, 

národní, či – a to především – z hlediska vnímaného ohroţení národní identity 

evropským sjednocovacím procesem. Tento přístup typicky realizuje např. 

Dánská lidová strana (viz kapitola „Politické strany“). Jak uvádějí Carey a Lebo:  

„/…/ tento nárůst nacionalismu je negativně spojen s podporou 

evropskému projektu, protože se v této oblasti rozvinuly konflikty o suverenitu, 

jako je např. vytvoření společné evropské měny, Evropské centrální banky a 

zvýšená přednost evropského práva“. (Carey a Labo, 2001 cit. v de Vries a 

Edwards, 2009, str. 7) 

Motivace pro podporu integračnímu procesu z hlediska identity nemusí být 

nutně pouze negativní. (srov. de Vries a Edwards a 2009 a Hooghe a Marks, 

2005) Zatímco v minulosti byly oba tyto základní teoretické přístupy chápány 

jako navzájem se vylučující, výzkum poslední dekády upozorňuje na jejich 

doplňující charakter, pro podporu EU mohou hrát zároveň roli argumenty 

ekonomického charakteru, jeţ se prolínají s touhou po členství v širší evropské 

komunitě (přístup z hlediska identity). (Hooghe a Marks, 2005) 
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Další z moţných teoretických vysvětlení motivací pro podporu ES/EU je 

rovněţ neekonomického charakteru – jak uvádí McLaren (2002), vysoká míra 

kognitivní mobilizace či jednoduše účasti na politickém ţivotě je zřejmě spojena 

s vyšší podporou evropského integračního procesu, jinými slovy čím více 

informací občan o EU obdrţí, tím více EU ztrácí na svém ohroţujícím 

charakteru. Při aplikaci takového teoretického předpokladu na Dánsko se 

ovšem tato souvislost jako platná nezdá, případně jeví se platná pouze za 

určitých souvislostí. Jak jsem uvedla výše, Dánové patří k jedněm 

z neinformovanějších občanů EU, nicméně nejeví se, ţe by v souvislosti s tím 

stoupala podpora evropského integračního projektu, přinejmenším pokud bych 

jako výstup vyjádření této podpory brala výsledky evropských referend. 

Takovýto předčasný závěr nicméně můţe být zavádějící – v jiných členských 

státech se referenda o evropských tématech ve většině případů nekonají, proto 

to není vhodný komparativní element. V případě posouzení míry podpory EU 

z výzkumů Eurobarometru a stabilní vysoké podpory Dánů vyjadřované v těchto 

průzkumech se jiţ ovšem zdá tento předpoklad mnohem platnější.  

Teorie kognitivního poznání v přímém úměrném vztahu s podporou 

integračnímu procesu dochází k poměrně odlišným závěrům neţ jiný kognitivně 

orientovaný teoretický přístup stojící za zmínku – Jo Saglie (2000) situaci 

komplikuje rovněţ sloţitostí problematiky EU. Podle tohoto norského badatele 

totiţ v případě jednoduchých sdělení nemá příliš velký význam zástupné (či 

symbolické) vnímání. V případě sloţitých sdělení však občané inklinují 

k zástupnému vnímání problému. Postoj občana k EU vychází z jeho hodnot a 

vnímání určité problematiky, aniţ by jim byl schopen, či se snaţil porozumět. 

Další teoretický předpoklad (ibid) hovoří o tom, ţe pokud občané daného 

státu berou za svůj vysoký hodnotový systém spojený s podporou demokracie 

či ochrany ţivotního prostředí, opět se dá předpokládat vyšší podpora 

evropskému integračnímu procesu. V tomto případě se za ţádných okolností 

nezdá tento předpoklad platný na případ Dánského království – právě z důvodů 

dánského hodnotového systému je vztah k evropskému integračnímu procesu 

spíše rezervovaný. Dánsko tradičně v oblastech ochrany ţivotního prostředí 

dosahuje vyšších standardů neţ většina jiných členských států. Stejně tak 

v oblasti demokracie v Dánsku zaznívají obavy, ţe Unie není dostatečně 
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demokratická a můţe tak potenciálně dojít k rozmělnění tradičních dánských 

hodnot.  

McLaren (2002, str. 553-554) ve své vyhraněné kritice vůči ryze 

ekonomickému pohledu na motivace pro podporu EU zmiňuje i další moţnou 

interpretaci:  

„Antipatie vůči EU není pouze o kalkulacích týkajících se nákladů/výnosů 

nebo o kognitivní mobilizaci, postmateriálních hodnotách či hodnocení národní 

vlády, ale o strachu, či nepřátelství vůči ostatním kulturám. Tvrdím, že lidé 

nutně nekalkulují náklady a výhody plynoucí z členství v EU pro svůj vlastní 

život, když přemýšlejí o tématech evropské integrace, ale jsou velmi 

znepokojeni problémy ve spojení s degradací jejich národního státu. Jinými 

slovy, integrace nepředstavuje ani tak hrozbu individuálnímu životu daného 

občana, ale spíše národnímu státu.“  

Alespoň jedna část argumentace McLaren je pro případ Dánska vysoce 

relevantní – obavy z ohroţení národního státu se prolínají dánskými diskusemi 

o integračním procesu od jeho počátků. Klíčem k porozumění dánskému 

euroskepticismu je právě způsob vnímání národního státu, jakoţto kořenu státní 

identity (viz např. i Taggart, 1998). Evropská unie je pro národní identitu 

vnímána jako ohroţující faktor. I z toho důvodu povaţuji zařazení silného 

vnímání národního státu ve spojení s národní identitou za jedno z hlavních 

specifik dánského členství v EU jako vysoce relevantní. Zatímco McLaren tyto 

pohnutky spojené s „národní degradací“ aplikuje spíše na individuální úrovni, 

v případě Dánska bych se nezdráhala tento předpoklad aplikovat i na národní 

bázi. Citujme znova badatelku McLaren (2002, str. 555):  

„V současném kontextu se zdá velmi pravděpodobné, že občané EU 

reagují na evropskou integraci v symbolické rovině, ve které si zvykli na 

akceptaci moci a suverenity národního státu. Myšlenka evropské integrace jako 

taková ohrožuje tento důležitý symbol.“ 

Následující část práce se empiricky zaměří na některé zajímavé rozdíly ve 

veřejném mínění členských států. Tyto rozdíly se pokusím zakomponovat do 

některých klasických přístupů o třecích plochách relevantních pro evropský 

integrační projekt.  
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Rozdíly ve veřejném mínění napříč členskými státy 

 

Simon Hix (2005) pro popis třecích ploch v rámci EU vyuţívá tradiční 

analýzy Lipseta a Rokkana35. Podle jimi předloţeného modelu existují dvě 

základní třecí plochy (cleavages) aplikovatelné na EU:  

 národně – teritoriální  

 a transnárodně – socioekonomická.  

Klíčová je pro téma této práce především prvně zmíněná třecí plocha – 

kombinace společného teritoria, historických mýtů, masové kultury, právního 

pořádku a národní ekonomiky představují zásadní sílu pro pocit sounáleţitosti s 

daným státem. A evropská společnost je segmentována na základě národních 

linií, tedy mezi členskými státy EU. (Hix; 2005; str. 147 – 148)  

Jak ukazuje tabulka 2, prokazatelně existují rozdíly mezi členskými státy 

co do míry podpory integračního projektu. Podpora evropského integračního 

procesu se v jednotlivých členských státech skutečně liší. Pro ilustraci uvádíme 

přesnou procentuální podporu EU vycházející z posledního průzkumu 

Eurobarometru. Ţlutě jsou vyznačeny státy, kde je podpora EU nadprůměrná 

(pro rok 2010 byla průměrná podpora integračnímu projektu na úrovni 49 %36), 

modře pak státy, kde je podpora podprůměrná. Mezi nejpozitivnější členské 

státy patří Lucembursko (70 %), Nizozemí (69 %), Dánsko (!) a Irsko (shodně 

66 %), na druhém konci tabulky pak figurují Lotyšsko (26 %), Spojené království 

(29 %) a Česká republika (31 %). Lze se pokusit popsat faktory, které ovlivňují 

přístup obyvatel dané země k EU. Mohou být dané kulturně, politicky i 

ekonomicky. Nejeví se ovšem jako reálné předloţit jasný vzorec závislosti 

těchto faktorů na postoji k evropskému integračnímu projektu.  

 

 

                                                 
35

 Lipset, S.M a Rokkan, Stein; Cleavage Structures, Party Systems and Voter Allignments: Cross-

National Perspectives; New York: Free Press;  1967. 
36

 V porovnání s rokem 2009 se jedná o pokles ve výši čtyř procentních bodů.  
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Tabulka 2 – Podpora evropského integračního projektu napříč členskými 
státy – „Členství v EU je dobrá věc“  

Země „Dobrá věc“ 

Belgie 64 % 

Bulharsko 47 % 

Česká republika 31 % 

Dánsko 66 % 

Estonsko 52 % 

Finsko 45 % 

Francie 44 % 

Irsko 66 % 

Itálie 48 % 

Kypr 33 % 

Litva 48 % 

Lotyšsko 26 % 

Lucembursko 70 % 

Maďarsko 38 % 

Malta 47 % 

Německo 50 % 

Nizozemí 69 % 

Polsko 62 % 

Portugalsko 43 % 

Rakousko 36 % 

Řecko 44 % 

Rumunsko 55 % 

Slovensko 59 % 

Slovinsko 39 % 

Španělsko 59 % 

Spojené království 29 % 

Švédsko 54 % 

Zdroj: Eurobarometer 73; ke stažení na 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_anx_en.pdf, str. 20 
(staženo 15.1. 2011) 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_anx_en.pdf
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Fenomén euroskepticismu s sebou bezpochyby přinesl větší ohled na 

veřejné mínění evropských občanů. Nejen kvůli „hrozbě“ v podobě referend o 

evropských otázkách, ale i kvůli alarmujícím výsledkům průzkumů 

Eurobarometru. V roce 2009 členství v Evropské unii za „dobrou věc“ 

povaţovalo jen 49 % jejích občanů. Je tedy nutné reflektovat to, co si myslí. 

Následující graf a tabulka ilustrují vývoj podpory členství své země v EU od 

roku 1995. Podpora EU se liší stát od státu. Pro vizuální jednotnost a 

přehlednost jsou opět ţlutě vyznačena období, kdy pozitivních mnoţství bylo 

stejně nebo více neţ 49 % (hodnota pro poslední zaţazený průzkum). Modře 

pak období, kdy počet pozitivních odpovědí tuto metu nedosáhl. 

 

Graf 1: Vývoj podpory evropskému integračnímu procesu podle 
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Tabulka 3: Podpora evropského integračního procesu podle 
Eurobarometru, 1994 – 2009 

Eurobarometr (rok průzkumu) Členství v EU je „dobrá věc“ [%] Členství v EU je „špatná věc“ [%] 

EB 73 (2010) 49 18 

EB 72 (2009) 53 15 

EB 71 (2009) 53 15 

EB 70 (2008) 53 15 

EB 69 (2008) 52 14 

EB 68 (2007) 58 13 

EB 67 (2007) 57 15 

EB 66 (2006) 53 16 

EB 65 (2006) 55 13 

EB 64 (2005) 50 16 

EB 63 (2005) 54 15 

EB 62 (2004) 56 13 

EB 61 (2004) 48 17 

EB 60 (2003) 48 15 

EB 59 (2003) 54 11 

EB 58 (2002) 55 10 

EB 57 (2002) 53 11 

EB 56 (2001) 54 12 

EB 55 (2001) 48 13 

EB 54 (2000) 50 14 

EB 53 (2000) 49 14 

EB 52 (1999) 51 13 

EB 51 (1999) 49 12 

EB 50 (1998) 54 12 

EB 49 (1998) 51 12 

EB 48 (1997) 49 14 

EB 47 (1997) 46 15 

EB 46 (1996) 48 17 

EB 45 (1996) 48 15 

EB 44 (1995) 53 15 

EB 43 (1995) 56 14 

EB 42 (1994) 58 12 

EB 41 (1994) 56 13 

Zdroj: Eurobarometer (http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm) 
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Simon Hix se pokouší identifikovat ty nejjednodušší závislosti spojené 

s evropskou podporou (Hix; 2005) – analyzuje souvislost mezi délkou zapojení 

do projektu evropské integrace, souvislost s ekonomickými faktory či sílu a 

vyzrálost národní identity. Co se kulturních faktorů týče, vysoce relevantní se 

zdá na první pohled být délka členství země v ES/EU. Hix to vysvětluje tím, ţe 

přestoţe v samotných počátcích neexistovala mezi občany zakládající Šestky 

zcela jasná podpora projektu, nebyla zde ani nijak výrazná opozice, coţ 

tehdejším politickým lídrům umoţnilo experiment sjednocování Evropy vůbec 

zahájit (problematika tzv. permisivního konsensu, viz předchozí podkapitola 

„Teoretický úvod“). Byla zde vůle ke sjednocování kontinentu a integrační 

projekt začal mít i socializační dopady – občané těchto zemí si jednoduše na 

myšlenku integrace zvykli a byli ochotni akceptovat její následky. To postupem 

času vedlo k rostoucí podpoře ES/EU. Můţeme vysledovat prokazatelně vyšší 

podporu evropskému integračnímu projektu v osmdesátých a devadesátých 

letech 20. století mezi obyvateli států Šestky a zeměmi, které se připojily 

později.  (Hix, 2005)  

Ve světle vývoje posledních dvou dekád je ovšem zřejmé, ţe přímá úměra 

mezi délkou členství a podporou EU neplatí. Jako základní momenty 

v posledních desetiletích se nabízejí přerod ES v EU – „nečekaná změna v 

institucionálním charakteru EU“, jak situaci označuje Juan Diez Medrano (2004, 

str. 1), rozšíření EU, jeţ se v řadě starých členských států nesetkalo 

s nadšením a vlna referend o evropské ústavní smlouvě – byly to dva 

zakládající členské státy, které v referendu Smlouvu odmítly ratifikovat. 

Dalším faktorem, který Hix (2005) bere v potaz, je souvislost podpory 

ES/EU se sílou národní identity. Tvrdí, ţe síla národní identity (kvantitativně 

ovšem těţko měřitelná) se nezdá být spojena s mírou podpory evropskému 

integračnímu projektu. Hix argumentuje tím, ţe např. Francie a Spojené 

království mají tradičně silně vyvinutou národní identitu. Zásadní podle něj 

ovšem je, zda je evropská integrace vnímaná jako ohroţující či podporující 

faktor národní identity. To bude klíčové i pro případ studovaného Dánska – viz 

níţe. Dánský euroskepticismus je primárně zaloţený na suverenitě (viz 

typologie Cathariny Sørensen: Sørensen, 2006, 2007 a 2008a) a chápe 

evropanství jako faktor ohroţující „dánskost“. 
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V případě ekonomických faktorů je podle Hixe klíčové to, ţe občané se jiţ 

naučili lépe porozumět dopadům a závislostem EU na ekonomiku svého státu. 

Zásadní pak je, zda je pro danou zemi rozpočet EU výhodný, či nikoli (Hix; 

2005, viz podkapitola „Motivace pro podporu EU“ a v ní rozpracovaná „teorie 

prospěchu“), jakkoli obtíţné je pochopitelně toto změřit. Měření pouze na 

základě příjmů či výdajů do evropského rozpočtu ze strukturálních fondů či 

Společné zemědělské politiky, dopad liberalizace obchodu na domácí 

ekonomiku se jeví být zavádějící, neboť vnímání výhodnosti členství má i 

nezanedbatelný subjektivní rozměr. V návaznosti na tuto Hixovu myšlenku chci 

doplnit, ţe důleţitější efekt neţ samotná čísla v rozpočtu EU bude mít vnímání 

výhodnosti, či nevýhodnosti členství. Srovnání zemí podle vnímané výhodnosti 

členství v EU nabízí následující tabulka. Opět je vyuţito ţluté barvy k vyznačení 

nadprůměrných hodnot podpory a modré barvy k vyznačení hodnot 

podprůměrných. 

Průměrná výše kladných odpovědí z Eurobarometru je na úrovni 53 %.  

Nejvíce kladných odpovědí bylo zaznamenáno na Slovensku (78 %), dále 

v Polsku a Irsku (77 %) a konečně v Dánsku (76 %). Nejméně pozitivních 

odpovědí respondenti vybrali ve Spojeném království (36 %), v Lotyšsku a 

Rakousku (41 %) a v Maďarsku (44 %). 
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Tabulka 4: Je členství (dané země) v EU vnímané jako výhodné? 

Země „Ano“ „Ne“ „Nevím“ 

Belgie 66 % 29 % 5 % 

Bulharsko 46 % 26 % 28 % 

Česká republika 57 % 35 % 8 % 

Dánsko 76 % 17 % 7 % 

Estonsko 73 % 19 % 8 % 

Finsko 54 % 38 % 8 % 

Francie 51 % 35 % 14 % 

Irsko 77 % 13 % 10 % 

Itálie 47 % 35 % 18 % 

Kypr 62 % 25 % 13 % 

Litva 66 % 19 % 15 % 

Lotyšsko 41 % 15 % 9 % 

Lucembursko 68 % 23 % 9 % 

Maďarsko 44 % 46 % 10 % 

Malta 60 % 29 % 11 % 

Německo 48 % 43 % 9 % 

Nizozemí 68 % 26 % 6 % 

Polsko 77 % 14 % 9 % 

Portugalsko 54 % 34 % 12 % 

Rakousko 41 % 48 % 11 % 

Řecko 61 % 34 % 5 % 

Rumunsko 56 % 26 % 18 % 

Slovensko 78 % 17 % 5 % 

Slovinsko 58 % 37% 5 % 

Španělsko 60 % 27 % 13 % 

Spojené království 36 % 50 % 14 % 

Švédsko 52 % 36 % 12 % 

 Zdroj: Eurobarometr 73 

<http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_anx_en.pdf> 

 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_anx_en.pdf
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Problematika přímé demokracie 

 

  Teoretický úvod do problematiky přímé demokracie je pro téma dánského 

členství více neţ vhodný. I z toho důvodu, ţe vyuţívání institutu referenda37, 

nejčastějšího prvku přímé demokracie v soudobých politických systémech, 

povaţuji za jednu z hlavních determinant dánského euroskepticismu. Přímá 

demokracie označuje takovou organizaci uskutečňování státní moci, která 

umoţňuje všem lidem s volebním právem bezprostředně rozhodovat o 

politických záleţitostech. (upraveno podle Adamová, Křížkovský, 2000, str. 168) 

 Přímá demokracie (někdy nazývaná demokracií participativní) získává 

v politickém ţivotě stále více na důleţitosti. Občané se díky ní mohou mnohem 

intenzivněji podílet na tvorbě politických rozhodnutí. Tvoří doplněk demokracii 

zastupitelské (či nepřímé). Rozdíl mezi těmi, co vládnou a těmi, jimţ je 

vládnuto, se v přímé demokracii poněkud stírá, stejně tak jako rozdíl mezi 

státem a občanskou společností. (Heywood, 2007) Referenda mají na vývoj 

evropského integračního procesu zásadní dopad. Mezi hlavní přínosy přímé 

demokracie podle Heywooda (ibid, str. 74) patří následující: 

 zdůraznění kontroly občanů nad jejich osudy, je to jediná čistá 

forma demokracie, 

 má podíl na informovanějších a více politicky sofistikovaných 

občanech, má tedy vzdělávací výhody, 

 umoţňuje veřejnosti, aby vyjádřila své názory a zájmy, aniţ by se 

musela spoléhat na samozvané politiky, 

 zajišťuje legitimnost pravidel v tom smyslu, ţe lidé pravděpodobněji 

přijmou rozhodnutí, na nichţ mají sami podíl.  

Jednou z nejběţnějších forem přímé demokracie je, jak bylo uvedeno 

výše, referendum, jehoţ důleţitost v Evropě stále stoupá. Zastavme se nyní 

tedy blíţe u dopadu referend na evropský integrační proces. V patnácti z 27 

současných členských států EU se konala přístupová referenda. Mezi starou 

                                                 
37

 Problematikou voleb a referenda jako nástrojů společenské tvorby a vyjadřování politické legitimity se 

zabývá řada významných teoretiků, např. W. Besson, G. Jasper, G. Almnd, S. Verba ad. (Adamová, 

Křížkovský, 2000) 
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Patnáctkou se přístupové referendum konalo v šesti zemích, a těsně před 

rozšířením v roce 2004 se referenda konala v devíti státech střední a východní 

Evropy. Ve většině těchto států byl výsledek referenda závazný, to znamená, 

země by nemohla vstoupit do Unie, pokud by byl výsledek hlasování negativní. 

Jak shrnuje Kuţelewska (2009), v některých zemích bylo referendum ústavně 

nevyhnutelné kvůli vstupu do nadnárodní struktury (v Dánsku38, Rakousku a 

Irsku). V jiných státech (např. v Norsku, Finsku a státech střední a východní 

Evropy) bylo svolání referenda vyjádřením dobré vůle vlády. Vůbec první 

evropské referendum se konalo v roce 1972 ve Francii. Mimo přístupová 

referenda se konala i nejrůznější referenda na evropské otázky, stručný přehled 

jsem uvedla v kapitole „Referenda“. Zatím nejvíce evropských lidových 

hlasování se uskutečnilo v Irsku (osm), následuje Dánsko (šest). 

Referenda se nyní stala z ojedinělých událostí poměrně běţnou součástí 

politického procesu v Evropě a do budoucna je s nimi nutno počítat. Jiţ 

v současnosti „hrozba“ přímé demokracie ovlivňuje další směřování 

integračního projektu. Nemusí nicméně vţdy být komplikací. Jak poznamenává 

Pier Vincenzo Uleri (Uleri in Uleri a Gallagher, 1996, str. 1):  

„Někdy [referenda] vládám, parlamentům a politickým stranám 

zkomplikovala život, jindy byla užitečným nástrojem k vyřešení těžkostí, s nimiž 

si tato tělesa nedokázala nebo nechtěla poradit.“ 

Intenzivněji se o zásadní roli referend hovoří především od počátku 

devadesátých let dvacátého století, tedy především v souvislosti s přijímáním 

Maastrichtské smlouvy. Maastricht zaujímá symbolický rozměr v dějinách 

evropské integrace, protoţe to bylo poprvé, co evropská smlouva nemohla 

vstoupit v platnost kvůli rozhodnutí voličů v některém z členských států. Ještě 

dlouho před Maastrichtskou smlouvou, v roce 1988, nicméně napříč ES proběhl 

průzkum veřejného mínění, ve kterém byli respondenti tázáni na následující 

otázku:  

                                                 
38

 Podrobněji o ústavní problematice v Dánsku v záležitostech předávání suverenity v kapitole „Referenda“.  
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„Podporujete stanovisko, že všichni občané Evropského společenství by 

měli mít příležitost hlasovat v referendu pro, nebo proti Evropské unii?“ 

(Kuželewska, 2009)39  

Průměrně se v tehdejší Dvanáctce pro tuto iniciativu vyslovilo 76 % 

respondentů, proti bylo 9 %, nevědělo 15 %. Nejvyšší počet kladných odpovědí 

byl zaznamenán v Itálii a Dánsku (84 %, resp. 81 %), nejniţší naopak 

v Portugalsku (61 %) a Belgii a Německu (shodně 65 %). (ibid) Přesto se 

nakonec referendum uskutečnilo pouze ve třech členských státech – Dánsku, 

Irsku a Francii. V případě Dánska a Irska se jednalo o ústavní nutnost, 

v případě Francie bylo referendum dobrovolné. Detailněji se francouzským 

důvodům pro svolání referenda o Maastrichtu věnuji v kapitole „Maastrichtská 

smlouva, vyjednání výjimek“. 

Po maastrichtské sérii referend se o přímé demokracii a evropských 

záleţitostech opět intenzivně diskutovalo po opakovancýh irských referendech 

o Nicejské smlouvě a Smlouvě lisabonské, dánském referendu o jednotné 

měně a konečně sérii referend o evropské ústavní smlouvě, ať uţ těch 

uskutečněných, či odvolaných.  

Rovněţ je nutné přehodnotit názory některých autorů (viz např. Buttler a 

Ranney cit. v Hobolt, 2006a), kteří tvrdí, ţe účast v referendech na evropská 

témata bývá průměrně o 15 % niţší neţ v parlamentních volbách. Jak ukazuje 

pozdější zkušenost, nemusí tomu tak být, především v některých státech. 

Dánsko je jedním z klasických případů států, kde volební účast v referendech 

bývá skutečně velmi vysoká. Svědčí to o tom, ţe referenda nejsou v některých 

zemích vnímána jako volby druhého řádu a rovněţ o tom, ţe veřejná diskuse o 

tématech referenda bývá velmi intenzivní. Jako podpůrný argument lze 

paradoxně pouţít i v Dánsku tradičně nízkou volební účast ve volbách do 

Evropského parlamentu. Dánové, tradiční příznivci mezivládního přístupu 

k evropské integraci, totiţ příliš nefandí parlamentní instituci fungující na 

evropské úrovni. Následující graf ukazuje vývoj volební účasti v jednotlivých 

dánských referendech na evropská témata. Dánsko není unikátním příkladem, 

např. ve francouzském referendu o ústavní smlouvě byla účast elektorátu vyšší 

neţ v parlamentních volbách (69 % versus průměrných 40 % v prvním a 

                                                 
39

 Plány na vytvoření Evropské unie byly naznačeny již v Jednotném evropském aktu. 
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druhém kole parlamentních voleb). Tradičně vysoká volební účast 

v referendech zároveň implikuje silnější legitimitu jejich výsledku. Nízká volební 

účast můţe vést k diskutabilitě o legitimní platnosti výsledku. 

 

Graf 2: Vývoj volební účasti v evropských referendech v Dánsku 
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Přímá demokracie má v Evropské unii řadu příznivců i odpůrců. 

Argumenty obou táborů jsou velmi mnohostranné. Zatímco některé výhody 

přímé demokracie byly v této stručné podkapitole zmíněny, participativní 

demokracie má jistě na integrační proces i značně komplikující dopady. Jak 

ukáţe kapitola „Referenda“ v části těxtu věnovaným dánským specifikům, přímá 

demokracie jiţ v současnosti svým způsobem deformuje vývoj evropského 

integračního procesu. Politická rozhodnutí musí být činěna s ohledem na 

hrozbu referenda. Vzhledem k tomu, ţe voliči se mají vyjádřit k velmi sloţitým 

otázkám, je zde reálná moţnost, ţe část z nich bude hlasovat o jiné zástupné 

otázce, na kterou mají jasněji vyprofilovaný názor. Přímá demokracie rovněţ 

svým způsobem podrývá demokracii zastupitelskou. Vyuţívání referend 

k rozhodování o evropských otázkách Unii znemoţňuje pruţně reagovat a 

jednat, coţ limituje její aktivní profil v zahraniční politice.  

Tato podkapitola přiblíţila problematicku přímé demokracie v evropském 

integračním procesu a vysvětlila vyuţívání institutu referenda. V diskusi o přímé 

demokracii v EU nemohu opomenout alespoň stručnou zmínku o moţnosti tzv. 

celoevropského referenda40, tedy lidového hlasování uskutečněného na 

evropské úrovni. Myšlenka byla prosazována nejintenzivněji v období před 

národními ratifikacemi evropské ústavní smlouvy. Jedná se ovšem o utopickou 

                                                 
40

 V angličtině se využívá termín „pan-European referendum“. 
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představu, navíc v současné době by uskutečnění celoevropského referenda (i 

nezávazného) bylo právně nemoţné, především kvůli rozdílným ústavním 

pravidlům členských států. 
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 Euroskepticismus 

Obecná charakteristika a definice 

 

Fenomén euroskepticismu se stal během posledních dvou desetiletí 

předmětem častého akademického zkoumání – rostoucí politický význam 

euroskepticismu rychle následovala rostoucí intenzita bádání akademických 

vědeckých pracovníků. Přesto se jedná o relativně nové téma výzkumu, které 

v sobě skýtá nespočet dalších souvisejících témat. Zmiňme alespoň několik 

příkladů zaměření mainstreamového výzkumu současnosti:  

 odklon od zkoumání postojů elit k evropskému integračnímu 

projektu k postojům veřejnosti, 

 moţnosti a míra identifikace veřejnosti s ES/EU, 

 další vnitřní členění a definice různých typů euroskepticismu, 

 komunikace o záleţitostech Evropské unie a problematika tzv. 

demokratického deficitu, 

 euroskepticismus politických stran, 

 nuance veřejného euroskepticismum 

 sociologický či filosofický přístup ke studiu euroskepticismu ad.  

Za první konzistentní projev euroskepticismu se obecně povaţuje projev 

britské premiérky Margaret Thatcher na College of Europe v Brugách v září 

roku 1988. Ve svém projevu kritizovala byrokracii a centralizaci a upozorňovala 

na nutnost, aby byl evropský projekt výsledkem spolupráce suverénních států. 

Bylo podle ní nezbytné, aby evropské politiky měly praktický dopad na řešené 

problémy. Thatcher rovněţ kritizovala myšlenku jednotné měny. Její projev 

obsahoval řadu praktických námětů, počínaje finanční liberalizací a konče 

leteckou dopravou. Varovala před přílišným protekcionismem v rámci 

Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) a při jednáních s méně 

rozvinutými státy. Zdůraznila roli NATO v souvislosti se Západoevropskou unií 

(ZEU). (Usherwood, 2004) 
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Její projev je vnímán jako milník britského přístupu k evropskému 

integračnímu projektu. Řeč baronky získala i symbolickou dimenzi, 

pojmenována podle ní byla o rok později Brugeská skupina41 (Usherwood, 

2004, str. 9-12), z dlouhodobého hlediska měl její projev vliv na další 

protievropská uskupení. (ibid) Simon Usherwood se ve svém příspěvku 

k tomuto projevu snaţí ukázat, ţe brugeský projev neměl pouze efekt okamţitý, 

ale i zásadní dopad dlouhodobějšího charakteru.  

V této kapitole jsou shromáţděny zásadní definice euroskepticismu42, 

s důrazem na jeho další vnitřní členění. Poukazuji přitom na značně 

problematické uchopení tohoto fenoménu i na neadekvátnost hlavního důrazu 

současného výzkumu pro zkoumání veřejné formy euroskepticismu národního, o 

něţ se pokouší tato disertační práce.  

K tématu euroskepticismu existuje i přes fakt, ţe se jedná o relativně nové 

téma výzkumu, celá řada vědeckých publikací. To souvisí i s tím, ţe hodně 

autorů se potýkalo a potýká se samotnou definicí tohoto konceptu. Jak vyplyne 

z následujícího textu, komplexní definice a obecně přijaté vnitřní členění 

euroskepticismu v podstatě neexistuje. Autoři jsou ovlivněni oborem, ze kterého 

vycházejí, ideologickým přístupem, ale i motivací výzkumu (zkoumání 

politických stran43, filosofická kritika euroskepticismu apod.), coţ pak 

významnou měrou ovlivňuje zaměření jejich definic.  

„Neexistuje žádná detailní a koherentní teorie, která by euroskepticismus 

pojala v jeho celosti,“  

shrnuje Sørensen. (2008a, str. 6) Taggart a Szczerbiak (2003) 

v návaznosti na kritiku nedostatečnosti jimi předloţené definice (viz níţe) uvedli, 

ţe příliš sloţitá typologie euroskepticismu by mohla značně ztíţit jeho 

operacionalizaci. I pojetí této práce vyhovuje poměrně volná definice 

euroskepticismu, která umoţňuje soustředit se na drobné nuance lišící se 

v jednotlivých zkoumaných přikladech. 

                                                 
41

 Brugeská skupina se prezentuje jako nadstranický neoliberální think tank. Je silně euroskepticky 

založená. Pro více informací viz <www.brugesgroup.com> [12.6. 2011].  
42

 K vyjádření opozice evropskému integračnímu procesu se v akademickém prostředí používá řada 

různých termínů. Nejfrekventovanějším z nich bývá právě koncept euroskepticismus, jenž se pužívá i 

v této práci.  
43

 Právě oblast výzkumu euroskepticismu politických stran představuje asi nejrozsáhlejší líhniště definic a 

členění euroskepticismu. To je pochopitelné, protože euroskepticismus politických stran se dá pomocí 

jasně daných ukazatelů zkoumat a empiricky ověřovat dle vzorců chování různých politických stran.  

http://www.brugesgroup.com/
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Autorů zabývajících se euroskepticismem je celá řada. Nárůst (politického) 

euroskepticimu doprovází rozšiřující se literatura k tomuto tématu. Výsadní 

postavení si mezi nimi vyslouţily práce Paula Taggarta (1998), později 

pracujícího ve dvojici s Aleksem Szczerbiakem (Szczerbiak a Taggart, 2000, 

2002, 2003) či Petra Kopeckého a Case Muddeho (2002). Tyto texty můţeme 

jiţ dnes nazvat klasickými díly v diskursu o euroskepticismu.  

V publicistice hraje důleţitou úlohu publikace Johna Laughlanda (2001).  

Podobná skupina čtenářů pak oceňuje i „klasicky“ euroskeptickou práci Martina 

Holmese (2001). Oba posledně jmenovaní autoři jsou Britové, coţ není 

vzhledem k protievropským náladám v této zemi překvapivým zjištěním. 

Euroskepticismus byl navíc aţ do devadesátých let spojován právě s Velkou 

Británií – a přispíval k vnímání „jinakosti“ a „rozpačitosti“ této země. (Harmsen a 

Spiering, 2004, str. 13) 

Jak bylo zdůrazněno v kapitole věnované rozboru literatury a pramenů, 

klíčový význam pro tuto práci má několikaletý výzkum dánské badatelky 

Cathariny Sørensen. Ta se pokusila posunout akademické vnímání 

euroskepticismu do roviny národního státu, coţ výborným způsobem nahrává 

hlavním předpokladům této disertační práce. Sørensen (2006, 2007 a 2008a) 

vytvořila novou typologii euroskepticismu (viz níţe) soustředěnou na jeho 

odlišný charakter a zaměření ve zkoumaných třech členských státech (Dánsku, 

Spojeném království a Francii). Navíc drtivá většina klasických textů 

zabývajících se euroskepticismem řeší euroskepticismus stranický – Sørensen 

zkoumá euroskepticismus veřejný, byť vychází z definic stranického 

euroskepticismu. Jak bude vysvětleno níţe, řadu definic a přístupů k definici 

stranického euroskepticismu skutečně lze – s jistými omezeními – vyuţít i pro 

pochopení euroskepticismu veřejného, či dokonce v ještě uţším měřítku pro 

zkoumání národní verze euroskepticismu v duchu zaměření této disertační 

práce.  

I česká věda přináší některé zajímavé texty. Asi nejznámějšími z nich jsou 

příspěvky historika Miloslava Bednáře (2003) a Josefa Šímy (2003). 

V posledních letech vyčnívá disertační práce z pera Petra Kanioka vzniklá na 

půdě Masarykovy univerzitě v Brně (2006). Další texty lze označit za spíše 
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politické (např. texty Václava Klause, některé texty ODS44 a především této 

straně blízkého Centra pro ekonomiku a politiku, texty členů Komunistické 

strany Čech a Moravy apod.)  

Fenoménu euroskepticismu se také věnovaly či stále věnují různé na toto 

téma zaměřené výzkumné projekty, mezi nimi si výsadní pozici vybudovala 

European parties, Elections and Referendums Network (EPERN)45, a její 

následovník Opposing Europe Research Network (OERN), fungující na půdě 

Sussex University ve Velké Británii pod vedením profesorů Szczerbiaka a 

Taggarta.  

Jako úvod ke studiu euroskepticismu můţe pomoci etymologický základ 

tohoto slova – jedná se spojení předpony euro-, slova skeptik a přípony -ismus. 

„Euro-“ přitom neimplikuje skepticismus k projektu jednotné evropské měny, ale 

obecně přijaté vnímání tohoto termínu ve spojitosti s projektem evropské 

integrace. Předpona „euro-“ však stejně tak můţe implikovat Evropu, ne nutně 

výhradně projekt evropské integrace. Skeptik je ten, kdo zpochybňuje pravdu 

něčeho; není však moţné jasně označit míru tohoto zpochybňování – můţe se 

jednat o pochybnost k určitému aspektu, či úplné odmítání. Přípona -ismus pak 

podle Sørensen značí, ţe se jedná o ideologii. (2006, str. 2 – 3) Tento poslední 

aspekt je diskutabilní; hodně autorů se zabývá právě otázkou, zda 

euroskepticismus lze označit za ideologii, či nikoli. (Viz např. Mair, 2000, Taggart, 

1998) S označením euroskepticismu za ideologii nesouhlasí ani Petr Kaniok: 

ideologií podle něj euroskepticismus rozhodně není, a to kvůli řadě svých 

omezení (mj. geografických). Jedná se podle jeho mínění spíše o postoj neţ o 

ucelený myšlenkový systém. (viz mj. Kaniok, 2006) 

Pojem euroskepticismu je stále častěji pouţíván v médiích, politickém 

ţargonu apod. Frekvence uţívání tohoto pojmu v populárním/novinářském, ale i 

vědeckém slova smyslu se zvýšila především po odmítnutí Maastrichtské 

smlouvy v Dánsku a v obecném vnímání je kromě této události spojován 

s dalšími, jako bylo odmítnutí Nicejské smlouvy při prvním referendu v Irsku. 

Nedávno fenomén euroskepticismu zdůraznila referenda o ústavní smlouvě ve 

                                                 
44

 Viz např. Manifest českého eurorealismu, ke stažení na 

<http://www.zahradil.eu/assets/files/publikace/manifest_eurorealismu.pdf> [15.5. 2011]. 
45

 Výzkumnou síť EPERN založili v roce 2003 Paul Taggart a Aleks Szczerbiak. Pro více informací viz 

<http://www.sussex.ac.uk/sei/1-4-2.html> [15.5. 2011].  

http://www.zahradil.eu/assets/files/publikace/manifest_eurorealismu.pdf
http://www.sussex.ac.uk/sei/1-4-2.html
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Francii a Nizozemí a odmítnutí Lisabonské smlouvy v prvním hlasování v Irsku. 

Není ovšem většinou zřejmé, co si řečník pod pojmem konkrétně představuje. 

Význam pouţitého konceptu nebývá v běţném politickém diskursu většinou 

specifikován a vysvětlen. Rozpětí pojmu euroskepticismus je totiţ, jak bude 

vysvětleno níţe, poměrně rozsáhlé. Navíc má euroskepticismus často negativní 

konotace a potýká se s předsudky (jak v politické, tak ve vědecké debatě), coţ 

jeho definici a následné správné pouţívání neulehčuje. Euroskeptická kritika 

často nebývá povaţována za racionální kritiku integračního projektu. 

(Řiháčková a Seydlitz, 2007) Jak bylo uvedeno výše, neexistuje jedna přijatelná 

definice euroskepticimu, která by byla všeobecně akceptovatelná a zřejmě 

nelze takovouto definici vůbec vytvořit, aniţ by byla příliš vágní. 

Euroskepticismus má více podob a více vrstev a nuancí, coţ vytvoření 

univerzální a zároveň přesné definice vylučuje.  

Co je tedy euroskepticismus? Je to vše, co je jakkoli kriticky namířeno 

proti evropskému integračnímu procesu? Problematické je uţ jen označení 

toho, co je samotným zdrojem euroskepticismu. Ten můţe mít řadu příčin a 

primárních motivací. Jak uvádí Petr Kaniok, můţe se jednat o klasickou dělící 

linii (cleavage) centrum-periferie46 a nedůvěru vůči teritoriálně vzdáleným 

centrům, další příčinou můţe být teze o ekonomické nevýhodnosti, u některých 

aktérů pak lze odpor vůči EU zdůvodnit jejich nacionalismem a xenofobií. 

(Kaniok, 2007) Tato disertační práce se na problematiku příčin euroskepticismu 

dívá skrz národní stát a jeho specifika. 

Definic euroskepticismu jiţ byla vytvořena celá řada. Zásadní roli ve 

snahách o definování euroskepticismu sehráli jiţ vyzdviţení Paul Taggart a 

Aleks Szczerbiak. Oba autoři navázali na dříve publikovanou samostatnou práci 

Taggarta, ve které euroskepticismus definoval jako vyjádření myšlenky 

náhodné nebo kvalifikované opozice obsahující rovněţ výslovnou a 

nekvalifikovanou opozici procesu evropské integrace. (Taggart, 1998) Dvojice 

autorů vytvořila dvě základní kategorie euroskepticismu – měkký a tvrdý. 

„Měkkost“ a „tvrdost“ se měří především hloubkou a mírou odporu proti 

evropskému integračnímu projektu. V roce 2002 vydali Paul Taggart a Aleks 

Szczerbiak zásadní text „The Party Politics of Euroscepticism in EU Member 

                                                 
46

 Více o teorii třecích ploch Steina Rokkana viz Flora, 1999. 
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and Candidate States“, ve kterém mapují euroskeptické politické strany 

v evropských zemích, soustředí se na jejich počet a vliv. Pro toto zmapování 

vytvořili zmíněné dvě základní kategorie. Stejně jako v případě některých 

dalších autorů, se i tato dvojice primárně zabývá euroskepticismem politických 

stran, nicméně jak sami autoři podotýkají,  

„/…/ ti, kteří se zajímají o evropskou integraci, musí porozumět i soutěžení 

politických stran v členských i kandidátských státech /…/“. (Taggart, Szczerbiak, 

2002, str. 6)  

Navíc lze předpokládat, ţe charakter veřejného euroskepticismu je do 

určité míry určující pro euroskepticismus stranický. Základní dělení 

euroskepticismu zpracované Taggartem a Szczerbiakem je moţné s určitými 

rezervami vyuţit i pro obecný euroskepticismus. Tvrdý euroskepticismus 

znamená  

„úplné odmítnutí celého projektu evropské politické a ekonomické 

integrace a odpor ke vstupu dané země nebo setrvání v EU“.  

Naproti tomu měkký euroskepticismus značí  

„podmíněnou a kvalifikovanou opozici evropské integraci“. (ibid) 

Taggartův a Szczerbiakův příspěvek vyvolal řadu reakcí – ať uţ 

pochvalných, nebo odmítavých. Kaţdopádně jejich definice slouţila jako základ 

pro prohloubení pohledu na tuto problematiku a význam jí tedy nelze upřít. 

Později pak reakce ostatních badatelů přiměly Szczerbiaka s Taggartem 

k úpravě původního pohledu na euroskepticismus. Jednou z prvních reakcí byla 

typologie Petera Kopeckého a Case Muddeho. Tato dvojice upozorňuje na čtyři 

hlavní slabiny definice a dělení nabídnutých Taggartem a Szczerbiakem 

(Kopecký a Mudde, 2002, str. 300):  

1. První výtka se týká příliš široké (inkluzivní) definice měkkého 

euroskepticismu, do níţ by podle nich spadal jakýkoliv nesouhlas s EU.  

2. Jasné dělení euroskepticismu na měkký a tvrdý je později zastřeno 

konstatováním Taggarta i Szczerbiaka, ţe  

„tvrdý euroskepticismus je v podstatě v souladu se zásadními 

připomínkami k současné formě evropské integrace v EU“.  
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3. Kritéria, která jsou uţita pro spojení i oddělení obou forem 

euroskepticismu, zůstávají nejasná. 

4. Kategorie měkkého a tvrdého euroskepticismu dostatečně 

neopravňují k jemné, ale důleţité distinkci mezi myšlenkami evropské 

integrace na straně jedné a ztělesněním těchto myšlenek ve formě 

Evropské unie na straně druhé.  

Namísto zpochybňovaného dělení euroskepticismu na měkký a tvrdý 

dvojice Kopecký a Mudde představuje dvojdimenzionální konceptualizaci pozic 

politických stran k Evropě, zaloţenou na odlišení rozptýlené a specifické 

podpory evropské integraci. (Kopecký a Mudde, 2002) Rozptýlenou podporou 

evropské integraci oba autoři rozumí podporu obecných myšlenek evropské 

integrace, jeţ jsou základem EU. Specifická podpora evropské integraci značí 

podporu obecné praxe EU. Kopecký a Mudde v návaznosti vytvořili čtyři ideální 

kategorie pozic politických stran (umístěné na dvou osách znázorňující EU-

optimisty/pesimisty a eurofoby/eurofily: EU-optimisty rozdělují na euroentuziasty 

a europragmatiky, vedle toho EU-pesimisty dělí na euroskeptiky a 

euroodmítače. Euroentuziasty jsou ti, kteří podporují projekt EU v celé jeho šíři 

a jsou optimističtí k současné trajektorii vývoje EU. Europragmatici nepodporují 

projekt evropské integrace v celé jeho šíři, nicméně jsou celkem spokojeni se 

současnou podobou evropské integrace, protoţe slouţí určitým národním či 

sektorovým zájmům. Euroskeptici naproti tomu pozitivně nahlíţejí na projekt 

evropské integrace, ale jsou kritičtí k aktuálnímu vývoji EU.) Euroskeptik je tedy 

ve vnímání Kopeckého a Mudda nahlíţen v mnohem uţším smyslu. Navíc 

zahrnuje jen to, co by Taggart se Szczerbiakem označili za měkký 

euroskepticismus. Euroodmítači odmítají jak obecnou myšlenku evropské 

integrace, tak specifickou podobu, kterou projekt získal. 

Kopecký a Mudde dále nesouhlasí s kladením důrazu na členství 

v evropském integračním procesu a jeho podporu. Namísto toho poukazují na 

princip přesunu suverenity národního státu k nadnárodní struktuře a podporu 

dalšímu rozšiřování suverenity evropského tělesa. (ibid, str. 302-304) 
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Taggart a Szczerbiak na vlnu rozvinutých a upřesňujících typologií47 

zareagovali a redefinovali svůj koncept (Szczerbiak a Taggart, 2003). Nejvíce 

se zaměřili právě na kritiku Kopeckého a Muddeho. Taggart se Szczerbiakem 

přijímají většinu bodů kritiky Kopeckého a Mudda a navazují na jejich 

dvojdimenzionální konceptualizaci, kterou ale dále upravili. Tvrdý 

euroskepticismus (který Kopecký s Muddem nazývají euroodmítačství) nyní 

opatrně definují jako principiální opozici projektu evropské integrace tak, jak ji 

ztělesňuje EU, jinými slovy je zaloţena na odevzdávání či transferu moci 

nadnárodní instituci, jakou je např. právě EU. Měkký euroskepticismus (jenţ 

Kopecký a Mudde nazývají jednoduše euroskepticismem) můţe být redefinován 

pro případ, ţe neplatí principiální odmítání projektu evropské integrace v oblasti 

přesouvání suverenity nadnárodnímu tělesu, ale je zde opozice současného či 

budoucího plánovaného směřování EU zaloţené na dalším rozšiřování 

kompetencí. (ibid) 

Na dělení euroskepticismu na měkký a tvrdý rozšiřující definicí zareagoval 

i Jan Rovný, který euroskepticismus vysvětluje pomocí dvou os, jeţ znázorňují 

jednak míru euroskepticismu a jednak jeho motivace. Osa zachycující míru 

euroskepticismu se zakládá na definici jeho měkké a tvrdé formy. Definice je 

problematizována motivací, která můţe být velmi různorodá – ať uţ 

ideologická48, či strategická49. (Rovný, 2004) Přestoţe definice Jana Rovného 

(ostatně i jako definice mnoha dalších autorů) jsou určeny pro měření 

euroskepticismu stranického, který není primárním předmětem zájmu této 

práce, poslouţí jeho upřesnění i pro definici euroskepticismu obecného. Přesto 

je třeba zdůraznit, ţe přidání osy motivací euroskepticismu má svou základní 

logiku právě pro euroskepticismus stranický – od politických stran se totiţ 

očekává, ţe jednají na základě nějaké ideologie, či sledují určitou strategii. 

Rovný se ve svém příspěvku snaţí ukázat, ţe tyto dvě osy spolu souvisejí, coţ 

                                                 
47

 Dále např. Christophera Flooda, Nicoly Contiho a Lucy Verzichelliho ad. Christopher Flood nabízí šest 

kategorií dělení politických stran podle jejich náhledu na EU – jeho definice je tedy ještě podrobnější. 

Vzhledem k faktu, že Flood se zabývá opět euroskepticismem stranickým, nahrává toto autorčině 

domněnce, že jednoduchou a komplexní definici obecného euroskepticismu v podstatě nelze vytvořit. 

Všechny reakce na poměrně jednoduché (a logicky tedy omezené) dělení Taggarta a Szczerbiakanabízely 

vždy jen složitější kategorizaci. 
48

 Ideologická motivace euroskepticismu může podle Rovného platit pro jakoukoli politickou ideologii 

(kterou určitá politická strana vyznává). (Rovný, 2004, str. 35) 
49

 Vysvětlení strategické motivace euroskepticismu je složitější. Podle Rovného se odvíjí od sociálních 

problémů, aktuálně řešených otázek apod. Ústředním zájmem přitom je získat a maximalizovat vliv 

těchto politických uskupení. (Rovný, 2004, str. 35)  
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empiricky dokazuje na vybraných politických stranách ve střední Evropě. 

Problematiku ideologie a strategie do diskursu o euroskepticismu přivedli i 

badatelé před Rovným.50 Tento rozměr však byl povaţován za podruţný a 

nebyl předmětem jasnější konceptualizace. (ibid) 

Petr Kaniok euroskepticismus označuje za ideu, která odmítá myšlenku, 

ţe by v prostoru evropského kontinentu mělo dojít k přesunu politické moci 

směrem od národního státu na nadnárodní těleso v intencích EU, které by 

vykonávalo funkce státu a které by mělo atributy státu. (2007, str. 17). Sám 

Kaniok, byť připouští, ţe se samozřejmě nejedná o jedinou správnou definici, 

toto uchopení obhajuje tím, ţe obsahuje závaţnost transferu politické moci, 

odlišení opozice vůči EU a vůči evropské spolupráci a zároveň dává prostor pro 

další přístupy ke spolupráci evropských států. Předloţená definice má své 

slabiny, především je relativně vyhraněná s přihlédnutím na široké spektrum 

moţných projevů a intenzity nesouhlasu s vývojem či určitými tématy 

integračního procesu. Autor sám svůj návrh nepovaţuje za jedinou přípustnou 

definici euroskepticismu (ibid) a zmiňuje rovněţ definici Anthony Forstera, který 

pouţívá definici Agnes Alexandre-Collier, podle níţ je euroskeptikem ten, kdo 

zpochybňuje vhodnost a smysl ekonomické a politické unie. (ibid) U takto – 

poměrně úzce pojaté – definice, je zřejmé z pohledu jakého oboru byla 

vytvořena. Euroskepticismus nelze definovat pouze na základě ekonomických 

motivů. 

Catharina Sørensen nabízí další upřesňující definici euroskepticismu, ve 

které klade důraz na větší uchopitelnost jeho projevů. Podle její definice, 

zaloţené na definicích euroskepticismu stranického, je euroskepticismus  

„vyjádřením opozice nebo skepticismu k Evropě nebo EU, která dosáhne 

určitého stupně a trvalosti, jež může být namířeno proti celé Unii nebo proti 

určitým oblastem spolupráce nebo určitému vývoji.“ 

Euroskepticismus pak dělí na čtyři ideální typy (Sørensen, 2005, str. 3): 

 Euroskepticismus ekonomického charakteru (prospěchářský 

euroskepticismus) – pro tento typ je zásadní zvaţování ekonomických 

výhod a nevýhod členství. 

                                                 
50

 Včetně Taggarta a Szczerbiaka (např. Szczerbiak, Taggart, 2000, str. 5 a Szcerbiak, Taggart, 2002, str. 

28) i Muddeho a Kopeckého.  
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 Euroskepticismus založený na suverenitě – zásadní obavy se 

týkají obav z ohroţení národní suverenity. 

 Nesouhlas se strukturami EU, který autorka nazývá 

demokratickým euroskepticismem – občan má pocit, ţe jeho hlas „není 

slyšen“. 

 Politický (sociální) euroskepticismus – EU je definována na 

základě stejných dělících linií jako v národní politice; Sørensen 

předpokládá, ţe dominantní formou „politického“ euroskepticismu je 

v současnosti euroskepticismus „sociální“, proto toto označení. 

Typologii otestovala na komparativní případové studii tří států – Dánska, 

Velké Británie a Francie. Upozorňuje na to, ţe kořeny i projevy euroskepticismu 

se liší stát od státu (viz okamţitý závěr vycházející z tabulky níţe).  

„To, co si přejí občané jednoho členského státu, může být přesně toho, 

čeho se občané jiného členského státu obávají.“ (Sørensen, 2008a, str. 15)  

V případě Dánska se jedná o euroskepticismus zaloţený na vnímání 

národní suverenity s určitými prvky demokratického euroskepticismu.51 

Vypracovaná typologie by měla být podle Sørensen aplikovatelná i na ostatní 

členské státy. Kaţdý typ euroskepticismu (viz tabulka 6) se vyznačuje „měkkou“ 

aţ „tvrdou“ intenzitou, přičemţ „tvrdá“ intenzita se v podstatě rovná odmítání 

členství v Unii. Pro ilustraci je zde zahrnuta přehledová tabulka (Tabulka 5) 

zahrnující zmíněnou typologii na tyto tři členské státy: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51

 V případě Francie není euroskepticismus založený na suverenitě vůbec relevantní, naopak do značné míry 

se projevuje euroskepticismus sociální – ten, zdá se, nehraje žádnou roli v Dánsku. Do určité míry je pro 

Francii relevantní ekonomický a sociální euroskepticismus. V případě Spojeného království je stejně jako u 

Dánska klíčový euroskepticismus založený na národní suverenitě kombinovaný s určitou měrou 

euroskepticismu ekonomického. Pro popis britského euroskepticismu nejsou relevantní argumenty 

demokratického a sociálního charakteru.  (Sørensen, 2008) 
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Tabulka 5: Přehled relativního euroskepticismu podle C. Sørensen 

Relativní 

euroskepticismus? 

Ekonomický Založený 

na 

suverenitě 

Demokratický Sociální Míra 

intenzity 

(tvrdost) 

Dánsko Ne Ano Smíšený Ne Smíšená 

Francie Smíšený Ne Smíšený Ano Nízká 

(není 

relevantní 

pro 

sociální 

euroskepti

cismus) 

Spojené království Smíšený Ano Ne Ne  Vysoká 

Zdroj: Sørensen, 2008a, str. 9 

 

 

Tabulka 6: Typologie euroskepticismu podle C. Sørensen 

Euroskepticismus Ekonomický Založený na 

suverenitě 

Demokratický Sociální 

Měkký Nespokojenost s ekonomickými 

výhodami spojenými s členstvím v 

EU 

Skepticismus 

k vývoji 

směřujícímu 

k uţší unii 

Nespokojenost se 

současnou podbou 

EU 

Kritika 

k ideologické 

orientaci EU 

(EU není 

dostatečně 

sociálně 

orientovaná) 

Tvrdý Chce odejít z EU z důvodů, ţe 

členství není prospěšné, a to 

především ekonomicky 

Chce odejít 

z EU, jeţ je 

vnímána jako 

ohroţující 

národní integritu 

Chce odejít z EU, 

protoţe je 

nedemokratická a 

vzdálená občanům 

Chce opustit 

EU kvůli 

nevhodnému 

ideologickému 

postoji (EU 

není 

dostatečně 

sociálně 

orientovaná) 

  Zdroj: Sørensen, 2008b, str. 87 

 



66 

 

Definice předloţená Catharinou Sørensen se shoduje s  vnímáním 

euroskepticismu autorky předkládané disertační práce. Sørensen předloţila 

vnitřní dělení euroskepticismu, jeţ bude vyuţito pro vysledování kořenů 

euroskepticismu Dánského království.52 Předloţená definice tvrdící, ţe –  

euroskepticismus je vyjádřením opozice nebo skepticismu k Evropě nebo 

EU, která dosáhne určitého stupně a trvalosti, jež může být namířeno proti celé 

Unii nebo proti určitým oblastem spolupráce nebo určitému vývoji  

– je vhodná právě díky vyřčené moţnosti selektivnosti cílů, vůči nimţ je 

euroskeptické vnímání zaměřeno. Pokud bychom euroskepticismus brali jako 

vyjádření opozice k EU jako takové, pro potřeby Dánska by taková definice 

v podstatě nebyla aplikovatelná, protoţe jak vyplynulo z dřívější části textu, 

Dánové patří obecně k jedněm z nejpozitivnějších občanů Unie, co se podpory 

členství týče, a jsou převáţně názoru, ţe členství v Unii je pro jejich zemi 

výhodné (viz tabulky 2 a 4). Je to právě část definice hovořící o opozici vůči 

„určitým oblastem“ či „určitému trendu“ vývoje evropského integračního 

projektu, která bude pro potřeby Dánska klíčová.  

Existují i různé méně objektivní definice euroskepticismu, jeţ a priori 

vyjadřují určitý postoj jejich tvůrců. V českém prostředí jeden z hlavních 

českých euroskeptiků, Petr Mach z Centra pro politiku a ekonomiku, 

euroskepticismus definuje jako možnost vyjádřit kritický postoj k určitým 

aspektům Evropské unie či evropských institucí.53 Takováto definice nicméně 

posouvá samotný předmět našeho zkoumání, tedy snahu odpovědět na otázku, 

co euroskepticismus znamená, ke způsobům, jak lze v EU vyjádřit kritický 

postoj. Takové pojetí definice není vhodné. Mats Braun54 z Institutu 

mezinárodních vztahů je kritický k samotnému pouţívání termínu 

euroskepticismus a vyzývá k soustředění se spíše na to, jak je Evropská unie 

chápaná. Jistě je ţádoucí, abychom pochopili, co si občané o evropském 

integračním projektu myslí, to ale ze své podstaty nevysvětluje, co tedy 

                                                 
52

 Zcela záměrně se autorka této disertační práce vzdala pokusu vytvořit vlastní definici euroskepticismu, a 

to především v souladu s tím, co uvedla výše, tedy že vytvoření univerzální definice tohoto fenoménu 

nepovažuje za uskutečnitelné.  
53

 Definice Petra Macha je formulována na základě jeho názorů zaznamenaných na veřejných přednáškách.  
54

 Názor Matse Brauna byl zaznamenán na jeho veřejné přednášce.  
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euroskepticismus znamená, ani neodpovídá na otázku, proč se občané staví 

k určitým trendům ve vývoji Unie skepticky a negativně.  

 

 

Kritika euroskepticismu 

 

Euroskepticismus je konceptem, který vzbuzuje emoce – i proto je jeho 

definice poměrně obtíţná, klíčový je úhel pohledu, ale i přesvědčení, zda se 

jedná o pojem hodnotící, či legitimní. Jak zdůrazňuje tato práce (viz předchozí 

podkapitola), euroskepticismus bývá často vnímán negativně, je spojen 

s určitým „nálepkováním“, nebývá vţdy vnímán jako legitimní názorová opozice. 

To bych ráda zvrátila. Euroskepticismus je realitou, je přirozený a legitimní. 

Svědčí o zdravém fungování evropského integračního projektu.   

Na základě ideových zdrojů euroskepticismu ho lze kritizovat zprava a 

zleva. (Kaniok, 2007; str. 12) V kritice zprava, blízké konzervativismu a 

liberalismu, je EU označována za projekt politické zvůle. Je jí vytýkána 

devalvace legitimity, uzurpace moci a zotročování politických svobod. Co se 

konzervativně pojaté kritiky týče, EU je vnímána jako hrozba pro liberálně-

demokratický systém. Hlavní řešenou otázkou je, kdo má legitimitu politické 

moci a jaká je, či má být role státu. Upřednostňováno je přitom liberální 

chápání. Stát je navíc v mezinárodní politice povaţován za klíčového aktéra. 

Konzervativně-liberální euroskepticismus staví na tradičních post-socialistických 

konfliktních liniích mezi komunismem a antikomunismem a liberalismem a 

etatismem. (Brusis; 2003; str. 9) Jak vysvětluje Petr Kaniok (2006), ve své 

podstatě lze spor o postoj k EU přeloţit jako spor svobodného a dirigistického 

myšlení. Ilustruje to následující tabulka:  
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Tabulka 7: Kontrasty mezi „svobodným“ a „dirigistickým“ (evropským) 

myšlením 

Linie Svobodné myšlení Dirigistické myšlení 

(evropské) 

Role státu Pasivní Aktivní 

Význam konfliktu Ano Ne 

Politická jednotka Národní stát Mezinárodní 

organizace 

Zdroj legitimity Lid Odbornost 

Zdroj: Kaniok, 2006, str. 13 

 

Kvůli Evropské unii tak dochází ke zdeformování principu národního státu i 

pojetí moci, coţ nelze povaţovat za přirozené. Politika a ekonomika je 

dirigistického charakteru a zároveň dochází k přesvědčení, ţe EU znamená 

jediné východisko pro předcházení konfliktu. (Kaniok, 2006, str. 14) 

Druhým politicko-filosofickým zdrojem jsou levicové ideologie. Kritika 

ovlivněná socialismem vidí Evropskou unii jako další nástroj ovládání. Levicová 

kritika nestaví svou pozici na otázce suverenity, evropskou spolupráci 

podporuje, nicméně nikoli v současné podobě a v současném obsahu. 

Kritizována je její nedemokratičnost a příliš rozbujelá byrokracie. Zásadní 

výhrady má levicová kritika také vůči konkrétnímu obsahu integračního procesu. 

Nejproblematičtějším bodem je pro většinu levicových odpůrců projekt 

Hospodářské a měnové unie, dále pak především sociální politika a politika 

ochrany ţivotního prostředí. (Kaniok, 2006) 

Ekonomická kritika nahlíţí na EU jakoţto na nástroj vykořisťování. V řadě 

aspektů se přitom ekonomická kritika shoduje s přístupem konzervativců, jak 

byly uvedeny výše. I v případě ekonomicky orientované kritiky euroskepticismu 

je zásadním bodem nespokojenosti obava z ohroţení národní suverenity. 

Ekonomická kritika se rozvíjí především ve Velké Británii. Ostatně i Margaret 

Thatcher a její výtky projektu evropské integrace byly orientovány především 
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ekonomickým směrem – její opozice vůči integračnímu procesu vzešla z kritiky 

projektu evropské měny. Jak uvádí Petr Kaniok, vedle filosoficky a ekonomicky 

inspirované kritiky existuje i další pohled na vysvětlení tohoto fenoménu, který 

ovšem postrádá hodnotový rozměr. (Kaniok, 2007; str. 12) Jedná se zkrátka o 

vyjádření opozice. 

 

 

Národní specifika jako kořen veřejného euroskepticismu? 

 

Je pochopitelné, ţe projevy euroskepticismu jsou výraznější a získávají na 

významu s postupujícím rozšiřováním oblastí spolupráce v rámci evropské 

integrace, ale i v souvislosti s geografickým rozšiřováním Evropské unie.55 

Vzniká více moţných třecích ploch, a to jak mezi členskými státy navzájem, tak 

mezi stále různorodějšími skupinami v rámci Evropy. Szczerbiak a Taggart 

(2008. str. 3) zvýšenou relevanci euroskepticismu přisuzují třem faktorům:  

 Zaprvé, konci permisivního konsensu56 – ten autoři zařazují do 

doby těţkostí spojených s přijímaním Maastrichtské smlouvy. 

Umocněn pak byl tento zájem pochopitelně negativními výsledky 

některých referend na evropské otázky.  

 Zadruhé se jedná o vzrůstající tendenci delegovat rozhodování o 

evropských tématech na voliče a svolávat referenda k ratifikaci 

smluv. Tím voliči získávají prostor k vyslovení názorů na Evropu.  

 Zatřetí pak jde o rozšíření Unie o nové státy s často odlišným 

stylem politiky.  

Argumentace Taggarta se Szczerbiakem je zčásti vyuţitelná pro potvrzení 

předpokladu této práce, tedy ţe v případě Dánského království formu 

euroskepticismu, jenţ se v něm rozvíjí, předurčují národní specifika. Jedním z 

dánských specifik, jeţ definujeme níţe, jsou referenda o evropských 

záleţitostech. Jak tvrdí Taggart se Szczerbiakem, konec permisivního 

                                                 
55

 Pro detailnější analýzu diskursu o rozšiřování a prohlubování integračního procesu, viz samostatná 

podkapitola „Diskurs o rozšiřování versus prohlubování evropského integračního procesu“.  
56

 Viz podkapitola „Úvod do veřejného mínění“. 
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konsensu je umocněn právě referendy (ibid) – nebýt referend je moţné, ţe by 

dánský euroskepticismus nebyl tak vyprofilovaný, jak za současné situace je.  

Druhý argument dvojice ze Sussexu je rovněţ relevantní – lze 

předpokládat, ţe Dánové by neměli natolik vyhraněný postoj k evropskému 

integračnímu procesu, pokud by evropské otázky intenzivně neřešili – to se 

ovšem děje v souvislosti s intenzivními komunikačními kampaněni. Tato situace 

se nicméně jeví jako začarovaný kruh – v případě Dánského království se zdá, 

ţe intenzivnější komunikace, a tedy i mnoţství informací s sebou automaticky 

nenesou vyšší podporu EU, na druhou stranu absence intenzivních 

komunikačních kampaní o sjednocovacím procesu posilňuje vnímání 

demokratického deficitu EU.  

Třetí argument se nezdá být zcela vhodný pro popis dánského případu – 

fakt, ţe členské státy EU mají „odlišný styl politiky“, a to v širokém slova smyslu, 

se nezdá být v dánském uvaţování hrozbou. Naopak, nahrává to mezivládnímu 

chápání evropské integrace, kdy unifikace nad míru nezbytně nutnou či 

prospěšnou není ţádoucí. Dánské království se konstantně vyznačuje vysokou 

podporou rozšíření EU, které můţe být subjektivně chápáno jako jistá brzda 

dalšího prohlubování evropské spolupráce.  

Jak bylo uvedeno výše, Dánsko se potýká s nálepkou euroskeptického 

státu – v negativním slova smyslu. Otázkou je, nakolik toto odpovídá realitě – 

hodnoceno podle průzkumů Eurobarometru Dánové patří k nejnadšenějším 

Evropanům. Na druhou stranu fakt, ţe Dánsko má výjimky z klíčových oblastí 

evropské spolupráce, naopak tuto nálepku přibliţuje popisu reálného stavu. Dá 

se předpokládat, ţe hlavním důvodem, platným alespoň do nedávna, byl fakt, 

ţe Dánsko bylo jediným členským státem, který kdy odmítl ratifikovat evropskou 

smlouvu, pouze v Dánsku se do nedávna konalo referendum (později dvě 

referenda) o evropských otázkách, jeţ dopadla zamítavě. Tato unikátnost 

ovšem padla v souvislosti s dalšími zamítavými referendy – v Irsku, Holandsku 

a Francii.57 Nakolik je za této situace dánský euroskepticismus unikátní? Kdyţ 

Irové odmítli napoprvé schválit Lisabonskou smlouvu, Anders Fogh Rasmussen 

tehdy navrhoval, aby si Irsko vyjednalo z textu smlouvy výjimky. Tento návrh byl 

jistě pragmaticky motivován i snahou dánských proevropských činitelů příliš 

                                                 
57

 Přesto si Dánsko v počtu zamítavých referend stále drží v EU unikát.  
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nevyčnívat svou specifickou pozicí v evropském integračním projektu. Dánský 

model z roku 1992 mohl teoreticky slouţit jako inspirace pro Irsko. 

Je skutečně zajímavé, jakým způsobem Dánsko svůj euroskepticismus 

dokázalo vyuţít a jakým způsobem zvádlo – alespoň v určitých ohledech – 

eliminovat jeho praktické následky. Navzdory tomu, ţe se Dánsko neúčastní 

některých zásadních pilířů evropské spolupráce – SZBP, společné měny, 

v plném rozsahu justice a vnitřních věcí (JVV), Schengenu – se udrţuje 

v systému, tedy je stále plnohodnotným členem Unie. Jak je moţné, ţe Dánsku 

jeho euroskepticismus takto prochází? Můţeme dánský euroskepticismus 

povaţovat za „úspěšný“? Případně za modelovou situaci? 

Vhodnou ilustrací tohoto paradoxu je výjimka ze schengenské spolupráce, 

výhodnost stávající situace je pro Dánsko nezpochybnitelná. Dánsko je sice 

signatářem Schengenské úmluvy, ponechalo si nicméně moţnost volby, zda 

bude či nebude realizovat jakékoli nové rozhodnutí přijaté na základě acquis. 

Dánsko tedy má možnost účastnit se ustanovení schengenské spolupráce, 

pouze pokud uzná za vhodné. Oznámit to musí do šesti měsíců po přijetí 

rozhodnutí.58   

Dánský euroskepticismus je jedinečný a hlavní teze této práce zní, ţe jeho 

podobu předurčují národní specifika. Ta jsou detailněji rozebrána v samostatné 

kapitole níţe. Je otázkou, nakolik je toto platné i pro ostatní členské státy. 

Relevantnost vnějších faktorů pro vysvětlení euroskepticismu zvaţuje Catharina 

Sørensen (2008b), jeţ uvádí, ţe „vykrystalizovaly rozdíly [v euroskepticismu] 

napříč členskými státy“ a upozorňuje na nutnost získat „idiosynkratické 

povědomí o charakteristikách specifických pro jednotlivé státy“.  

 

 

                                                 
58

 Po podpisu Amsterodamské smlouvy bylo nutné vyjednat si ve zvláštním protokolu specifický režim 

pro Schengen. Dánsko Podle Virginie Guiraudon dánský specifický přístup znamená „právní noční můru, 

protože každé nové rozhodnutí vyžaduje podepsání separátní smlouvy Dánsko – EU“. (Cowles a Dinan, 

2004, str. 169) Pokud se totiž Dánsko k rozhodnutí nepřipojí, musí záležitost projednat s ostatními 

signatáři Schengenské úmluvy. 
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Shrnutí euroskepticismu 

 

Předcházející kapitola se pokusila představit nový moţný pohled na 

veřejný euroskepticismus. Byla vznesena kritika vůči doposud poměrně 

jednostrannému pohledu na euroskepticismus tak, jak dominuje současné 

akademické debatě, především důrazu na euroskepticismus stranický a malé 

pozornosti věnované euroskepticismu veřejnému a především jeho nuancím a 

rozdílům napříč členskými (a pochopitelně i kandidátskými) státy EU. Jak 

poukazuje Catharina Sørensen (2008b, str. 86):  

„vysvětlení unikátnosti euroskepticismu je výsledek nedostatečné a 

neadekvátní pozornosti věnované jeho rozličnému a dynamickému charakteru“.  

Euroskepticismus je poměrně sloţitý fenomén, pro nějţ v současnosti 

neexistuje jednotní, akceptovaná a obecně vyuţitelná definice. Zdá se, ţe 

dosavadní výzkum věnoval velmi málo pozornosti určitým národním formám 

euroskepticismu. Toto pojetí euroskepticismu vyuţité v této práci k jeho 

pochopení i vysvětlení, představuje poměrně klíčovou metodologickou výzvu.  

Poloţila jsem si otázku, zda lze povaţovat národní specifika členství dané 

země v EU za určující pro podobu jejího euroskepticismu. Tato práce ukazuje, 

ţe v případě Dánska tomu tak je. Přestoţe není cílem práce analyzovat 

univerzální platnost tohoto předpokladu, bude v kapitole „Specifika dánského 

euroskepticismu“ zařazena stručná komparace s Finskem a Norskem. Nedošla 

jsem nicméně k jednoznačnému závěru, zda i v případě ostatních členských 

států lze pracovat s předpokladem, ţe národní specifika jsou kořenem jejich 

euroskepticismu, v tuto chvíli tedy nelze potvrdit obecnou platnost této 

závislosti. Naznačit můţu, ţe dánský případ se zdá být svým způsobem 

unikátní. Pro vývoj dánského euroskepticismu byla a je dominantní národní 

sloţka, ale lze zde pozorovat i určitý vývoj, tedy reaktivitu.   
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Dánský problém s Evropskou unií v historické perspektivě 

 

K pochopení dánského vztahu k evropskému integračnímu procesu je 

nutné pochopit jeho historii. Právě ta poskytuje odpovědi na řadu otázek i původ 

některých specifik dánského euroskepticismu. Dánská historie byla kulturně 

provázanás historií evropskou aţ do několika pro Dánsko fatálních událostí 

v devatenáctém století, spojených především se ztrátou Šlesvicka a Holštýnska 

a událostí v první polovině století dvacátého. Od konce devatenáctého století se 

Dánsko upnulo spíše na skandinávský prostor. Reminiscence na minulost měly 

a dosud mají dopad na podobu dánské evropské politiky a jeho vnímané místo 

v integračním procesu. 

V následující části textu bude chronologicky rozebráno období, jeţ je 

předmětem zájmu této práce, tedy doba od vstupu Dánska do ES v roce 1973 

aţ po vstup v platnost Lisabonské smlouvy v prosinci 2009.59 Záměrně nejsou 

v této kapitole detailněji rozebrány komunikační kampaně předcházející 

jednotlivým referendům o evropských otázkách. Vzhledem k zaměření této 

práce a jejímu důrazu na komunikační politiku EU, ale i faktu, ţe institut 

referenda je zde definováno jako jedno z hlavních specifik určujících podobu 

dánského euroskepticismu, budou jednotlivé kampaně analyzovány 

v samostatné kapitole níţe (viz „Komunikační politika o evropských 

záleţitostech“). 

 

 

Vstup do ES 

 

Dánské království do Evropského společenství vstoupilo v roce 1973 spolu 

s Velkou Británií a Irskem. V předchozím období následovalo v této oblasti 

počínání klíčového obchodního partnera – Velkou Británii – a odmítalo se k ES 

                                                 
59

 Toto je stěžejní zkoumané období předkládané disertační práce, byť, práce naněkterých místech pracuje 

i s novějšími událostmi sahajícími až po jaro 2011 (týká se mj. průzkumů veřejného mínění, ale i veřejné 

diskuse o dánském členství v EU). 
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připojit bez ní. Po sérii de Gaullových vet v 60. letech svou přihlášku vţdy stáhlo 

a vyčkalo opětovné přihlášky Británie, nebyla zde politická vůle vstoupit do ES 

bez ní. Právě vazby na Británii a v ještě silnější míře vazby na ostatní severské 

státy byly vnímány jako jistá alternativa členství v evropském integračním 

projektu, coţ je dalším specifikem dánského členství v Unii. Severské 

argumenty byly nejviditelnější v kampani před vstupem, později ubraly na 

intenzitě, byť především obě protievropská hnutí se snaţila severskou kartu 

vyuţívat i později. V současném diskursu jsou severské argumenty v podstatě 

irelevantní. V poválečném období hrála severská spolupráce pro Dánsko roli 

srovnatelnou k roli Commonwealthu pro Británii.  

Byl to právě kolaps jednání o severské ekonomické unii NORDEK, jenţ 

Dánsku otevřel ruce k podání přihlášky do ES. Aby byli uspokojení příznivci 

severské spolupráce, bylo dánské členství v ES prezentováno jako most mezi 

Severem a Evropou. S ohledem na veřejné mínění totiţ bylo nutné ujištění, ţe 

vstup do ES neznamená konec severské spolupráce. Jak uvádí Carsten L. 

Sørensen a Niels Amstrup (1975), myšlenka Dánska jakoţto mostu byla ovšem 

spíše uţitečná v kampani před vstupem spíše neţ jako zahraničněpolitická 

doktrína. Otázkou ovšem je, do jaké míry severská alternativa členství v ES 

byla skutečná, či zda se jednalo jen o jakousi „severskou vizi“60 – viz např. 

Olesen, Laursen, 2000 a 2003. Laursen a Olesen (2000) poukazují na to, ţe na 

rozdíl od členství v NATO, pro které v zájmu vyřešení dánské bezpečnostní 

                                                 
60

 Jak argumentují Olesen a Laursen,o „severské vizi“, tato vize „nikdy nefungovala jako opravdový 

motor proposílení severské spolupráce nebo integrace. Od roku 1950 byla spíše používána jako 

defenzivní zbraň namířená na zajištění a odrazení evropských výzev na dánskou suverenitu a nezávislost“ 

(Laursen; Olesen in Branner; Kelstrup; 2003; str. 224 - 236). Jak tato dvojice autorů uvádí (2000, str. 62):  

„Z pohledu národní psychologie může být reorientace na sever chápána jako reakce na dominanci z jihu, 

jež byla Dánsku vnucena v průběhu válečných let. /…/ Silnější severské vazby a intenzivnější severská 

spolupráce se staly populárními chytlavými slovíčky k vytvoření efektivního psychologického, polického a 

vojenské ochraně proti takovým nebezpečím v budoucnosti.“  

Koncept Norden (Severu) je založen na sdílených hodnotách a tradicích náboženského, lingvistického i 

sociálního charakteru. Severská spolupráce v historii posloužila jako pobídka k mobilizaci proti 

„evropské hrozbě“. Severská spolupráce však navzdory jejímu častému protěžování, a to i na úkor 

spolupráce v rámci evropských integračních struktur, nepřinesla praktické výsledky zásadnějšího 

charakteru. 

Laursen a Olesen popisují dánskou severskou politiku ve čtyřech obdobích. První období datují mezi roky 

1945 a 1949 a považují ho za vrchol severských aspirací. Toto období končí pádem plánů na vytvoření 

Severské obranné unie. Následuje druhá fáze – padesátá a šedesátá léta až do roku 1972 – a pak fáze třetí 

– od roku 1973 do roku 1994. Tyto dvě fáze již jsou ve znamení severského rozčarování následovaným 

opětovným probuzením severských nadějí. Období končí vytvořením severských strategií jednotlivých 

států – v případě Dánska se jednalo o volbu „Evropa na prvním místě“ se severským doplňkem. (Laursen; 

Olesen in Branner; Kelstrup; 2003; str. 244)  
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situace neexistovala reálná alternativa61, v případě ES byla situace odlišná – 

severská karta leţela na stole a minimálně v kampani před vstupem hrála 

poměrně důleţitou roli. Jak podotýkají oba dříve jmenovaní autoři (2000, str. 

59):  

„Dánské přistoupení ke Společnému trhu v roce 1973 bez ostatních 

severských států svědčí o limitech severské spolupráce jakožto hodnotné 

alternativě evropské spolupráce“.  

Blíţe se kampani před vstupem i severským argumentům bude věnovat 

samostatná podkapitola níţe („Referendum o vstupu“).  

Pro dánskou zahraničněpolitickou politiku po druhé světové válce byl 

klíčový i vztah k Německu. Od konce devatenáctého století byly vztahy Dánska 

k Německu „delikátní a komplikované“ (Lammers in Branner; Kelstrup; 2003; 

str. 260) a dánská zahraniční politika byla definována opatrným přístupem 

k nebezpečnému sousedovi. V poválečném období Kodaň podporovala vstup 

Německa do NATO – vnímala to jako způsob jeho kontroly. Co se týče 

německého členství v ES, situace byla poněkud odlišná. Odlišné bylo i vnímání 

západoněmecké integrace v porovnání s ostatními státy Šestky, jeţ ji 

povaţovaly jako jisté uvázání si Německa. V případě Dánska stále dominoval 

strach z Německa – strach z usazování Němců v Dánsku, strach z ekonomické 

dominance, strach z toho, ţe integrace se stane nástrojem k prosazení 

německé hegemonie. Protiněmecké argumenty se u odpůrců členství 

objevovaly poměrně často, byl zde viditelný stálý strach z německého souseda. 

Známým je výrok ministra zahraničních věcí Pera Hækerupa (ve vládě v letech 

1962 – 66), který svým podřízeným údajně říkal, ţe dánská zahraniční politika 

má tři hlavní problémy: „Německo, Německo a zase Německo“. (ibid, str. 260-

261) I v současnosti je vztah k Německu jednou z klíčových determinant dánské 

zahraniční politiky (mj. ve formě obav z německé dominance v EU), byť jiţ 

Německo nepředstavuje bezpečnostní a vojenskou hrozbu.  

I přes zmíněné zahraničně-politické strategické vazby, byly dánské úvahy 

o členství motivovány především ekonomickými kalkuly. Evropské společenství 
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 Zda existovala alternativa k členství v NATO, je k diskusi. Dánsko rozhodně zvažovalo účast na 

bezpečnostním blku vytvořeném v rámci severské spolupráce. K tomu však ze stran ostatních severských 

států nebyla dostatečná vůle, či to nebylo z politických důvodů průchodné, proto reálně Dánsku nakonec 

nezbylo nic jiného než do Severoatlantické aliance vstoupit.  
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volného obchodu (ESVO) Dánsku neposkytovala dostatečně ekonomické 

výhody, členství v ES bylo ţádoucí především pro dánské zemědělce.  

Vraťme se k předstupním vyjednáváním. Poslední a konečně 

přistoupením k ES naplněné předvstupní rozhovory byly zahájeny 30. června 

1970. Vyjednávání nebyla příliš dramatická a sporné body byly vyřešeny do 

počátku roku 1972. 2. října 1972 nakonec pro členství v evropských 

integračních strukturách hlasovalo 63,3 %, proti 36,7 % hlasujících obyvatel. 

Účast byla na úrovni 75 % oprávněných voličů. Dánsko se tak účastnilo 

historicky prvního rozšíření Evropského společenství a spolu s Velkou Británií a 

Irskem se k ES připojilo od 1. ledna 1973. Norové připojení k ES v referendu 

odmítli. 

K ES přistoupilo Dánsko v době, kdy integrační proces spíše stagnoval. 

Ekonomická témata, která byla hlavním motorem diskusí před vstupem, doplnila 

v průběhu 70. let i témata politická. Dlouhodobé plány evropské integrace, které 

jiţ tehdy vyplývaly ze zakládacích smluv, byly v kampani před lidovým 

hlasováním opomenuty, z čehoţ také plyne značné zklamání či rozčarování 

obyvatelstva v prvních letech po vstupu. Celý průběh kampaně a nedostatečné 

zdůraznění politických cílů Společenství (tedy velmi selektivní přístup k těmto 

cílům) přispěly k pozdějšímu rezervovanému přístupu obyvatelstva 

k integračnímu procesu. 

Hlavní důvody, proč se Dánové připojili, byly velmi pragmatické a ryze 

ekonomické. Podpora se omezila na funkci evropského projektu slouţícího 

dobrému fungování obchodu. Obavy voličů, kteří hlasovali „Ne“, se týkaly 

především moţné ztráty suverenity. Mezi hlavní priority dánského členství od 

data vstupu patřilo budování volného trhu, podpora monetární spolupráce 

v Evropském měnovém systému, boj proti nezaměstnanosti, prosazování 

společné politiky ochrany ţivotního prostředí, apod. Dánsko velmi brzy získalo 

pověst problémového a neochotného člena, který je velmi skeptický k vývoji 

integračního procesu.  
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Období od vstupu do roku 1984  

 

Sedmdesátá a osmdesátá léta 20. století byla v Dánsku ve znamení 

rezervovaného přístupu k institucionálnímu (i obecnému) posilování ES. 

Budování politického charakteru ES bylo kvůli okolnostem upozaděné – ES se 

v průběhu tohoto období muselo potýkat se dvěma ropnými krizemi i krizí 

rozpočtovou. Dánsko se svým antifederalistickým přístupem tedy nemuselo 

panikařit, spolupráce zůstávala primárně v mezivládním duchu. Přesto 

v průběhu osmdesátých let začínáme pozorovat jistou změnu ve vnímání ES 

elitami – viz níţe. Dánsko se postavilo proti přímým volbám do Evropského 

parlamentu (dlouhodobě podporuje čistě mezivládní přístup, s nímţ se přímé 

volby do EP neslučují), negativně se stavělo i k dalším plánům na prohlubování 

integrace. V některých projektech bylo ovšem naopak aktivní, např. v plánech 

na vytvoření Evropského měnového systému. (Branner a Kelstrup, 2003)  

Jiţ ve druhé polovině roku 1973 Dánsko zastávalo post předsednické 

země. Znovu pak Radě předsedalo v první polovině roku 1978 a v druhé 

polovině roku 1982. V roce 1973 se Dánsko předsednického postu ujímalo jako 

úplný nováček a nešlo očekávat, ţe se bude jednat o půlrok s vysokým profilem 

politické agendy. Hlavními tématy druhého pololetí roku 1973 byly pro 

předsednictví energetické otázky (diversifikace zdrojů, bezpečnost, apod.).  

Předsednictví v roce 1978 bylo ve znamení příprav prvních přímých voleb 

do Evropského parlamentu (stanovení data prvních voleb)62 a monetární 

oblasti. Práve v posledně jmenované oblasti tak Dánsko mohlo jako 

předsednická země alespoň částečně ovlivnit agendu předsednictví a 

monetární otázky prosazovalo.  

Předsednictví v roce 1982 se zaměřilo na ekonomické (posílení vnitřního 

trhu) a sociální otázky (primárně zaměstnanost), problematiku rozšíření (o 

Španělsko a Portugalsko) i vztahy s neevropskými státy, především Spojenými 

státy americkými a Japonskem.63 V případě vztahů s USA a Japonskem se 
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 Závěry Evropské rady konané 7. a 8. dubna 1978 v Kodani jsou k dispozivi na této archivní stránce EU 

<http://aei.pitt.edu/1440/1/Copenhagen_1978.pdf> [25.6. 2011]. 
63

 Závěry Evropské rady konané 3. a 4. prosince 1982 v Kodani jsou k dispozici na této archivní stránce 

EU <http://aei.pitt.edu/1441/1/Copenhagen_dec_1982.pdf> [25.6. 2011]. 

http://aei.pitt.edu/1440/1/Copenhagen_1978.pdf
http://aei.pitt.edu/1441/1/Copenhagen_dec_1982.pdf
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ovšem spíše jednalo o obecné proklamace, k ţádným konkrétním a 

hmatatelným krokům nebyl učiněn závazek. 

V osmdesátých letech se podle Henrika Larsena (1999) začal měnit 

diskurs o evropské spolupráci mezi dánskými elitami – o evropské spolupráci se 

jiţ mluvilo jako o nezbytnosti, a to jak z ekonomických, tak z politických důvodů. 

Stejně tak se jiţ v politickém diskursu začal pouţívat termín unie, jehoţ se 

v dřívější době snaţili politici spíše vyvarovat. (ibid). Politický význam evropské 

spolupráce se v dánské zahraniční politice posiloval s tím, jak politicky rostlo 

Evropské společenství. Dánská zahraniční politika tradičně stála na čtyřech 

hlavních pilířích – OSN, NATO, severské spolupráci a spolupráci v rámci 

evropských integračních struktur. Spolu s vývojem jednotlivých pilířů (např. 

upadajícím významem severské spolupráce) a posilováním pilířů jiných (v 

případě ES v souvislosti s její rozšiřující se agendou) se pilíř ES dánské 

evropské politiky stával stále významnějším. (ibid) Začal získávat více na 

politickém významu, tradičně bylo ES chápáno pouze jako fórum pro otázky 

ekonomického charakteru. 

 

 

Období od roku 1985 do roku 1992 

 

Od osmdesátých let v Dánsku vzrůstala míra spokojenosti obyvatel se 

členstvím v ES, ještě v sedmdesátých letech pohybující se zhruba patnáct 

procentních bodů pod evropským průměrem. (Dosenrode, 2002) Na počátku 

devadesátých let se jiţ podpora členství stabilně pohybovala na úrovni 60 – 70 

%. To je vysvětlitelné prioritami ES v tomto období, důraz se kladl na budování 

jednotného trhu, coţ bylo v souladu s dánským přístupem k vývoji integračního 

procesu.  

Aţ do kampaně o Jednotném evropském aktu téma členství v ES 

v podstatě nebylo předmětem veřejné diskuse. 27. února 1986 se konalo 

konzultativní referendum64 o přistoupení k Jednotnému evropskému aktu, široce 

pojatému souboru ekonomických reforem s cílem zřízení jednotného trhu, ale 

                                                 
64

 Konzultativní referendum se v Dánsku před tím uskutečnilo pouze jednou, v roce 1916. 
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obsahujícího i řadu neekonomických faktorů, jako např. sociální blahobyt, 

ochranu ţivotního prostředí, zdraví, bezpečnost na pracovišti apod. S bezmála 

desetiprocentním náskokem zvítězili podporovatelé JEA (42 % ku 32,7 %), 

legislativní balíček Jednotného evropského aktu byl posléze bez problémů 

schválen i Folketingem. Volební účast v referendu o Jednotném evropském 

aktu byla vůbec nejniţší ze všech šesti dánských referend o evropských 

otázkách. Pozitivní výsledek referenda se očekával a napovídaly mu i průzkumy 

veřejného mínění. Opatření JEA totiţ byly v duchu dánského pohledu na 

evropský integrační projekt.  

Samotný základ pro svolání referenda o JEA byl diskutabilní. JEA 

neobsahovat přesouvání suverenity, proto nebylo bezpodmínečně nutné 

hlasování svolávat. V tomto případě se ukázalo, jak někdy referendum můţe 

slouţit k realizování strategických cílů politických elit (blíţe k těmto motivacím 

viz kapitola „Úvod do problematiky přímé demokracie“) – Folketing totiţ balíček 

Jednotného evropského aktu odmítl schválit, proto bylo pro menšinovou vládu 

referendum v tomto případě snaţší cestou, jak JEA schválit.  

Po přijetí Jednotného evropského aktu se v ES objevovaly výraznější 

snahy o posílení politické spolupráce mezi členskými státy. I v samotném 

Dánsku představovalo přijetí JEA milník – došlo k významným názorovým 

posunům v rámci Sociálně-demokratické strany (ale i Sociálních liberálů a části 

Socialistické lidové strany). Byla zde rovněţ větší vůle k zavádění většinového 

hlasování v řadě nových oblastí evropské spolupráce.  

Předsednictví Evropské rady na Dánsko znovu připadlo v druhé polovině 

roku 198765. Agenda tohoto předsednictví nebyla nijak mimořádná, řešily se 

především otázky nezaměstnanosti. Zaměřme se nyní na vývoj předcházející 

Mezivládní konferenci. Před vysvětlením samotného procesu přijetí dánských 

výjimek – zásadního tématu této disertační práce – je klíčové podrobněji 

analyzovat jiţ samotný průběh diskusí na Mezivládní konferenci z let 1990 a 

1991 předcházející přijetí návrhu Maastrichtské smlouvy. V průběhu Mezivládní 

konference Dánsko ostatní členské státy překvapilo, protoţe se zdálo, ţe 

opouští pozici „evropského loudala“. Mandát vlády na MVK byl specifikován tzv. 

Memorandem dánské vlády, které získalo podporu i některých mimovládních 
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 Závěry předsednictví jsou dostupné z <http://aei.pitt.edu/3273/1/000384_1.pdf>, [14.6. 2011]. 

http://aei.pitt.edu/3273/1/000384_1.pdf
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politických stran (Strany středu a Křesťanské lidové strany). V Memorandu bylo 

mj. řečeno, ţe  

„/…/ hlavním úkolem musí být přizpůsobit a posílit Společenství takovým 

způsobem, aby mohlo hrát význačnou roli… Společenství musí být posíleno, 

aby se stalo základem politické a ekonomické jednoty celé Evropy… 

Společenství je díky své struktuře a konstrukci nejlepším nástrojem k zapojení 

evropských států v široké a závazné spolupráci… Hlavním úkolem nadcházející 

MVK musí být zesílení evropské spolupráce v širokém slova smyslu …“ 

(Dánská vláda, 1990 cit. v Larsen, 1990, str. 464)  

Přesto se memorandum stále neslo v mezivládním duchu. K řadě oblastí, 

které pak Maastrichtská smlouva zakotvila a které se později ukázaly 

problematické pro dánské obyvatelstvo, se politici v průběhu Konference stavěli 

pozitivně (např. k otázce HMU, spolupráce v zahraniční politice ad.).  

 

 

Maastrichtská smlouva, vyjednání výjimek 

 

Podle Maastrichtské smlouvy se ES mělo přeměnit v Evropskou unii 

postavenou na třech pilířích. První pilíř měl zahrnovat dohody zakotvené ve 

smlouvách o Evropském společenství, Evropském společenství uhlí a oceli a 

Evropském společenství pro atomovou energii. Do prvního pilíře spadal vnitřní 

trh. Náleţely do něj společné politiky v oblasti zahraničního obchodu, 

zemědělství a dopravy i řada dalších, koordinovaných a tzv. podpůrných 

politik. Do rámce EU byly začleněny i Schengenské dohody z let 1985/1990 o 

úplném odstranění kontrol na společných hranicích signatářských zemí. ES tak 

získala mnohem větší pravomoci v oblasti volného pohybu osob. První pilíř měl 

tzv. nadnárodní charakter – to znamená, ţe členské státy EU delegovaly na 

ES/EU část své národní suverenity. V oblastech, které Smlouva jasně vymezila, 

pak byly společné zájmy členských zemí uskutečňovány prostřednictvím orgánů 

ES/EU. 

Druhý pilíř byl v Maastrichtské smlouvě vyhrazen pro Společnou 

zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP). Zahrnoval všechny oblasti 
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zahraniční a bezpečnostní politiky. Od 70. let členské země ES v oblasti 

zahraniční politiky spolupracovaly prostřednictvím mechanismu tzv. Evropské 

politické spolupráce, od vstupu v platnost Maastrichtské smlouvy EU vytváří 

Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Druhý pilíř EU měl mezivládní 

charakter, rozhodovací i výkonné pravomoci zůstaly v rukou členských zemí. 

Třetí pilíř byl vyhrazen pro policejní a soudní spolupráci v trestních věcech. 

Pomáhal při vytváření EU jako prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Stejně 

jako druhý pilíř měl i ten třetí mezivládní charakter.  

Maastrichtská smlouva znamenala přelom v dánské diskusi o Evropě. I 

příznivci evropského integračního procesu byli od dánského vstupu do EHS 

vystaveni pokušení prezentovat evropskou spolupráci jako běţnou mezinárodní 

politiku, či ekonomický projekt. Po dvacet let členství vnímala většina Dánů ES 

jako ekonomicky výhodné, zároveň se ale stavěli proti vytvoření politické unie či 

„spojených států evropských“ (Siune, Svensson a Tonsgaard; 1992; str. 82). Po 

podpisu Maastrichtské smlouvy jiţ nebylo udrţitelné prezentovat evropský 

integrační projekt jako projekt politický, čemuţ jasně naznačoval i samotný 

pojem „unie“, který se měl začít pouţívat. Příznivci Evropy proto alespoň 

posunuli svou rétoriku do roviny ES/EU jakoţto mezivládní spolupráce. Naproti 

tomu Maastrichtská smlouva přímo nahrávala do karet odpůrcům evropské 

spolupráce či lépe řečeno odpůrcům vybavování ES dalšími politickými atributy, 

kteří nyní získali pevnější půdu pod nohami ve své argumentaci, ţe EU by 

znamenala ještě výraznější ztrátu politické suverenity a kulturní identity. 

(Hansen a Wæver; 2002) Z průzkumů veřejného mínění také vyplývalo, ţe 

většina Dánů „tušila“, ţe přijetí Smlouvy s sebou ponese krok k vytváření 

„spojených států evropských“. (Siune, Svensson a Tonsgaard; 1992; str. 82) 

V roce 1992 byla podle průzkumů Eurobarometru podpora ES ze strany 

Dánů na rekordní úrovni. Členství v ES za dobrou věc povaţovalo téměř 70 % 

Dánů. Dánov, jak ukáţi níţe, nezpochybňovali zapojení sve země do 

evropského integračního procesu, to bylo jiţ povaţováno za fakt, nesouhlasili 

nicméně s nově definovaným trendem vývoje Evropského společenství.  

Maastrichtská smlouva byla podepsána 7. února 1992. Obecně se 

počítalo s tím, ţe by měla vstoupit v platnost 1. ledna 1993, přestoţe ve všech 

zemích musel proběhnout ratifikační proces. Ve většině zemí měly Smlouvu 
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schvalovat národní parlamenty. V těch členských státech, ve kterých se 

chystalo referendum, nenasvědčovalo nic tomu, ţe hrozí nebezpečí negativního 

výsledku. Lidové hlasování předem ohlásilo Dánsko a Irsko.  

V reakci na negativní výsledek dánského referenda později připravil 

překvapení i francouzský prezident François Mitterand, který se nečekaně 

rozhodl také uspořádat lidové hlasování, byť smlouvu koncem června 1992 

schválily obě komory francouzského parlamentu. Mitterand v průběhu 

vyjednávání o Maastrichtské smlouvě zastával poměrně aktivní roli a schválení 

smlouvy by potvrdilo jeho důleţitou státnickou roli.  Ukázalo se, ţe 

euroskeptismus není pouze dánským fenoménem. Mitterand s takovýmto 

výsledkem nepočítal a výsledek referenda naznačil niţší legitimitu jeho vlády, 

neţ si prezident představoval. 

Irsko odhlasovalo bez problémů 18. června, šestnáct dní po Dánech – pro 

hlasovalo 69 %, proti pouze 31 %. Francouzi hlasovali aţ v září a nechávali tak 

zbytek členských států celé léto v nejistotě. Výsledek byl sice pozitivní, nicméně 

těsné vítězství podporovatelů Smlouvy neznamenalo pro rodící se Evropskou 

unii příliš povzbudivý impuls. Pro hlasovalo 51,05 %, proti 48,95 %. Jak 

komentuje Juan Diez Medrano,  

„více než kterákoli jiná událost v historii Evropských společenství, dánské 

referendum představovalo triumfální vstup lidu na přední místo v evropském 

integračním procesu“ (Medrano; 2004; str. 2).  

Dánské „Ne“ Maastrichtské smlouvě tak nebylo osamoceným aktem 

nedůvěry integračnímu procesu. Vzhledem k francouzskému referendu či např. 

vyhrocené diskusi v Německu o nahrazení marky eurem bylo jasné, ţe se jedná 

o záleţitost širších rozměrů. I díky faktu, ţe Dánsko nebylo jediným 

„problémovým“ členem, dostala Kodaň moţnost vyjednat si zvláštní postavení 

k Maastrichtské smlouvě.  

Výsledek referenda o Maastrichtské smlouvě vyrazil dech nejen ostatním 

členským státům, ale i samotným Dánům. S rozdílem necelých 50 000 hlasů 

vyhráli odpůrci Smlouvy –  50,7 % hlasovalo proti, 49,3 % pro, volební účast 

byla 83,1 %. Bylo to poprvé v historii evropské integrace, co některý členský 

stát neratifikoval základní Smlouvu, která tak bez potřebného souhlasu všech 
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zemí nemohla vstoupit v platnost. Ostatní členské státy neměly zájem na 

znovuotvírání jiţ tak komplikovaných jednání o smlouvě. Dánsko tedy muselo 

přijít s vlastním řešením.  

Jiţ několik dní po dánském referendu začalo být jasné, ţe ostatní členské 

státy znovu otvírat jednání o Smlouvě nehodlají. 4. června vyslali ministři 

zahraničí členských zemí zprávu, ţe „dveře pro dánskou účast v Unii zůstávají 

otevřené“ (DUPI, 2000, str. 227). Tento postoj potvrdila i Evropská rada 

v Lisabonu, která se konala 26. – 27. června 1992. Vyřešení problému tedy bylo 

na Dánsku. A bylo velmi zajímavé z vnitropolitického hlediska.  

Iniciativy se ujaly dvě hlavní politické strany, které doporučovaly 

v referendu hlasovat „Ano“: Sociální demokracie a Sociální liberálové. Tato dvě 

politická uskupení musela kompromisní řešení vyjednávat s hlavní stranou, 

která bojovala o „Ne“, Socialistickou lidovou stranou. Úkol byl náročný. Bylo 

třeba připravit kompromis, který bude akceptovatelný nejen pro ES a většinu 

politických stran, ale i pro dánské voliče. (ibid)  

22. října 1992 se oba tábory dohodly na formulaci tzv. Národního 

kompromisu. Výsledek, kterého dosáhli Sociální demokraté, Sociální liberálové 

a Socialistická lidová strana, schválilo sedm politických stran a byl přijat pod 

názvem „Dánsko v Evropě“.66 Jediná strana, jeţ hlasovala proti, byla Strana 

pokroku. Tvůrci Národního kompromisu definovali čtyři oblasti, které byly ve 

Smlouvě pro Dánsko nejproblematičtější: 

 obranná politika 

 vnitřní záleţitosti a justice 

 hospodářská a měnová unie 

 občanství EU 

Z těchto oblastí si Dánsko chtělo na nadcházející Evropské radě 

v Edinburku vyjednat výjimky. Zároveň bylo v Národním kompromisu zakotveno 

pouţití přímé demokracie pro další změny v evropské integraci vyvíjející se ve 

směru zaloţení politicko-ekonomické unie. Jednání edinburské Evropské rady 

11. – 12. prosince 1992 představovalo kompromis „něco za něco“. Ostatní 

                                                 
66

 „Danmark i Europa“. 
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členské státy akceptovaly, ţe Dánsko potřebovalo právně závazný dokument, 

aby mohlo upravenou Maastrichtskou smlouvu znovu předloţit k referendu. Na 

druhou stranu Dánsko muselo slíbit, ţe nebude blokovat, pokud se ostatní 

země rozhodnou prohloubit spolupráci v inkriminovaných oblastech. Dánskými 

politiky i médii byl výsledek z Edinburku prezentován jako velký úspěch. 

Vstřícný postoj nebyl ze strany ES předem rozhodně garantován. Poznamenání 

hodné je, ţe na dánské řešení této situace ostatní členské státy přistoupily a 

přizpůsobily se tak dánským potřebám – potřebám malého a nezakládajícího 

státu. To můţe implikovat „úspěšnost“ dánského euroskepticismu – Dánsko, 

navíc jako malý a nový členský stát – se navzdory zřejmým omezením dokázalo 

udrţet v systému ES. 

Metoda, která byla pouţita v Edinburku, nebyla pro ES ničím novým. Jiţ 

několikrát v průběhu historie Společenství se pouţil podobný model. Příkladem 

můţe být například Evropský měnový systém nebo britský protokol v sociální 

oblasti.67 Naproti tomu např. Niels Ersbøll, bývalý generální sekretář v Radě 

EU, argumentuje, ţe ve chvíli, kdy se Dánsku povolily výjimky, bylo poprvé 

otřeseno doktrínou, která do té doby platila: plné členství, nebo ţádné členství. 

(Thomsen, 1993, str. 213) Podle Ersbølla byla Dánsku povolena flexibilita s tím, 

ţe toto je moţné za jistých okolností (Dánsko bylo členem dvacet let) a jistých 

podmínek (Dánsko loajálně akceptovalo, ţe ostatní země mohou jít v integraci 

dále). 

  1. ledna 1993 Dánsko převzalo po Británii předsednictví Evropské unie. 

Zároveň došlo v lednu ke změně vlády a nastoupil sociálnědemokratický 

premiér Poul Nyrup Rasmussen.68 Rasmussen ihned začal řešit otázku 

referenda, které se mělo konat 18. května téhoţ roku. Upravená a pro voliče 

stravitelnější Smlouva pak mohla být Dány znovu ve zmíněný den schválena. 

Voliči ji akceptovali v poměru 56,7 % hlasujících pro a 43,3 % proti. Volební 

účast byla vyšší neţ v roce 1992 (86,5 %).  Většina voličů, kteří hlasovali v roce 

1993 „Ano“ své rozhodnutí zdůvodňovali tak, ţe „Dánsko se neobejde bez ES“ 

a ekonomickými argumenty. Velkou roli hrála i velká nejistota, kterou voliči cítili 

                                                 
67

 V roce 1989 všechny členské státy kromě Velké Británie přijaly Chartu základních sociálních práv 

zaměstnanců, obecně známou jako Sociální charta (Británie ji podepsala až v roce 1998). 
68

 Sociální demokraté utvořili koalici se Sociálními liberály, Stranou středu a Křeťanskou lidovou 

stranou.  
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– co by se stalo, kdyby znovu hlasovali „Ne“? Je pravděpodobné, ţe se Dánové 

„zalekli“ toho, jaký šok zamítavý výsledek referenda z roku 1992 v ES 

způsobil.69 Tuto teorii potvrzuje i fakt vyplývající z průzkumů veřejného mínění – 

více neţ třetina Dánů netušila, co je obsahem Edinburského ujednání. 

Maastrichtská smlouva nevstoupila v platnost, jak se očekávalo (1. ledna 

1993), ale s téměř ročním zpoţděním aţ 1. listopadu téhoţ roku. Důvodem bylo 

opoţděné ratifikačního hlasování v Británii a pozdrţení v Německu.  

Skutečnost, ţe Dánsko odmítlo napoprvé schválit Maastrichtskou 

smlouvu, má i svůj symbolický rozměr – bylo to poprvé v historii evropské 

integrace, kdy některý z členských států neratifikoval evropskou smlouvu a 

poprvé nastala situace, kdy musela být smlouva částečně ex post upravena tak, 

aby se vyhovělo poţadavkům členského státu. 

 

 

Období od roku 1993 do krachu ústavní smlouvy 

 

Pro vývoj dánské evropské politiky v období následujícím po přijetí 

Edinburského kompromisu měly zásadní vliv čtyři výjimky. Ukázalo se, ţe opt-

outy poměrně výrazně komplikují postavení Dánska v EU, navíc výrazný díl 

energie dánské politické reprezentace se musel vynaloţit na zajištění těchto 

výjimek i do budoucna či nutnou úpravu dánského stanoviska beroucí v potaz 

realitu výjimek. Svým způsobem tak měla Kodaň v určitých oblastech svázané 

ruce.  

Po dramatickém schvalování Maastrichtské smlouvy přišla další změna 

zakládajících textů v souvislosti s tzv. smlouvou amsterodamskou. Dánsko bylo 

při jejím vyjednávání velmi aktivní, coţ dokládá, ţe navzdory vyjednaným 

výjimkám zde byly tendence zachovat si aktivní evropský profil a vliv. (srov. 

Petersen, 1998) Podle Mortena Kelstrupa to ilustruje např. i přijetí Schengenské 

dohody. (Kelstrup in Branner; Kelstrup; 2003; str. 422) Přesto byl dánský 

                                                 
69

 Těsně po referendu v roce 1992 cítili někteří Dánové hrdost, jak na sebe jejich „malá země“ dokázala 

strhnout celoevropskou pozornost. Zajímavé souvislosti sportu s politikou pak nabízí nečekané dánské 

vítězství na evropském fotbalovém šampionátu 26. června (Dánové se původně na mistrovství ani 

nekvalifikovali, byli dodatečně dosazeni kvůli vyloučené Jugoslávii). Dánsko na sebe znovu strhlo 

neuvěřitelnou pozornost a zmíněná „hrdost“ některých Dánů dosáhla svého vrcholu. 
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mandát na MVK nutně ovlivněn opatrnějším přístupem, který Kodaň po 

maastrichtském intermezzu musela zaujmout. Podle Nikolaje Petersena (1998) 

by dánští představitelé byli bývali radši, kdyby se ţádná mezivládní konference 

nekonala, neboť bylo jasné, ţe na jejím konci přijde referendum a bylo by 

vhodné zajistit jeho pozitivní výsledek. V dokumentu stanovujícím mandát pro 

vládu bylo jasně řečeno, ţe  

„Edinburské ujednání nemůže být změněno bez souhlasu Dánska a 

zůstane platit po tak dlouhou dobu, jakou si to Dánsko bude přát“. (Larsen, 

1999, str. 467)  

Po vstupu v platnost Amsterdamské smlouvy v roce 1999 se ze třetího do 

prvního pilíře přesunuly záleţitosti azylové a přistěhovalecké politiky, celní 

spolupráce a soudní spolupráce v občanskoprávních věcech, coţ bude klíčové 

pro vysvětlení výjimky na poli justice a vnitřních věcí. 

Amsterodamská smlouva byla poměrně bezproblémově schválena. 28. 

května 1998 Dánové smlouvu schválili 55,1 % hlasů. Volební účast byla o 10 % 

niţší neţ v referendovém roce 1993. Podrobněji se komunikační kampani věnuji 

v kapitole „Referendum o Amsterodamské smlouvě“. 

V případě Nicejské smlouvy Folketing nebyl pod tlakem svolat referendum, 

protoţe zde byla obecná shoda, ţe tato smlouva nemá kontroverzní charakter a 

v principu Unii institucionálně připravuje na rozšíření, a to především o státy 

střední a východní Evropy. Jak bylo uvedeno výše, Dánové se stavěli velmi 

pozitivně k rozšíření Unie o státy v tomto geografickém prostoru; rozšíření EU 

bylo v souladu s vizí Dánska o evropském integračním procesu. Smlouvu tedy 

Dánsko schválilo pouze na základě hlasování v parlamentu. 

Dánský profil v Evropské unii podtrhla i dvě poslední předsednictví v Radě 

– v roce 1993 a v roce 2002.70 Dánská rétorika se soustředila na heslo uzavření 

kruhu „z Kodaně do Kodaně“ naráţející na přijetí kodaňských kritérií v roce 

1993, jeţ připravila cestu největšímu rozšíření v dějinách evropského 

integračního procesu.71 Dánsko se jiţ od roku 1989 profilovalo jako velký 

                                                 
70

 Dánsko Unii předsedalo v první polovině roku 1993 a ve druhé polovině roku 2002. 
71

 Právě v průběhu dánského předsednictví v roce 1993 byly učiněny zásadní kroky předcházející pátému 

rozšíření EU. Evropská rada na závěru tohoto předsednictví definovala přístupová kritéria (tzv. kodaňská 

kritéria) – více viz 

<http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/criteria/index_en.htm> [22.5. 

http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/criteria/index_en.htm
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zastánce rozšíření Unie o státy střední a východní Evropy. Tento postoj navíc 

s politickými lídry sdíleli i dánští obyvatelé. Zatímco kodaňský summit v roce 

1993 stanovil jasná kritéria posuzování kandidátů pro vstup do EU, summit ve 

stejném městě v roce 2002 měl dotáhnout rozšíření do konce. Premiér Anders 

Fogh Rasmussen snil o projevu „z Kodaně do Kodaně“, o kontinuitě 

rozšiřovacího procesu a pochopitelně i o úspěchu, který by reţírování 

takovéhoto historického okamţiku pro předsedající zemi znamenala.  

Načasování rozhodnutí o dalším rozšíření nicméně nebylo volbou Dánska. 

Dánští aktéři předsednictví spíše mohli být vděční za to, ţe jim vývoj EU toto 

téma „nahrál“. Země, která se kvůli svým výjimkám plně neúčastní evropské 

spolupráce, by totiţ jiná „velká“ témata hledala obtíţně. Počátky dánského 

předsednictví přitom ze strany ostatních členských států doprovázely rozpaky. 

„[…] jak mohla země, které bylo umožněno sjednat si výjimky z několika 

největších kroků EU … povídat ostatním, co mají dělat?“ ptal se Economist 

v lednu 2002. (Economist; 28. ledna 2002) Vsadit na jednu kartu – rozšíření – 

se nakonec vyplatilo. V prosinci 2002 EU rozhodla o rozšíření o dalších deset 

členských států. Jak poznamenává Lykke Friis, úspěch nelze přičítat pouze 

Dánsku. Rozpočtová dohoda o rozšíření z října 2002 nebyla „made in 

Denmark“, nýbrţ vznikla díky dohodě Německa a Francie. Tyto dvě země hrály 

po celou dobu dánského předsednictví klíčovou roli. Nezanedbatelný dopad 

jistě mělo i druhé referendum o Smlouvě z Nice v Irsku.72 Pokud by Irové 

podruhé hlasovali Ne, dohoda o rozšíření by jistě byla obtíţnější. (Friis; 2003; 

str. 49 – 51) 

V roce 2000 se hlasovalo o společné evropské měně. Od roku 1993, kdy 

byly přijaty čtyři výjimky, se jednalo o první pokus jak jeden z opt-outů odstranit. 

Průzkumy veřejného mínění dlouhodobě vykazovaly podporu euru, výběr této 

výjimky pro uskutečnění referenda byl tedy logický. Přesto referendum dopadlo 

negativně, důvody nastíním podrobněji v kapitole věnované komunikační 

kampani před tímto hlasováním.  

                                                                                                                                                    
2011]. Tato vstupní kritéria byla potvrzena v prosinci roku 1995 na zasedání Evropské rady v Madridu, 

která zdůraznila důležitost přizpůsobení administrativních struktur v jednotlivých kandidátských zemích 

tak, aby byly vytvořeny podmínky pro postupnou, harmonickou integraci. Přesto si Unie vyhrazuje právo 

rozhodnout, kdy bude připravena přijmout nové členy. 
72

 Druhé referendum o Smlouvě z Nice se v Irsku uskutečnilo 19. října 2002. 62,9 % irských obyvatel 

hlasovalo pro přijetí Smlouvy. Více viz kapitola o Irsku v této monografii.  
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Fakt, ţe Dánsko euro nepouţívá, svědčí o vnímání dánské koruny jakoţto 

národního symbolu, ekonomické argumenty se v kampani zdály být podruţné. 

Dánsko bez problému splňovalo ekonomická kritéria nutná k přistoupení 

k eurozóně, dokonce jeho ekonomika sledovala stejný cyklus jako eurozóna – 

v roce 1998 došlo k dohodě Dánska s ECB o účasti na ERM II, coţ v praxi 

znamenalo, ţe hodnota dánské koruny byla zafixována k euru. I mimo eurozónu 

byla tedy dánská schopnost vést samostatnou monetární politiku značně 

omezena. (Hobolt a Leblond, 2009) 

Jak výsledek prvního referenda o Maastrichtské smlouvě, tak nyní i 

zamítavý výsledek hlasování o společné evropské měně ukázal, ţe ačkoli drtivá 

většina Dánů principiálně podporuje členství své země v evropských 

integračních strukturách, zastávají značně rezervovaný postoj k dalšímu 

prohlubování spolupráce. O prospěšnosti takového prohlubování spolupráce 

jsou Dánové mnohem méně přesvědčeni neţ jejich politické elity. Sociální 

demokraté, jiţ byli od roku 1993 u moci, přistoupení k jednotné měně 

jednoznačně podporovali.  

Parlamentní volby v roce 2001 přinesly zajímavý vnitropolitický obrat 

spojený s koncem sociálně-demokratické vlády Poula Nyrupa Rasmussena a 

nástupem liberálně-konzervativní vlády premiéra Anderse Fogha Rasmussena. 

Pro evropskou problematiku je klíčový fakt, ţe tato vládní koalice vládne 

s podporou protievropsky zaměřené Dánské lidové strany.  

V průběhu dánského předsednictví v druhé polovině roku 2002 se musela 

pochopitelně vyřešit i situace s výjimkami. Co se týče obranné výjimky, Dánsko 

se nemohlo podílet na jednání týkajících se oblastí pokrývajících tuto výjimku a 

ani nemohlo plánovat agendu ke schůzkám o daném tématu. Tento úkol za něj 

tedy převzalo Řecko73, které předsednictví přebíralo od 1. ledna 2003. Co se 

týče výjimky na poli justice a vnitřních věcí, dánské předsednictví toto nijak 

neovlivnilo. V případě společné měny Dánsko bylo předsedajícím státem 

ECOFINu, ale jakoţto nečlen eurozóny úzce spolupracovalo s Řeckem.   

V roce 2004 se konaly volby do Evropského parlamentu. Výsledky voleb 

potěšily tehdejšího premiéra Poula Nyrupa Rasmussena, který vedl výrazně 
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 Řecké předsednictví tak v této oblasti trvalo jeden rok.  
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proevropskou kampaň, neboť lze tvrdit, ţe euroskeptici v těchto volbách oslabili 

svou pozici, to se týká především Červnového hnutí, jeţ přišlo o dva poslance a 

Lidového hnutí proti ES, kterým byl zvolen pouze jeden europoslanec. Pro 

Rasmussenovy sociální demokraty představovaly tyto volby obrovský úspěch. 

Volební účast byla – pro dánské volby do EP nepříliš překvapivě74 – poměrně 

nízká (40 %), přesto mírně nad průměrem EU.  

V průběhu práce Konventu o budoucnosti Evropy o sobě Dánsko nedávalo 

příliš vědět, protoţe se obávalo, ţe nezíská pochopení pro začlenění výjimek 

přímo do textu smlouvy.75 Od toho se odvíjel i mandát vlády na následující 

Mezivládní konferenci. Jedním z hlavních bodů mandátu bylo totiţ vyjednávat 

s respektem k dánským výjimkám, které bylo nutno mít začleněné přímo 

v ústavní smlouvě. Protoţe jiţ tehdy bylo jasné, ţe největší právní problém 

představuje výjimka v oblasti justice a vnitřních věcí, bylo třeba hledat řešení 

v moţné úpravě této výjimky tak, aby Dánsko převzalo model, který má Británie 

či Irsko (opt-in model)76. Šlo tedy o sondování moţnosti modernizace této 

výjimky. Pokud by dokument ústavní smlouvy byl býval vstoupil v platnost, 

dánské výjimky by přinesly ještě více praktických problémů – toto se týkalo 

především dvou nejpalčivějších výjimek – na poli justice a vnitra a evropské 

obrany. Podle tehdejšího ministra zahraničních věcí Per Stig Møllera by ústavní 

smlouva zvýšila praktický dopad dánských výjimek, především těch na poli 

obrany a vnitřních záleţitostí a justice. (Møller, 2003) Ne zcela jasné také bylo, 

jak by se konkrétně výjimky po ratifikaci ústavní smlouvy projevily. Výjimky sice 

byly zakotveny v ústavní smlouvě, nebylo nicméně jasné, jak by fungovaly 

v praxi. 

                                                 
74

 Dánsko se dlouhodobě potýká s nízkou volební účastí při volbách do Evropského parlamentu. Přitom 

v národních volbách účast nezřídka dosahuje až 90 %. Je to dáno především tím, že Dánové zastávají 

mezivládní pohled na evropské instituce a přímé volby do Evropského parlamentu nejsou v souladu 

s tímto pohledem. V prvních přímých volbách do EP byl průměr ES 63 %, v Dánsku účast dosáhla 47,8 

%. Ve volbách v roce 1984 byl průměr ES 61 %, v Dánsku 52,4 %, v roce 1989 58,5 %, resp. 46,2 %, 

v roce 1994 56,8 %, resp. 52,9 %, v roce 1999 49,6 %, resp. 50,5 %, v roce 2004 již zmíněných 45,5 %, 

resp. 47,9 %. V posledních volbách do EP konaných v roce 2009 byl průměr EU 43 % (zatím vůbec 

nejnižší volební účast), pro Dánsko byl tento údaj 59,5 %. Průzkum dostupný z 

<http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/staticDisplay.do?language=EN&id=211> [6.5. 2011] 
75

 Dánské výjimky se v rámci samostatného protokolu staly součástí Smlouvy o Ústavě pro Evropu (20. 

protokol o postavení Dánska). 
76

 Hlava IV SES – vízová, azylová a přistěhovalecká politika a jiné politiky týkající se volného pohybu 

osob.  

http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/staticDisplay.do?language=EN&id=211
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Podle průzkumu veřejného mínění, který mezi 28. říjnem a 1. listopadem 

2004 provedlo analytické centrum Catinét Research, by evropskou ústavní 

smlouvu bývala podpořila nadpoloviční většina Dánů (pro 54 %, proti 17,4 %,  

28,6 % nebylo rozhodnutých).77 Podle průzkumu Eurobarometru publikovaného 

v březnu 2005 (ale provedeném v listopadu 2004) 44 % Dánů evropskou 

ústavní smlouvu podporovalo a 26 % ji odmítalo. 30 % nebylo rozhodnuto.78 

Podle průzkumu Greens Analyseinstitut z května 2005 pro deník Børsen by pro 

hlasovalo 34,3 %, proti 26 %. 39,4 % bylo nerozhodnutých. Podle průzkumu pro 

televizní stanici TV2 z 20. dubna 2005 by bylo hlasovalo 49 % pro, 32 % proti. 

Nerozhodnutých bylo 17 %. Údaje z předešlého průzkumu z 8.-10. března 2005 

odhadovaly výsledky na 51 % pro, 28 % proti a 17 % nerozhodnutých. 

V průběhu jednoho měsíce došlo k velkému nárůstu nerozhodnutých voličů. 

Jak je všeobecně známé, ústavní smlouva v platnost nevstoupila, a to 

kvůli zamítavým referendům v Nizozemí a Francii. V červnu 2005 bylo 

s ohledem na neúspěšná referenda o ústavní smlouvě v Nizozemí a Francii 

zrušené referendum plánované na září v Dánsku.  

 

 

Období po krachu ústavní smlouvy do vstupu v platnost Smlouvy lisabonské 

 

Po vyjednání čtyř výjimek z Maastrichtské smlouvy bylo vnímání Dánska 

jako potíţisty umocněno. Naopak vývoj spojený především s fiaskem evropské 

ústavní smlouvy kvůli dvěma zamítavým referendům a irským opakovaným 

referendům o Smlouvě z Nice i o Smlouvě lisabonské, se vnímání Dánska coby 

problematického člena EU, na kterého si všichni ukazovali, marginalizovalo. 

Dánský případ jiţ není tak unikátní. Ostatně, Irsko nyní díky dvěma referendům 

o Lisabonu drţí pomyslnou první příčku v počtu evropských referend.  

Odmítnutí ústavní smlouvy ve Francii a Nizozemí vyvolalo politickou krizi v 

EU. Po tomto fiasku Evropská rada přijala deklaraci volající po určitém „období 

reflexe“, jeţ mělo být vyuţito pro širokou evropskou debatu se zapojením celé 
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 Dostupné z <www.dr.dk> [14.6. 2011] 
78

 Dostupné z <http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_214_en.pdf> [20.3. 2005] 

http://www.dr.dk/
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_214_en.pdf
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řady aktérů, včetně vyšší občanské angaţovanosti. Období reflexe, kterým 

evropští političtí činitelé chtěli získat čas k interpretaci toho, co se událo, trvalo 

jeden rok. Jednou z otázek, která pochopitelně vyvstala, bylo, zda bylo citlivé 

uspořádat referendum na tak sloţitou otázku. V červenci 2005 pak byl přijat 

akční plán intenzivněji se zaměřující na komunikační politiku o evropských 

záleţitostech. V říjnu stejného roku byl zveřejněn tzv. Plán D soustředící se 

právě na komunikaci o evropských záleţitostech (více viz v kapitole 

„Komunikační politika EU a její implikace pro Dánsko“). Po nevydařených 

referendech ve Francii a Nizozemí bylo zřejmé, ţe EU musí investovat více 

energie do vysvětlování svých politik a cílů ve směru k evropským občanům. 

Referenda se stala jasným strašákem budoucího postupu vývoje evropské 

integrace. 

Mezivládní konference s úkolem připravit „reformní smlouvu“ (termín 

Lisabonské smlouvy byl upřesněn aţ později) se měla při přípravě nového 

smluvního textu obejít bez jakýchkoli ústavních prvků. Tento mandát daný 

Evropskou radou měl své praktické důvody: zatímco ústavní smlouva svým 

„ústavním“ charakterem ospravedlňovala svolání masivní vlny referend napříč 

Evropskou unií, v případě nové smlouvy a jejího naprosto neústavního 

charakteru toto nebude nutné.79 (Griller a Ziller, 2008) 

V únoru 2005 se v Dánsku konaly všeobecné parlamentní volby. Ty 

posílily liberálně-konzervativní koalici, jeţ byla u moci od roku 2001. 

Pokračovalo rovněţ fungování koalice s podporou nacionalistické Dánské 

lidové strany. Sociální demokracie v těchto volbách utrţila nejhorší volební 

výsledek od roku 1973, coţ mělo za následek rezignaci stranického předsedy. 

Evropské otázky v kampani – nikoli překvapivě – absolutně nefigurovaly. Dánští 

vládní politici si obecně nepřejí, aby se evropská témata objevovala v domácích 

politických debatách, protoţe jsou často kontroverzního charakteru a diskutovat 

o nich není příjemné. (Knudsen, 2009, str. 3) 

Další volby se konaly záhy – jiţ 13. listopadu 2007, dříve neţ se čekalo. 

Premiér Anders Fogh Rasmussen vyuţil moţnosti dané ústavou vypsat kdykoli 

volby a předčasně tak učinil. Vše se odehrálo bleskově – volby vyhlásil 24. 

                                                 
79

 Rozhodnutí o tom, zda se má konat referendum, pochopitelně záleží na každém individuálním 

členském státu. Instituce EU v tomto žádné pravomoci nemají.  
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října, uskutečnit se měly 13. listopadu. Toto rozhodnutí pochopitelně mělo své 

důvody – dánské ekonomice se dařilo, vykazovala dlouhodobý růst, 

nezaměstnanost byla na nejniţší úrovni za posledních 33 let, rozpočet 

v přebytku… A průzkumy veřejného mínění nahrávaly předsedovi vlády do 

karet – načasování voleb je vţdy mocným instrumentem, nemluvě o náskoku, 

jejţ liberálové získali v přípravách volební kampaně. Vysvětlení takového kroku 

je v podstatě jen cvičením politické rétoriky – Rasmussen předčasné volby 

zdůvodnil tak, ţe i kdyţ regulérní mandát vlády trvá do února 2009, on cítil 

potřebu čerstvého politického pověření, aby mohl podniknout klíčové reformy 

veřejného sektoru. Tento kalkul se Rasmussenovi vyplatil. Vláda menšinové 

koalice sloţené z jeho domovské liberální strany Venstre a Konzervativní lidové 

strany pokračuje. Stejně tak pokračuje tichá dohoda s poněkud problematickou, 

ale díky dlouholetému fungování „skoro ve vládě“ alespoň částečně umírněnou 

Dánskou lidovou stranou (více o deradikalizaci DF v kapitole „Politické strany“).  

Ač se na první pohled můţe zdát, ţe volby příliš mnoho změn nepřinesly, 

není tomu úplně tak.80 Jinak relativně tiché vody dánské politické scény rozvířila 

čerstvá politická strana – Liberální aliance. Jedná se o umírněné uskupení ve 

středu politického spektra, které se profiluje především vůči protiimigrantsky 

zaměřené Dánské lidové straně. Liberální aliance, vedená v Sýrii narozeným 

Naserem Khaderem, byla dokonce váţně zvaţovanou stranou rozšířené vládní 

koalice. Přestoţe ve volební kampani se kolem Khadera soustředila obrovská 

pozornost a některé průzkumy předpovídaly novému uskupení aţ 10 % hlasů, 

fenomenální výsledek voleb se pro tuto stranu nekonal. Analytici to přisuzují 

tomu, ţe Khader nedokázal před volbami otevřeně prozradit své koaliční 

úmysly.  
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 Co do procentuálního a mandátového výsledku voleb se vítězem stala Rasmussenova liberální strana 

Venstre (26,2 %, 46 mandátů, tj. o 6 méně než v předchozích volbách), druzí skončili Sociální demokraté 

(25,5 %, 45 mandátů, - 2), na třetím místě Dánská lidová strana (13,9 %, 25, +1), dále Socialistická lidová 

strana (13 %, 23, +12), následují Konzervativci (10,4 %, 18), dále Sociální liberálové. Těsně 

dvouprocentní hranici překročily ještě Nová aliance a Listina jednoty. Důležitější než výsledky 

jednotlivých stran je však rozložení politických sil v rámci bloků. Folketing má 179 členů, liberálové, 

konzervativci a lidovci celkem disponují 89 mandáty. Volební účast byla, ostatně jak jsme tomu ve 

Skandinávii zvyklí, vysoká – přes 86 %. Předvolební kampaň se – také jak ve Skandinávii bývá zvykem – 

soustředila na otázky státu blahobytu a daňové reformy. V Dánsku poslední dobou tradičně i na otázky 

imigrace, ale také ochrany životního prostředí.  
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Během předvolební kampaně, ve které evropské otázky nijak nefigurovaly, 

se všechny hlavní politické strany (Venstre, Konzervativci i Sociální demokraté) 

zdráhaly jasně říci, zda chtějí referendum o Lisabonské smlouvě. Pikantní 

nádech měly souběţně probíhající úvahy o referendu u předsedy Venstre a 

tehdejšího premiéra – jiţ tehdy se hovořilo o tom, ţe Rasmussen aspiruje na 

vysoký post v EU, či NATO. Uvaţovalo se o něm jako o moţném předsedovi 

Evropské rady. V rámci těchto úvah pro Rasmussena nebylo ţádoucí, aby byl 

prezentován jako premiér země, jejíţ občané v referendu odmítli ratifikovat 

Lisabonskou smlouvu. Rasmussen pochopitelně takové pohnutky odmítal.  

V původním návrhu reformní smlouvy bylo devět bodů, jeţ implikovaly 

přesun suverenity, a tudíţ by vyţadovaly schválení v referendu. Po schůzce 

dánských zástupců s německým předsednictvím těchto devět kontroverzních 

bodů z návrhu smlouvy zmizelo, coţ přispělo k obvinění propagátorů i odmítačů 

smlouvy, ţe vláda překročila svůj mandát z parlamentu81 a vyjednala takové 

formulace ve smlouvě, jeţ s sebou neponesou nutnost svolat lidové hlasování. 

Podle vládní interpretace je ovšem v dánském zájmu minimalizovat přesuny 

suverenity. (DIIS, 2007) 

Necelý měsíc po volbách Rasmussenova vláda oficiálně oznámila, ţe 

referendum k Lisabonské smlouvě nebude. Politické strany nechtěly otázku 

referenda otevírat dříve, neţ budou mít k dispozici právní názor ministerstva 

spravedlnosti, jeţ uzavřelo, ţe připojením se k Lisabonské smlouvě Dánsko 

neodevzdává svou suverenitu. Folketing smlouvu schválil 24. dubna 2008 – pro 

hlasovalo devadesát poslanců, proti 25 a 64 se zdrţelo. 

Referendum o Lisabonu bylo bezpochyby citlivou politickou otázkou, která 

způsobila štěpící linie i uvnitř politických stran. Asi nejviditelnější dopad měl 

tento problém na Konzervativní stranu – její členka Pia Christmas-Møller se 

rozhodla stranu opustit, čímţ koaliční vláda Venstre a konzervativců s podporou 

Dánské lidové strany formálně přišla o svou většinu (poprvé od roku 2001). 

Christmas-Møller to zdůvodnila mj. tím, ţe v rámci strany nebyla moţnost 

diskuse o referendu o Lisabonské smlouvě, které ona prosazovala. Podle 

průzkumu veřejného mínění z července 2007 si referendum o ústavní smlouvě 

přálo 70 % respondentů. (ibid, str. 2) V souladu s veřejným míněním Lidové 
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 Pro detailní vysvětlení koordinačního systému evropských záležitostí, viz samostatná kapitola.  
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hnutí proti EU jiţ po červnovém summitu začalo sbírat podpisy, jimiţ chtělo 

vládu přimět ke svolání referenda o Lisabonské smlouvě.  

Podle § 20 Ústavy Dánsko musí uspořádat referendum vţdy, kdyţ se pro 

přesunutí suverenity v oblasti, která byla dosud záleţitostí dánské suverenity, 

nevysloví potřebných 5/6 členů Folketingu. Politickou praxí se nicméně stalo, ţe 

referendum bývá svoláno, i kdyţ potřebné 5/6 většina ve Folketingu dosaţeno 

je, nebo bývá svoláno ještě před hlasováním v Parlamentu. Jiţ v roce 1971 se 

na tom shodly všechny hlavní politické strany. Díky dohodám politických stran a 

politické praxi tak vysvětlení pro velký počet dánských referend o evropských 

tématech nelze hledat výlučně v Ústavě. V současném případě se ovšem 

odpověď hledala v Ústavě především, Rasmussen své rozhodnutí podloţil 

hlavně expertním právním názorem. Ten zněl, ţe referendum ústavně nutné 

není, coţ se Rasmussenovi hodilo. 

Irské „Ne“ Lisabonské smlouvě znamenalo nepříjemný políček těm, jeţ 

očekávali, ţe deset let trvající pokus o reformu smluvního základu EU spěje 

k závěru. Ve většině členských států byly první reakce plné zklamání, nicméně 

agenda plánu B byla předloţena poměrně rychle a bezbolestně. Kdyţ Irové 

napoprvé odmítli Lisabonskou smlouvu ratifikovat, dánští odpůrci evropské 

integrace (především lidová hnutí a Strana jednoty) jejich rozhodnutí přivítali, 

protoţe doufali v to, ţe smlouva nevstoupí v platnost. Naopak vládní činitelé i 

představitelé dalších hlavních politických stran nad výsledkem vyjádřili 

politování a byli značně nervózní z dalšího vývoje. Pokud by Irsko napodruhé 

Smlouvu odmítlo ratifikovat, znamenalo by to značné zpoţdění moţnosti 

odbourat dánské výjimky. Byly rovněţ vysloveny obavy, ţe vývoj spojený 

s neúspěšnou ratifikací Smlouvy by mohl vést k vytvoření vícerychlostní Evropy 

– a nejpravděpodobnějšími oblastmi spolupráce, ve které by se tento model 

mohl realizovat, byly oblasti obranné a bezpečnostní politiky, Euroskupiny, 

policejní a soudní spolupráce. (EU-CONSENT, 2009) Tedy přesně oblastí, ze 

kterých má Dánsko výjimky.  

Anders Fogh Rasmussen tehdy navrhoval, aby si Irsko z Lisabonu 

vyjednalo výjimky podle dánského modelu v roce 1992. Irsko o Smlouvě 

napodruhé hlasovalo kladně, částečně i díky kompromisu, jehoţ bylo dosaţeno 

ohledně zachování stávajícího počtu evropských komisařů – to bylo více neţ 
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přijatelné i pro Dánsko, které k redukci Evropské komise jiţ dříve vyjádřilo své 

výhrady. 

V roce 2008 dánskou evropskou debatu opět rozproudily dvě zajímavé 

události. Jednou z nich byl rozsudek Mettock Evropského soudního dvora 

z července 2008, jenţ napadl dánskou imigrační politiku. Byla to reakce na 

zpřísnění pravidel na slučování rodin82 – téma, které se stalo symbolem 

kompromisní spolupráce mezi konzervativně-liberální vládou a Dánskou lidovou 

stranou. Byť rozsudek neměl přímý dopad na vykonávání nové dánské 

imigrační politiky, jednalo se o poměrně citlivou záleţitost, kterou šlo 

demagogickým způsobem vyuţít – lidovci rozsudek vyuţili k poukázání na to, 

ţe ESD podrývá autoritu dánského parlamentu v rozhodování o domácích 

záleţitostech. (Knudsen, 2009)  

Dalším tématem, které rozvířilo diskusi o evropských záleţitostech i 

v mimoreferendovém období, byla problematika přístupu ke zdravotní péči pro 

dánské občany v ostatních členských státech. V rámci diskuse se upozorňovalo 

především na neefektivnost dánské zdravotní péče a její lepší dostupnost jinde 

v Evropě, coţ bylo nepříjemné období pro novopečeného premiéra Larse Løkka 
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 Dánsko se dlouhodobě potýká s problémem pro forma či nucených manželství, která se zdají být 

poměrně častým jevem u určité skupiny přistěhovalců. Dánsko se rozhodlo proti těmto typům sňatků 

aktivně bojovat a vyvinulo pro to řadu iniciativ v podobě nové legislativy. V současné době je složitější 

získat povolení k pobytu udělené na základě sňatku či jiné formy vztahu k osobě legálně žijící minimální 

požadovanou dobu v Dánsku. Důležitou novinkou je tzv. „pravidlo 24 let“, které neumožňuje udělení 

povolení k pobytu na základě sloučení snoubenců osobám mladším 24 let. Dřívější úprava v zásadě 

automaticky otevírala cestu k udělení pobytového povolení. Od roku 2002 ale musí být prokázáno, že 

vztah manželského páru k Dánsku je silnější než ke kterékoli jiné zemi (předpokládá se k mateřské zemi). 

Tím byl doplněn „ochranný“ systém zabraňující zneužití politiky slučování rodin, když uzavření sňatku 

již automaticky nevede k získání trvalého pobytového povolení. Požadavek na „vztah k Dánsku“ má 

cizinci v průběhu jeho krátkodobého pobytu v zemi umožnit lépe poznat dánskou společnost. Dalšími 

dvěma novými podmínkami pro získání víza jsou schopnost zajistit dostatečné bydlení minimálně na 

období tří let po podání žádosti a složení částky 53 096 DKK (cca. 210 000 Kč) sloužící k pokrytí 

případných sociálních dávek vyplácených jednomu z manželského či snoubeneckého páru. Tuto 

ekonomickou garanci musí složit osoba, jíž žadatel o vízum v žádosti označil jako osobu, kterou hodlá 

v Dánsku navštívit. Částka může propadnout v případě překročení či zneužití pravidel víza (zůstane-li 

cizinec v Dánsku nebo jiné zemi Schengenského prostoru po vypršení platnosti víza). Cizinec usazený 

v Dánsku rovněž nesmí být závislý na sociálních dávkách po dobu jednoho roku před podáním žádosti a 

tento stav musí trvat do udělení povolení k pobytu. Požadavek na ekonomickou garanci se týká návštěv 

z předem definované skupiny zemí. Výjimka je udělena osobám pocházejících z těchto zemí, pokud je 

účelem jejich cesty služební návštěva, účast na kulturní či sportovní akci, kongresu apod. Vyloučeny jsou 

i návštěvy manžele, manželky, dětí, rodičů. Vztahuje se však na případy, kdy zúčastněné osoby pojí 

snoubenecký či partnerský vztah. 
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Rasmussena83, jenţ byl do značné míry zodpovědný za podobu dánské 

zdravotní péče (od roku 2001 byl ministrem zdravotnictví).  

Politickou agendu dánských politických představitelů týkající se scénářů 

pro odbourání dánských výjimek ovlivnila globální finanční krize. Vzhledem 

k slabé percepci eura nebylo vhodné nastartovat diskusi o případném 

nahrazení dánské koruny eurem. Dánská národní banka byla nucena vzhledem 

k vývoji v eurozóně zvýšit úrokové sazby, coţ mělo potenciální dopad na 

celkový vývoj dánské ekonomiky. Přestoţe z ekonomického hlediska dávalo 

smysl se k eurozóně připojit co moţná nejdříve, politicky byl takový krok 

v turbulentní době krize neprůchodný. 

V čevnu 2009 se konaly další volby do Evropského parlamentu. Volební 

účast byla tentokrát – u dánských voleb do EP nezvykle – relativně vysoká 

(59,9 %), coţ bylo ale dáno kombinací tohoto hlasování s domácím referendem, 

jeţ se týkalo ústavní změny – rovnosti pohlaví v následnictví na dánský trůn. 

Jednalo se vůbec o první ústavní změnu od přijetí ústavy v roce 1953. V těchto 

volbách do EP Červnové hnutí ztratilo své zastoupení, coţ mělo v kombinaci 

s finančními problémy brzy za následek rozpuštění tohoto politického hnutí. 

Došlo rovněţ k určitému „omlazení“ dánských europoslanců, protoţe řada 

starších a prominentních poslanců (např. Poul Nyrup Rasmussen, Mogens 

Camre nebo Jens-Peter Bonde) jiţ neusilovali o znovuzvolení. To můţe 

nepřímo přispět k lepšímu vnímání Evropského parlamentu – působení v jeho 

řadách bývá totiţ stále chápáno jako „trafika“ před ukončením politické kariéry. 

Průměrný věk kandidátů čtyř největších stran byl pouze 23 let. (EU-CONSENT, 

2009, str. 31) 

V prosinci 2009 se v Kodani uskutečnil globální summit o klimatických 

změnách. Dánsko vloţilo hodně energie do přípravy summitu, jeţ se nesla 

v duchu dánského úsilí profilovat se jako klíčový aktér boje proti změnám 

klimatu. Podle Peira Meilstrupa se jednalo o  

„bezprecedentní politickou a diplomatickou snahu [dánské vlády] od roku 

2006“ (Meilstrup, 2010, str. 113)  

                                                 
83

 Jeho předchůdce Anders Fogh Rasmussen je od 1. srpna 2009 generálním tajemníkem NATO. Od 

dubna 2009 má Dánsko nového premiéra, je jím – v pořadí již třetí Rasmussen – tentokrát Lars Løkke. 

Jeho předchůdce Anders Fogh byl v premiérském křesle od roku 2001. 
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Jak schůzka v Kodani dopadla, je všeobecně známo. Nesplnila se ani ta 

nejniţší očekávání a summit způsobil  

„diplomatický chaos, který dlouho nebyl vidět“84. (ibid, str. 114)  

Závěry summitu byly ostře kritizovány pro svou vágnost. Pro dánskou 

diplomacii byly výsledky summitu těţkou ranou, byť je zřejmé, ţe se nejednalo 

primárně o chybu organizace, ale spíše o nevoli účastníků k dohodě. Přesto 

dánské diplomatické sebevědomí utrpělo ránu. Ránu o to citlivější, o co 

intenzivnější byly diplomatické přípravy a očekávání. 

Následující část práce přináší stěţejní kapitolu zaměřenou na identifikaci 

národních specifik, která podle hypotézy určují formu dánského veřejného 

euroskepticismu. Záměrem bylo plynule navázat na historickou exkurzi 

poskytnutou v rámci této kapitoly. 

                                                 
84

 Kdyţ na poslední den summitu do Kodaně dorazil Barack Obama, ministryně zahraničních 
věcí Hillary Clinton ho podle Meilstrupa (2010, str. 114) přivítala slovy: „Pane prezidente, toto je 
nejhorší schůze, jakou jsem zažila od osmé třídy na studentské radě.“ 



98 

 

  Specifika dánského postoje k EU, rysy euroskepticismu 

 

 Očekávám, ţe podoba veřejného euroskepticismu se v rámci Evropské 

unie liší stát od státu. „Národní“ forma euroskepticismu v sobě přesto, nutno 

podotknout, nese značnou míru zjednodušení, protoţe nebere nutně v potaz 

rozdíly ve veřejném mínění a náhledu na EU v rámci daného státu, tedy např. 

rozdíly mezi podporou Unie různých sociálních skupin, elit apod. Přesto lze u 

kaţdého státu identifikovat určité faktory, které předurčují typ a podobu 

mainstreamového euroskeptického pohledu. Důvody pro euroskepticismus ve 

Francii budou zcela odlišného rázu neţ důvody pro euroskepticismus např. 

v České republice. Zatímco francouzský euroskepticismus je motivován sociálně 

motivovaným pohledem, v případě České republiky půjde o zcela jiné motivace 

spojené např. s nesplněnými nadějemi ekonomického charakteru vkládanými do 

evropského projektu apod. V obou případech pak zásadní roli budou mít určitá 

specifika dané země, ze které tyto negativní pocity a pohled na věc vycházejí.  

 Předkládaná disertační práce se pokouší tato specifika identifikovat pro 

případ zkoumaného Dánského království. Následující část textu se zaměří na 

problematičnost a náročnost identifikace těchto specifik a posléze jejich bliţší 

analýzu a aplikaci na jedno z hlavním tvrzení této práce, tedy ţe národní 

specifika jsou základem pro formu euroskepticismu v tomto státu. 

 

 

 

Identifikace specifik členství v EU 

 

Obecně se předpokládá, ţe rámec dánské evropské politiky předurčuje 

kritické veřejné mínění k EU a dánské výjimky. Tato disertační práce se pokouší 

navázat na zmíněná dvě, v obecném diskursu zaţitá, zásadní specifika, ale 

předkládá i další faktory, které se na euroskeptickém rázu Dánska podílejí. Přijít 

na kloub kořenům dánského euroskepticismu nemůţe být jednoduché. 

Omezovat snahu o pochopení dánského euroskepticismu na vágně vyjádřené 

„kritické veřejné mínění k EU“ či fenomén dánských výjimek by bylo značně 

zjednodušující a neúplné. Jak předpokládá tato práce, národní veřejný 
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euroskepticismus má (alespoň v případě zkoumaného Dánska) celou řadu 

nuancí a je zaloţen na poměrně komplikovaném vzorci domácích specifik, tedy 

kořenů euroskeptického pohledu daného státu. Předmětem našeho zájmu je 

pouze euroskepticismus dánský, omezený rozsah i zaměření této práce 

minedovoluje předloţit obecně platné vzorce původu euroskepticismu, přesto 

nevylučuji, ţe i u ostatních členských států budou národní specifika kořenem 

jejich euroskepticismu. V následující části textu budou analyzována 

identifikovaná specifika Dánska ve vztahu k EU. Definováno je jich pět: 

 

 Způsob chápání národní identity a role státu 

 Referenda 

 Výjimky 

 Specifický politický systém a systém politických stran 

 Specifický koordinační systém evropských záleţitostí 

 

Počet a výběr výše uvedených specifik není v ţádném případě 

vyčerpávající. Diskutovat lze pochopitelně o relevanci vybraných specifik i o 

případně absentujících specifikách majících podíl na podobě dánského 

veřejného euroskepticismu. Řada zvaţovaných specifik se v určité míře 

překrývala se specifiky nakonec zvolenými a uvedenými výše. Jiná zvaţovaná 

specifika se po úvaze v textu detailněji zpracovaná neobjevila, coţ neznamená, 

ţe je povaţujeme za irelevantní, ale spíše za relevantní v menší míře. Případně 

se nám jevily natolik abstraktní, ţe se je nepodařilo zařadit do určité uchopitelné 

„kategorie“, či se jednoduše tématicky překrývaly s dříve definovanými 

specifiky.  

Zvaţováno bylo mj. zahrnutí prioritních témat a politických priorit pro vývoj 

evropské spolupráce tak, jak je definuje většinové populace, coţ je díky 

Eurobarometru a jeho standardizovaným otázkám snadno měřitelné. Jak 

dlouhodobě vyplývá z průzkumů Eurobarometru, populace kaţdého členského 

státu povaţuje ve vztahu k Evropské unii za klíčové rozlišné politické oblasti. 

Toto kritérium, či specifikum, je rozhodně poměrně důleţité, protoţe ilustruje 
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obecný pohled občanů na EU a dává signál o tom, jakým směrem se má 

budoucnost Unie podle dané populace vyvíjet. Nakonec jsme ustoupili od 

tohoto specifika jakoţto samostatného kritéria, jelikoţ se promítá výraznou 

měrou v obecnějším specifiku, a to především dánských výjimkách a veřejném 

mínění. Více o těchto souvislostech bude řečeno v částech jim věnovaných. 

Další moţné specifikum, jeţ bylo intenzivně zvaţováno, je ideologické 

spříznění s ostatními severskými státy realizované v rámci projektu tzv. 

severské spolupráce. Můj přístup k relevantnosti severské spolupráce jakoţto 

moţné alternativy zapojení do evropského integračního procesu je nicméně 

velmi rezervovaný, a to především v současném politickém kontextu. Laursen a 

Olesen (2003) poukazují především na nadhodnocování potenciálu severské 

spolupráce v úvahách o připojení k ES/EU. Severská spolupráce hrála 

výraznější roli v evropských kampaních spíše před samotným vstupem 

počátkem sedmdesátých let a v prvních letech členství. Z toho důvodu jsem 

severské argumenty v práci, jeţ má těţiště v posouzení současné formy 

dánského euroskepticismu a v podstatě zaujímá statický pohled – vývoj a 

posun dánského euroskepticismu v historickém vývoji posledního půlstoletí je 

spíše vedlejším produktem – mezi klíčová specifika nezahrnula.   

Moţná jako troufalé se můţe zdát rozhodnutí, ţe mezi zásadními specifiky 

dánského euroskepticismu v této práci nefiguruje stát blahobytu85 a souvislosti 

pro vnímání Unie z toho vyplývající. Severský model státu blahobytu se svým 

pojetím a rozsahem zásadně odlišuje od dvou dalších základních typů sociální 

politiky, tak jak je definoval Gösta Esping-Andersen (1990), tedy modelu 

anglosaského a modelu kontinentálního. Převládající dominance členských 

států s kontinentálním modelem pak do jisté míry ovlivňuje dánské vnímání EU 

– v severských státech je totiţ stát blahobytu vnímán jako náročně získaný 

výdobytek, který je potenciálně Unií ohroţen. Přesto jsem toto kritérium jako 

samostatné specifikum do práce nezařadila. Byla zde záměrná snaha nenechat 

se ovlivnit všeobecným trendem vysvětlovat dánský pohled na EU dominancí 

státu blahobytu. Ačkoli připouštím relevantnost tohoto specifika, jeho význam 

nechci nadhodnocovat. Roli hrál argument o státu blahobytu více v debatě před 

                                                 
85

  Severský model států blahobytu se vyznačuje velmi aktivní rolí vlády v sociální politice a vysokou 

měrou redistribuce. Přístup k sociálním výhodám je přitom univerzální a založen na občanství. Sociální 

služby jsou velkorysé a pokrývají život „od kolébky do hrobu“.  
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vstupem do ES, v současné době uţ nicméně ve všeobecném diskursu 

nefiguruje, především v souvislosti s diskutovanými reformami státu blahobytu 

v Dánsku86 i na evropské úrovni. Navíc pojetí státu blahobytu se částečně 

prolíná s jedním z identifikovaných a rozpracovaných specifik – národní 

identitou a vnímáním role státu – nepřímo je tedy problematika státu blahobytu 

brána v potaz.  

Stejně tak mezi samostatnými národními specifiky, které dle mého 

předurčují podobu dánského euroskepticismu, v této práci nefiguruje tradiční 

dánská otevřenost a transparentnost správy politických záleţitostí – původ 

velmi skeptického pohledu Dánů na nedostatečnou demokratičnost Evropské 

unie. Přestoţe přiznávám váhu tomuto dánskému rysu a zdůrazňuji jeho 

relevanci, povaţuji ho za součást šířeji pojatého samostatného specifika 

dánského politického systému a systému jeho politických stran.  

Jak ilustroval tento text výše, podle řady autorů mohou hrát pro národní 

vzorce euroskepticismu roli některé stabilně měřitelné faktory, jako např. délka 

členství v EU, ekonomická situace, ale i třeba náboţenství, velikost země, počet 

obyvatel, geografická poloha, doba vstupu87, apod. (pro detailnější pohled viz 

Sørensen, 2008b, str. 94) Takovýto typ faktorů lze pochopitelně jednoduše 

operacionalizovat. Vzhledem k tomu, ţe předmětem a cílem této disertační 

práce není komparace členských států, zaměřuji se záměrně na identifikaci 

sloţitěji měřitelných, uchopitelných a operacionalizovatelných proměnných.  

Na obhajobu výběru pěti hlavních specifik tedy chci uvést, ţe nevylučuji 

relevantnost dalších moţných kritérií, byla jsme ovšem vedena snahou 

                                                 
86

 Dánský stát blahobytu a související pojetí pracovních trhů je do značné míry spojený s přístupem 

flexicurity (flexibility + security), což zjednodušeně znamená zvýšenou flexibilitu na pracovním trhu 

spojenou se snadným propouštěním a najímáním zaměstnanců kombinovanou s velkou stabilitou pro 

občany (rekvalifikační kurzy, apod.). Tento přístup činí stát blahobytu v Dánsku „pružnější“ a stal se 

inspirací pro řadu ostatních členských států.  
87

 Podle Andersona a Kaltenhaltera (cit. v Sørensen, 2008b, str. 94) je  

„doba vstupu státu do evropského integračního procesu cennou predikcí podpory evropské integraci“. 

 Podle obou autorů lze očekávat vysokou míru podpory u zakládajících států ESUO a naopak nízkou míru 

podpory u tátů, jež se připojily v sedmdesátých letech, a to především kvůli nízké podpoře dřvějšího 

vstupu ze strany politických elit. U států připojivších se v osmdesátých letech lze údajne opět pozorovat 

vysokou míru podpory, protože tyto státy se nemohly připojit dříve především z politických důvodů. 

Studie Andersona a Kaltenhaltera vznikla v polovině devadesátých let minulého století. Především 

v souvislosti s vývojem spojeným s negativními výsledky referend o ústavní smlouvě ve dvou 

zakládajících státech, je platnost tohoto způsobu vysvětlení míry euroskepticismu diskutabilní. Stejně tak 

se jako příliš platný nejeví další předpoklad této dvojice, a sice že porozumění výhodám členství uzrává 

s časem a důležitým faktorem je proto délka členství.  
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identifikovat ty hlavní. V případě ostatních moţných kritérií je velmi 

pravděpodobné, ţe se prolínají se mnou definovanými specifiky. Pět výše 

identifikovaných specifik nicméně na základě svého výzkumu povaţuji za 

nejvíce relevantní pro vysvětlení pojetí dánského euroskepticismu. Podívejme 

se na ně nyní detailněji.  

 

 

 Obecné poznatky 

 

Dánsko je sice malým, ale v Evropské unii velmi respektovaným státem. 

Podle Leslie Eliason Dánsko se svou  

„ /…/ malou, otevřenou ekonomikou a dobře vyvinutým sociálně-

demokratickým státem blahobytu představuje testovací příklad pro nejčastější 

hypotézy o dopadu evropské integrace na domácí politiku. U malých států 

s otevřenou ekonomikou a velkým veřejným sektorem se předpokládá, že se 

podřídí tlakům mezinárodní ekonomiky a požadavkům evropské integrace. 

Dánsko překvapivě nejenže odolalo omezením sociálních výdajů, ale jeho 

ekonomika nadále prospívá a míra nezaměstnanosti zůstala jednou z nejnižších 

v Evropě, a to aniž se připojilo k eurozóně. Navíc v některých politických 

oblastech např. ochrany životního prostředí, ochrany spotřebitele či rovnosti 

pohlaví a sociální agendy dánská vláda dokázala zvýšit standardy EU a nebyla 

nucena snížit dánské standardy po nátlaku větších států EU.“ (Eliason; 2001, 

str. 191)  

Dánsko se od roku 1973 bez problémů identifikovalo s úzkou 

ekonomickou integrací, ale mělo a má problémy s integrací politickou; je 

zastáncem mezivládního přístupu – evropskou integraci chápe spíše jako 

mezivládní spolupráci nezávislých států neţ nadnárodní spolupráci směřující 

k politické unii. Projevovalo se jako obhájce principu jednomyslnosti a 

zachování veta (Lucemburský kompromis představoval významný argument 

před referendem v roce 1972). (Havlík, 2005)  

Tradičně má Kodaň problémy se Společnou zemědělskou politikou. 

Preferuje trţní přístup v oblasti zemědělství. Ve vnitřním trhu i společné 
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obchodní politice razí principy volného obchodu, byť s ohledem na oblast 

sociální, ţivotního prostředí a ochranu spotřebitele – sociální politika, pracovní 

trh a politika zaměstnanosti, ochrana ţivotního prostředí a ochrana spotřebitele 

jsou klíčové oblasti dánské evropské politiky. Dánsko se snaţí o vytvoření 

otevřenějšího a demokratičtějšího systému EU. Iniciovalo např. vytvoření 

instituce Evropského ombudsmana, bojuje za snadnější přístup k dokumentům 

EU apod. Je zastáncem principu subsidiarity88 a mezi své priority řadí sniţování 

demokratického deficitu Unie. Navíc se pozitivně staví k procesu rozšiřování 

EU. Podpora rozšíření je i mezi obyvatelstvem konstantně vysoká (viz výše). 

Integrační proces je vnímán jako otevřená spolupráce a obecně se 

předpokládá, ţe rozšiřování Unie svým způsobem brzdí prohlubování 

spolupráce (viz opět kapitola „Diskurs o rozšiřování versus prohlubování 

evropského integračního procesu“).  

Při zkoumání dánského euroskepticismu a jeho hmatatelných výstupů – 

např. v podobě výjimek, jedinečného způsobu, jak vyřešit vnitropoliticky 

motivanou neochotu postupovat dále v integračním projektu, je přitom zajímavé 

zamýšlet se soubeţně nad otázkou, jak je moţné, ţe Dánsko se udrţelo 

v systému, tedy je plnohodnotným členem EU – na rozdíl např. od Norska, 

jemuţ jeho specifika účast na integračním projektu nedovolila 

Následující část práci se zaměří a detailněji obhájí výběr jiţ 

identifikovaných specifik, jeţ hrají klíčovou roli v předurčení podoby dánského 

euroskepticismu. 

 

 

 

 

                                                 
88

 Princip subsidiarity má zajistit, aby všechna opatření byla přijímána co nejblíže občanům, tedy na 

nejnižším stupni správy, který umožňuje jejich realizaci nebo výkon. Jinými slovy, Unie nepřijme 

opatření (s výjimkou oblastí spadajících do její výlučné pravomoci), pokud je efektivnější učinit toto 

opatření na národní, regionální nebo lokální úrovni. Princip subsidiarity je úzce svázán s principy 

proporcionality a nezbytnosti, které vyžadují, aby aktivity Unie nepřekročily rámec opatření nutných k 

realizaci cílů Smlouvy. Dostupné z  

<http://ec.europa.eu/ceskarepublika/information/glossary/term_166_cs.htm> [16.5. 2011]. 

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/information/glossary/term_166_cs.htm
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Chápání národní identity a role státu 

 

Veřejné mínění o Evropské unii ovlivňuje celá řada faktorů. Jak vysvětluje 

Sylvia Kritzinger (2003), tyto národní faktory jsou do značné míry předurčeny 

pojetím národního státu a navíc občanská percepce národního státu je určující 

pro formulaci postoje k EU. Evropská integrace je totiţ v rozporu s exkluzivním 

vnímáním národního státu ve smyslu „my“ a „oni“. (Hooghe a Marks, 2005) 

V případě exkluzivního vnímání národního státu se dá předpokládat niţší 

podpora integračnímu procesu, jenţ představuje pro národní stát hrozbu. 

Národní identita je v tomto přístupu evropskou integrací ohroţena. Národní 

identita a podpora evropskému projektu se zdá být v mnoha případech 

v konfliktním postavení. V duchu této argumentace lze nahlíţet na případ 

Dánského království a postoje jeho občanů k evropskému integračnímu 

procesu. Národní stát a jeho vnímání v případě Dánska hraje zásadní roli. 

Dánsko je jedním z mála státu, ve kterém se stát a národ prakticky překrývají. 

(Dosenrode, 2002) 

Předpoklad, ţe národní stát je klíčovým hráčem pro formulaci postojů vůči 

Evropě/EU není v sociálněvědním výzkumu novým postojem. (viz např. 

Anderson, 1998 a Janssen, 1991) Předpokládá se, ţe podpora integračního 

procesu závisí na legitimitě a funkčnosti národního státu na národní úrovni a 

rovněţ závisí na národních faktorech. Evropští občané se dívají na 

problematiku EU skrz národní politiku a národní politický systém, jeho tradice a 

charakteristiky jsou základním determinantem pro postoj k evropskému 

integračnímu projektu a obecně i podpoře členství v EU. Na základě něčeho, co 

občané znají dobře (svou národní vládu), posuzují něco, čemu detailně zcela 

nerozumí (Evropskou unii). (McLaren, 2002, Hooghe a Marks, 2005) Veřejné 

mínění je částečně utvářeno na základě politické ideologie domácího kontextu. 

Budeme-li stavět na předpokladu, ţe národní stát je v případě Dánska 

vlivným činitelem v jeho vztahu k evropskému integračnímu projektu, dává 

vyslovený předpoklad této práce, tedy ţe národní specifika jsou klíčové pro 

podobu euroskepticismu daného státu, smysl. Vyuţitá „národní teorie“ dále 

předpokládá, ţe argument národního státu je občany této země vyuţíván 

především kvůli nedostatku informací o EU. Tento teoretický předpoklad jiţ 
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ovšem na příklad Dánského království aplikovat není vhodné – Dánové patří 

k jedněm z nejvíce informovaných občanů EU, v porovnání s občany ostatních 

členských států jsou na tom ve věci porozumění evropské problematice výrazně 

lépe. Nezdá se tedy, ţe by nedostatek informací byl motivem k hledání 

jednodušší optiky náhledu na věc, tedy skrz národní stát a jeho atributy. Spíše 

se jeví, ţe pro zvolení tohoto pohledu jsou určující vyzrálost a síla členského 

státu. Alternativní teoretický pohled předpokládá, ţe je to přímo EU, jeţ 

představuje hlavní faktor pro formulaci názoru občanů na evropský integrační 

proces.  

V podstatě ve všech severských státech, nejen v Dánsku89, se diskuse o 

evropském integračním procesu soustřeďovaly na důleţitost národní identity a 

roli státu. Lene Hansen v publikaci, kterou společně zpracovala s Olem 

Wæverem „European Integration and National Identity. The challenge of the 

Nordic States“ (Hansen a Wæver, 2002) argumentuje, ţe pokud chceme 

pochopit neochotu severských států účastnit se integračního procesu se všemi 

náleţitostmi, je třeba analyzovat, jakým způsobem jsou pojmy stát a národ 

aplikovány v diskusi o Evropě. Jak tvrdí Henrik Larsen, dominantní dánský 

diskurs spojuje stát a národ politicky silně dohromady tak, ţe jednání státu je 

vnímáno v zájmu národa. (Larsen, 1999, str. 460) Kdyţ političtí aktéři 

argumentují ve prospěch určitého postoje k evropskému integračnímu projektu, 

činí tak podle Hansen a Wævera skrz vysvětlení, jak tento postoj zapadá do 

vnímání toho, co je finské, norské, švédské či dánské. (Hansen a Wæver, 2002; 

str. 2) Je tedy klíčové, jakým způsobem se historicky vyvíjely pojmy národ a stát 

a jakým způsobem Evropa toto vnímání ohroţuje. Argumentace Lene Hansen si 

zaslouţí přesnou citaci (ibid, str. 52): 

„Můj argument je /…/, že pochopení toho, proč Dánsko přijalo 

minimalistickou pozici a odmítá nadnárodní princip, vyžaduje analýzu způsobu 

konstrukce moderní dánské národní identity, vývoje myšlenky státu, národa a 
                                                 

89
 Švédsko odhlasovalo vstup do Evropské unie těsnou většinou v referendu v roce 1994. Téměř ihned po 

vstupu dorazil tzv. komplex rozčarování a veřejné mínění se obrátilo proti evropskému integračnímu 

procesu. Tento stav trvá dodnes, což dokazuje i výsledek lidového hlasování o připojení k eurozóně v září 

2003. Norsko se pokoušelo do EHS/EU vstoupit dvakrát – hlasovalo v roce 1972 a znovu 1994, nicméně 

vždy se rozhodlo zůstat mimo. Norsku vyhovuje účast v Evropském hospodářském prostoru a průzkumy 

veřejného mínění zatím nenaznačují, že by Norové na současném stavu chtěli něco měnit. Finsko bylo 

v porovnání s ostatními severskými státy ovlivněno i jinými než pragmaticko-ekonomickými úvahami, 

proč vstoupit. Roli hrála i snaha potvrdit svou sounáležitost se západní Evropou po konci studené války. 

Finsko je nejeuropozitivnějším severským státem v Evropské unii.   
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lidu v určitou pojmovou konstelaci a vliv této konstelace na konceptualizaci 

„Evropy“. Hlavním argumentem pak je, že dánská kombinace národního státu 

francouzského typu a německého konceptu národa zasadila konstrukci 

„Evropy“ do logiky států. Diskuse EU se jako následek rozvinula mezi 

prointegrační konstrukcí EU jako mezivládní formy spolupráce suverénních 

národních států na jedné straně a konstrukcí EU jako nového evropského 

superstátu na straně druhé.“ 

Dánsko je národním státem, který je velmi citlivý na jakékoli, byť i 

potenciální hrozby jeho politické nezávislosti. To je dáno historickými důvody.90 

I Morten Kelstrup a Hans Branner v zásadní publikaci „Denmark´s Policy 

towards Europe after 1945. History, Theory and Options“ jako jednu ze 

základních dánských charakteristik uvádějí fakt, ţe se jedná o téměř čistý 

národní stát. (Branner a Kelstrup, 2000, dále viz  Dosenrode, 2002) Podle obou 

autorů má neobvyklá homogennost Dánska vliv na vztah k Evropě.91 Branner i 

Kelstrup nicméně tento moţný předpoklad problematizují dvěma proti sobě 

jdoucími hypotézami: (2000; str. 14)  

„Mohou být předloženy dvě protichůdné hypotézy: „čistý“ národní stát 

nebude ochotný vzdát se své suverenity, protože se existující politický systém 

těší velké podpoře ze strany veřejnosti. Na druhou stranu „síla“ státu toto 

ulehčuje, protože hrozba „národnímu“ přežití může být považována za 

zanedbatelnou.“ 

Samotný název „Dánsko“, jak vysvětluje Uffe Østergaard historicky můţe 

znamenat dva různé druhy státu: 

„/…/ multinárodní, složený národní stát druhého řádu, jehož velikost byla 

postupně až do poloviny 19. století zmenšována; a více současný etnicky 

homogenní národní stát, jehož vnější moc je do velké míry založena na 

„společenské bezpečnosti“ (societal security), tedy vnitří kohezi.“ (Østergaard in 

Branner; Kelstrup; 2003; str. 24) 

                                                 
90

 Historické vysvětlení budování dánské národní identity není předmětem této práce. Existuje řada 

publikací a studií zabývající se vývojem dánské kulturní identity. Velmi dobře tento vývoj vystihuje i 

studie citovaná v této práci (Hansen; Wæver; 2002 – kapitola 3 – Sustaining sovereignty. The Danish 

Approach to Europe; str. 50 – 87) 
91

 Dánsko bylo významnou velmocí, od konce 19. století se jedná co do rozlohy o malý stát. Často se o 

Dánsku mluví jako o „malém státu, ale silné společnosti“. Společnosti, která se vyznačuje vysokou mírou 

homogenity.  
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Stejně tak můţe být Dánsko citlivé na vnímání jakéhokoli dalšího centra 

rozhodování o státních záleţitostech. Historicky unitární Dánsko vnímá 

jedinečnost politického centra:  

„Politika je vnímaná jako aktivita, která se odehrává především kolem 

hlavního města. Dodatečné politické centrum v Evropě se tedy jeví jako 

ohrožení základní státní struktury tak, jak byla tradičně vnímaná.“ (Knudsen, 

1992 a Larsen, 1997 cit. v Larsen, 1999, str. 459)  

„Dánsko je malá země“, věta, kterou lidé mající moţnost intenzivnějšího 

kontaktu s Dány slýchávají téměř vţdy, kdyţ dojde řeč na dánskou identitu a její 

vnímání. Právě malá velikost Dánska se zdá být klíčová pro určitou 

ideologickou hegemonii zdůrazňující egalitarismus, konsensus a lidovost 

(„folkelighed“) – koncept zaloţený na učení kněze a filosofa N.F.S. Grundtviga. 

(Østergaard in Branner a Kelstrup; 2003; str. 24) Pro potřeby této práce 

vyuţívám ve smyslu Østergaardovy definice modernější pojetí – byť vliv na 

současné zahraničně-politické chování Dánského království mají obě historické 

periody.  

Základní argument odpůrců EU je, ţe Unie představuje projekt tvorby 

superstátu92, který omezuje politickou suverenitu a národní identitu. Na druhou 

stranu příznivci argumentují, ţe je nerealistické předpokládat, ţe se EU vyvine 

v evropský federální stát a dánská suverenita proto není nijak ohroţena. Anders 

Fogh Rasmussen, bývalý dánský premiér pocházející z jedné z nejvíce 

proevropských stran na dánském politickém spektru, v průběhu kampaně 

k referendu o společné evropské měně v roce 2000 prohlásil:  

„Naší vizí je EU, kde suverénní státy dobrovolně spolupracují.“93  

I velmi europozitivní politici se tedy těţko zbavují konstrukce národního 

státu. Suverenita je zároveň dánským obyvatelstvem vnímána jako důleţitá 

hodnota, o kterou je třeba pečovat a kterou je třeba bránit.  

Pocit národní identity je v Dánsku velmi silně vyvinut a to se zdá být 

určující pro podporu integračního projektu, který je vnímán jako ohroţení této 

identity. Přestoţe je velmi obtíţné identifikovat jasné vzorce závislosti mezi 

                                                 
92

 Superstát – chápáno jako rozsáhlý celek se všemi náležitostmi státu.  
93

 Hansen; Wæver; 2002; str. 75 
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kulturními (i jinými faktory) dané země a podporou evropského integračního 

projektu (viz např. Hix; 2005), můţu tvrdit, ţe čím více se jeví být evropská 

integrace jako ohroţení pro národní identitu, tím menší zde pro ni bude 

podpora.  

Roli hraje i skandinávský pocit „výjimečnosti“94. Podle Ulfa Hedetofa tento 

dánský pocit výjimečnosti a národní identita „získala v souvislosti s politickým 

prohlubováním ES v 80. letech větší legitimitu“. (Hedetoft in Branner a Kelstrup; 

2000; str. 293) 

Další teorií, která je v Dánsku často aplikována k vysvětlení 

problematického náhledu na evropský integrační proces a vyjádřením faktu, ţe 

evropská problematika nikdy nebyla předmětem kompromisu, je teorie propadu 

názorů elit a mas95 – tedy politické reprezentace versus voličů. V Dánsku je 

znatelný velký propad mezi politickou reprezentací a voliči v názorech na 

evropskou integraci.96 Jsou to voliči, kteří nepouštějí integrační spolupráci 

hlouběji a kvůli institutu referenda jsou to oni, kteří blokují europozitivnější 

postoj Dánska (detailněji viz níţe v části věnované specifiku referend). Tento 

artikulovaný nesoulad mezi postoji politické elity a širší veřejností je způsoben 

participativním charakterem dánské demokracie, především pak tradicí 

transparentnosti vlády a jejích rozhodnutí. (Lawler; 1997) Důvod, proč je 

vysvětlování propadu mezi elitami a masami v případě dánského pohledu na 

evropskou integraci tak zajímavý, je ten, ţe obecně řečeno je v Dánsku soulad 

mezi obyvatelstvem a jeho politickými zástupci v porovnání s jinými státy velmi 

silný. Je na tom částečně zaloţena i dánská identita – na principu „folkestyre“ 

(vlády lidu), či zúčastněnosti lidu na politickém procesu, lidové demokracie. 

Proto dánský parlament nese označení Folketing (doslova „lidová záleţitost či 

věc“).  

                                                 
94

 anglický termín „exceptionalism“. 
95

 Za elity jsou v této práci a v tomto smyslu považováni politici, vysoce postavené podnikatelské vrstvy a 

veřejné správy, akademici a klíčové osobnosti médií. Za masy jsou považováni „všichni ostatní“ – tedy 

„lidé z ulice“, či – politicky řečeno – (většinový) elektorát (Hedetoft in Branner; Kelstrup; 2000; str. 283).  
96

 Propad mezi názory vládních elit a většinové dánské populace byl znatelný i v pohledu na severskou 

spolupráci jako prioritní oblast zájmu ve vztahu ke spolupráci evropské. Pro obyvatelstvo byla otázka 

„výběru“ mezi severskou a evropskou spoluprácí mnohem citlivější než pro většinu politiků. Otázka 

severských argumentů v pohledech na spolupráci v rámci ES by mohla být samotnou kapitolou vhodnou 

důkladnějšího prozkoumání a na toto téma byla napsána řada studií. Argumenty o nutném výběru mezi 

Severem a ES byly nejsilnější v kampani před připojením Dánska k ES v roce 1973. 
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I teze propadu mezi názory mas a elit je nicméně napadnutelná, přestoţe 

více méně neexistují její propracovaná akademická zpochybnění. Podle 

Marlene Wind je třeba mít na paměti, ţe mnoho předních euroskeptiků z řad 

vrcholných politiků angaţovaných např. v některém z hnutí proti EU, jsou 

uznávaní profesoři na univerzitách a velmi vzdělaní lidé. Proto je třeba si 

uvědomit, ţe teze elit a mas je ve své podstatě zjednodušující.97 Podle 

příspěvku Ulfa Hedetofta „The Interplay Between Mass and Elite Attitudes to 

European Integration in Denmark“ (Hedetoft in Branner a Kelstrup, 2000) můţe 

být navíc velmi obtíţné rozlišovat mezi postojem elit a mas. Rozhodně tedy 

nelze zjednodušovat a obecně tvrdit, ţe elity jsou pro evropskou integraci a 

masy proti. 

V neposlední řadě je pro dánskou národní identitu důleţitý stát blahobytu 

a tzv. severský model společnosti. Pojetí státu blahobytu jsem alespoň stručně 

představila výše, pro dánskou národní identitu a vnímání dánského národa 

všem roli hraje i obecnější vnímání severského způsobu vlády (tzv. severského 

modelu). Mýtus severského modelu se ovšem, nutno podotknout, nezbytně liší 

od reality. (Arter, 1999, str. 144-172) Má se vyznačovat především 

kompromisním charakterem politiky, spoluprací a konsensem (tzv. tři C – 

compromise, co-operation a consensus). Severská spolupráce byla vnímána 

jako způsob, jak severský model, zaloţený na jistém pocitu výjimečnosti, dále 

posilovat. Severský model je v literatuře o Dánsku někdy troufale nazývaný i 

modelem dánským (viz např. Rasmussen, 2006, str. 2, který definoval jako 

„demokratický systém s tradicí širokých kompromisů v parlamentu, obsáhlého 

demokratického dialogu mezi zájmy ve společnosti a velkou citlivostí pro 

sociální solidaritu“). V návaznosti na chápání severského (dánského) modelu 

posilovaného severskou spoluprácí bylo na kontinentální Evropu nahlíţeno jako 

na  

„nedemokratické a konzervativní společenství států, jež představuje 

hrozbu pro dánské hodnoty“. (Rasmussen, 2006, str. 4) 

Národní identita je v dánském případě s formou veřejného 

euroskepticismu kaţdopádně poměrně úzce propojena. Měřitelná je identita a 

její dopad na dánské vnímání euroskepticismu v rámci standardizované otázky 

                                                 
97

 Interview s Marlene Wind, Institut politologie Kodaňské univerzity, Kodaň 27.10. 2004 
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Eurobarometru, tázající se respondenty na to, s jakým celkem se budou 

v budoucnosti identifikovat:  

„V blízké budoucnosti se budete cítit více (1) Dány, (2) Dány a Evropany, 

(3) Evropany a Dány, nebo (4) pouze Evropany?“  

U respondentů s vícečetným vnímáním identity se očekává odpověď 2, 3, 

ale i 4. U osob s omezenějším a vyhraněnějším vnímáním národní identity 

naopak odpověď 1. (de Vries a Edwards, 2009, str. 13) 

Vnímání národní identity do určité míry bezpochyby ovlivňuje to, jakým 

způsobem Dánové vnímají evropský integrační projekt. Svým způsobem se 

ovšem jedná o instikt – Dánové instinktivně posuzují ES/EU skrz odlišnosti od 

domácí tradice, jiţ – opět instinktivně – brání. Tvrdím, ţe se jedná spíše o 

instinkt, neţ o racionální volbu.  

 

 

Referenda 

 

Referendum je nejběţnější nástroj přímé demokracie (podrobněji viz 

kapitola „Problematika přímé demokracie“). Voliči v něm uskutečňují binární 

volbu – mohou hlasovat pro, nebo proti určitému návrhu. Na rozdíl od 

parlamentních voleb v případě lidového hlasování nemohou zaškrtávat 

kandidáty, stejně tak nevolí konkrétní politickou stranu. Umoţnění vyuţití 

institutu referenda obyvatelstvu v některých členských státech poskytuje 

příleţitost vyslovovat se k některým klíčovým otázkám evropské integrace. 

Pokud referendum ústava připouští, detaily jeho organizace včetně nutného 

základu pro jeho svolání se liší stát od státu. Referendum zároveň slouţí jako 

kanál jak postoje veřejnosti artikulovat ven.  

Zkoumané Dánsko svým způsobem není nijak výrazně vybočujícím státem 

co do podpory projektu evropské integrace – vybočuje spíše v tom smyslu, ţe 

nahlíţení veřejnosti je díky referendům artikulované navenek. Celkem se 
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v členských státech uskutečnilo 35 lidových hlasování týkajících se EU98. 

Hlasovalo se v devatenácti současných členských státech. Kromě Irska, jeţ drţí 

pomyslnou první příčku v počtu konaných referend (osm), není v ostatních 

členských zemích příliš běţné svolávat referenda o evropských záleţitostech, 

názory na integrační projekt tak nemohly být obyvatelstvem většinou pravidelně 

vyřčeny. Jedinou moţností bývají volby do Evropského parlamentu, vzhledem 

k malé popularitě této instituce se však tento kanál vyslovování názorů na 

integrační proces nezdá příliš ţivý, o čemţ svědčí tradičně ţalostně nízká 

volební účast napříč Unií. Velmi hypotetická je otázka, jak by evropský 

integrační projekt v současnosti vypadal, pokud by rozhodování v referendech 

bylo naprosto běţnou součástí ratifikací evropských smluv i v ostatních 

členských státech. 

Referenda se často konají na velmi sloţité otázky. To je jeden z důvodů, 

proč dochází k tomu, ţe spíše neţ o konkrétní otázce referenda voliči vyjadřují 

podporu, či naopak nepodporu vládnoucím činitelům. Jedná se často o 

kombinaci věcného názoru na problematiku a souhlasu s vládnoucí garniturou a 

důvěry ve vládu. (viz např. Hix, 2005, McLaren, 2002, srov. Hobolt, 2005) Jak 

uvedl irský ministr pro evropské záleţitosti Dick Roche:  

„Problém v referendu je, že se můžete ptát na správnou otázku, ale lidé 

budou odpovídat na jiné otázky.“ (Hobolt, 2006b, str. 641)  

Poměrně provokativně působí tvrzení, ţe voliči nejsou dostatečně 

kompetentní k učinění politické volby o velmi sloţité otázce, kterou dostatečně 

nechápou. Velké reakce vyvolal provokativní výrok bývalého evropského 

komisaře Charlieho McCreevyho, neţ se těsně před irským referendem o 

Lisabonské smlouvě vyjádřil, ţe ţádný „rozumný a citlivý člověk“ by nečetl celý 

text smlouvy. (The Economist, 2008) Navíc je reálné, ţe voliči budou 

v referendech fakticky hlasovat a vyslovovat svůj názor k jiné otázce, neţ na 

                                                 
98

 Vůbec první referendum na evropské téma se v dubnu 1972 uskutečnilo ve Francii. Týkalo se schválení 

rozšíření ES o Velkou Británii, Irsko, Dánsko a Norsko. Přehled všech referend podle států: Dánsko: 

1972, 1986, 1992, 1993, 2000; Finsko: 1994 a 1994 (o přistoupení k EU Finska a o přistoupení k EU na 

Ålandských ostrovech); Francie: 1972, 1992, 2005;  Irsko: 1972, 1987, 1992, 1998, 2001, 2002, 2008, 

2009;  Licembursko: 2005; Nizozemí: 2005; Rakousko: 1994; Španělsko: 2005; Švédsko: 1994, 2003; 

Velká Británie: 1975;  přístupová referenda se v roce 2003 uskutečnila v následujících státech: Česká 

republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko.  
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kterou jsou tázáni (typicky právě jiţ zmíněné vyjádření podpory současné vládě, 

apod.) Někteří kritici referend tvrdí, ţe  

„využití referenda k ratifikaci mezinárodních smluv je v principu chybou 

nebo dokonce šílenstvím“. (EU-CONSENT, 2008, str. 3)  

Stejný text uvádí provokativní příměr:  

„referendum o takových smlouvách [Lisabonské] se podobá pokusu 

opravit hodiky kovářským kladivem“. (ibid, str. 3) 

Sara Binzer Hobolt (2005) ve svém výzkumu na druhou stranu dochází 

k závěru, ţe v kontextu referenda hrají roli různorodé faktory. Mj. i intenzita 

kampaně podle ní produkuje rozdíly ve způsobu, jakým se občané v referendu 

zachovají. Tak jak se zvyšuje intenzita kampaně před referendem, občanům je 

k dispozici více informací a budou tak brát při rozhodování v potaz 

sofistikovanější kritéria. Dánsko je díky častým referendům zvyklé na intenzivní 

a relativně faktické kampaně k evropským otázkám. Přesto i vzhledem 

k mnoţství a kvalitě poskytovaných informací realita nevypovídá o ryze 

sofistikovaném rozhodování, jak tvrdí Hobolt.  

Roli hraje jistě celá řada přidruţených faktorů, přičemţ jistý podíl na tom 

nese v případě Unie nedostatečná informovanost –  

„občané kompenzují nedostatek vědomostí o EU konstrukcí reality, jež 

odpovídá jejich chápání politického světa“,  

jinými slovy, spoléhají na to, co jiţ vědí a uvaţují v mezích domácí politiky. 

(Anderson, 1998, str. 576) Referenda jsou rovněţ na rozdíl od národních voleb 

charakteristická vyšším stupněm voličské volatility, protoţe otázky v nich tázané 

jsou voličům často poměrně neznámé, a proto k nim nemají předem vyhraněný 

postoj. (Hobolt a Leblond, 2009) 

Evropský integrační projekt si občané často vysvětlují na základě 

zástupného vnímání – jiţ citovaný Anderson (ibid) toto vnímání rozlišuje: 

 zaprvé na systémové, tedy z hlediska podpory současné vlády, 

 zadruhé z hlediska podpory politické strany.  

V případě systémového vnímání EU se občané často dívají na ES/EU 

optikou domácího politického systému a existuje zde tak přímá úměra mezi 
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mírou podpory domácímu politickému systému a politickému systému 

evropského. Co se týče pohledu skrz současnou vládu – na rozhodování o 

evropských záleţitostech se logicky podílejí především vlády, jeţ jsou 

v členských státech v danou dobu u moci. To si občané mohou jasně spojit – ve 

zprávách vidí na vrcholných schůzkách EU svého premiéra či vládního 

zástupce a spojitost vzdáleného Bruselu a domácí vlády nabývá jasných 

obrysů. Podpora současné vládě se tedy na základě této myšlenkové linie bude 

promítat na podpoře evropským institucím. V tomto případě je situace o něco 

komplikovanější, protoţe v evropských institucích neexistuje přesná analogie k 

národní vládě, pohled na evropské instituce zde bude tedy spíše komplexnější, 

navíc jak vyplývá jiţ dlouhodobě z výsledků Eurobarometru, evropští občané 

nemají jasné povědomí o tom, jaký je mezi jednotlivými institucemi EU rozdíl.  

Jak vyplývá z předchozích výzkumů (viz Anderson, 1998), tento 

předpoklad (tedy přímá úměra mezi podporou vlády a podporou evropského 

integračního projektu) je právě v případě Dánského království poměrně výrazný 

a je zde zřejmá spojitost – čím vyšší podpora vládě u moci, tím vyšší podpora 

evropské integraci. Nutno podotknout, ţe Anderson svou práci publikoval v roce 

1998, nebere tedy v potaz jak výsledky průzkumů veřejného mínění, tak 

výsledky referenda uskutečněného po tomto datu (lidové hlasování o euru 

v roce 2000).99  

Třetí předpoklad se dívá na podporu evropského integračního projektu 

skrz podporu politickým stranám. Podpora politickým uskupením vytváří 

strukturu pro distribuci preferencí pro evropskou integraci jakoţto politického 

tématu. (ibid, str. 578) Klíčová je ovšem především motivace národních 

politických stran, jeţ evropská témata vyuţívají primárně k domácímu 

politickému boji. Tento předpoklad je na základě Andersonova výzkumu velmi 

platný v dánském případě100 – ilustruje to na podpoře protisystémových stran – 

podpora těchto uskupení s sebou nese niţší podporu evropské integraci. Jak 

předpokládá tato disertační práce, vyprofilovaná a aktivní role jednotlivých 

aktérů dánského politického ţivota na utváření veřejného mínění o evropské 

                                                 
99

 Průzkumy veřejného mínění předcházející referendu v roce 2000 předpovídaly velmi těsný výsledek, 

viz kapitola „Referendum o jednotné evropské měně“.  
100

 Anderson zkoumal sedm zemí: Dánsko, Francii, Irsko, Německo, Portugalsko, Belgii a Itálii. U tohoto 

kritéria byl dánský případ nejmarkantnější – podpora politických stran skutečně souvisí s podporou 

evropské integrace.  
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politice a intenzivní zapojení do evropské diskuse je v případě Dánska jedním 

ze stěţejních specifik. Pro Dánsko je, jak bude rozebráno níţe, specifická 

přitomnost single-issue hnutí, jeţ se zaměřují primárné na antievropskou 

mobilizaci. Podrobněji se k této otázce vrátím v poslední kapitole věnované 

komunikační politice o evropských záleţitostech. Navíc předchozí výzkum 

ukázal, ţe čím sloţitější je téma hlasování, tím silnější je potřeba určitého 

navedení voličů od jejich preferovaných politických stran. (Siune et al., 1992, 

str. 78-96)  

Přestoţe Dánsko rozhodně patří mezi malé členské státy, nelze ho 

povaţovat za stát bezvýznamný. Po sérii dvou zamítavých referend 

o evropských záleţitostech101 se ukázalo, ţe to nebylo vţdy Dánsko, které se 

muselo přizpůsobovat tlakům z Bruselu – několikrát se podařilo dosáhnout i 

toho, ţe se celá Unie přizpůsobila potřebám této malé země. Dánská referenda 

nutná k odsouhlasení klíčových politických kroků na půdě EU měla dopad na 

celou Unii – především pak referenda o Maastrichtské smlouvě v roce 1992 a 

o měnové unii v roce 2000. Negativní výsledek obou hlasování ukázal, ţe 

Dánsko, resp. dánští občané mají v Evropě svůj hlas. 

Institut referenda, který je zakotven v dánské ústavě, činí z evropské 

politiky velmi citlivé téma. Pouze v Irsku se konalo více referend o evropských 

tématech neţ v Dánsku (osm, resp. šest). Jedná se o ústavně-právní problém, 

kdy zorganizování referend v otázkách přesouvání suverenity Dánsku ukládá 

ústava z roku 1953. Podle §20 Dánsko musí uspořádat referendum vţdy, kdyţ 

se pro přesunutí suverenity v oblasti, která byla dosud záleţitostí dánské 

suverenity, nevysloví potřebných 5/6 členů Folketingu. K vypsání referenda 

dojde na základě rozhodnutí vlády v případě, ţe návrh získal podporu 

nadpoloviční většiny poslanců. Výsledek referenda je závazný. Pokud by pro 

návrh nehlasovala alespoň polovina poslanců a vláda by tak nemusela svolávat 

závazné referendum, můţe se pouţít §42, který definuje podmínky pro 

uspořádání referenda konzultativního charakteru.  

                                                 
101

 Euroskeptici v Dánsku dosud vyhráli dvě, v rozšířeném kontextu dokonce tři evropská referenda: 

referendum o euru v roce 2000 a referendum o Maastrichtské smlouvě v roce 1992. Do tohoto výčtu 

podle některých autorů (např. Ann-Christiny Lauring Knudsen) můžeme zařadit i referendum v Grónsku 

v roce 1982. Výsledek posledně jmenovaného referenda měl za následek vystoupení Grónska 

z Evropského společenství.  
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Kromě §20 je tedy pro lidová hlasování relevantní i §42, kdy třetina členů 

Folketingu (šedesát poslanců) můţe poţadovat, aby byl schválený zákon 

předloţen k referendu pro schválení, či zamítnutí. K zamítnutí je potřeba 

nadpoloviční většina hlasujících proti, kteří zároveň představují 30 % všech 

oprávněných voličů. Tímto způsobem je moţné např. pozdrţet platnost 

přijatého zákona. Přehled všech dánských referend vetně uvedení relevantního 

ústavního článku je k dispozici v Tabulce 8.   

Politickou praxí se nicméně stalo, ţe referendum bývá svoláváno, i kdyţ 

potřebné 5/6 většiny ve Folketingu dosaţeno je, nebo bývá svoláno ještě před 

hlasováním v parlamentu. Jiţ v roce 1971 se na tom shodly všechny hlavní 

politické strany. Díky dohodám politických stran a politické praxi tak vysvětlení 

pro velký počet dánských referend o evropských tématech nelze hledat výlučně 

v ústavě. Mnohdy by referendum nebylo ústavně nutné, nicméně jeho nesvolání 

by bylo politicky neprůchodné. Zakořeněnost této percepce se naplno projevila 

během diskusí o svolání referenda o ústavní smlouvě a později o Lisabonské 

smlouvě – viz níţe. Dánové si zvykli, ţe se na rozhodování o klíčových krocích 

Unie vyuţívá přímé demokracie, cítí, ţe mají nárok být konzultováni před 

klíčovými rozhodnutími o vývoji evropské integrace. 

Veřejné mínění má tak na dánskou evropskou politiku mnohem větší 

dopad neţ ve většině ostatních členských států. Dánská referenda navíc 

ovlivňují dění i za hranicemi státu. Podle Bruno Kaufmanna a M. Dane Waterse 

přispěla evropská hlasování v Dánsku k tomu, ţe se téma referend stalo i 

evropskou doménou. (Kaufmann a Waters, 2004) 

Fakticky začala být referenda nedílnou součástí dánské evropské politiky, 

kdyţ se premiér Poul Schlüter102 rozhodl uspořádat referendum k Jednotnému 

evropskému aktu103 a nastolil tak trend, který dnes velmi komplikuje pochopení 

dánské politiky. Důvod, proč premiér Schlüter referendum svolal, byl do 

rozhodující míry ovlivněn tím, ţe čtyřstranná vládní koalice (Konzervativní 

lidová strana, Liberálové, Strana středu, Křesťanská lidová strana) byla 

v pohledu na JEA velmi rozštěpená a s přihlédnutím k vratkému postoji 

sociálních demokratů bylo velmi nepravděpodobné, ţe by hlasování prošlo ve 

                                                 
102

 Poul Schlüter, konzervativní premiér v letech 1982 – 1993. 
103

 Mezi lety 1972 a 1986 nedošlo v evropském integračním procesu k žádné výrazné změně, která by pro 

členské státy znamenala další přesouvání suverenity a tedy pro Dánsko ústavní nutnost svolání referenda.  
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Folketingu. Rozhodně je však referendum o JEA nutné povaţovat za spouštěcí 

mechanismus pro další referenda o evropských tématech. (viz např. Petersen, 

1998) 

Jak jsem argumentovala výše, dánská referenda o evropských tématech 

jsou institucionalizovaná a bývají svolávána při všech hlavních evropských 

otázkách, a to i v případech, kdy to Ústava výslovně nepoţaduje, tedy i kdyţ ve 

věci přesouvání suverenity Folketing disponuje 5/6 většinou. Jak nicméně uvádí 

Roger Buch a Kasper M. Hansen (2002) ve svém článku „The Danes and 

Europe: From EC 1972 to Euro 2000 – Elections, Referendums and Attitudes“, 

tato institucionalizace není zas aţ tak hluboká. Jinak řečeno, institucionalizace 

referend byla oslabena Smlouvou z Nice – o té se totiţ nehlasovalo. Poslanci 

se totiţ rozhodli, ţe na Smlouvě není nic „problematického“ (či nejednalo se o 

přesouvání suverenity) a proto není nutné předkládat ji voličům v referendu. 

K doplnění je nicméně důleţité uvést, ţe nepotřebnost referenda prohlašovaly i 

protievropské strany, jako např. Socialistická lidová strana. Pro posílení tohoto 

argumentu lze v souvislosti s nejnovějším vývojem zmínit i fakt, ţe rovněţ 

nebylo svoláno referendum k Lisabonské smlouvě (motivace jsou detailněji 

rozebrány v historické části práce v kapitole „Období od krachu ústavní smlouvu 

po vstup v platnost Smlouvy lisabonské“).  

Četnost dánských referend a jejich dramatické výsledky (schválení těsnou 

většinou, negativní výsledky) přispěly k tomu, ţe evropská témata patří mezi ty 

nejproblematičtější a nejvíce polarizující a citlivá v současné dánské politice 

(Hansen a Wæver, 2002) a přispívají zásadní měrou k podobě dánského 

euroskepticismu. 

Současným výsledkem řady dánských referend (viz tabulka 8) 

o evropských otázkách jsou čtyři výjimky (opt-outs) na poli evropské integrace. 

Dánsko se neúčastní třetí fáze hospodářské a měnové unie, nezapojuje se do 

komunitarizovaných oblastí spolupráce na poli vnitřních věcí a justice104, 

neúčastní se vojenských implikací společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

a zřeklo se evropského občanství.105 

                                                 
104

 Amsterodamská smlouva převedla některá ustanovení III. pilíře do I. pilíře (vízová, azylová a 

přistěhovalecká politika ve spojení s volným pohybem osob). 
105 Pro detailnější analýzu dopadu dánských výjimek na postavení země v EU viz Hořejšová, 2005.  
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Tabulka 8: Přehled dánských referend o evropských tématech 

datum Předmět hlasujících 

pro 

volební 

účast 

Odvození od 

Ústavy 

2.10. 

1972 

Vstup do ES 63,29 % 90,4 % §20 

27.2. 

1986 

Vnitřní trh (SEA) 56,24 % 75,39 % §42 

2.6. 

1992 

Maastrichtská 

smlouva 

47,93 % 83,1 % §20 

18.5. 

1993 

Maastrichtská 

smlouva 

56,77 % 85,5 % §42 

28.5. 

1998 

Amsterodamská 

smlouva 

55,1 % 76,24 % §20 

28.9. 

2000 

Společná evropská 

měna 

46,78 % 87,2 % §20 

Zdroj: Kaufmann a Waters, 2004, str. 14 

 

Dánská referenda jsou podle Henrika Larsena vnímána jako vykonávání 

jiţ popsaného konceptu folkestyre. (1999) Na druhou stranu si Larsen 

v podstatě protiřečí, kdyţ tvrdí, ţe uskutečněná referenda nezávisle přispěla 

k tomu, ţe se z dánských obyvatel stali důleţití hráči ve vztahu Dánska 

k evropskému integračnímu projektu (ibid). Dánská ústava tak, jak byla přijata 

v roce 1953, sice jasně hovoří o nutnosti referend v otázkách přesunů 

suverenity, je však minimálně diskutabilní tvrdit, ţe touha po lidovosti ve smyslu 

folkestyre byla motivem. Navíc v padesátých letech jistě nebylo moţné 

odhadnout, co tato ústavní formule bude v praxi znamenat, ani nakolik bude její 

vyuţití četné. Na druhou stranu jeho argumentu nahrává fakt, ţe referenda se 

v podstatě stala politickou praxí, ať uţ to je ústavně nutné, či nikoli. Referenda 

tak bezpochyby hrají zásadní roli pro formulaci dánské evropské politiky a 

předurčují podobu dánského euroskepticismu.  
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Referenda či jejich hrozba do budoucna ovlivní další směřování a vývoj 

evropského integračního procesu, do určité míry se to děje jiţ dnes. Do 

budoucna nelze vyloučit např. opatrnější přístup při formulaci evropských 

smluv106, apod. Hobolt (2006a) upozorňuje, ţe vedle přímých dopadů referend na 

evropský integrační projekt (referenda v minulosti rozhodla o přistoupení 

k ES/EU, o připojení k eurozóně i o ratifikaci evropských smluv) mají lidová 

hlasování i dopad nepřímý. Za zmínku stojí např. myslitelná silnější vyjednávací 

pozice státu, ve kterém se bude konat referendum. Hobolt (ibid, str. 160) uzavírá, 

ţe  

„vlády s vážnějšími domácími omezeními budou pravděpodobně vlivnější 

ve vyjednávacím procesu a budou mít tedy větší vliv na výsledek negociací“. 

Ještě intenzivnější důraz na komunikaci o evropských záleţitostech, ale 

především vhodné nastavení komunikačních kampaní, jeţ by měly být šité na 

míru, je proto bezpodmínečně nutné. Další – a opět provokativní – pohled ale 

zní, ţe otázky, o kterých by případně voliči měli v referendech hlasovat, jsou 

příliš sloţité. Jsou k učinění takovýchto rozhodnutí voliči dostatečně 

kompetentní? (Hobolt, 2006a) Komunikace takovéhoto argumentu sama o sobě 

je ovšem problematická. Navíc je otázkou, nakolik případné nedostatečné 

porozumění věci přiměje voliče k jistější volbě, a tedy odmítnutí předkládaného 

návrhu. I z toho důvodu je klíčová pozice politických elit, a to nejen politických 

stran, jejichţ doporučeními se často voliči řídí.107 Jsou to politické elity, které 

často svoláváním referend řeší své strategické zájmy i cíle (ibid), byť v dánském 

případě jako důleţité omezení jejich volnosti omezuje ústava. Jak uvádí Hobolt 

(ibid, str. 157),  

„politické elity, nikoli voliči, určují, zda se referendum uskuteční, či ne, kdy 

se uskuteční a jak formulovat jeho otázku“.  

Přesto v některých případech, kdy ústavní základ pro svolání referenda byl 

v Dánském království nejistý, tyto politické hry byly znatelné – nejviditelněji 

zřejmě v úvahách o svolání referenda o Lisabonské smlouvě, částečně i v období 

úvah o referendu o smlouvě ústavní. Případů strategických voleb v referendech 

z ostatních členských států je celá řada, protoţe vlády mají znatelně větší 

                                                 
106

 Byl by např. návrh ústavní smlouvy více federalistický, pokud by se předem nepočítalo s referendy 

v řadě členských států? 
107

 Dánským politickým stranám a jejich evropské pozici se podrobněji věnuje kapitola „Dánský politický 

a stranický systém“. 
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manévrovací prostor, kdyţ referendum není ústavně nutné. Vlády např. mohou 

chtít svolat referendum, aby z pragmatických důvodů nedošlo ke směšování 

evropských témat a kampaně před parlamentními volbami. 

 

 

Výjimky 

 

Dánsko, jak vysvětluje Morten Kelstrup z Institutu politologie Kodaňské 

univerzity, zaţívá jakési integrační dilema, které je typické právě pro malé státy. 

A dánské výjimky jsou částečným řešením problému, jak toto integrační dilema 

na určitou dobu zvládnout.108 Předcházející část textu (kapitola „Dánský 

problém s Evropskou unií v historické perspektivě“) vysvětlila, jak a proč 

Dánsko své čtyři výjimky získalo. Nyní se zaměřím na detailnější rozbor 

jednotlivých výjimek a jejich praktický dopad.  

Kontext dánských výjimek totiţ předurčuje současnou podobu dánského 

euroskepticismu, i z toho důvodu jim tato práce věnuje velmi rozsáhlý prostor. 

Na první pohled se totiţ dá situace interpretovat tak, ţe výjimky jsou pro 

Dánsko řešením jeho euroskepticismu, a tedy spíše jeho následkem. Tato 

práce ovšem tvrdí, ţe dánská specifika tak, jak zde byla identifikována, jsou 

kořenem jeho euroskepticismu. Jsem totiţ přesvědčena, ţe fakt, ţe si Dánsko 

tyto výjimky vydobylo, značně ovlivnil jeho obecné vnímání evropského 

integračního procesu, na který je nazíráno optikou opt-outů. Dánský profil 

v Evropské unii je do jisté míry podřízen výjimkám ve smyslu jejich naprosto 

klíčové pozice v dánském pohledu na jakékoli další směřování EU. Stejně tak je 

ohled na ně klíčový ve veřejném mínění. Ze značné části je následující kapitola 

s rozborem výjimek zaloţena na mém dřívějším textu – viz Hořejšová, 2005. 

 

 

                                                 
108

 Interview s Mortenem Kelstrupem, Institut politologie Kodaňské univerzity, Kodaň 28.10. 2004. 
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Výjimka ze společné měny 

 

Co se týče společné evropské měny, byl jiţ v průběhu vyjednávání o 

Maastrichtské smlouvě do navrhovaného textu připojen speciální protokol 

(protokol č. 26 o určitých ustanoveních týkajících se Dánska). Podle tohoto 

protokolu mělo Dánské království oznámit Radě svůj postoj týkající se účasti ve 

třetí etapě Evropské měnové unie (rovnající se přijetí jednotné evropské měny). 

Protokol zároveň zdůvodňuje, proč je třeba vyčkat vyjádření Dánska: členské 

státy „vzaly na vědomí“, ţe dánská ústava by mohla vyţadovat uspořádání 

referenda předtím, neţ se země připojí k eurozóně. Dánsko se pak k otázce 

svého členství v eurozóně vyjádřilo Edinburským kompromisem. Na základě 

výsledku referenda si tak vyjednalo stejné právo neúčastnit se třetí fáze 

Evropské měnové unie, jaké Británie dokázala včlenit přímo do textu Smlouvy. 

Jak bylo uvedeno výše, Dánsko se tedy neúčastní pouze třetí fáze EMU. 

V letech 1994 – 1998 spolu s Lucemburskem a Irskem dokonce nejlépe plnilo 

tzv. maastrichtská kritéria109 – hodnocení, zda je země připravena přijmout 

společnou měnu. Dánsko obecně se aktivně podílelo na plánech měnové unie, 

z ekonomického hlediska Kodaň projekt podporovala. Vzhledem k deformaci 

veřejné diskuse se ovšem vnímání eura posunulo symbolickým směrem.  

Prakticky tato výjimka znamená, ţe se na Dánsko nevztahuje legislativa 

spojená se společnou evropskou měnou a není vázáno pravidly, která platí pro 

státy účastnící se třetí fáze EMU, tedy členy eurozóny. Dánsko se ve své 

monetární politice řídí svými vlastními zákony a pravidly. Ani se nijak nemůţe 

podílet na rozhodování o společné měnové politice a nemá zástupce 

v Evropské centrální bance. Státy stojící mimo eurozónu např. nemohou 

hlasovat o sankčních opatřeních proti jiným státům. Neúčastní se rovněţ 

                                                 
109

 Jde o soubor většinou měřitelných podmínek, na jejichž splnění závisí vstup členské země do 

eurozóny. Klíčovým definičním znakem je kromě společné měny i společná měnová politika uplatňovaná 

prostřednictvím Evropského systému centrálních bank při ústřední roli Evropské centrální banky. 

Základní kritéria jsou dvě v měnové oblasti (úroveň inflace nesmí o více než 1,5 % překročit inflaci 

měřenou jako průměr tří zemí Evropské unie s nejnižší inflací, dlouhodobé úrokové sazby nesmějí o více 

než 2 % překročit sazby ve stejných zemích), dvě v oblasti fiskální (schodek veřejných rozpočtů nesmí v 

běžném roce přesáhnout 3 % HDP, veřejný dluh nesmí přesáhnout 60 % HDP) a požadavek kurzové 

stability (nejméně dvouletá bezproblémová účast v systému směnných kurzů ERM II se stanovenou 

centrální paritou měny na euro, uvnitř fluktuačního pásma +- 15 %). Za dodatečné kritérium je považován 

striktní požadavek nezávislosti centrální banky a její orientace na cenovou stabilitu. 
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schůzek Euroskupiny. Dánská pozice v EMU se dá přirovnat k postavení 

Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska v rámci Evropského hospodářského 

prostoru  – tyto státy také dobrovolně převzaly část legislativy EU, ale nemohou 

se podílet na její tvorbě.  

Ačkoli se Dánsko nemůţe podílet na určování agendy v probírané oblasti, 

stále dodrţuje politiku pevných kursů v rámci Evropského směnného 

mechanismu II (ERM II)110 spolu s ostatními zeměmi eurozóny. Znamená to 

tedy, ţe dánská koruna nadále následuje kurs eura. Stejně tak Dánská národní 

banka ve své úrokové politice víceméně následuje rozhodnutí Evropské 

centrální banky.  

Paradoxnosti na situaci přidává i fakt, ţe Dánové v roce 1986 bez 

problémů v referendu schválili Jednotný evropský akt (podrobněji v podkapitole 

věnované referendu o JEA níţe), který obsahuje zmínku o měnové unii. Řada 

vlád podporovala ekonomickou a monetární spolupráci, idea společné měny se 

však setkala s tvrdým nesouhlasem dánského obyvatelstva. Navíc 

v devadesátých letech byl vývoj v Dánsku (ovšem stejně jako v jiných členských 

státech) zcela ve znamení příprav na EMU. Jak Británie, tak Dánsko 

akceptovaly maastrichtská kritéria v realizaci hospodářských politik jako 

stabilizační cíle svých ekonomik. Dánsko zároveň tradičně klade důraz na 

stabilitu měny, coţ je jedno z doplňkových maastrichtských kritérií. Je tedy 

s přihlédnutím k těmto faktům problém, ţe Dánsko stojí mimo eurozónu?  

Výjimku v oblasti společné evropské měny nepovaţuji z ekonomického 

hlediska za fatální. Její politický dopad je bezpochyby velmi důleţitý – Dánsko 

částečně ztrácí svůj profil v EU, protoţe se neúčastní jednoho 

z nejprestiţnějších projektů v dějinách evropské integrace. Jak bylo uvedeno 

výše, Dánsko v podstatě kopíruje směr zemí eurozóny, koruna je navázána na 

euro. Nabízí se pouze otázka, proč, kdyţ je situace taková, by Dánsko nemělo 

spolurozhodovat o tom, jakým směrem se evropská ekonomika ubírá. Jedná se 

o další paradox dánské evropské politiky, kdy euro je obyvatelstvem vnímáno 

                                                 
110

 Některé země, jež nejsou součástí eurozóny, se již účastní mechanismu směnných kurzů (ERM II). 

ERM II je systém, který má zamezit nadměrnému kolísání směnných kurzů mezi zúčastněnými měnami a 

eurem, jež by mohlo narušit hospodářskou stabilitu na jednotném trhu. Účast je dobrovolná, je však 

rovněž jedním z „konvergenčních kritérií“ – než jsou kandidátské země eurozóny způsobilé pro přijetí 

eura, musí se systému účastnit po dobu nejméně dvou let, aniž by byl směnný kurz vystaven silným 

tlakům. (Viz europa.eu) 
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podezíravě. Národní měnu Dánové vnímají symbolicky a mezi obyvateli, zdá 

se, není vůle k vzdání se důleţitého národního symbolu.   

Nečlenství v eurozóně mohlo představovat i jistou výhodu – pokud by 

Dánsko porušilo Pakt stability a růstu, např. překročilo povolenou hranici deficitu 

rozpočtu 3 % HDP, nebylo by vystaveno sankcím. Vzhledem k faktu, ţe 

pravidla a procedury Paktu stability a růstu nesplnily očekávanou roli zejména v 

hospodářsky příznivých obdobích, kterými ekonomiky EU procházely do r. 

2007, tak v postkrizovém období proběhla zásadní diskuse o jeho revizi.  

Na druhou stranu s sebou nečlenství v eurozóně přináší některá rizika – 

např. obavy z měnových spekulací. Samozřejmým důvodem hovořícím pro 

přijetí eura pak je zjednodušení obchodu se státy eurozóny. Zároveň by 

obyvatelstvu odpadly starosti s vyměňováním valut a ušetřilo by jejich 

peněţenky poplatkům za směnu měny. Přechod na jinou měnu s sebou 

pochopitelně nese řadů nákladů např. na změny počítačových systémů apod. 

Nicméně podle zprávy Ministerstva financí z roku 2000 by byly náklady menší 

neţ dnešní náklady způsobené náklady na směnu měn. Navíc náklady na 

změnu systémů jsou pouze jednorázové. (Ministerstvo financí, 2000) 

Co se týče ekonomických argumentů pro a proti dánskému členství 

v eurozóně, vzhledem k výše uvedeným důvodům (následování rozhodnutí 

ECB, pevné kursy) příliš významné nejsou, resp. nemají pro Dánské království 

fatální charakter. V případě obchodu Dánsko nemá o nic větší svobodu, neţ 

kdyby členem eurozóny bylo. Naopak, pokud by Dánsko členem eurozóny bylo, 

nemuselo by brát ohled na kurs mezi korunou a eurem. (ibid) Úvahy o přijetí 

eura ovlivnilo i nelehké období, jeţ eurozóna zaţívá v souvislosti se závaţnými 

fiskálními problémy některých členských států a s tímto vývojem související 

skeptické pohledy na budoucnost jednotné evropské měny.  

Jak bylo uvedeno výše, k odbourání výjimky bude třeba svolat další lidové 

hlasování. Není zřejmé, zda se bude konat jedno velké referendum o všech 

výjimkách, či zda se bude hlasovat postupně. Zajímavé je také analyzovat, 

která výjimka by byla nejvhodnější k zahájení případné šňůry referend. Jako 

vhodný adept na první lidové hlasování se dlouho nabízela právě výjimka ze 

společné měny, otázkou je, nakolik toto platí ve vleku současného 

neuspokojivého vývoje euorozóny. Je totiţ jasné, ţe příznivci jednotné evropské 
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měny budou muset prosazovat především ekonomické argumenty, jeţ by 

ovšem za současné situace působily přinejmenším nepřesvědčivě. Kalkulace, 

ţe zbavit se této výjimky bude nejjednodušší, jiţ navíc politické reprezentaci 

jednou nevyšla.  

Argument o izolaci Dánska kvůli nečlenství v eurozóně ztratil na důrazu po 

rozšíření Evropské unie o nové členské státy v roce 2004 a 2007. Pokud 

výhledově tyto státy euro přijmou111 a Dánsko si výjimku stále podrţí, argument 

o izolaci opět získá na významu. K roku 2011 je členy eurozóny sedmnáct 

zemí, coţ představuje téměř 63 % členských států.  

Pokud by se Dánsko do budoucna chtělo zbavit některé či všech svých 

výjimek, musejí to občané schválit v referendu. Takto pokušená byla pouze 

výjimka týkající se společné měny. 28. září 2000 se konalo referendum, ve 

kterém se Dánové mohli vyjádřit ve věci přijetí eura. A euro odmítli – pro 

hlasovalo pouze 46,78 %. Nabízí se otázka, proč politická reprezentace 

rozhodla o konání tohoto referenda a proč vybrala tuto konkrétní výjimku? 

Politici povaţovali tuto výjimku za nejjasnější, nejuchopitelnější. Průzkumy 

veřejného mínění jim při tom nahrávaly do karet. Zdálo se, ţe ze všech čtyř 

výjimek bude nejjednodušší zbavit se výjimky ze společné evropské měny. 

Navíc tato výjimka byla v roce 2000 jediná, která měla nějaký praktický dopad. 

O jiné výjimce v té době nemělo význam hlasovat. Svolání referenda o 

společné evropské měně byl nicméně pokus, který vládním politikům nevyšel.  

Existuje rozdíl mezi dánským „Ne“ Maastrichtské smlouvě v roce 1992 a 

„Ne“ společné evropské měně v roce 2000. V roce 1992 se totiţ jednalo spíše o 

postoj Dánska k evropskému integračnímu projektu jako takovému, o mnohem 

obecnější postoj. Oproti tomu v roce 2000 se jiţ Dánové vyjadřovali k mnohem 

specifičtější otázce.112 S tímto pohledem souvisí i pohled na to, zda má být pro 

moţné odbourání dánských výjimek svoláno jedno velké společné referendum, 

či zda se má hlasovat o kaţdé výjimce zvlášť, aby byla moţná konkrétní 

diskuse ke kaţdé oblasti. Těmto moţným referendovým scénářům se věnuji 

níţe v podkapitole nazvané „Další osud výjimek“. Průběhu a okolnostem 

                                                 
111

 Nové členské státy nemají možnost zůstat mimo eurozónu. Po splnění maastrichtských kritérií euro 

přijmou. 
112

 Dánové nebyli přesvědčeni o prospěšnosti přechodu na euro v době, kdy dánská ekonomika rostla.  
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referenda v roce 2000 se detailněji věnují kapitoly „Období od roku 1993 do 

krachu ústavní smlouvy“ a „Referendum o jednotné evropské měně“. 

V souvislosti s celosvětovou ekonomickou krizí v Dánsku nikoli překvapivě 

utichla diskuse příznivců projektu jednotné měny a připojení Dánska do 

eurozóny. Okolnosti dané dobou nenahrávají k výzvě ke změně postoje v této 

otázce. Podle některých předních ekonomů, např. nositele Nobelovy ceny 

Paula Krugmana v současné době existují čtyři hlavní ekonomické argumenty, 

proč by se země, jeţ jsou malými otevřenými ekonomikami, měli projektu 

jednotné měny zúčastnit (Krugman cit. v Manners, 2009):  

 členství v eurozóně poskytuje ochranu před nejhoršími dopady 

globální finanční krize 

 pozitivní obchodní dopady jsou nezpochybnitelné 

 Přímé zahraniční investice byly ovlivněny eurem 

 Relativní ekonomické dopady eurozóny byly v poslední dekádě 

podhodnoceny 

 

 

Výjimka ze SZBP 

 

Přejděme nyní na další – poměrně problematickou – výjimku. Dánská 

zahraniční a bezpečnostní politika byla tradičně postavena na čtyřech 

základních kamenech – NATO, ES, OSN a Severské spolupráci. Kaţdý z těchto 

kamenů měl svou funkci. Vojenské či obranné aspekty připadaly výhradně 

NATO, v širším záběru snad i OSN. Evropské společenství tu bylo kvůli něčemu 

jinému – pro ekonomické otázky. Důraz se tedy kladl především na to, aby EU 

nepřebírala obrannou funkci, která připadala NATO. Na tom se shodly všechny 

politické strany, kromě extrémní levice. Dánsko se proti vybavování EU 

obrannými atributy stavělo jiţ v průběhu Mezivládní konference v letech 1990 a 

1991. Memorandum, které vláda vydala před začátkem MVK, říká, ţe Dánsko 

„odmítá společnou obranu či obrannou politiku“113. V průběhu MVK dánská 

                                                 
113

 Larsen; 1999; str. 9 
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vláda dělala vše proti prosazení formulací o společné obraně v článcích J.4.1 a 

J.4.2 v Maastrichtské smlouvě. Nakonec nicméně Dánsko společný kompromis 

akceptovalo, protoţe se ustanovení v těchto článcích nemělo země dotýkat 

kvůli jejich implementaci v rámci ZEU, jejímţ nebylo členem. Tyto argumenty jiţ 

dnes neplatí, protoţe problém „vyřešila“ dánská veřejnost v referendu o 

Smlouvě v červnu 1992.   

Hlavním argumentem, proč se Dánové nechtěli účastnit nově se rodící 

SZBP, bylo tedy jejich členství v NATO. Dánsko je zakládajícím členem 

Severoatlantické aliance a tradičně připisuje spolupráci v ní velkou důleţitost. 

Přestoţe i v rámci Aliance si Dánsko načas vydobylo pověst problémového 

člena, popularita NATO je v Dánsku v porovnání s EU výrazně vyšší.114 

Obranná spolupráce v EU by podle Dánů znamenala oslabení NATO a 

podrývání jeho důleţitosti a jedinečnosti. NATO dokonale zajišťuje národní 

bezpečnost a jednou provţdy vyřešilo dánskou zranitelnost. (Hořejšová, 2002) 

V Národním kompromisu se praví, ţe  

„Dánsko se neúčastní tzv. obranné dimenze, která obnáší členství 

v Západoevropské unii a společnou obrannou politiku či obranu.“ (Larsen, 2000, 

str. 13)  

Edinburské ujednání, které je zaloţeno na Národním kompromisu, uvádí: 

„Hlavy států a vlád prohlašují, že […] nic v SEU nezavazuje Dánsko stát 

se členem ZEU. Stejně tak se Dánsko neúčastní zpracování a implementace 

rozhodnutí a akcí Unie, které mají obranné implikace, ale nebude bránit rozvoji 

užší spolupráce mezi členskými státy v této oblasti.“ (ibid)   

Sociální demokracie, vědomá logického vývoje, ve kterém ES získávala 

další dimenze, usilovala o to, aby se dánská výjimka týkala pouze obrany, nikoli 

obranné politiky. Přestoţe rozdíl mezi obranou a obrannou politikou nemusí být 

zřejmý, v této práci je pouţito vyjasnění konceptu Henrikem Larsenem (2000, 

str. 1), kdy obrana znamená kroky podniknuté vojenským personálem a 

obranná politika pak něco, co spadá do úkolů nevojenských sloţek a politiků. 

To se nicméně do Edinburského ujednání nepromítlo, výsledek byl podmíněn 

                                                 
114

 V osmdesátých letech Dánsko v rámci NATO vedle tzv. politiku poznámek pod čarou (foot-note 

policy), kdy si v mnoha rozhodnutích Aliance vyjednávalo různé výjimky. Dánské obyvatelstvo nicméně 

s těmito výjimkami nikdy nesouhlasilo.  
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především postojem Socialistické lidové strany, která drţela otěţe při 

vyjednávání o Národním kompromisu. 

V protokolu 5 k Amsterodamské smlouvě, konkrétně v části II se Dánsko 

zavazuje, ţe  

„nebrání členským státům v rozvíjení užší spolupráce v této oblasti 

[obrany, pozn.aut.]“.  

Ještě před přijetím Amsterodamské smlouvy se Dánsko nicméně 

neúčastnilo řady akcí, které se odehrávaly pod hlavičkou ZEU115. Dánsko se 

např. nemohlo účastnit následujících operací: 

 plán na evakuaci civilistů ze třetích zemí v případě nepokojů 

(červen 1996) 

 větší aktivita EU v odminování (říjen 1996) 

 koordinace pomoci v oblasti Velkých jezer (listopad 1996) 

 peace-keepingová pomoc v Africe (červen 1997) 

 policejní pomoc v Albánii (září 1998) 

 školení likvidátorů min v Chorvatsku (listopad 1998) 

 dohled nad situací v Kosovu v rámci satelitního centra ZEU 

(listopad 1998) 

 vytváření funkčních policejních sloţek v Albánii (březen 1999).  

Některé z těchto akcí se nakonec nerealizovaly. Nicméně na základě 

Edinburského rozhodnutí se jich Dánsko neúčastnilo, nebo se neúčastnilo částí 

těchto akcí, jeţ spadaly pod článek J.4.2, ale zároveň nevetovalo rozhodnutí 

ostatních členských států k podniknutí těchto operací. Je třeba podtrhnout, ţe 

Dánsko se mohlo zúčastnit a zúčastnilo operací, které se neodvolávaly na článek 

J.4.2 Maastrichtské smlouvy. 

Fakticky začala mít obranná výjimka dopad aţ po roce 1996, kdy se 

uskutečnila první vojenská akce pod hlavičkou článku J.4.2. Po vstupu 

Maastrichtské smlouvy v platnost aţ do roku 1996 tento článek nebyl na ţádnou 

                                                 
115

 Na schůzce ZEU v Marseille 13.11. 2000 se rozhodlo o převedení úkolů ZEU pod EU. ZEU dnes 

fakticky existuje, ale v podstatě veškeré její úkoly byly převedeny pod EU. 
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akci aplikován. Velký vliv měla také francouzsko-britská schůzka v St. Malo 

v prosinci 1998, na které se oba státy dohodly na kompromisu ohledně Evropské 

bezpečnostní a obrané politiky (EBOP).  

Dánsko je zastoupeno v řadě evropských orgánů, kde se rozhoduje o 

bezpečnostní či obranné politice. Pokud např. Rada hlasuje o záleţitosti týkající 

se oblasti obrany, Dánsko se hlasování neúčastní. Protoţe v oblasti vojenských 

aspektů SZBP nemůţe určovat agendu, soustřeďuje se v rámci této politiky na 

její civilní části, např. na civilní řešení konfliktů, především pak policejní 

spolupráci. Výrazná profilace v nevojenských oblastech obranné dimenze je pro 

Dánsko jedinou moţností, jak se za současných okolností podílet na tvorbě 

agendy pro SZBP. (Hansen, 2002, str. 22) Jak bude nicméně vysvětleno výše, 

tato moţnost by mohla být v budoucnu omezena – kvůli vědomému stírání 

rozdílů mezi „měkkou“ a „tvrdou“ bezpečnostní politikou116. 

V roce 1992 nebyly plány na skutečnou podobu spolupráce na poli SZBP 

a EBOP nijak konkrétní. V Dánsku vzbudily obavy především nejasné představy 

o moţné společné evropské obraně. Co se týče plánů ES v Maastrichtské 

smlouvě např. na půdě EMU, byly velmi jasné a konkrétní. Měnová politika 

měla jasný cíl, SZPB nikoli – nebylo vůbec zřejmé, co přesně bude spolupráce 

zahrnovat. Rozhodně nebylo v roce 1992 zřejmé, ţe by se EU měla zabývat 

řešením krizí v podobě mírových operací apod. Vývoj se ubíral jiným směrem, 

neţ Dánsko očekávalo. Nikdo tehdy netušil, ţe výjimka v této oblasti bude 

v budoucnu komplikovat dánskou pozici a bude představovat velký paradox.117 

Dánsko se kvůli výjimce nemohlo zúčastnit řady sobě na míru šitých operací. 

Obranná výjimka omezuje moţnosti pro dánskou účast v oblastech, které jsou 

pro něj tradičně prioritní. Mezi tyto oblasti rozhodně patří peace-keeping, 

odminování, humanitární pomoc, apod. 

Operace v oblastech, které jsou pro Unii zajímavé, budou do budoucna 

smíšeného vojensko-civilního charakteru. Dá se jen těţko předpokládat, ţe 

                                                 
116

 Pod „tvrdou“ bezpečnostní politikou se rozumí vojenské hrozby a intervence, pod „měkkou“ lze 

zahrnou např. ekonomické, politické a společenské prostředky (civilní bezpečnostní politika). 
117

 S přihlédnutím k tzv. politice zahraničněpolitického aktivismu, kterou se Dánsko snažilo po konci 

studené války rozvíjet. Na jedné straně si Dánsko snažilo budovat aktivní profil v zahraniční politice, na 

druhé straně mu v tom výjimka začala bránit. Více k tématu zahraničněpolitického aktivismu po roce 

1989: Hořejšová; 2003 
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půjde o ryze civilní operace. A v tom případě se jich Dánsko za současných 

okolností nebude moci zúčastnit.  

Problematickým způsobem se výjimka promítá i do vztahů Kodaně 

k Severoatlantické alianci. EU a NATO spolu stále těsněji spolupracují, coţ 

znamená, ţe dánská výjimka bude mít postupně znatelnější následky i pro 

členství v Severoatlantické alianci. Dánsko se nebude moci účastnit operací, ve 

kterých NATO poskytne prostředky vojenského plánování Unii. Výjimka 

z evropské obrany tedy můţe ovlivnit status Dánského království v NATO a 

jeho dosavadní profil v této organizaci, protoţe nebude moci plnit své vojenské 

závazky v poţadovaném rozsahu. EU a NATO mají společné síly, společné 

kapacity a Dánsko bude muset brát ohled na to, pod jakou hlavičkou se daná 

operace uskuteční. To můţe vést k velmi schizofrenní situaci. 

2. prosince 2004 EU převzala od NATO vojenskou mírovou operaci 

v Bosně-Hercegovině. Bylo to poprvé, co Unie převzala plnou zodpovědnost za 

velkou mírovou jednotku, jakou bezesporu formace o přibliţně 7 000 vojácích 

v Bosně je. Unie jiţ dříve převzala např. menší mírovou akci v Makedonii118, aţ 

v Bosně to je ale akce většího rozsahu. Dánové se této akce nemohli účastnit. 

2. prosince 2004 tak došlo k velmi symbolickému kroku – poslední čtyři dánští 

vojáci, kteří byli v Sarajevu, se museli stáhnout domů… V rozhovoru pro deník 

Politiken Javier Solana, tehdejší Vysoký představitel pro SZBP, k plánované 

operaci v Bosně-Hercegovině uvedl, ţe dánskými výjimkami je „zmaten“, 

především s přihlédnutím k tomu, ţe je Dánsko tak aktivní zemí. (Politiken, 

19.10. 2004) 

Vzhledem k úzké spolupráci EU a NATO je také třeba mít na paměti 

finanční náročnost přepravních kapacit apod. Fakt, ţe Dánsko bude částečně 

mimo, můţe mít za následek i to, ţe se stane méně zajímavým koaličním 

partnerem, pokud se bude moci akcí zúčastnit pouze za splnění určité 

podmínky – tedy, ţe akci povede NATO.  

Unie a NATO spolu uzavřely dohodu o vzájemné pomoci. Znamená to, ţe 

pokud budou v jedné širší lokalitě dvě akce, budou se vojáci moci za jistých 
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 Když EU převzala 31. března 2003 vojenskou operaci v Makedonii, Dánsko muselo kvůli výjimce své 

vojáky stáhnout domů. 
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okolností doplnit a být přesvouváni jako taktická rezerva. Co se ale stane 

s dánskými vojáky, kteří nebudou moci přejít pod velení EU? 

Reakční jednotky NATO, o kterých bylo rozhodnuto na aliančním summitu 

v Praze v listopadu 2002, jsou příkladem toho, jak se můţe dánská výjimka 

promítnout do profilu země v NATO. Od schůzky v St. Malo existovala v EU 

shoda, ţe spolupráce mezi Unií a Severoatlantickou aliancí má být vzájemně 

posilována. Má být také moţné, aby stejné jednotky a materiál byly k dispozici 

pro obě organizace. Dánský příspěvek do vojenské akce by se však mohl 

odehrát pouze pod hlavičkou NATO. Přesuneme-li se na základě výše 

zmíněných faktů o spolupráce EU-NATO do absurdnější roviny uvaţování, 

logicky by to mohlo znamenat, ţe by si Dánsko pro podobné účely mělo 

vyjednat i výjimku v NATO. 

Lisbet Zilmer-Johns ve své publikaci „Dansk sikkerhedspolitisk profil – 

tilbage til start?“ („Dánský bezpečnostně-politický profil – zpět na začátek?119“) 

nastiňuje moţné závěry o pravděpodobných dopadech vývoje evropské 

bezpečnostní politiky a spolupráce s NATO (Zilmer-Johns, 2003, str. 2): 

 V souvislosti s tím, ţe operace na udrţení míru a „lehké“ krizové 

úkoly bude stále častěji přebírat EU, Dánsko se kvůli výjimce těchto operací 

nebude moci zúčastnit a bude se soustředit na náročné vojenské operace v ad-

hoc koalicích v rámci NATO i mimo něj.120 

 Fakt, ţe spolu EU a NATO stále úţeji spolupracují, bude mít dopad 

na profil Dánska v Severoatlantické alianci.  

 Výše zmíněné závěry by znamenaly, ţe dánská moţnost pro výrazný 

bezpečnostně-politický profil existuje ve specializaci a účasti na náročných 

vojenských operacích. Toto na jedné straně můţe znamenat posílení těsné 

spolupráce s USA, na druhou stranu se Dánsko nebude nijak podílet na 

samotném vojenském plánování vojenských operací. Omezená dánská účast 

v mezinárodní spolupráci by pak spíše mohla učinit z Dánska „méně 
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 Výrazem „zpět na začátek“ Zilmer-Johns myslí navrácení se do doby studené války, kdy Dánsko vedlo 

velmi nízkoprofilovou zahraniční a bezpečnostní politiku. 
120

 EU bude stále více přebírat „lehké“ vojenské operace, zatímco od NATO se bude očekávat účast 

v náročných vojenských operacích. 



130 

 

zajímavého partnera“ pro USA, protoţe Kodaň nemůţe hrát roli ve snahách EU 

zvýšit svou vojenskou kapacitu. 

 Vývoj vojenské kapacity EU musí probíhat skrz těsnou koordinaci 

vojenských i civilních prostředků Unie. V EU je znatelná tendence ke splývání 

„tvrdé“ a „měkké“ bezpečnostní politiky. Z toho plyne, ţe dánská výjimka se 

v budoucnosti nemusí vztahovat pouze na vojenské akce EU, ale i na ostatní 

bezpečnostně-politická nasazení. Výjimka je totiţ postavena na existenci 

rozdělení mezi „tvrdou“ a „měkkou“ bezpečnostní politikou. 

 V souvislosti s teroristickými útoky 11. září jiţ v Konventu zaznívaly 

názory volající po těsnější souvislosti mezi „tvrdými“ a „měkkými“ 

bezpečnostními zásahy EU. To by posílilo výše zmíněnou tendenci, ţe dánská 

výjimka bude mít dopad i na jiné oblasti, neţ jsou ty ryze obranné, či 

s vojenskými implikacemi. 

 Konvent také navrhl ustanovení o tom, ţe vojenské a civilní nástroje 

EU mohou být pouţity v případě, ţe se některý z členských států stane terčem 

teroristického útoku. Obranná výjimka by tím měla vliv na vnitřní i vnější 

bezpečnost Dánského království. Pokud by se Dánsko ocitlo v takovéto 

katastrofální situaci, nemohlo by přijmout pomoc od ostatních členů EU.  

Jak tedy vyplývá ze závěrů Zilmer-Johns i z vlastní výše uvedené 

argumentace, obranná výjimka komplikuje dánskou pozici na několika frontách 

jiţ dnes, mnohem širší dopad nicméně můţe mít v budoucnosti. Základní milník 

v těchto tendencích jednoznačně představují teroristické útoky na New York a 

Washington 11. září 2001 (útoky nezpůsobily změny plánů ohledně SZBP, ale 

posílily tendence ke stírání rozdílů mezi „měkkou“ a „tvrdou“ bezpečnostní 

politikou). 11. září s sebou přineslo řadu změn v evropské politice a nepřímo tak 

ovlivnilo i znatelnost dánských výjimek. Výše bylo naznačeno, jakým způsobem 

teroristické útoky zviditelnily dánský přístup na poli bezpečnostní a obranné 

politiky. Jak nicméně vysvětlí následující kapitola věnovaná výjimce v oblasti 

vnitřních věcí a justice, na tomto poli se obranná výjimka dostává do mnohem 

výraznějšího světla a způsobuje více komplikací a paradoxů. 

Dalším konkrétním příkladem toho, jak výjimka poškozuje postavení 

Dánska v EU, je rozhodnutí o vytvoření evropských bojových skupin. Jejich 
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úkolem bude zvládat krize ve všech končinách světa. Operace se budou 

odehrávat pod mandátem OSN. Dánsko se práce bojových skupin kvůli výjimce 

nemůţe zúčastnit.121 Podobný přelévací efekt můţe mít dánská výjimka i na 

další organizace neţ NATO. Přestoţe je Dánsko výrazně nakloněné Organizaci 

společných národů, lze si představit situaci, kdy OSN schválí mírovou operaci, 

kterou povede EU a Dánsko se jí kvůli výjimce nebude moci účastnit. 

Obranná výjimka se především díky změněnému či lépe řečeno 

upřesněnému charakteru SZBP stala dalším velkým paradoxem dánské 

zahraniční politiky. Pro Kodaň bude stále sloţitější dostát své pověsti loajálního 

partnera a spolupracovníka. (Hansen, 2002) Cena, kterou Dánsko za tuto 

výjimku musí zaplatit, totiţ netkví pouze v tom, ţe se nelze podílet na evropské 

integraci v plném rozsahu, ale ţe Dánsko ztrácí pověst člena s vysokým 

profilem v této oblasti. Obranná výjimka kazí nejen image země v oblasti 

zahraniční politiky, ale i v oblasti transatlantické politiky. Tento trend bude 

v budoucnosti stále silnější (viz níţe).  

Dánská zahraniční politika se po konci studené války velmi změnila. 

Kodaň začala rozvíjet tzv. politiku mezinárodního aktivismu (active 

internationalism). Výjimka z Maastrichtské smlouvy nicméně politiku 

zahraničně-politického aktivismu do značné míry komplikuje. Henrik Larsen 

(1999, str. 1) ve své studii „Denmark and the CFSP in the 1990s. Active 

Internationalism and the Edinburgh Decision“ argumentuje: 

„Pokud se dánská zahraniční politika stala obecně aktivnější, dá se 

očekávat, že by se to mělo projevit i v dánské politice vůči EPS/SZBP. 

Vzhledem k tomu, že se koordinace zahraniční politiky v rámci EPS/SZBP stále 

zvyšuje a pokrývá více a více geografických i funkčních oblastí, dalo by se 

očekávat, že se Dánsko pokusí tohoto rámce využít a podílet se na jeho 

tvorbě.“ 

Dánsko se však, řečeno Larsenovými slovy, na vytváření tohoto rámce 

nijak nepodílí. To jasně dokládá, ţe tuto konkrétní výjimku skutečně lze 

povaţovat za velký paradox. Problémy dánská výjimka přináší i na poli boje 
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 Dánská neúčast na práci bojových skupin je o to více paradoxní, že byla vytvořena čistě severská bojová 

skupina složená z Finska, Švédska a Norska (nečlenské země EU). Dánsko stojí mimo. Severská bojová 

skupina bude mít asi 1 500 vojáků a je možné, že se k ní připojí i pobaltské země.  
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proti terorismu. Boj proti terorismu a moţnou dánskou účast v něm nicméně do 

ještě vyšší míry ohroţuje výjimka na poli spolupráce v oblasti vnitřních věcí a 

justice (viz níţe).  

Co se týče institucionálních dopadů obranné výjimky, Dánsko se ani 

nemůţe účastnit práce Evropské obranné agentury, jedné z nejmladších 

agentur EU, jejímţ cílem je posilovat obranné kapacity Unie v rámci Společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky. Kvůli výjimce se totiţ nelze podílet na práci 

Řídícího výboru EOA, ani na aktivitách Agentury. Řídící výbor navíc sestává 

z ministrů obrany členských států. V případě EOA se nicméně nejedná o 

formaci Rady (při neformálních Radách ministrů obrany se Dánsko účastnilo, 

jednání Řídícího výboru však není takovouto formací, coţ znamená, ţe dánský 

ministr obrany ani nedostane povánku). 

Jak těţké bude zbavit se obranné výjimky? Za předpokladu faktické 

veřejné debaty by to nemělo být příliš obtíţné. Dánské obyvatelstvo je velmi 

citlivé na aktivní zahraničně-politický profil. Jiţ v současnosti se objevují 

argumenty spojující nevhodné působení dánských výjimek na předsednictví 

země v roce 2012. Nebezpečné pro případné referendum by mohlo být smíšení 

různých debat, coţ nicméně souvisí téměř s jistotou. Vše záleţí na způsobu, 

jakým budou referendum a předreferendová diskuse naplánovány. Politicky by 

mělo být zřejmé, ţe obranná výjimka je „politická katastrofa“. 

 

 

Výjimka z justice a vnitřních věcí 

 

I s výjimkou týkající se spolupráce v oblasti vnitřních věcí a justice to není 

jednoduché. Dánsko se totiţ neúčastní pouze části aktivit v této oblasti, o 

kterých se rozhoduje komunitárním způsobem. Tzn. Dánsko se neúčastní 

spolupráce v oblastech, které Amsterodamská smlouva přesunula z třetího 

pilíře do pilíře prvního, a o kterých se rozhoduje na základě nadnárodního 

principu. Výjimka tedy nebyla aktivní od doby přijetí Maastrichtské smlouvy.  

Maastrichtská smlouva zavedla v hlavě VI spolupráci v oblasti justice a 

vnitřních věcí. Amsterodamská smlouva pak přesunula řadu oblastí, které dříve 
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spadaly pod hlavu VI (třetí pilíř) do nové hlavy IV Smlouvy o zaloţení 

Evropského společenství (vízová, azylová, imigrační a jiné politiky vztahující se 

k volnému pohybu osob). Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech i 

nadále patří pod hlavu VI Smlouvy o Evropské unii. V Maastrichtské smlouvě 

jsou všechny oblasti spadající do justice a vnitřních věcí umístěny do třetího 

pilíře s tím, ţe je zde zmíněna moţnost přesunu některých oblastí do pilíře 

prvního. A právě toto bylo pro Dánsko těţko akceptovatelné. Dánská výjimka 

tak začala skutečně platit aţ přijetím Amsterodamské smlouvy, která přesunula 

cizineckou (imigrační a azylovou) politiku a občanské právo do prvního pilíře.  

Dánsko se tedy neúčastní spolupráce v cizinecké politice a občanském 

právu a nemůţe v těchto oblastech hlasovat. Nemusí se podřizovat pravidlům 

pro tuto oblast a není ani vázáno relevantními rozsudky ESD. Dánsko rovněţ 

nefinancuje výdaje na tyto oblasti – kromě administrativních poplatků, které jsou 

určeny institucím. (Ministerstvo zahraničních věcí Dánského království, 2001)   

V oblasti občanského práva to Dánsku přináší řadu praktických problémů. 

Spolupráce v oblasti vnitřních věcí a justice klade důraz na spolupráci právních 

systémů, aby se zajistilo, ţe právní rozhodnutí učiněná v jednom státě jsou 

uznána a implementována v jiném členském státě. Tyto principy jsou právě 

v občanských řízeních velmi důleţité – např. při rozvodech, svěření dítěte do 

péče, placení výţivného, ale také v oblastech bankrotu či nezaplacených 

pohledávek v případě, ţe jednotlivec ţije v jiném členském státě.  

Právní základ pro začlenění schengenského acquis je provázen 

rozdělením tohoto acquis mezi první pilíř Smlouvy zakládající Evropská 

společenství (zařazené pod novou hlavu IV – vízová, azylová, imigrační a jiné 

politiky vztahující se k volnému pohybu osob) a třetí pilíř Smlouvy (zařazené 

pod hlavu VI – ustanovení o policejní a soudní spolupráci v trestních věcech).  

Po podpisu Amsterodamské smlouvy bylo nutné vyjednat si ve zvláštním 

protokolu specifický reţim pro Schengen. Dánsko je sice signatářem 

Schengenské úmluvy, ponechalo si však moţnost volby, zda bude či nebude 

realizovat jakékoli nové rozhodnutí přijaté na základě acquis. Dánsko tedy má 

možnost účastnit se ustanovení schengenské spolupráce, pouze pokud uzná za 

vhodné. Oznámit to musí do šesti měsíců po přijetí rozhodnutí. Dánsko se tak 
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v rámci prvního pilíře účastní pouze vízové politiky. Podle Virginie Guiraudon 

dánský specifický přístup znamená  

„právní noční můru, protože každé nové rozhodnutí vyžaduje podepsání 

separátní smlouvy Dánsko – EU“. (Cowles a Dinan, 2004, str. 169)  

Pokud se totiţ Dánsko k rozhodnutí nepřipojí, musí záleţitost projednat 

s ostatními signatáři Schengenské úmluvy. 

Lisabonská smlouva má pochopitelně dopad i na dánské výjimky, nejvíce 

komplikující efekt má právě na výjimku na poli justice a vnitřních věcí, protoţe 

výrazně posiluje oblast justice a vnitřních záleţitostí. V budoucnosti budou 

všechna rozhodnutí o této oblasti probíhat nadnárodním způsobem, a to včetně 

oblasti policejní spolupráce a spolupráce v oblasti trestního práva. Pokud si 

tedy Dánsko tuto výjimku ponechá, bude to fakticky znamenat, ţe Dánsko bude 

stát zcela mimo tuto oblast spolupráce. V textu Lisabonské smlouvy je Dánsku 

přislíbena moţnost, ţe v případě odbourání této výjimky je moţné dánskou 

stiuaci změnit z opt-out modelu na opt-in model (jakýsi model à-la-carte), tedy 

podobný tomu v současnosti aplikované na schengenskou spolupráci.  

Kontext výjimek téměř dvacet let po jejich přijetí je diametrálně odlišný a 

přináší řadu netušených implikací. Spolupráce v oblasti vnitřních věcí a justice 

je velmi dynamickou oblastí evropské spolupráce. Od konce studené války a 

především po teroristických útocích na USA v roce 2001 se dá jednoznačně 

označit za prioritní oblast EU. Komise vydává nepřeberné mnoţství 

legislativních návrhů a Rada se k otázkám justice a vnitřních věcí schází 

skutečně často (přibliţně čtyři schůzky za předsednictví). (Cowles a Dinan, 

2004) Podle Anne Mette Vestergaard z Dánského institutu mezinárodních studií 

bude tato konkrétní výjimka stále více znát právě z toho důvodu, ţe se 

spolupráce v boji proti terorismu stane jednou z nejdůleţitějších aktivit Evropské 

unie.122 

Výjimka z nadnárodní spolupráce v oblasti vnitřních věcí a justice také 

(společně s obrannou výjimkou) jasně ilustruje její komplikující charakter pro 

Dánsko. Vţdy, kdyţ dojde na evropské rovině k dalšímu posunu, začne se mezi 

                                                 
122

 interview s Anne Mette Vestergaard, Dánský institut mezinárodních studií, Kodaň 21.10. 2004 
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dánskými politiky rozvíjet diskuse, čeho se Dánsko na základě výjimky účastnit 

můţe a čeho jiţ nikoli.123 

Stejně jako obrannou výjimku vnímá autorka i výjimku v justici a vnitřních 

věcech jako velký paradox. To, co je faktickým obsahem spolupráce v oblasti 

justice a vnitřních věcí, je v dánském zájmu. Podle Marlene Wind se dánští 

politici stydí, ţe Dánsko musí mít zrovna v této oblasti takto vyhraněný a 

komplikující přístup.124 V případě této výjimky se tedy nejedná primárně o 

obsah této oblasti spolupráce, ale spíše o způsob rozhodování, resp. o rozlišení 

mezivládního, či nadnárodního způsobu rozhodování.  

Výjimka v oblasti justice a vnitřních věcí zašla daleko a znatelně 

komplikuje postavení Dánska v EU. Stejně jako v případě obranné výjimky 

Dánsko v roce 1992 nepředpokládalo, ţe by výjimka mohla mít takto 

problematický charakter. Další a mnohem znatelnější rozměr, získává výjimka 

v souvislosti s Lisabonskou smlouvou. I z toho důvodu řada politiků váţně 

uvaţuje o svolání dalšího referenda – nejpravděpodobnějšími „adepty“ jsou 

výjimky na poli justice a vnitra a obranné politiky. 

 

 

Výjimka z evropského občanství 

 

Dříve neţ začneme analýzu dánského postoje k evropskému občanství, je 

třeba si vyjasnit, zda Dánsko v podstatě nemá pouze tři výjimky (bez 

evropského občanství). Tato čtvrtá výjimka totiţ bývá často povaţována za 

irelevantní a v mnoha studiích zabývajících se výjimkami, je zcela opominuta. 

Podle Marlene Wind z Institutu politologie Kodaňské univerzity politické chápání 

ve Folketingu také zahrnuje pouze tři výjimky.125 

Zmínku o evropském občanství jako irelevantní výjimce je nicméně třeba 

blíţe specifikovat – neznamená totiţ, ţe evropské občanství či jeho obsah je 

irelevantní. Dánsko totiţ rozhodně nemá výjimku v tom, co je substancí 

evropského občanství. Dánské výjimce je spíše třeba rozumět jako okrajovému 
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 interview s Karin Axelsson, Nordjyske Medier (Severojutská média), Kodaň 26.10. 2004. 
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 interview s Marlene Wind, Institut politologie Kodaňské univerzity, Kodaň 27.10. 2004. 
125

 ibid. 
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chápání evropského občanství. Dánové se obávají, ţe evropské občanství 

nahradí či můţe nahradit občanství národní. Dánsko nechtělo, aby se EU 

vyvinula v těleso s občanstvím. Evropské občanství s sebou sice primárně nese 

několik jasných praktických výhod, zároveň ale bezesporu má i abstraktnější 

rozměr podílející se na identitě daného celku. Z výše uvedených důvodů (obsah 

pojmu evropského občanství, samotná problematika zavedení pojmu občanství 

– viz níţe – ad.) povaţujeme za vhodné věnovat i této výjimce dostatečný 

prostor. Citujme znovu Weilera: 

„Pro některé je evropské občanství ikonou značící naději přesahující Stát 

a národní společnost. Pro jiné to není nic víc než symbol zániku klasického 

evropského národního státu v byrokratickém, globalizovaném trhu. Pro další je 

to ikona vychytralosti, machiavelistické schéma zachování sebe sama /…/.“ 

(Weiler, 1998; str. 37)  

Evropské občanství tedy rozhodně má svůj symbolický rozměr a 

v souvislosti s teritoriálním zaměřením této práce by neměl být tento rozměr 

v diskursu Dánska opominut. Debata o evropském občanství – ať uţ v Dánsku 

nebo na úrovni celé EU – odkryla mnohé slabiny samotného integračního 

procesu. Opět citujme poměrně vyhraněného Josepha Weilera:  

„/…/ pro některé je evropské občanství jedním z nejméně úspěšných 

aspektů Maastrichtu, triviální, prázdný, a tedy irelevantní. Pro ty, kteří mu věří, 

se jedná o zbožné přání a ti, co mu nevěří, trpí paranoidní bludnou představou. 

/…/ Pro jiné představuje evropské občanství důležitý symbol s dalekosáhlým 

potenciálem i nebezpečím“. (Weiler; 1998; str. 2 – 3)  

Weiler je velmi kritický k zavedení evropského občanství do smluvního 

rámce EU, jenţ podle něj můţe dokonce podrýt politickou legitimitu Unie. 

(Weiler; 1998)  

Občanství Evropské unie zavádí Maastrichtská smlouva. Jiţ během 

negociací o této Smlouvě se ukázalo, ţe jednotlivé členské státy si pojem 

unijního občanství představují rozdílně. Články ve Smlouvě týkající se 

občanství jsou tedy velmi kompromisními formulacemi (článek 8 – dnes 17 a 
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článek 8a – dnes článek 18). Občanství Unie nabízí v praxi čtyři zvláštní 

práva126:  

 svobodu pohybu a usazení se kdekoli v Unii 

 právo volit a být volen do obecní samosprávy a do Evropského 

parlamentu v místě bydliště 

 diplomatickou a konzulární ochranu poskytovanou orgány jakéhokoli 

členského státu Unie, v případě, ţe členský stát příslušníka Unie není v třetí 

zemi konzulárně nebo diplomaticky zastoupen 

 právo petiční a právo obracet se na Evropského ombudsmana 

Dánsko ve skutečnosti patřilo mezi země, které prosazovaly značnou část 

obsahu občanství EU. Např. ještě před přijetím Maastrichtské smlouvy zavedlo, 

ţe všichni cizinci (tedy i ti z nečlenských zemí ES!), kteří v Dánsku ţijí déle neţ 

tři roky, smí hlasovat v komunálních volbách. Právě umoţnění hlasování 

v komunálních volbách občanům z jiných členských států byl jeden z dánských 

návrhů na maastrichtské Mezivládní konferenci. (DUPI, 2000) Termín „unijního 

občanství“ tedy pro Dány moţná zněl příliš vznešeně či nebezpečně, nicméně 

to, o co ve skutečnosti šlo, byla právě např. moţnost hlasovat či kandidovat 

v komunálních volbách či volbách do EP v jiných členských zemí a v moţnosti 

poţádat o pomoc ambasádu jiného členského státu v třetí zemi.   

Po podpisu Maastrichtské smlouvy se nicméně debata v Dánsku 

soustředila na vnímání unijního občanství jako nadnárodního občanství, které 

nahradí občanství národní či lépe řečeno, ţe postupem času můţe dojít ke 

stírání rozdílu mezi národním a evropským občanstvím a občané jiných 

členských států by se tak mohli stát dánskými občany. (Svenningsen a 

Andreasen, 2002) 

Zároveň došlo k pro Dánsko typickému symbolickému vnímání různých 

evropských pokusů v oblasti identity – Dánové jsou hrdí na to, ţe jsou Dánové a 

nechtějí, aby byli vnímáni jako Evropané, dokonce ani nemusí mít pocit, ţe 

„potřebují“ doplňkové evropské občanství. Problém byl v samotném 

symbolickém vnímání pojmu občanství. Občanství je chápáno v úzkém spojení 

s Dánskem a pouze Dánskem a zavedení jakéhokoli jiného občanství znamená 
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hrozbu nejen pro dánský stát, ale i pro dánský národ. (Hansen a Wæver, 2002, 

str. 73)  

Unijní občanství bylo těţko stravitelné i v jiných členských státech, proto 

bylo při interpretaci Maastrichtské smlouvy upřesněno, ţe evropské občanství je 

pouze doplňkem k občanství národnímu a nijak ho nenahrazuje. Toto pak bylo 

vepsáno přímo do Amsterodamské smlouvy. Díky tomuto upřesnění se dá 

dánská výjimka povaţovat za irelevantní a nemá ţádné praktické následky (na 

rozdíl od dalších tří výjimek). Fakt, ţe je v Amsterdamské smlouvě přímo 

zahrnuto vysvětlení, ţe občanství Unie národní občanství nenahrazuje, není o 

této výjimce jiţ ani zmínka ve zvláštním protokolu k této smlouvě o postavení 

Dánska. 

Další z argumentů, který hovoří o této konkrétní výjimce jako o „spící 

výjimce“ je ten, ţe ani ostatní členské státy neměly zájem na rozšíření termínu 

evropského občanství. Např. Smlouva z Nice termín nijak nedoplňuje, 

Amsterodamská smlouva, jak bylo uvedeno výše, pouze zdůraznila doplňující 

charakter evropského občanství k občanství národnímu. Lisabonská smlouva 

se opět soustředila spíše na upřesnění obsahu evropského občanství a opět 

zdůraznila jeho doplňkový charakter k občanství národnímu.127 Přestoţe 

výjimka z evropského občanství na Dánsko ve skutečnosti ţádný praktický 

dopad nemá, ani nijak nekomplikuje jeho pozici v EU, formálně tuto výjimku 

není moţné odbourat jiným způsobem, neţ posvěcením takového rozhodnutí 

v referendu. 

 

Další osud výjimek 

 

Dánské království se v současnosti neúčastní čtyř oblastí evropské 

spolupráce: země nevstoupila do třetí fáze Evropské měnové unie (tedy neplatí 

eurem), neúčastní se vojenské části SZBP, neplatí pro ni ustanovení v rámci 

nadnárodního rozhodování v oblasti justice a vnitřních věcí128 a zřekla se 
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 Lisabonská smlouva mírně rozšiřuje občanská práva zavedením Evropské občanské iniciativy a 

posiluje tak prvky přímé participativní demokracie. Viz blíže kapitola „Úvod do problematiky veřejného 

mínění“. 
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 Lisabonská smlouva převádí všechny oblasti justice a vnitřních věcí pod nadnárodní způsob 

rozhodování. 
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evropského občanství. Výjimky si Dánsko vydobylo po zamítavém referendu o 

Maastrichtské smlouvě. Před patnácti lety ovšem nebylo zcela jasné, jakým 

směrem se bude ubírat spolupráce v oblasti justice a vnitra či SZBP, nebylo 

zřejmé, ţe se bude jednat o tradičně prioritní dánské oblasti (peace-keepingové 

mise, boj proti terorismu apod.). Podle názorů mnoha expertů i politiků tak jsou 

dnes minimálně dvě výjimky (justice a vnitro a SZBP) v podstatě paradoxní a 

dánskému profilu v EU jednoznačně škodí a nutně se promítají do dánského 

profilu v EU.129 Nelze se jich ovšem zbavit jiným způsobem neţ opětovným 

schválením v referendu.  

Za nejvíce komplikující povaţuji dvě ze čtyř výjimek – obrannou spolupráci 

a spolupráci v oblasti vnitřních věcí a justice. Obě tyto výjimky budou 

v budoucnosti do větší míry komplikovat jeho postavení v Evropské unii, i 

v současnosti kaţdopádně Dánku přinášejí poměrně závaţné problémy. Jak 

ukázaly předešlé pasáţe analyzující dopad jednotlivých výjimek, svět se od 

roku 1992 změnil, dánské výjimky ovšem nikoliv. Očekávám, ţe právě tyto dvě 

výjimky by měly v případném referendu či referendech „přijít na řadu“ jako první. 

V minulosti se vláda pokusila referendem odbourat pouzejedinou výjimku, a to 

tu z EMU. Pokus nevyšel. Vzhledem k současným závaţným problémům 

eurozóny tato výjimka zřejmě nebude prioritní, navíc její dopady, byť existují, 

nejsou v porovnání se SZBP a JVV tak závaţné. 

Pokud by v budoucnu došlo k odbourání dánských výjimek, musí k tomu 

dojít za dvou okolností: 

   k odbourání výjimek (či jedné výjimky) musí být svoláno referendum, 

ve kterém toto musí schválit voliči 

   Dánsko můţe kdykoli informovat ostatní členské státy o tom, ţe uţ 

nechce mít výjimky uvedené v Edinburském kompromisu či v protokolu č. 5 o 

postavení Dánska. (Ministerstvo zahraničních věcí Dánského království, 2001, 

str. 285)  

Není ještě rozhodnuto o scénáři hlasování o výjimkách (očekávám totiţ, ţe 

v horizontu maximálně tří let bude nutné otázku výjimek otevřít a pokusit se ji 

                                                 
129

 V průběhu vyjednávání Dánsko např. nemůže použít některé argumenty a může se přihodit, že 

z negociací vyjde s menším úspěchem, než jakého by bylo možné dosáhnout za jiných okolností. Toto je i 

oficiální linie Ministerstva zahraničních věcí. 
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vyřešit – odbouráním, nebo alespoň úpravou). Velmi důleţité budou pro další 

osud výjimek parlamentní volby, jeţ se uskuteční nejpozději v listopadu 2011. 

Opoziční sociální demokracie se totiţ jasně vyjádřila, ţe pokud bude ve vládě, 

pokusí se výjimek co nejdříve zbavit svoláním referenda – motivací je dánské 

předsednictví v Radě EU v roce 2012. (Politiken, 15.6. 2011) Vzhledem 

k časové tísni je však nereálné, aby se referendum do počátku příštího roku 

stihlo. Je ovšem zřejmé, ţe komplikující charakter výjimky pro příští 

předsednictví rozhodně mít budou – to se prokázalo jiţ v předešlém 

předsednictví, nyní bude situace ještě komplikovanější, protoţe agendě bude 

dominovat především oblast justice a vnitřních věcí (příhraniční kriminalita a 

podobná témata). Priority dánského předsednictví ještě nebyly oficiálně 

zveřejněny, vláda to plánuje učinit aţ v prosinci 2011, těsně před počátkem 

předsednictví. Kvůli výjimkám ovšem bezpochyby prostor pro zvolení vlastní 

agendy bude velmi omezený. 

Pokud by tedy mělo dojít k nějaké změně v dánských výjimkách, existují tři 

základní scénáře: 

 odbourání všech výjimek najednou (tzv. „big bang referendum“) 

 odbourání jednotlivých výjimek 

 změna (modernizace) jedné či více výjimek 

Scénář tzv. bing bang referenda by byl poměrně riskantní, a to především 

z toho důvodu, ţe podle průzkumů veřejného mínění mají Dánové rozličný 

postoj k jednotlivým výjimkám – jední mohou být pro odbourání obranné 

výjimky, ale budou bojovat za zachování dánské koruny, apod. Následující 

grafy přináší výsledky průzkumu veřejného mínění Epinion z roku 2011. 

V případě big bang referenda by kampaň pravděpodobně měla zastrašující 

charakter (důraz na prokazatelně komplikované postavení Dánska v EU) na 

úkor faktické a hluboké debaty o kaţdé jednotlivé výjimce.  

Výjimky z evropské spolupráce implikují, ţe daná země chce, aby vývoj 

evropské spolupráce směřoval odlišným směrem, neţ jak si ho představuje 

většina ostatních států. Jak upozorňuje zpráva DIIS (2008), výjimky jsou ovšem 

i v rozporu se základním principem EU týkajícím se závazné spolupráce se 

společnými pravidly pro všechny členské státy. Vzhledem k tomu, ţe výjimky 
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má země v oblastech, jeţ obsahují určité sdílení rizik a povinností, dánský vztah 

k EU je ovlivněný situacemi, kdy tyto výjimky mají dopad na mezinárodní 

solidaritu (např. kdyţ OSN poţádá EU o poskytnutí vojenské podpory v krizové 

oblasti). Výjimky tedy mají potenciální dopad i na ostatní členské státy a mohou 

poškodit profil nejen Dánska jako člena, ale i celé Unie.  

V druhém připouštěném případě (tedy hlasování o kaţdé výjimce zvlášť) 

je více neţ pravděpodobné, ţe nejdříve by byly vyzkoušeny právě výjimky na 

poli SZBP a justice a vnitřních věcí. Tyto dvě výjimky totiţ pro Dánsko 

představují největší problémy. Fakt, ţe se Dánsko nemůţe účastnit evropské 

spolupráce v plném rozsahu, se musí logicky do nějaké míry promítnout i do 

způsobu, jakým je země vnímaná ze strany ostatních členských států.  

Poslední jmenovaný scénář, tedy moţnost redefinice jedné či více 

výjimek, platí prakticky pouze pro výjimky na poli justice a vnitřních věcí a 

obrany. Co se týče výjimky z účasti na třetí fázi EMU, nelze nic předefinovávat 

– země buď přijme společnou měnu, či nikoli. Těţko si lze i představit jakoukoli 

alternativu k výjimce na poli evropského občanství – dnes jiţ v praxi irelevantní 

výjimce. Přesto, k formálnímu odbourání výjimky můţe dojít, aţ kdyţ toto voliči 

schválí v referendu – jakkoli absurdní se pak takové referendum můţe zdát. 

Z důvodu absurdity výjimky na poli evropského občanství nelze předpokládat, 

ţe se k ní uskuteční samostatné referendum – tato výjimka bude zcela jistě 

„vyzvána“ společně s jinou výjimkou, či jiným referendem, popř. společně 

s parlamentními či jinými volbami.  

Pojďme se nicméně ještě zastavit u moţných scénářů redefinice obranné 

výjimky či výjimky na poli justice a vnitřních věcí: jak načrtává Bílá kniha 

Dánsko a Evropa (Ministerstvo zahraničních věcí Dánska, 2001), jako teoretický 

případ moţných změn si lze představit, ţe se Dánsko bude chtít účastnit 

spolupráce v občanskoprávních záleţitostech, ale ponechá si výjimku z azylové 

a přistěhovalecké politiky. Lze si také představit, ţe by Dánsko např. souhlasilo 

s jistým typem vojenských operací, ale vyloučilo by jiné typy. V případě výjimky 

na poli vnitřních věcí a justice by např. Dánsko mohlo zvolit model podobný 

tomu, který mají Británie a Irsko v azylových otázkách.  
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Graf č. 3: Veřejné mínění o výjimkách podle Epinion (2011) 

Výjimka na poli SZBP 

Pro odbourání

(48 %)

proti odbourání

(34 %)

nerozhodnuti

(18 %)

 

Výjimka ze společné měny 

Pro odbourání

(42 %)

pro odbourání

(47 %)

nerozhodnuti

(11 %)

 

Výjimka na poli justice a vnitřních věcí 

pro odbourání

(44 %)

proti odbourání

(32 %)

nerozhodnuti

(24 %)

 

Výjimka z evropského občanství  

pro odbourání

(32 %)

proti odbourání

(43 %)

nerozhodnuti

(24 %)

 

Zdroj: Politiken, 18.5. 2011, ke stažení na 

http://politiken.dk/debat/analyse/ECE1284916/eu-forbehold-skal-deles-op/ (27.5. 2011) 

http://politiken.dk/debat/analyse/ECE1284916/eu-forbehold-skal-deles-op/
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I ke změně jednotlivých výjimek by muselo být svoláno referendum. 

Zároveň by s novým dánským řešením musely souhlasit ostatní členské státy. 

Podle protokolu o postavení Dánska je moţné se „vzdát všech nebo části 

výjimek“. Protokol nicméně nenaznačuje nic o moţné změně výjimek. Protokol 

má stejný právní status jako Amsterodamská smlouva, změna protokolu by tedy 

znamenala i změnu celé smlouvy. To by znamenalo nutnost schválení všemi 

členskými státy a eventuálně i jejich parlamenty. (ibid, str. 289)  

Dá se očekávat, ţe vyjednávání o případné modernizaci výjimek by mohla 

být obtíţná. Většina států totiţ není nakloněna Evropě á-la-carte. Tuto 

argumentaci volí i proevropští politici, kteří dále dodávají, ţe způsob, jakým si 

Dánsko vyjednalo svou pozici, je neloajální vůči novým členským státům, které 

si nemohly diktovat podmínky. Navíc, Dánsko v podstatě můţe být spokojené, 

ţe si zvládlo vyjednat výjimky v době, kdy to ještě bylo moţné. Např. nové 

členské státy EU, vezmeme-li stranou přechodná období, neměly šanci 

vyjednat si výjimku stálého charakteru v oblasti, která by jim eventuálně mohla 

být proti kůţi. Stejně tak si lze jen těţko představit moţnost, ţe by si některou 

výjimku v průběhu přístupových negociací vyjednalo např. Turecko.  

Pro podobu budoucího dánského referenda o výjimkách existuje několik 

moţných kombinačních scénářů, jak jsem uvedla výše. Těchto scénářů se 

původně v souvislosti s referendem o evropské ústavní smlouvě nabízelo ještě 

více. Někteří politici totiţ koketovali s myšlenkou, ţe by voliči zároveň 

s evropskou ústavní smlouvou mohli hlasovat i o (všech) dánských výjimkách. 

2. listopadu 2004 nicméně většina stran zastoupených v Parlamentu dospěla ke 

kompromisnímu řešení, ţe tento scénář pouţit nebude. Tato dohoda se 

označuje za druhý „národní kompromis“130 – liberálně-konzervativní vláda se 

dohodla s opozičními Sociálními demokraty, Sociálními liberály a Socialistickou 

lidovou stranou131 na podpoře evropské ústavní smlouvy. Dokument se nazývá 

„Dánsko v rozšířené Evropské unii“, coţ evokuje název dokumentu „Dánsko 

                                                 
130

 Jako národní kompromis po prohraném referendu o Maastrichtské smlouvě v roce 1992. Strany se byly 

schopny domluvit na kompromisním řešení situace.  
131

 Socialistická lidová strana je klíčovou stranou, co se evropských otázek týče. Ačkoli se v listopadu 

2004 její představitelé v rámci „národního kompromisu“ dohodli na podpoře ústavní smlouvy, bylo nutné 

počkat na výsledek interního stranického referenda, které se konalo až v prosinci 2004. Pokud by voliči 

strany podporu ústavní smlouvě nevyjádřili, domluva napříč politickým spektrem by byla mrtvá. Těsně 

před Vánoci zveřejněné výsledky vnitrostranického referenda nicméně potvrdili podporu evropské 

ústavní smlouvě.  
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v Evropě“ z roku 1992. Tímto dokumentem strany proklamují proaktivnější 

dánskou evropskou politiku.  

 V současné době existují pro dánské výjimky a jejich moţné odbourání tři 

základní scénáře:  

1. referenda o kaţdé výjimce zvlášť, tedy čtyři, popř. tři132 různá 

referenda 

2. referendum o všech výjimkách najednou. Tato varianta má i řadu 

podvariant – lidové hlasování o výjimkách by mohlo zahrnovat právě i zmíněnou 

moţnost jejich modernizace či změny, popř. by toto referendum šlo uchopit 

formou „multiple choice“.  

3. referenda po skupinách, např. ve dvou aţ třech vlnách 

Existují argumenty pro i proti jednotlivým variantám. Pokud by byla 

zvolena první varianta, tedy aţ čtyři různá referenda, mohl by se proces 

odbourání výjimek protáhnout na několik let. Proti druhé variantě na druhou 

stranu hovoří fakt, ţe k faktičtější debatě by přispělo, kdyby se kaţdá výjimka 

mohla věcně diskutovat zvlášť, lidově řečeno „házet výjimky do jednoho pytle“ 

by se mohlo vymknout kontrole a voliči by spíše mohli inklinovat k tomu, ţe se 

budou vyjadřovat k EU obecně, nikoli ke specifickému konkrétnímu problému. 

Třetí scénář kombinuje argumenty pro i proti oběma předešlým: nebezpečí 

směšování debat (i kdyţ do menší míry) a časově delší prodlevau. Případné 

„Ne“ jedné z výjimek můţe odsunout diskuse o dalších výjimek na později. 

Pokud bychom se chtěli posunout do konkrétnější časové roviny – kdy lze 

očekávat referenda o výjimkách? V době kampaně o evropské ústavní smlouvě 

se ve vysokých politických kruzích velmi aktivně diskutovalo o scénářích 

odbourání výjimek. Počítalo se s tím, ţe pokud ústavní smlouva v referendu 

projde, otázka svolání referenda o výjimkách bude otázkou času, velmi aktivně 

se o tuto politickou linii zaslouţil tehdejší premiér Anders Fogh Rasmussen. 

Vzhledem k situaci, jeţ nastala po zastavení projektu ústavní smlouvy, se 

odsunula i otázka výjimek – bylo nutné vyřešení situace, ve které se EU po 

ústavním experimentu ocitla. Přestoţe vláda původně přislíbila referendum o 

                                                 
132

 Dá se předpokládat, že referendum o evropském občanství se v případě tohoto modelu zřejmě spojí 

s jinou výjimkou. 
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výjimkách před parlamentními volbami v roce 2011 (EU-CONSENT, 2009, DIIS, 

2007), nebylo moţné zahájit takto zásadní evropskou debatu v Dánsku za 

daných mezinárodních souvislostí. Dánští političtí představitelé byli rovněţ 

poněkud nervózní z druhého irského referenda o Lisabonské smlouvě – pokud 

by Irové odmítli smlouvu ratifikovat, mělo by to zásadní dopad na moţnost 

odbourání dánských výjimek.  

K určité konsolidaci po schválení Lisabonské smlouvy došlo, i z toho 

důvodu očekávám, ţe v krátkodobém horizontu maximálně tří let se dánští 

politici výjimkám postaví čelem. Vzhledem k jejich komplikujícímu charakteru se 

nicméně dá předpokládat, ţe se politici pokusí alespoň o jejich modernizaci, 

která by sníţila jejich negativní politické důsledky. Fakt, s jakou opatrností 

dánští politici nicméně v průběhu posledních dvou dekád přistupovali k úvahám 

o nových referendech, však svědčí o velmi citlivém charakteru této debaty. 

 V roce 2012 bude Dánsko znovu předsedat Radě. Výjimky tentokrát, 

zůstanou-li v současné podobě, pravděpodobně mnohem výrazněji ovlivní 

úspěšnost a vůbec diplomatické moţnosti dánského předsednictví. Navzdory 

tomu, ţe předsednictví v roce 2002 bylo obrovským diplomatickým úspěchem. 

Nevylučuje se ani, ţe výjimky ovlivní umísťování vysokých dánských 

představitelů na atraktivní místa v evropské státní správě. (DIIS, 2008) 

 

 

Politický systém a politické strany 

 

Na první pohled se můţe výběr politického systému jako samostatného 

specifika dánského euroskepticismu jevit jako zaráţející. Kaţdý stát má přece 

svůj politický systém a své politické strany. Upřesněme tedy, ţe ve zkoumaném 

případě je výběr tohoto specifika ospravedlnitelný, neboť dánský politický 

systém a systém politických stran vykazuje určité unikátní rysy, jeţ – dle mého 

názoru – hrají velmi důleţitou roli pro podobu dánského euroskepticismu.  

Dánsko je konstituční monarchií, hlavou státu je od roku 1972 Margareta II. 

Role monarchy je ryze ceremoniální. Základem politického a ústavního systému 

je ústava přijatá v roce 1849. V roce 1953 proběhla ústavní reforma, která 
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zavedla jednokomorový parlament, explicitní negativní parlamentarismus (vote-

of-no-confidence), ombudsmana133 a umoţnila ţenské nástupnictví na trůn. 

Explicitní negativní parlamentarismus implikuje, ţe Folketing můţe na základě 

hlasování kdykoli poţadovat rezignaci vlády, panovník pak jmenuje vládu novou, 

nebo se konají nové volby. Stejně tak můţe premiér kdykoli Folketing rozpustit a 

svolat nové volby, coţ se stalo i při posledních parlamentních volbách v roce 

2007.  

Nejdůleţitějšími politickými orgány jsou vláda a parlament. Parlament 

(Folketinget) má jednu komoru se 175 + 2 + 2 členy (Faerské ostrovy a 

Grónsko mají po dvou poslancích134). Původně měl parlament i druhou komoru, 

tzv. Landsting, do kterého se volilo nepřímo. V rámci jediné ústavní změny, 

kterou Dánsko prodělalo v roce 1953, však byla původní horní komora 

parlamentu zrušena. To přispělo k dalšímu posílení kompromisního charakteru 

dánského politického systému. 

Vláda a parlament spolupracují při přípravě zákonů. Zákon můţe 

navrhnout jakýkoli poslanec, v praxi se tak ovšem děje od členů vlády. Návrhy 

zákonů jsou ve Folketingu projednávány ve třech čteních. Významnou roli má 

jiţ od prvního čtení jeden z 25 parlamentních výborů. Folketing má větší 

moţnosti ovlivnit legislativu navrţenou členem vlády neţ ve většině ostatních 

parlamentních systémů. 

Parlamentní volby se konají nejméně jednou za čtyři roky, premiér má 

nicméně právo rozpustit parlament a tím vyvolat volby. Poslední se předčasně 

uskutečnily v listopadu 2007. Rok 2011 tedy bude volebním rokem – nejpozději 

se volby musí konat 13. listopadu. V parlamentu jsou zastoupeny strany, které 

ve volbách získaly více neţ 2 % voličské podpory. Volební účast bývá tradičně 

velmi vysoká.  

Univerzální volební právo mají občané od osmnácti let, hlasuje se na 

základě systému poměrného zastoupení (s vyuţitím upraveného systému 

Saint-Lague, jenţ mírně zvýhodňuje menší strany). 135 křesel je alokováno na 

                                                 
133

 Ombudsman je jmenován Folketingem, ale funguje mimo něj.  
134

 Na Faerských ostrovech a v Grónsku se volební kampaně týkají především otázky nezávislosti na 

Dánsku. Volební i stranické systémy se v obou oblastech liší od pevninského Dánska.  
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základě příslušného obvodu, zbývající křesla jsou rozdělena na národní úrovni 

a alokována do obvodů ve vztahu k národnímu podílu hlasů. 

Hlavou vlády je její předseda – premiérem je od roku 2009 Lars Løkke 

Rasmussen, předseda liberální strany Venstre, jenţ nahradil dlouholetého 

předsedu vlády Anderse Fogha nosícího stejné příjmení. Nynější vládu tvoří jiţ 

třetí volební odbobí koalice Venstre a Konzervativní lidové strany za podpory 

Dánské lidové strany. Většina vlád od druhé světové války byla menšinových, 

typickou je situace, kdy vládní koalici podporuje další strana či strany přímo ve 

vládě nezastoupené. Dánsko se proto vyznačuje vysokou měrou 

mezistranických kompromisů. Od roku 1909 ţádná politická strana 

nedisponovala parlamentní většinou. I proto je Dánsko označováno za 

konsensuální demokracii – minoritní vlády vyţadují časté dosahování 

kompromisů mezi politickými stranami. V rozhodovacím procesu se objevují 

prvky přímé demokracie, to ale neznamená, ţe se tak děje na úkor 

zastupitelského charakteru dánské demokracie. Kompromisní charakter 

politického systému lze ilustrovat i na příkladu podrobněji rozebraného 

Národního kompromisu uzavřeného po negativním výsledku referenda o 

Maastrichtské smlouvě, ale např. i na často opěvovaném principu tzv. flexicurity 

(tedy vysoké flexibility a nízké regulace pracovního trhu spojené s jistotami pro 

občany v podobě velkého důrazu na rekvalifikaci a pomoc v nezaměstnanosti), 

jenţ začal fungovat od 80. a 90. let 20. století díky významné sérii kompromisů 

pravicových i levicových vlád.  

Hlavními politickými stranami jsou Liberálové (Venstre, V, 46 křesel), 

Sociální demokraté (Socialdemokraterne, S, 45 křesel), Dánská lidová strana 

(Dansk Folkeparti, DF, 25 křesel), Konzervativní lidová strana (Konservative, 

KF, 18 křesel), Sociálně-liberální strana (Radikale Venstre, R, 9 křesel), 

Socialistická lidová strana (Socialistisk Folkeparti, SF, 23 křesel), Strana 

jednoty (Enhedslisten, E, 4 křesla), Liberální aliance (Liberal Alliance, LA, 3 

křesla).  

Od začátku 20. století tvořila jádro dánského (skandinávského) systému 

čtveřice „klasických“ politických stran: sociální demokracie, konzervativců, 
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agrární strany (liberálů) a komunistů.135 Tento čtyřstranický formát se udrţel aţ 

do 50. let 20. století. Od 60. let se na politické scéně začala objevovat levicová 

Socialistická lidová strana. Další zlom přišel v roce 1973 – po tzv. třeskových 

volbách136, kdy došlo k významné fragmentaci politických stran. Objevily se 

další klíčové strany – Strana pokroku, Křesťanská lidová strana a Strana středu. 

Další menší strany vzniknuvší před zmíněnými volbami pro potřeby této práce 

nepovaţuji za důleţité. V 80. letech se pak menší levicové strany spojily a 

zaloţily nové politické uskupení – Stranu jednoty. A tato strana jiţ pro dánský 

vztah k evropskému integračnímu projektu zajímavá je, v parlamentu je 

zastoupena od voleb v roce 1994.137 Dalším důleţitým aspektem je rozhodně 

přerod Strany pokroku na Dánskou lidovou stranu – dnešního velmi důleţitého 

hráče v postoji Dánska k EU.  

Liberálové (Venstre, V) jsou nejstarší politickou stranou v Dánsku – její 

počátky sahají aţ do roku 1870. S osobou bývalého premiéra Anderse Fogha 

Rasmussena se spojuje nový význam strany Venstre, která se stala 

nejsilnějším politickým uskupením v zemi a z této role vytlačila Sociální 

demokraty (S). Její pozice je srovnatelná s pozicí S od 20. let 20. století. 

Venstre se profilují jako jedna z nejevropštějších stran. V kampani před 

vstupem strana zdůrazňovala především ekonomické výhody členství. 

V současnosti je strana nakloněnější i politické integraci a poměrně vyhraněný 

má postoj k dánským výjimkám. Liberální strana Venstre současného premiéra 

Larse Løkka Rasmussena donedávna zastávala konsensus, ţe je třeba se 

zbavit všech výjimek. V roce 2003 nicméně strana mírně změnila svůj názor, a 

to především na výjimku v oblasti vnitřních věcí a justice – od roku 2003 se 

zvaţuje v případě justice a vnitřních věcí od roku 2003 přechod na „opt-in“ 

model typu jaký má Británie či Irsko. Toto je akceptovatelné i pro Sociální 

demokracii.138 

Liberálové tedy začali zastávat flexibilnější postoj vedoucí k jisté 

modernizaci výjimek, resp. především výjimky na poli vnitřních věcí a justice. 

Konkrétním důvodem pro potřebu této modernizace můţe být dánské pravidlo o 
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 Pro hlubší analýzu skandinávského systému politických stran viz Arter, 1999 – kapitola 3. 
136

 earthquake election 
137

 V současném volebním období má Strana jednoty ve Folketinu čtyři poslance. 
138

 interview s Henrikem Damem Kristensenem, poslancem EP za Sociální demokracii, Kodaň 1.11. 2004. 
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uzavírání manţelství s cizinci – tzv. „pravidlo 24 let“ (podrobněji rozpracované 

v kapitole „Období od krachu ústavní smlouvy do podpisu smlouvy lisabonské“). 

Podle zákona smí Dán či Dánka uzavřít manţelství s cizím státním 

příslušníkem pouze tehdy, pokud oba dosáhli 24 let. Zároveň musí prokázat, ţe 

jsou spíše svázáni s Dánskem neţ se zemí původu druhého z partnerů. Pokud 

se chce oţenit či vdát přistěhovalec, musí mít povolení k pobytu v Dánsku 

nejméně tři roky. Dánský občan navíc musí prokázat, ţe má zajištěné bydlení o 

dostatečné velikosti, musí doloţit svůj příjem a to, ţe z něho bude schopný 

zajistit svou manţelku či manţela. Zároveň musí ten z páru, který v Dánsku 

bydlí, prokázat úspory a sloţit zálohu ve výši 53 000,- DKK (přibliţně 225 000,- 

Kč) na nečekané výdaje.  

V Dánsku proběhla velká diskuse, zda diskutabilní zákon přijmout. V současné 

době se ukazuje, ţe pravidla přidělávají problémy i těm, proti kterým zákon 

nebyl primárně namířen. 

Dalším důvodem, který Liberálové uvádějí ke změně svého postoje a 

vysvětlení, proč najednou neusilují o úplné zrušení této výjimky je, ţe by 

v současné době bylo téměř nemoţné dosáhnout pozitivního výsledku 

v referendum (tedy výsledku „Ano“).139 Liberální strana, která si je nicméně 

vědomá problémů, které výjimky přinášejí, situaci řešit chce. Obzvláště 

v souvislosti s Lisabonskou smlouvou, která problematičnosti výjimek přidává 

další rozměr, je třeba podniknout nutné kroky.  

Zároveň je třeba znovu zdůraznit, ţe dánské obyvatelstvo musí případné 

zrušení výjimek schválit v referendu. Toto nicméně platí i pro případnou změnu 

(modernizaci) jakékoli výjimky. V úvahách Liberálů tedy jednoznačně hraje 

důleţitou roli fakt, ţe v současné době by se výjimku nemuselo podařit zrušit, 

modernizace by ovšem mohla „projít“ jednodušeji. Liberálové se tedy stále 

chtějí výjimek zbavit, alternativu modernizace však vidí jako krok vedoucí 

k odbourání výjimek v budoucnosti.140Podle liberální poslankyně Charlotte 

Antonsen141 je hlavním problémem výjimek ztráta vlivu Dánska. Výjimky 

označila za „sněhovou kouli, která na sebe nabaluje další a další problémy“. 
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 interview s Charlotte Antonsen, poslankyní na stranu Venstre; Kodaň 1.12. 2004. 
140

 Ibid. 
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 Ibid. 
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Liberální stranu lze jednoznačně označit za europozitivní uskupení, ale 

s patrným pragmatickým přístupem. To platí i pro pohled na dánské výjimky. 

Sociální demokraté (Socialdemokratiet, S) byli na dánské politické scéně 

dlouho dominantní stranou. V současnosti jiţ je ovšem nelze označit za 

přirozenou vládní stranu. Nyní strana proţívá jiţ třetí volební období v řadě 

v opozici a její dřívější pozici zaujímá strana Venstre. Jak uvedu v Příloze 1, od 

roku 1909 něměla ţádná politická strana v Dánsku parlamentní většinu, proto – 

moţná překvapivě – i Sociální demokraté ve své nejlepší éře musí být 

spojování s multistranickým kompromisem a menšinovými vládami v duchu 

logiky dánské konsensuální demokracie. 

Sociální demokracie je stranou, která od vstupu Dánska do ES patřila 

k vnitřně rozštěpeným politickým seskupením. Zatímco si hlavní představitelé 

strany byli vědomi ekonomické nutnosti členství, část strany se potýkala 

s obavou o ohroţení tradičního dánského modelu, tyto obavy byly částečně 

zaloţeny na zaţitém pocitu ohroţení dánských hodnot ze strany kontinentální 

Evropy (tedy klasické dánské dilema mezi ekonomickými výhodami a obavou o 

ztrátu či neblahý dopad na národní suverenitu). Sociální demokraté od počátku 

evropské debaty v Dánsku členství podmiňovali vstupem Velké Británie a 

stavěli se poměrně rezervovaně k politickým aspiracím ES.  

Byl zde i jasný propad mezi postoji voličů a politické reprezentace. 

Zatímco strana např. v letech 1992 i 1993 doporučovala pro referenda jasně 

„Ano“, hlasovala většina jejích voličů v roce 1992 a v roce 1993 velká menšina 

proti Maastrichtské smlouvě. To způsobilo straně řadu problémů a bylo těţké 

zaujmout vhodnou pozici. Kdyţ vyšlo najevo, ţe významná část jejích voličů 

hlasovala v roce 1992 proti Maastrichtské smlouvě, strana nemohla pro 

referendum konající se k té samé záleţitosti o pár měsíců později změnit 

rétoriku. Vnitřní rozštěpenost se projevila i v referendu o přijetí eura – i tehdy 

strana zaujala nejednotný postoj – levicovější křídlo se postavilo proti jednotné 

evropské měně.   

Co se týče výjimek, Sociální demokracie, byť jeden z tvůrců Národního 

kompromisu, s nimi v současné době nesouhlasí. Program strany v části určené 

evropské spolupráci vysvětluje, ţe  
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„je v dánském zájmu účastnit se plně a zcela evropské spolupráce.“142  

Dánské výjimky, jak vyplývá z postoje Sociálních demokratů,  

„omezují možnosti Dánska podílet se na tvorbě budoucnosti, ve které 

jednou budeme žít. Proto by měly být dánské výjimky odbourány co nejrychleji 

to bude možné.“143  

Sociální demokraté tedy rozhodně představují stranu, pro kterou jsou 

výjimky nepřijatelné.  

Socialistická lidová strana (Socialistisk Folkeparti, SF) byla zaloţena 

v roce 1959 bývalým komunistickým předákem Akselem Larsenem, který se 

snaţil najít dánskou cestu k socialismu a vyhnout se tak přimknutí k Moskvě.144 

Voliči Socialistické lidové strany jsou dnes především intelektuálové, učitelé, 

zaměstnanci veřejného sektoru a spíše ţeny neţ muţi. Toto sociální sloţení 

voličů má jistě dopad na poměrně rezervovaný postoj socialistů k evropskému 

integračnímu projektu, protoţe obecně se dá tvrdit, ţe euroskeptičtější jsou 

v Dánsku ţeny spíše neţ muţi a vysokou míru euroskepticismu vykazují rovněţ 

zaměstnanci veřejného sektoru, kteří se logicky obávají oohroţení tradičního 

dánského státu blahobytu a tím pádem pragmaticky svá pracovní místa. 

(Jakobsen et al., 2001) 

Socialistická lidová strana je, co se evropské problematiky týče, poměrně 

klíčová, a to přesto, ţe nepatří mezi největší strany zastoupené ve Folketingu. 

V současnosti lze straně přiřknout pozici měkce euroskeptickou, aktivně se 

podílí na formování dánské evropské politiky. V kampani před vstupem Dánska 

do ES nicméně tato strana členství země v evropských integračních strukturách 

striktně odmítala. SF odmítala ekonomické i politické výhody případně spojené 

s členstvím. 

Socialistická lidová strana původně vůbec nesouhlasila s dánským 

vstupem do ES, v roce 1991 ovšem vedení strany akceptovalo členství a strana 

se začala profilovat více proevropsky. Tento trend pokračuje i v současnosti. Na 

svém kongresu v roce 1993 socialisté svou linii upřesnili prohlášením, ţe 

nebudou usilovat o vystoupení z EU (coţ implikovalo uznání členství jako 
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 <www.socdem.dk>. 
143

 Ibid. 
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 Strana vznikla jako reakce na potlačení maďarské revoluce Sovětským svazem.  
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faktu), ale naopak prosazovat aktivnější a demokratičtější Unii. Voliči nicméně 

nadále zůstávají velmi euroskeptickými. Podle Jense Henrika Haahra nicméně 

to, ţe socialisté v roce 1992 doporučovali voličům hlasovat „Ne“ Maastrichtské 

smlouvě, nebylo tak samozřejmé: 

„Vedení strany výslovně uvedlo, že Smlouva obsahuje mnoho prvků, které 

strana plně podporuje a že tyto prvky byly dokonce nutné v nové evropské 

situaci. Nicméně, při konfrontaci o tom, zda doporučit, aby voliči hlasovali 

v referendu „Ano“, což by znamenalo výrazné odchýlení od tradiční 

protievropské politiky a hněv voličů, a doporučením hlasovat „Ne“, což voliči od 

strany očekávali, volba pak padla na druhou a pravděpodobně jednodušší 

možnost.“ (Haahr in Branner a Kelstrup, 2000, str. 319) 

Fakt, ţe Socialistická lidová strana byla mezi odpůrci Maastrichtské 

smlouvy tím nejserióznějším uskupení, jí vydobyl důleţitou pozici při tvorbě 

Národního kompromisu. Socialisté byli po prvním referendu iniciátory řešení a 

přišli s návrhem, jak se tuto krizi pokusit vyřešit. Navíc i jejich iniciativou bylo 

vytipování čtyř problematických oblastí ve Smlouvě. V druhém referendu o 

Maastrichtské smlouvě jiţ strana z pozice tvůrce Národního kompromisu 

doporučovala hlasovat „Ano“.  

U Socialistické lidové strany došlo, jak jsem jiţ naznačila, k velmi 

výraznému posunu z protievropsky zaměřeného uskupení ke straně se zdravým 

náhledem na proces evropské integrace. Za milník lze povaţovat kampaň před 

volbami do Evropského parlamentu v roce 2004 – tehdy jiţ SF vedla klasickou 

proevropskou kampaň a  

„ukončila tak svou transformaci z tvrdě euroskeptické strany kritické 

k západnímu evropskému kapitalismu k proevropskému uskupení“ (Knudsen, 

2004, str. 2-3)  

Podle Ann-Christiny Knudsen (ibid) k posunu u SF, ale i jiných uskupení 

částečně přispělo referendum v roce 2000, po kterém konstruktivní kritici EMU 

nechtěli být součástí vyhraněného národnostně-pravicového tábora odpůrců 

EU. V otázce jednotné evropské měny je SF ovšem stále rozdělená. Pro 

případnou změnu svého stanoviska si strana dokonce stanovila podmínky, mj. 

trvá na větším důrazu na vyšší zaměstnanost namísto důrazu na nízkou inflaci. 
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Dánská lidová strana (Dansk Folkeparti, DF) vznikla roku 1995, tedy aţ po 

referendu o Maastrichtské smlouvě. Její předchůdkyní je Strana pokroku, od níţ 

se Dánská lidová strana odštěpila. Strana pokroku se pak stala bezvýznamným 

uskupením. Role nacionalistické a populistické DF v postojích Dánska 

k evropským otázkám je naprosto klíčová a svou vyhraněností fakticky určuje 

podobu, resp. nuance veřejné diskuse o evropských záleţitostech v Dánsku. 

Její role je formalizovaná i tím, ţe s její podporou vládne koalice liberálů a 

konzervativců, a to jiţ třetí volební období. 

EU by se podle lidovců měla vrátit „zpět ke svým kořenům“145, tedy 

nepřibírat nadbytečné politické atributy či se snaţit vyvinout ve velmoc a 

soustředit se na výhodné oblasti spolupráce, jakými jsou podle Skaarupa např. 

obchod, či ţivotní prostředí. Usiluje o čistě mezivládní způsob kooperace. 

Přesto strana akceptuje evropské instituce (včetně evropského 

parlamentarismu), získala dokonce jedno parlamentní křeslo v Konventu o 

budoucnosti Evropy. DF prezentuje EU jako uskupení ohroţující dánskou 

identitu, dánské hodnoty a suverenitu. Konstatní dánské dilema ekonomické 

versus suverenitu ohroţující politické spolupráce v rámci Unie je proto znatelná 

i v rétorice lidovců, byť i ekonomická výhodnost integračnímu procesu je brána 

s určitými rezervami – jak jsem uvedla výše, DFF podporuje spolupráci 

v obchodu, ale např. nesouhlasi s projektem jednotné evropské měny – v tomto 

případě zdůrazňuje politické argumenty.  

Vzhledem k poměrně ostře laděné evropské rétorice se jeví jako vhodné 

straně přiřknout tvrdou euroskeptickou linii. I z výše uvedených důvodů 

(akceptace institucí, podílení se na fungování EU zevnitř apod.) je však podle 

dané definice stranu vhodnější zařadit mezi měkkce euroskeptická uskupení, 

byť se jedná o euroskepticismus, řekněme, více obstrukční. Stejně argumentuje 

např i Knudsen (2008, str. 159 – 160).  

 Rétorika strany je zaloţena na pravicovém nacionalisticky laděném 

euroskepticismu. Dánská lidová strana je stále v pozici protestního uskupení, 

od kterého nelze očekávat pozitivní pohled na EU. V kampaních ostře vyuţívá 

národní struny a apeluje na občany, aby nedovolili potlačení „dánskosti“ 
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 Interview s Peterem Skaarupem, poslancem za Dánskou lidovou stranu; Kodaň, 10.12. 2004. 
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V souvislosti s tím, jak strana získává na politickém významu, je zajímavé 

sledovat případný postupný vývoj či zmírnění protievropské rétoriky.  

Dánská lidová strana je, definičně vzato, měkce euroskeptická, ale jak 

uvádí Ann-Christina Knudsen (2004), z blíţe nespecifikovaného důvodu se 

profiluje mnohem agresivněji a zřejmě tak doufá, ţe se jí podaří zaujmout i tvrdě 

euroskeptické voliče. DF je typickým příkladem euroskeptického pohledu 

zaloţeného na suverenitě (viz typologie Cathariny Sørensen v kapitole 

„Euroskepticismus“).  

V domácím politickém kontextu DF prosazuje populistickou antiimigrační 

agendu kombinovanou s posilováním státu blahobytu pro určité sociální 

skupiny, jmenovitě pro důchodce a pracovníky s niţší kvalifikací. Je tak 

schopna nalákat hlasy jak zprava, tak od tradičních sociálně-demokratických 

voličů.  

Sociální liberálové (Det Radikale Venstre, R) svou stranu zaloţili roku 

1905 v důsledku štěpení uvnitř liberálů. Jsou proevropskou stranou umístěnou 

ve středu politického spektra, která asi nejaktivněji usiluje o odbourání všech 

výjimek. Jedná se o stranu, která má k výjimkám nejrazantnější postoj – trvá na 

jejich úplném odbourání, a to co nejdříve. 

Typickými voliči Sociálních liberálů jsou akademici, lidé s vyšším 

vzděláním a intelektuálové. Často jsou mezi nimi učitelé. Tento voličský vzorec 

je velmi podobný vzorci Socialistické lidové strany. Podle Elisabeth Arnold, 

poslankyně za tuto stranu, je hlavním rozdílem mezi voličem socialistů a 

Sociálních liberálů právě pohled na evropskou politiku.146 

Co se týče postupného vývoje stranické rétoriky vůči ES/EU, nebyl od 

počátku jednostranný. Strana sice v roce 1972 podpořila vstup země do ES, 

nicméně v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let zaujala zdráhavý postoj 

k vybavování ES jakýmikoli politickými atributy. Zdůrazňovala ekonomické 

výhody plynoucí z členství. Sociální liberálové také tradičně zdůrazňovali 

hodnotu severské spolupráce a spolupráce v rámci OSN. (Haahr in Branner a 

Kelstrup, 2000) Proto Sociální liberálové v roce 1986 doporučili svým voličům 

hlasovat proti JEA. 
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V devadesátých letech nicméně strana do jisté míry přestala brát ohled na 

své euroskeptické voliče a doporučila „Ano“ v referendu o Maastrichtské 

smlouvě. (Haahr in Branner a Kelstrup, 2000) Vykrystalizovala se postupně ve 

velmi proevropskou stranu. Hlavním důvodem tohoto „přerodu“ byl pád 

berlínské zdi.147 Strana se tehdy odpoutala od svého nacionalistického pohledu 

k více mezinárodnímu vnímání. 

Sociální liberálové se podíleli na tvorbě Národního kompromisu. Za 

dánské výjimky tedy tedy nesou díl zodpovědnosti. Podle Elisabeth Arnold však 

byl Národní kompromis nejlepším moţným východiskem z krize.148 Dopady 

výjimek začaly být citelné aţ o několik let později.  

Konzervativní strana (Konservative, C) patří do čtveřice původního 

skandinávského systému politických stran. Zaloţena byla v roce 1916. Uţ od 

jednání o vstupu Dánska do ES strana zaujala k integračnímu procesu 

pragmatický, ale pozitivní postoj. Dokonce ji lze v období před faktickým 

vstupem Dánska do ES povaţovat za nejeuropozitivnější stranu, zdůrazňující 

ekonomické i politické výhody členství. (Dosenrode, 2002) Konzervativci 

podporovali i přijetí eura v referendu v roce 2000. Jedná se proevropskou 

stranu, nicméně „s výhradami“. 

I Konzervativní lidová strana usiluje o co nejrychlejší odbourání dánských 

výjimek. Podle evropského programu konzervativců tyto výjimky ohroţují 

dánské zájmy v EU. Stejně tak ve svých prohlášeních strana upozorňuje na to, 

ţe výjimky budou výhledově způsobovat další a další problémy. Konzervativci 

se také soustřeďují na SZBP, kterou nevidí jako alternativu k NATO, ale jako 

„ţádoucí doplnění“ alianční politiky. Především obranná výjimka a její brzké 

odbourání patří mezi priority strany.  

Strana jednoty (Enhedslisten, E) vznikla roku 1989 sloučením tří 

levicových stran. Co se EU týče, je tato strana velmi zajímavá. V současné 

době se totiţ jedná o jedinou politickou stranu v Dánsku (zastoupenou ve 

Folketingu), která poţaduje vystoupení Dánska z Evropské unie. Je to tedy 

jediná dánská strana zaujímající tvrdě euroskeptickou linii. Strana jednoty vidí 

EU jako  

                                                 
147

 interview s Elisabeth Arnold, poslankyní za Sociální liberály; Kodaň, 8.12. 2004. 
148

 Ibid. 
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„agenta tržních sil a využívání východní Evropy a rozvojových zemí“149.  

Kdyţ se v Dánsku pomalu začala rozpoutávat diskuse o odbourání 

výjimek, Strana jednoty znervózněla. Diskuse o moţném referendu povaţovala 

za pohrdání vůlí voličů, kterou jiţ v referendu o Maastrichtské smlouvě a 

referendu o euru vyjádřili. Především se pak Straně jednoty v průběhu práce 

Konventu nelíbily varovné signály některých dánských proevropských politiků, 

ţe výjimky oslabují vliv jejich země v Evropské unii. Strana jednoty nesouhlasí 

s jakýmikoli změnami výjimek. Vzhledem k poměrně malému vlivu Strany 

jednoty se však nedá očekávat, ţe by v diskusi o dalším řešení problému 

s výjimkami měla rozhodující pozici. V současném volebním období má strana 

ve Folketingu pouze čtyři poslance. 

Zaměřme se nyní na určité specifikum dánského stranického systému, a 

sice existenci lidových hnutí. Konkrétně se jedná o Lidové hnutí proti EU 

(Folkebevægelse mod EU) a Červnové hnutí (Junibevægelse).  

Lidové hnutí proti ES bylo zaloţeno v roce 1971, i kdyţ oficiálně začalo 

fungovat aţ od počátku roku 1972. Nikdy neaspirovalo na to stát se klasickou 

politickou stranou. Jeho cílem bylo sjednotit odpůrce dánského členství v ES 

napříč politickým spektrem v organizované platformě. Kdyţ bylo rozhodnuto o 

přímých volbách do Evropského parlamentu, Lidové hnutí se jich účastnilo, a to 

velmi úspěšně.   

Přestoţe pod Národní kompromis Dánsko v Evropě se podepsaly všechny 

strany reprezentované ve Folketingu (kromě problematické Strany pokroku), 

kritické „hlasy zvenčí“ neutichly. V postojích dánského obyvatelstva 

k evropským tématům hrají tradičně vedle zavedených politických stran 

významnou roli také hnutí (bevægelse). Je přitom důleţité, ţe se tato uskupení 

profilují jako hnutí, nikoli politické strany. Ukazují tak svou sounáleţitost s lidem 

(folket) a nikoli s politickou elitou. (Hansen a Wæver, 2002) Obě hnutí 

neusilovala o zvolení do Folketingu, nicméně kandidovala ve volbách do 

Evropského parlamentu. Minulý čas uţivám z důvodu, ţe Červnové hnutí 

rozpustilo své řady, podrobněji se tomu věnuji o pář řádků níţe. Jak Lidové 

hnutí proti ES, tak Červnové hnutí usilovaly o dánské vystoupení z EU. 

                                                 
149

 Dostupné z <http://www.enhedslisten.dk> [30.3. 2006]. 

http://www.enhedslisten.dk/
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V podstatě se dá tvrdit, ţe obě hnutí v Dánsku existovala pouze v období 

referend o evropských tématech, nebo v období voleb do Evropského 

parlamentu. V „mezidobí“ nebylo třeba, aby obě hnutí aktivně fungovala.  

Červnové hnutí se profilovalo kolem poslance Evropského parlamentu 

Jense Petera Bondeho, jenţ v lavicích Parlamentu seděl od roku 1979 aţ do 

svého odchodu v důchodu v roce 2008, v posledních eurovolbách ani 

nekandidoval. Ve volbách do EP v roce 2009 Červnové hnutí ztratilo své 

zastoupení a nakonec bylo v září stejného roku jako politická organizace 

rozpuštěno.  

Lidové hnutí proti ES150 (Folkebevægelsen mod EF) a Červnové hnutí151 

(JuniBevægelsen) se profilovaly proti evropskému integračnímu procesu a 

nesouhlasily s obsahem Národního kompromisu. Ze dvou posledních voleb do 

Evropského parlamentu lze nicméně usuzovat, ţe podporu ztrácejí – ve volbách 

v roce 2004 Červnové hnutí přišlo o jedno křeslo v EP a Hnutí proti EU zvládlo 

své jediné křeslo obhájit.152 Volby v roce 2009 byly ještě fatálnější. Navíc 

viditelnost obou hnutí při kampani ovlivnily jejich váţné finanční problémy.  

Křeťansko-demokratická strana (Kristendemokraterne, KD) má 

v současném volebním období ve Folketingu pouze jednoho zástupce. Strana 

zastává měkce euroskeptickou linii. Evropský integrační projekt přitom aţ do 

roku 1992 plně podporovala. Strana v referendu v roce 1992 vydala prohlášení 

hlasovat „Ne“ proti Maastrichtské smlouvě. Projekty jako EMU či evropské 

občanství představovaly ve stranickém vnímání ohroţení dánské suverenity.  

Liberální aliance (Liberal Alliance, LA) je nová politická strana, jeţ vznikla 

krátce před parlamentními volbami v roce 2007. Jedná se o velmi liberální 

uskupení, jak ostatně název napovídá. Neočekává se, ţe se strana v příštích 

volbách opět dostane do parlamentu, proto ji věnuji jen omezenou pozornost.  

Její předseda Naser Khader alianci zaloţil teprve v květnu před 

listopadovými volbami v roce 2007. Svou politiku tento oblíbený dánský politik, 

který si získal popularitu během krize s karikaturami v roce 2005, zaloţil na 

lepších podmínkách pro ţadatele o azyl a sníţení daní. Sám sebe nazývá 

                                                 
150

 <www.folkebevaegelse.dk> - stránky částečně k dispozici v angličtině. 
151

 <www.junibevaegelse.dk> - stránky k dispozici pouze v dánštině. 
152

 Pro období 2004 – 2009 měla obě hnutí v EP pouze dva poslance: Jense Petera Bondeho (Červnové 

hnutí) a Ole Krarupa (Lidové hnutí proti EU). 

http://www.folkebevaegelse.dk/
http://www.junibevaegelse.dk/
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„sekulárním muslimem“ a na paţi má v arabštině vytetované slovo demokracie. 

Hlavním impulsem jeho aktivního zapojení do politiky však, zdá se, byla 

nespokojenost se stále přísnější politikou imigrace (na čemţ má zásadní podíl 

Dánská lidová strana) a vyhrocená veřejné diskuse k tomuto tématu (na čemţ 

mají pochopitelně rovněţ svůj podíl lidovci). A zdá se, ţe toto téma se mezi 

nejdiskutovanějšími politickými otázkami udrţí i do budoucna.  

Pro politické strany obecně je obtíţné najít kompromis mezi svým 

přesvědčením a názory jejich voličů. Podle Jense Henrika Haahra a jeho 

příspěvku „Between Scylla and Charybdis: Danish Party Policies on European 

Integration“ (Haahr in Branner a Kelstrup, 2000) musí všechny dánské politické 

strany řešit dilema, zda chtějí uspokojit své voliče, či chtějí maximalizovat svůj 

vliv. Haahr politické strany kategorizuje podle toho, jakým způsobem se 

k tomuto dilematu staví a jak jsou vůči němu zranitelné. Chování stran pak lze 

zachytit v následující tabulce: 

 

Tabulka č. 9: Umístění politických stran podle Haahra 

 Chování stran 

Voličská podpora 

strany 

Snaha o politický 

vliv 

Symbolické umístění 

Voliči jsou příznivci 

nadnárodního 

principu 

Harmonická pro-

integrační politika 

Symbolická pro-

integrační pozice 

Voliči jsou proti 

nadnárodnímu 

principu 

Snaha o překonání 

„nepřekonatelné 

propasti“ 

Symbolická proti-

integrační pozice 

Zdroj: Haahr in Branner; Kelstrup; 2000; str. 311 

 

Lze rozlišovat mezi politickými stranami, jejichţ voliči podporují 

nadnárodní princip evropské spolupráce a voliči, kteří jsou proti tomuto 

přístupu. Haahr vysvětluje (Haahr in Branner a Kelstrup, 2000, str. 310): 
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„Zaprvé, tam, kde u sledované strany voliči podporují nadnárodní princip, 

dilema mezi uspokojením elektorátu a maximalizací vlivu neplatí. Ať už tyto 

strany označíme tak, že usilují o vliv, nebo že se jedná o strany, které přijaly 

symbolické umístění, tyto strany nejsou vystaveny konfliktním tlakům. 

Zadruhé, dá se očekávat, že kvůli základní dánské závislosti na 

mezinárodním společenství by se dilema mezi uspokojením voličů a 

maximalizací vlivu mělo stát hrozící realitou všech stran, kde jsou voliči 

především proti nadnárodnímu principu. Nicméně tím, že se strana odpoutává 

od každodenní politiky, odpoutává se také od praktických implikací dánské 

závislosti. /…/“ 

Z Haahrova pohledu pak jsou tedy nejzajímavější ty strany, které se snaţí 

o dosaţení vlivu (influence-seekers), ale jejichţ voliči jsou zcela či z větší části 

skeptičtí k myšlence nadnárodní spolupráce. (ibid) Mezi strany, které usilují o 

vliv, Haahr řadí ta politická uskupení, která se podílejí na vládách, či se na nich 

podílely v minulosti, tedy strany s výrazným koaličním potenciálem. Patří sem 

Liberálové, Sociální demokracie, Sociální liberálové, Strana středu a 

Křesťanská lidová strana demokraté. Objevuje se ale Dánská lidová strana, 

která pomalu inklinuje k zařazení do první skupiny. Naopak se sem podle 

Haahra nedá zařadit Strana pokroku (jejímţ pokračovatelem je v současnosti 

Dánská lidová strana), Strana jednoty a Socialistická lidová strana.  Druhé 

kritérium rozdělení stran podle Haahrovy analýzy se odvíjí podle postoje voličů 

těchto politických uskupení k nadnárodnímu principu v evropské spolupráci. 

V tomto směru Haahr strany rozděluje do tří kategorií: 

 konzervativci, liberálové, středoví demokraté (voliči velmi 

proevropsky zaměření) 

 Strana jednoty, Socialistická lidová strana, snad i Strana pokroku 

(voliči spíše protievropští), resp. Dánská lidová strana 

 Sociální demokraté, Sociální liberálové153, Křesťanská lidová strana 

(voliči rozštěpeni v otázce evropské spolupráce). 

                                                 
153

 Oficiální stanovisko Sociální demokracie i Sociálních liberálů je plná podpora evropskému 

integračnímu projektu. V rámci strany ovšem existují organizované mimoparlamentní formace 

s euroskeptickými názory (Knudsen; 2008; str. 158) 
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Haahrův model byl vypracován pro publikaci, která vyšla v roce 2000. Za 

poslední roky nicméně došlo také k názorovým posunům u jednotlivých stran. 

Respektujíce Haahrovu důkladnou analýzu lze za současné situace rozdělení 

stran do tří kategorií upravit přesunem Socialistické lidové strany do třetí 

kategorie – voliči přece jen udělali krok k europozitivnějšímu přístupu. Pokud se 

spojí obě Haahrovy kategorie, dospějeme k následující tabulce: 

 

Tabulka č. 10 - Umístění  politických stran podle Haahra - konkretizace 

 Chování stran 

Voličská podpora Snaha o politický 

vliv 

Symbolické umístění 

Voliči jsou příznivci 

nadnárodního 

principu 

 Konzervativci 

 Liberálové 

 Strana středu 

 ţádné strany 

Voliči jsou proti 

nadnárodnímu 

principu 

 Sociální 

demokraté 

 Socialistická 

lidová strana (po roce 

1989) 

 Sociální 

liberálové 

 Křesťanští 

demokraté 

 Strana jednoty 

 Socialistická 

lidová strana (po roce 

1989) 

 Strana pokroku 

Zdroj: Haahr in Branner a Kelstrup, 2000, str. 314 

 

Obecně lze tvrdit, ţe voliči na levé části politického spektra hlasovali 

v roce 1992 i 1993 proti a naopak voliči napravo pro Maastrichtskou smlouvu. 

Výjimku tvořili pouze voliči pravicové Strany pokroku, těch nicméně nebylo 

mnoho. Ve Folketingu ale podobný vzorec neplatil – odpor proti Maastrichtské 
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smlouvě přicházel zleva i zprava – konkrétně od Socialistické lidové strany a 

Strany pokroku. Všechny ostatní strany Maastrichtskou smlouvu podporovaly. 

V roce 1993 se naopak odpor soustředil ve Folketingu napravo – u Strany 

pokroku. Voliči-odpůrci zůstávali nalevo. (Nielsen, 1993)   

Podle Simone Hixe (2005, str. 170-171), jenţ se zaměřil na vytváření 

aliancí mezi politickými stranami, mají politické strany dvě moţné strategie 

týkající se jejich postoje k evropské integraci: mohou odmítat vyčlenění se vůči 

ostatním politickým stranám tím, ţe zaujmou podobné stanovisko k EU (podle 

Hixe obvykle umírněně proevropské), druhou moţností pak je eliminace 

zjevných rozdílů oproti ostatním politickým stranám – evropská témata pak 

jednoduše nefigurují v domácích volbách. Pozoruhodný rozměr rovněţ 

představuje umění stran mobilizovat své voliče. Z výsledků referend v letech 

1992 a 1993 se totiţ jeví, ţe strany protievropsky zaměřené dokázaly spíše 

mobilizovat své voliče, neţ strany pozitivně nakloněné EU. Navíc se ukazuje, ţe 

politické strany i uskupení (viz níţe), jeţ se profilují výrazně euroskepticky, se 

nacházejí mimo politický mainstream. (de Vries a Edwards, 2009) 

Kromě tradičních parlamentních stran zmíněných výše, je nutné v případě 

Dánska věnovat pozornost i hnutím aktivním mimo parlamentní volby – jde 

zejména o Lidové hnutí proti ES a od něj se později odštěpivší Červnové hnutí. 

V postojích dánského obyvatelstva k evropským tématům hrají totiţ tradičně 

vedle zavedených politických stran významnou roli právě hnutí (bevægelse) – 

profilují se jako hnutí, nikoli politické strany. Ukazují tak svou sounáleţitost 

s lidem (folket) a nikoli s politickou elitou. (Hansen a Wæver, 2002) Červnové 

hnutí po posledních volbách do Evropského parlamentu rozpustilo své řady, 

přesto byla donedávna v intenzivní míře jejich role pro dánskou evropskou 

debatu klíčová a přispěla ke specifičnosti dánského stranického systému. Obě 

hnutí neusilovala o zvolení do Folketingu, nicméně kandidovala ve volbách do 

Evropského parlamentu a byla aktivní v kampaních před evropskými referendy. 

Jak Lidové hnutí proti ES, tak Červnové hnutí usilovaly o dánské vystoupení 

z EU. V podstatě se dá tvrdit, ţe obě hnutí v Dánsku existovala pouze v období 

referend o evropských tématech, nebo v období voleb do Evropského 
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parlamentu154 a byla tak ztělesněním dánského organizovaného 

euroskepticismu. V kampaních se obě hnutí těšila velké mediální pozornosti a 

např. co do vysílacího času během kampaní veřejnoprávními médii měla 

prostor naprosto srovnatelný s ostatními parlamentními aktéry.  

V „mezidobí“ není třeba, aby byla obě hnutí aktivní. Červnové hnutí se 

profilovalo kolem poslance Evropského parlamentu Jense Petera Bondeho a 

představovalo spíše měkčí podobu euroskepticismu, naproti tomu Lidové hnutí 

vyznává jeho tvrdší linii. Lidové hnutí proti ES155 (Folkebevægelsen mod EF) a 

Červnové hnutí156 (JuniBevægelsen) se profilují proti evropskému integračnímu 

procesu a nesouhlasily s obsahem Národního kompromisu. Ve volbách v roce 

2004 Červnové hnutí přišlo o jedno křeslo v EP a Hnutí proti EU zvládlo své 

jediné křeslo obhájit.157 Volby do EP v roce 2009 dopadly pro obě hnutí ještě 

fatálněji. Navíc viditelnost obou hnutí při kampaních ovlivnily jejich váţné 

finanční problémy.158 Podrobněji se působení obou hnutí věnuji v kapitole 

„Politické strany“. 

Existence protievropských hnutí jakov Dánsku je poměrně specifická, 

v ostatních členských státech (snad s výjimkou Švédského království) 

nenalézáme odlišný systém politických stran pro parlamentní volby a pro volby 

do EP či evropská referenda. Strany a uskupení aktivní pouze mimo 

parlamentní oblast při ostatních plebiscitech totiţ odvádějí voliče tradičních 

politických stran. Hnutí, jejichţ jediným důvodem existence je vystoupení dané 

země z EU (v případě kandidátského státu odpor proti vstupu dané země do 

EU) je typickým příkladem tvrdého euroskepticismu podle typologie Taggarta a 

Szczerbiaka. Právě výše uvedená dánská hnutí jsou prototypem stranického 

tvrdého euroskepticismu. (Taggart a Szczerbiak, 2004) 

                                                 
154

 Když se Lidové hnutí proti ES zúčastnilo prvních voleb do EP v roce 1979, získalo 29 % všech hlasů. 

S ohledem na nízkou volební účast to byla jasná ukázka nízké podpory členství v ES mezi dánskými 

obyvateli.  
155

 <www.folkebevaegelse.dk> - stránky částečně k dispozici v angličtině. 
156

 <www.junibevaegelse.dk> - stránky k dispozici pouze v dánštině. 
157

 Pro období 2004 – 2009 mají obě hnutí v EP pouze dva poslance: Jense Petera Bondeho (Červnové 

hnutí) a Ole Krarupa (Lidové hnutí proti EU). 
158

 Je zajímavé, že obě dánská hnutí v evropských kampaních hrály dosti výrazně na severskou notu 

(dříve to bylo spíše v sociálně.demokratickcýh kruzích) (viz Laursen, Olesen, 2000), tzn. zdůrazňovala 

reálnost severské alternativy členství v evropském integračním projektu a dokonce prezentovali zapojení 

Dánska do evropských struktur jako rozluku se severskou tradicí. Navíc jak sociální demokraté, tak 

později právě protievropsá hnutí považovala severskou spolupráci za určitého garata severského státu 

blahobytu. Sociální demokraté tuto vizi brzy po vstupu Dánska do ES upustili. 

http://www.folkebevaegelse.dk/
http://www.junibevaegelse.dk/
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Vlastimil Havlík ve svém článku „Dánské politické strany a evropská 

integrace“ (2004) v Politologickém časopise aplikuje model italského politologa 

Nicoly Campiho typologie politických stran dle jejich vztahu k evropské integraci 

na stranický systém Dánského království. Přestoţe se v článku objevily některé 

faktické nepřesnosti159, jedná se o další zajímavý pokus, jak vysvětlit pohledy 

dánských stran na projekt evropské integrace. Podle Contiho jsou proevropské 

nebo pragmatické umírněné postoje přisuzovány jednak politickým stranám 

levicovým a jednak těm, které se nacházejí blízko politického středu. Naopak 

pro strany pravicové a ty, které, které se nacházejí na periferii pravolevé škály, 

jsou typické postoje euroskeptické. Toto obecně řečeno odpovídá i dánskému 

systému politických stran a jejich postoji k evropské integraci. Rozdíl je 

v Contiho typologii i v tom, zda se jedná o strany vládní, nebo opoziční – 

nejvíce euroskeptické totiţ bývají politické strany působící na domácí politické 

scéně trvale v opozici. I toto odpovídá dánské situaci.  

Dánský euroskepticismus vykazuje několik zajímavých rysů. Jedním z nich 

je fakt, ţe evropská témata výrazně nefigurují v domácí politické agendě. 

Parlamentní volby se tématicky zásadně nedotýkají evropských témat – těch se 

týkají evropské volby, ať uţ do Evropského parlamentu nebo kampaně před 

evropskými referendy. Evropská témata tedy v podstatě figurují v separátním 

politickém systému.   

Zásadní vliv na charakter dánského euroskepticismu mají politické strany 

a uskupení i způsob politického uspořádání. Dánsko se vyznačuje modelem 

konsensuální demokracie. Výrazně euroskeptické strany (objevující se v levé i 

pravé části politického spektra) nebývají zastoupeny přímo ve vládní koalici, 

nicméně charakter konsensuální demokracie často vyţaduje jejich podporu 

vládnoucí koalici. Dánsko je klasickým proporčním demokratickým systémem, 

spolupráce politických stran je naprosto klíčová, při vytváření koalic je nutné 

hledat kompromis. Pluralitní charakter dánského politického systému má i 

mnohem širší dopady – po potřeby této práce je jiţ v kapitole o veřejném 

                                                 
159

 Autor např. nebere v potaz posun, který některé strany zaznamenaly v přístupu k EU. Je např. zcela 

opomenut zásadní přerod Sociálních liberálů z euroskeptické strany v jednu z nejeuropozitivnějších stran 

zastoupených ve Folketingu. Autor za nejeuropozitivnější stranu označuje Liberály, v případě dánských 

výjimek by se však rozhodně mělo jednat o Sociální liberály. Výhrady lze mít i ksamotnému překladu 

strany na Radikálně liberální stranu. Tento překlad se nepoužívá ani v jiných jazycích. V odborné 

literatuře v angličtině je běžný termín Sociální liberálové (Social Liberals). Nelze doslovně překládat 

dánský termín De Radikale Venstre. 
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mínění zmíněný kauzální efekt veřejného mínění na veřejnou politiku. Je 

zřejmé, ţe dánská vláda musí brát ohled na preference mnohem širšího okruhu 

voličů sloţené z pestřejší palety politických stran, ať uţ těch vyloţeně vládních, 

či těch, díky jejichţ podpoře je vládní koalice u moci. Pro detailnější vysvětlení 

vztahu a kauzální souvislosti mezi veřejným míněním a responsivností vlády – 

viz jiţ citovaní Hobold a Klemmemsen (2005). 

Dánský politický systém a systém politických stran jsou pro zaměření 

euroskepticismu v této zemi relevantní hned z několika důvodů. Fakt, ţe 

Dánsko je konsensuální demokracií s velkým důrazem na kompromis a 

spolupráci (viz výše) do jisté míry předurčuje podobu veřejné diskuse o 

evropských otázkách a její intenzity i rozměru. Jak jsem uvedla jiţ na jiném 

místě této práce, a jak bude ještě podrobněji rozebráno v kapitole o 

koordinačním systému, do dánských kampaní a veřejné diskuse vůbec se 

zapojuje ohromné mnoţství nejrůznějších aktérů, coţ je ještě umocněno 

poměrně velkým počtem parlamentních stran (dáno nízkou hranicí pro vstup do 

Folketingu) a paralelní linií existence mimoparlamentních hnutí. Jsem 

přesvědčena o tom, ţe tyto faktory ovlivňují to, jak se euroskepticismus vyvíjí a 

jsou jedním ze základních kořenů jeho dánské podoby. 

Podrobněji se některým detailům dánského politického systému věnuje 

Příloha 1, politickým stranám a konkretizaci jejich postoje kapitola „Politické 

strany“.  

 

 

Koordinační systém evropských záležitostí 

 

U členských států se při jejich zastoupení v Radě očekává, ţe na jednání 

vyšlou zástupce, kteří jsou oprávněni za danou vládu vést jednání. Tito národní 

zástupci většinou jednají podle instrukcí jejich národní vlády. Všechny členské 

státy proto pro tento účel zavedly koordinační systém evropských záleţitostí. 

Ten lze definovat jako strukturuobsahující jednotky, které fungují v koordinování 

národních záleţitostí týkajících se EU tak, aby na Radě EU mohla být 
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prezentovaná národní vyjednávací pozice. Koordinační systémy slouţí jako 

pojítko mezi národním politickým systémem a systémem Evropské unie.160  

Dalším identifikovaným specifikem, jeţ je dle mého názoru kořenem 

dánského euroskepticismu, je nastavení koordinačního systému evropských 

záleţitostí. Evropská unie se postupem času stala důleţitým aktérem domácí 

politiky členských států. Do domácího polického rozhodování nyní zasahuje 

významnou měrou. Podle současných odhadů je 60 % domácích politických 

otázek koordinováno s Bruselem. Mnoho členských zemí pak tato skutečnost 

přiměla k vytvoření speciálního koordinačního systému pro evropské záleţitosti. 

(Ladrech, 2004)  

V následující části textu bude popsána role vlády, parlamentu, politických 

stran i vliv ostatních aktérů na koordinaci záleţitostí EU v Dánsku. Dánský 

koordinační systém představuje v určitém ohledu paradox – na jednu stranu lze 

tvrdit, ţe naprosto zásadní role Folketingu při schvalování evropských 

záleţitostí (viz níţe) je v jistém smyslu vyjádřením nedůvěry vůči exekutivě – 

exekutiva v současném nastavení nemá v evropských záleţitostech hlavní 

slovo. Na druhou stranu je tento systém se silným zapojením národního 

parlamentu velmi chválen z Bruselu, coţ jde ruku v ruce s evropským trendem 

posilování role parlamentů ve snaze přiblíţit Unii blíţe občanům.  

Předpokládám, ţe unikátní rysy koordinačního systému, především jeho 

komplexnost a formální zapojení nepolitických aktérů, opět ovlivňuje podobu 

dánského euroskepticismu, protoţe díky němu neabsentuje široká a formální 

veřejná debata, jak je tomu v jiných členských státech.  

Takto propracovaný koordinační systém a především rozsáhlé zapojení 

národního parlamentu do rozhodování o evropských záleţitostech a přípravy 

dánských stanovisek, je moţné realizovat díky i v praxi fungujícícmu 

konsensuálnímu charakteru dánské demokracie a faktické spolupráce mezi 

vládou a opozicí včetně četnosti menšinových vlád. (Více viz Příloha 1 – 

„Dánský politický systém“ a kapitola „Politický systém a politické strany“) 

Koordinační systém pochopitelně úzce souvisí i s transpozicí evropského 

práva do domácí legislativy. V tomto ohledu patří Dánsko mezi nejschopnější 

                                                 
160

 Viz stručné a přesné vystižení definice koordinačního systému – dostupné z 

<http://www.eui.eu/Personal/Researchers/Dagnis/> [17.6. 2011]. 

http://www.eui.eu/Personal/Researchers/Dagnis/
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státy Unie (v posledních letech se Dánsko umísťuje na první, či druhé příčce 

„nejpilnějších“ členských států a bez problémů splňuje limit pro transpoziční 

deficit ve výši 1 %), coţ svědčí o vysoké efektivitě koordinačního systému, ale 

přináší i zajímavý rozměr v souvislosti s jeho vnímaným euroskepticismem. 

Souvislost úspěšné transpozice evropské legislativy s národním institucionálním 

rámcem, tedy ze značné části koordinačním systémem, je zřejmá. 

 

 

Vláda 

 

Na administrativní úrovni má klíčovou koordinační funkci ministerstvo 

zahraničních věcí. Na vládní úrovni je dánské stanovisko navrţeno ve Výboru 

pro zahraniční politiku skládajícím se z dvanácti členů (ministrů), jimţ předsedá 

ministr zahraničních věcí. Výbor pro zahraniční politiku předává navrţené 

stanovisko z vlády do parlamentu (Evropského výboru).  

Evropské záleţitosti byly na vládní úrovni integrovány do agendy 

jednotlivých ministerstev podle témat. V rámci vlády funguje 35 tzv. speciálních 

výborů (původně jich bylo osmnáct161). Výbor vytváří návrh dánského 

stanoviska na politické iniciativy Evropské komise. Např. Speciálnímu výboru 

pro ţivotní prostředí předsedá ministerstvo ţivotního prostředí, jsou v něm 

zástupci dalších relevantních ministerstev, agentur a zájmových skupin. 

(Egeberg in Bulmer a Lequesne, 2005) Tyto výbory jsou podle Højbjerga a 

Pedersena spíše „reaktivní“, protoţe reagují na jiţ formulované legislativní 

návrhy Komise, nikoli „proaktivní“ ve smyslu formulování vlastních 

návrhů.(Højbjerg a Pedersen, 2002)  

Ve většině případů je národní pozice odsouhlasena na úrovni speciálního 

výboru. Pokud nedojde na této úrovni k souhlasu, záleţitost se postupuje 

o úroveň výš – do tzv. Výboru pro záleţitosti EU, který představuje politickou 

úroveň. V něm zasedají generální tajemníci ministerstev a předsedá vysoký 

úředník ministerstva zahraničí. (Egeberg in Bulmer a Lequesne, 2005) Tento 

                                                 
161

 Počet členů těchto výborů se od roku 1972 zvyšoval postupně v souvislosti s rozšiřováním záběru 

evropské integrace.  
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výbor funguje jako pojítko mezi expertní úrovní specializovaných výborů a 

politickou koordinací ve vládě. Má vůči specializovaným výborům nadřazenou 

pozici.  

 

 

Účast parlamentu 

 

Role národních parlamentů v rozhodování o záleţitostech EU závisí na 

míře, do jaké jsou schopny ovlivňovat politiku vlády. (Egeberg in Bulmer  

Lequesne, 2005) V tomto ohledu má v Dánském království parlament 

specifickou a naprosto zásadní roli. Zatímco ve většině jiných členských států 

se koordinace evropských záleţitostí odehrává v exekutivě, pouze v Dánsku 

hraje klíčovou roli i parlament. 

Evropský výbor (do roku 1993 pod názvem Výbor pro společný trh) je 

stálým výborem, který má sedmnáct členů a jedenáct náhradníků. Obdoba 

dnešního Evropského výboru byla ustavena jiţ v roce 1961, tedy před dánským 

vstupem do ES. Výbor pro vyjednávání o trhu měl monitorovat negociace 

dánské vlády s ES. Po připojení země k evropským integračním strukturám byl 

název změněn na Výbor pro společný trh.  

Zastoupení ve výboru odráţí reprezentaci politických stran ve Folketingu. 

Evropský výbor jedná ve jménu celého parlamentu. Sedmnáct členů a jedenáct 

zástupců se schází kaţdý týden na dvě aţ pět hodin, vláda je povinna svoje 

vyjednávací stanovisko výboru prezentovat předem. Pokud většina není 

v neshodě s pozicí vlády, ministři se tohoto stanoviska mohou drţet a mají 

mandát k jednání na Radě. Evropský výbor je nicméně málokdy v opozici se 

stanoviskem vlády. Často ale po názoru výboru dojde k úpravám vyjednávacího 

stanoviska. (Eliason, 2001)  

Od roku 1993 jsou zápisy z jednání výboru přístupné veřejnosti. Politické 

strany mají v Evropském výboru proporční zastoupení a nominují do něj přední 

a vlivné stranické osobnosti. To nebývá vţdy pravidlem při nominacích do 

Evropského parlamentu, kde se mezi kandidáty některých politických stran 
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neobjevují známá jména. Nepřímým cílem Evropského výboru je stimulovat 

veřejnou debatu o EU. 

Nemoţnost řešit evropskou politiku od počátku 90. let jako politiku 

zahraniční přiměla Folketing k větší aktivitě v integraci evropské politiky do 

národního rozhodování. Od poloviny 90. let měl parlament tendenci zapojovat 

do rozhodování i specializované odborné výbory. Od roku 2005 jsou odborné 

výbory stále častěji zapojovány do procesu udělování mandátu vládě. Vláda 

podle této logiky nezískává pouze politický, ale i po odborné stránce obhájitelný 

mandát. O předání diskutovaného problému specializovanému výboru 

rozhoduje Evropský výbor. Odborných výborů je 23. Folketinget se svými 

specializovanými výbory se těší velkému vlivu na rozhodování o evropských 

záleţitostech. Jak uvádí Leslie Eliason: 

„/…/ zákonodárné sbory řady ostatních států vytvořily podobné výbory, 

žádný ale nemá tolik moci nad vládou. Evropský výbor nejen radí vládě 

o nevyřízených zákonech a směrnicích EU; ale vysloužil si právní moc 

schvalovat vyjednávací pozici vlády pro Radu ministrů“ (Eliason; 2001; str. 200).  

Ţádný ministr nemůţe odjet do Bruselu vyjednávat na Radu, aniţ by měl 

mandát od Evropského výboru. V parlamentu tak probíhá demokratická kontrola 

vládní politiky EU. V porovnání s ostatními státy EU je dánský parlament 

nejvíce zapojen do demokratické kontroly vládní evropské politiky.  

 

 

Politické strany 

 

Dánské politické strany162 jsou většinou vnitřně rozštěpeny v názorech na 

evropská témata. Jejich adaptace na členství v EU byla komplikovaná z toho 

důvodu, ţe v podstatě jiţ od 70. let panuje u řady politických těles propast mezi 

názory voličů a stranických lídrů k otázkám evropského integračního procesu. 

Podle Zepernicka a Riise je adaptace politických stran dánskému členství v EU 

                                                 
162

 Za euroskeptické politické strany/uskupení lze považovat Dánskou lidovou stranu, Socialistickou 

lidovou stranu (s výhradami), Lidové hnutí proti Evropským společenstvím a Červnové hnutí. Více o 

těchto uskupeních viz např. Havlík, Vlastimil. Euroskeptické politické strany v Dánsku, in Dančák B, 

Fiala P. a Hloušek V. (eds) Evropeizace: pojem a jeho konceptualizace, s. 96 – 104.  
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dvojí. Jednak probíhá adaptace politických stran v dánském a Evropském 

parlamentu a dále se přizpůsobují nové evropské dimenzi v dánské politice. 

(Zepernick a Riis, 2001) 

Dánské politické strany měly příleţitost obeznámit se blíţe s principy EU 

jiţ od roku 1972, kdy byl ve Folketingu zaloţen Výbor pro společný trh. V rámci 

Evropského parlamentu pak pro ně byl klíčovým momentem rok 1979, kdy se 

uskutečnily první volby do EP. Podle Zepernicka a Riise politické strany stály 

před zásadní otázkou, zda nominovat do voleb kandidáty a zda jim stojí za 

vynaloţenou energii kandidovat do tělesa s poměrně omezenými pravomocemi. 

(ibid) Působení v Evropském parlamentu pro politická uskupení postupem času 

stále více nabývá na významu. Výhodou pro opoziční strany je, ţe mají způsob 

jak ovlivnit evropské rozhodování, a tak obejít své vlastní vlády. (Egeberg in 

Bulmer a Lequesne, 2005) Podrobněji se vývoji dánského stranického systému a 

jednotlivým politickým stranám a uskupení věnuji v kapitole o dánském politickém 

systému a politických stranách. Následující část textu se proto zaměří na způsob, 

jakým politické strany ovlivňují evropský diskurs i na zapojení ostatních aktérů.  

 

 

Další aktéři 

 

Vliv na dánskou politickou scénu mají vedle formálních aktérů i nevládní 

organizace, širší občanská společnost a zástupci soukromého sektoru. 

V nejrůznějších výborech a komisích jsou zastoupeni zástupci odborových a 

dalších nevládních organizací, jejich účast na rozhodnutí je tedy na rozdíl od 

řady jiných států formalizovaná, nikoli pouze na bázi neformálních slyšení, 

rozhovorů apod.  

Zhruba od 60. let nejsou bez vlivu single-issue organizace (zabývající se 

např. ochranou ţivotního prostředí apod.).163 Všechny tyto skupiny hrají 

důleţitou roli při formulování veřejné politiky. Zástupci zájmových skupin jsou 

formálně zastoupeni ve vládních speciálních výborech. Nezanedbatelný vliv má 

i sektor soukromý. Dánská státní správa je v porovnání s ostatními státy 
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 Organizace zabývající se jedním tématem, např. vztahem k jaderné energetice či rovnosti pohlaví apod. 



170 

 

mnohem častěji v kontaktu se zástupci soukromého sektoru, dialog se státní 

administrativou je zformalizován. (Pedersen, 2002) 

Morten Egeberg popisuje různé způsoby, jak zájmové skupiny ovlivňují 

rozhodování v EU: mohou tak činit nepřímo skrze svou vládu, ale také mohou 

kontaktovat přímo instituce EU, ideálně pomocí evropských asociací, jejímţ 

jsou členem. (Egeberg in Bulmer a Lequesne, 2005) 

 

 

Mechanismy rozhodování o evropských záležitostech  

 

Dopad na dánskou vnitřní politiku mělo ES ještě před samotným vstupem 

do integračních struktur, jiţ během vyjednávání. (Kallestrup, 2006) Debata 

o organizaci koordinačního systému nicméně byla zahájena jiţ počátkem 

60. let, kdyţ Folketing 4. srpna 1961 většinou 152 hlasů proti jedenácti rozhodl 

o zplnomocnění vlády k zahájení přístupových vyjednávání s šesti státy ES. Ve 

své základní struktuře byl dánský koordinační systém evropských záleţitostí 

tedy vytvořen ještě před vstupem. Byl stanoven rámec, v němţ má probíhat 

administrativní a politická koordinace interně v Dánsku i mezi národními a 

evropskými institucemi. Bylo třeba důkladně promyslet, jak lze přizpůsobit 

existující dánské instituce novým podmínkám a udrţet dánské správní tradice a 

zároveň zaloţit nové administrativní struktury pro spolupráci v rámci ES. 

(Højbjerg a Pedersen in Pedersen, 2002) 

Koordinační systém prošel od dánského vstupu do ES změnami. Tyto 

změny byly zapříčiněny jednak konflikty mezi jednotlivými aktéry v rámci 

koordinačního procesu, jednak jako důsledek změn na evropské úrovni (např. 

rozšířením spolupráce v rámci ES do více oblastí). Podle Erika Højbjerga a 

Dorthe Pedersen (Højbjerg a Pedersen in Pedersen, 2002, str. 71) se dá 

období vývoje koordinačního systému rozdělit na tři fáze:  

 debata o organizaci koordinačního systému (1970–73) spolu 

s formální institucionalizací systému (1973) 

 decentralizace koordinačního systému (1974–85)  
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 vyladění koordinačního systému (1986–98).  

Zepernick a Riis za hlavní přelomové body v europeizaci dánské domácí 

politiky povaţují přijetí Jednotného evropského aktu v roce 1986 a 

Maastrichtské smlouvy v roce 1993. JEA zavedl většinové hlasování v Radě 

v některých evropských politikách a tím pádem byla eliminována moţnost 

určité země rozhodnutí zablokovat. Maastrichtská smlouva rozšířila 

kompetence EU do řady oblastí, které tradičně připadaly členským státům. 

Proto bylo dále neudrţitelné, aby byla evropská integrace vnímána jako 

zahraniční politika, a aby se pro ni vyuţívaly postupy běţné v zahraniční 

politice. (Zepernick a Riis, 2001) 

Existují dva základní rozhodovací mechanismy o záleţitostech EU. 

Kallestrup rozlišuje: 

 dánský koordinační proces v záležitostech EU před přijetím politiky 

nebo nařízení EU  

 a dánský politický rozhodovací proces spojený s provedením 

nařízení EU. (Kallestrup; 2006; str. 12 – 14)  

V prvním případě se jedná o koordinační proces souběţný s vyjednáváním 

o určitém návrhu v rámci evropských institucí. Do tohoto mechanismu jsou 

zapojeny relevantní ministerstva, zájmové organizace a Evropský výbor 

Folketingu. (ibid; str. 12-13 a 19-22) Ve druhém případě se jedná o národní 

provedení evropské politiky a nařízení. Diskutuje se především o způsobu 

převedení konkrétního rozhodnutí do národní legislativy. Taková jednání 

probíhají především na úrovni státních úředníků jednotlivých ministerstev. 

(ibid, str. 13-14 a 31-43)  

V dánském koordinačním procesu v záležitostech EU před přijetím politiky 

nebo nařízení EU jde o zajištění politické koordinace dánské evropské politiky. 

V první fázi probíhá koordinace mezi ministerskými úředníky. Ve druhé fázi se 

problémem zabývá Folketing, konkrétně Evropský výbor. Aby vláda mohla 

provést určitou evropskou politiku, musí k tomu mít mandát od Evropského 

výboru (viz výše).  

Højbjerg a Pedersen upozorňují, ţe dánský koordinační proces byl 

formalizován v centralizované/decentralizované struktuře. Za administrativní 
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koordinaci byl zodpovědný Výbor pro zahraniční ekonomiku spadající pod 

ministerstvo zahraničí, příprava podkladů k jednání probíhala decentralizovaně 

– částečně v jednotlivých ministerstvech, částečně ve speciálních výborech. 

(Højbjerg a Pedersen in Pedersen, 2002, str. 76-77)  

 

 

Komparativní pohled – Finsko a Norsko 

 

Neţ se dostanu k detailnější odpovědi na otázku, zda lze původ dánského 

euroskepticismu v národních specifikách zobecnit i na další členské státy, je 

nutné ujasnit, zda je vůbec forma euroskepticismu v jednotlivých členských 

státech srovnatelná. Sørensen (2008b) situaci problematizuje prezentací dvou 

moţných extrémních úhlů pohledu – jedním můţe být, ţe euroskepticismus 

v členských státech je natolik unikátní, ţe snaha o nalezení společných vodítek 

pro vysvětlení je zbytečná; druhým pak názor, ţe existují vzorce 

euroskepticismu mezi členskými státy, které lze identifikovat a vysvětlit řadou 

široce definovaných faktorů. Pokusme se v tuto chvíli nepřiklonit k ani jednomu 

z těchto dvou vyhraněných postojů a velmi stručnou a zjednodušenou 

komparaci provést. 

Na příkladu Dánska tato práce ilustruje, ţe formu euroskepticismu určují 

domácí specifika. Z domácí tradice vychází naprosto unikátní forma 

euroskepticismu. V duchu zákonitostí metody případové studie si tato práce 

nedovoluje jakékoli širší zobecnění ve smyslu platnosti tohoto předpokladu i na 

ostatní členské státy. V rámci této kapitoly je zařazen velmi stručný 

komparativní prvek srovnávající domácí faktory zvaţované pro vysvětlení 

euroskepticismu finského a norského. I v rámci omezeného studia těchto 

dalších států se ovšem jeví, ţe národní specifika i v jiných případech skutečně 

jejich formu euroskepticismu předurčují. Jedná se spíše o naznačení dalšího 

moţného směru výzkumu a obecného předpokladu neţ obhajitelných závěrů. 

Pokusme se dánskou situaci srovnat s euroskepticismem v Norsku a 

Finsku. Tyto dva severské státy byly vybrány nejen kvůli řadě společných 
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společensko-politickým rysů, ale i z důvodu, ţe obecně bývají všechny 

severské státy řazeny do kategorie států se silným protievropským cítěním.  

Finsko se členem Evropské unie stalo aţ v roce 1995, coţ bylo 

podmíněno koncem studené války, rozpadem Sovětského svazu a tedy 

rozvázáním rukou finské zahraniční politiky. Finové brali vstup do EU jako 

potvrzení své prozápadní orientace, členství bylo vnímáno jako národní zájem. 

Jak uvádí Arter (1999, str. 335):  

„Byla to otázka identity a důležitosti vnější percepce Finska jako 

západoevropského státu.“  

Motivace tedy byly mnohem ideologičtějšího rázu neţ v případě Dánského 

království. Ekonomické důvody byly, nutno podotknout, neméně důleţité, a to 

především z toho důvodu, ţe po rozpadu Sovětského svazu a konce tradičního 

odbytiště pro finské výrobky, bylo nutné poměrně drastických způsobem 

redefinovat směřování finské ekonomiky. 

Finsko dlouho nebylo vnímáno jako euroskeptická země, coţ bylo 

částečně dáno schopností politických elit ignorovat veřejný euroskepticismus, 

jenţ postupně začal dosahovat poměrně znepokojující intenzity. Podle 

průzkumů Eurobarometru č. 73 se 53 % Finů domnívalo, ţe jejich země 

profituje z členství v EU, coţ je pouze o jeden procentní bod vyšší podpora neţ 

průměr celé 27-členné Unie. Euroskeptická pověst Finů byla umocněna 

výsledkem posledních parlamentních voleb z dubna 2011 i předchozích voleb 

v roce 2009, kdy významné volební zisky zaznamenala protievropsky a 

protiimigračně zaměřená strana Praví Finové.164 To znamenalo konec do té 

doby platného specifika pro finský stranický systém, totiţ faktickou nepřítomnost 

euroskeptické politické strany.  

Nacionalismus ve Finsku je bezesporu na vzestupu. Praví Finové ve své 

poslední předvolební kampani vyuţili aktuálního tématu ekonomických potíţí 

některých členských států a postavili se rázně proti tomu, aby Finsko finančně 

přispívalo do Evropského nástroje finanční stability. Finský tisk cituje profesora 

politických věd Tomiho Raunia, který tvrdí:  

                                                 
164

 Praví Finové získali v posledních parlamentních přes 19 % hlasů a třetí nejvyšší počet mandátů. 

Podrobněji o fenoménu Pravých Finů viz např. Arter, 2010. 
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„Všechny uplynulé roky zde byl v politických stranách kritický pohled [na 

EU] a teď to vyplývá na povrch. Veřejná debata o EU téměř neexistovala. 

Nicméně bylo jasné, že mezi politickými stranami existují značné rozdíly, 

ideologické rozdíly v názorech na budoucí vývoj Evropy. A teď se tyto rozdíly 

ukazují.“ (Yle, 30.3. 2011165)  

Na případě Dánska se tato práce snaţí ukázat, ţe národní specifika určují 

podobu dánského euroskepticismu a jsou jeho kořenem. Platí to samé pro 

Finsko? Jsou specifika Finské republiky určující pro pojetí finského 

euroskepticismu? Za specifika finského členství v EU můţeme na základě 

zřejmých znalostí předběţně vytyčit následující:  

 historickou politickou závislost na Sovětském svazu, geografické 

umístění a z něho plynoucí bezpečnostní rozměr členství v EU, 

 problematiku finské neutrality, 

 specifičnost finského stranického systému z hlediska dlouhodobého 

upozadění euroskeptických názorů artikulovaných skrz politické 

strany.  

Toto bezpochyby není uzavřená skupina moţných a relevantních specifik. 

Zmíněna jsou ta, jeţ se jeví na první pohled jako klíčová. Je vidět, ţe finská 

specifika jsou z podstaty hodně odlišná od specifik definovaných pro Dánsko. 

Analýza finského případu je poměrně sloţitá v tom, ţe není zcela jasné, jakého 

charakteru finský veřejný euroskepticismus je. V případě Dánska se toto zdá 

mnohem jasnější. Finský euroskepticismus byl snad politickými elitami po dobu 

posledních dvou dekád či déle „drţen pod pokličkou“, navíc ve Finsku v tomto 

období neexistovala jasně euroskeptická politická strana, proto je společenský 

diskurs obtíţné sledovat. Po prvotní analýze se zdá, ţe finský euroskepticismus 

není do takové míry zaloţen na suverenitě a obavách o její ohroţení jako 

v případě Dánska. Stejně tak se jeví, ţe je finský euroskepticismus na rozdíl od 

dánského mnohem intenzivěji motivován ekonomicky, o čemţ svědčí rétorika a 

zaměření nové politické strany Praví Finové.  

                                                 
165

 Dostupné z 

<http://yle.fi/uutiset/news/2011/03/is_euroscepticism_on_the_rise_in_finland_2476054.html> [20.5. 2011]. 

http://yle.fi/uutiset/news/2011/03/is_euroscepticism_on_the_rise_in_finland_2476054.html
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Vráťme se tedy k původní otázce – určují národní specifika podobu 

finského euroskepticismu? Závěr se nezdá být jednoznačný, ale spíše inklinuji 

k závěru, ţe tomu tak – na rozdíl od Dánska – v případě Finska není a situace 

bude zřejmě komplikovanější. Geografické a historické důvody se nezdají být 

relevantní pro dnešní podobu finského euroskepticismu. Finsko potřebovalo 

vstoupit do EU, aby potvrdilo svou prozápadní orientaci, okamţikem vstupu 

však tato touha byla symbolicky ukojena a v období po vstupu se jiţ historická a 

geopolitická narativa v diskusi o Evropě příliš neobjevují.  

Podívejme se ještě na případ Norska. Norsko lze bezpochyby označit za 

euroskeptický stát, neboť jeho obyvatelé se ve dvou referendech (1972 a 1994) 

odmítli připojit se k evropskému integračnímu projektu. Na rozdíl od Dánska, 

které do ES vstoupilo, stalo se součástí systému a pouze v průběhu členství 

vyjádřilo zásadní připomínky ke směřování integračního projektu, Norsko se 

k němu vůbec nepřipojilo. Důvody pro norský euroskepticismus jsou 

ekonomického i ideologického rázu. V současné době je Norsko členem 

Evropského hospodářského prostoru (EHP) coţ, zdá se, této severské zemi 

naprosto vyhovuje – získává srovnatelné ekonomické výhody, kterých by se 

těšilo jako plný člen, na druhou stranu se nemusí identifikovat ani podřizovat 

politickým cílům EU. Jedná se o těsnou spolupráci bez nutnosti formálního 

členství. 

Rychlý pokus o identifikaci norských specifik jeho vztahu s EU mě přivádí 

k následujícím faktorům, u nichţ věřím, ţe jsou relevantní pro norský 

euroskepticismus:  

 Historické důvody – velmi krátká doba existence samostatného 

norského státu a extrémní citlivost k politické unii obecně. 

Maastrichtská smlouva přinesla reminiscence na minulost a 

norskou podřízenost Švédsku. Vstup Norska do EU by mohl být 

vnímán jako popření nezávislosti získané na Švédsku v roce 1905. 

Pojem „unie“ je v Norsku synonymem pro nerovné partnerství a 

závislost (Kuželewska, 2009). 

 Problematika národní identity – toto specifikum v norském případě 

těsně souvisí s prvním stanoviskem. Argumenty týkající se obav 

z rozmělnění norského státu i vyřčené obavy z nedostatečné 
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demokratičnosti EU se pravidelně ozývají a určují tón protievropské 

diskuse. Demokratický deficit by údajně mohl ohrozit norskou 

demokracii a suverenitu.166 

 Ekonomické důvody – soběstačnost norské ekonomiky, tradiční 

ekonomika (rybolov) a nevýhodnost Společné politiky rybolovu.  

  Zásadní propad mezi názory elit a mas na problematiku evropské 

integrace, specifický stranický systém s existencí klíčového 

protievropského hnutí. Většina norských voličů podporuje 

proevropské strany, nicméně jak se ukázalo v obou referendech, 

nevyústilo to v proevropskou většinu v hlasování. Jinými slovy, 

přízeň k dané politické straně neovlivní postoj voliče k evropské 

otázce. (Saglie, 2000) 

Norský euroskepticismus vykazuje některé rysy podobné dánskému: 

klíčovou roli hrají otázky národní identity (obligátně známá paralela EU k uniím 

obecně, z jejichţ područí se Norsko po celou historii snaţilo vymanit, tedy jakási 

nedůvěra k federalistickým idejím). Na rozdíl od Dánska je ovšem norský 

euroskepticismus motivován i ekonomicky, totiţ Norové plné členství v EU a 

nutnost podřídit se tak všem jejím politikám, nepovaţují za finančně výhodné. 

(V dánském případě se jednalo o opačnou argumentaci.) O platnosti tohoto 

specifika svědčí norské členství v Evropském hospodářském prostoru – Norové 

od Unie získávají to, co je pro ně ekonomicky výhodné včetně přístupu na trh 

EU, ale bez nutosti podřizovat se např. nevýhodné Společné politice rybolovu 

nebo Společné zemědělské politice, na druhou stranu se nemusí podřizovat 

určitým politickým trendům vývoje evropské integrace, o něţ nestojí. Fakt, ţe se 

rovněţ nemohou podílet na přípravě evropské legislativy, zdá se, pro Nory není 

příliš stimulující ke změně evropského postoje (byť se příznivci plného členství 

tohoto stébla chytají). Dalším norským specifikem je jistý odstup od 

integračního projektu, který mu umoţňuje členství v EHP. V případě Norska se 

ovšem zdá, ţe se potvrzuje linie euroskepticismu majícímu kořen právě 

v národních specifikách. O konstatně platných norských argumentech proti 

ES/EU mimo jiné svědčí to, ţe rétorika odpůrců Evropy v kampani v roce 1972 

                                                 
166

 Některá hesla norských euroskeptiků zněla takto: „Demokracie, nebo Evropská unie?“, „Ne EU, ano 

demokracii.“, případně „Ne EU, ano solidaritě.“ (Kuželewska, 2009, str. 184) 
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byla téměř totoţná s rétorikou v roce 1994, a to přestoţe okolnosti vstupu byly 

naprosto odlišné. (Kuželewska, 2009) 

Finský příklad je komplikovanější. Shrnula jsme, ţe se v případě finských 

specifik pravděpodobně nejedná o kořen finské podoby euroskepticismu. Stejně 

tak ovšem nelze uzavřít opačným způsobem, tedy nejedná se ani o následek. 

Je nutné rovněţ připustit moţnost neadekvátního výběru finských specifik. 

V případě Norska se závěry zdají jednoznačnější – národní specifika této země 

jsou kořenem norského euroskepticismu. 

 

 

Shrnutí analýzy dánských specifik v EU 

 

Voliči nejsou tak viditelně rozdělení v samotné otázce členství, jako spíše 

v názorech na podobu členství. Søren Dosenrode (2002, str. 1) se sám sebe ptá:  

„Dánsko: loudal a poloviční člen EU? Ne – plný členský stát, ani lepší, ani 

horší než ostatní. Samotné členství již pro většinu obyvatel nepředstavuje téma.“ 

Významnou roli u nich hrají názory symbolického charakteru – v Dánsku je 

velmi silná percepce národního státu a řada kroků uskutečněných v procesu 

evropské integrace je vysvětlována symbolicky a z hlediska národní identity. I 

proto byla za jedno z hlavních specifik dánského euroskepticismu vybrána právě 

národní identity a vnímaná role národního státu. V souladu s všeobecným 

diskursem, jenţ přičítá dánský euroskepticismus dvěma hlavním faktorům, a sice 

institutu referenda zakotvenému v ústavě a existenci výjimek, byla tato dvě 

specifika rovněţ blíţe rozpracována. Není pochyb o tom, ţe tato dvě kritéria mají 

značný podíl na celkové podobě a pojetí dánského euroskepticismu. Další 

kritéria, jeţ jsem identifikovala a zařadila do zúţeného výběru, se pak dotýkají 

určitých unikátních rysů dánského politického a stranického systému a 

v neposlední řadě i velmi specifického systému koordinačních záleţitostí.   

Tento přehled specifik dánského euroskepticismu není v ţádném případě 

konečný, ani vyčerpávající. Jsem si vědoma moţné neúplnosti tohoto přehledu, 
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na druhou stranu upozorňuji na vysokou abstraktnost úvah o správné identifikaci 

specifik klíčových pro dánský euroskepticismus.  

Tato práce předpokládá, ţe národní specifika jsou v případě Dánského 

království kořenem jeho euroskepticismu. Po stručné komparativní exkurzi 

s norským a finským případem jsem nedospěla k jednoznačnému závěru, zda 

tato kauzalita platí i pro jiné členské státy. Omezený rozsah této práce mi 

neumoţňuje zobecňující závěry. Ve finském i norském případě se jejich národní 

specifika bezpochyby podílejí na formě jejich euroskepticismu, nejsem však 

schopna potvrdit, zda jsou i jejich kořenem, mohou být totiţ i následkem. 

Nejrelevantnější výtkou této stručné dílčí analýzy můţe být nebezpečí 

nesprávné, neúplné či neadekvátní identifikace finských a norských specifik.  

Následující část práce se zaměří na komunikaci o evropských 

záleţitostech v Dánsku. Některá dánská specifika, jmenovitě referenda, totiţ 

s sebou nesou nutnost velmi efektivní komunikace o evropských záleţitostech. 

Intenzita, formalizace a hloubka těchto kampaní jsou v případě Dánska poměrně 

unikátní. 
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 Komunikační politika o evropských záležitostech 

 

 Tato disertační práce předpokládá, ţe způsob, jakým se dánský 

euroskepticismus projevuje, se do značné míry odvíjí od toho, jak se o 

evropských záleţitostech komunikuje. A v případě Dánského království se jedná 

o poměrně unikátní souvislosti a zajímavé paradoxy. I z toho důvodu je zde 

zařazena samostatná kapitola věnující se podrobně právě komunikačním 

otázkám. Přestoţe pozornost se věnuje Dánsku, je problematika komunikace 

s občany zasazena do širšího kontextu EU. Tato kapitola ukáţe, jak se Dánsko 

vypořádává se zvýšenými nároky na komunikaci o evropských záleţitostech 

v souvislosti se zavedeným institutem referenda. Referenda o EU jsou velmi 

specifická, protoţe voliči se mají vyjadřovat k poměrně neznámým tématům, 

k nimţ mají na vytvoření vlastního stanoviska velmi omezené informace. (Hobolt, 

2006b) 

 Komunikace s občany EU je především od krachu projektu ústavní 

smlouvy poměrně klíčovou prioritou Evropské komise, byť diskuse o 

demokratickém deficitu se vede jiţ od negativního hlasování Dánska o 

Maastrichtské smlouvě v roce 1992.167 Ta od té doby zoufale řeší, jak posílit 

důvěru v integrační projekt a jak se přiblíţit svým občanům.  

 

 

Obecné pojetí 

 

Dánové patří k neinformovanějším obyvatelům EU. To je primárně dáno 

častým konáním evropských referend. S tímto faktem souvisí nutnost 

intenzivnější veřejné debaty o evropské integraci a logicky potřeba 

koordinované komunikační strategie o evropských záleţitostech. Do 

komunikačních kampaní se zapojuje celá řada elit a politických představitelů 

                                                 
167

 Viz deklarace Evropské komise o demokracii z roku 1993. Dostupné z 

<http://aei.pitt.edu/1801/1/democracy_declaration_1993.pdf> [24.6. 2011]. 

http://aei.pitt.edu/1801/1/democracy_declaration_1993.pdf
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včetně soukromé a nevládní sféry, coţ s sebou nese i větší šance na 

zainteresování občanů.  

V pevninském Dánsku se uskutečnilo celkem šest evropských referend.168 

Dvě z nich vyhráli euroskeptici, v dalších čtyřech, nutno podotknout, 

euroskeptici v komunikačních kampaních odváděli výbornou práci, udávali 

často tón celé kampaně a europozitivní aktéři se část dostávali spíše do 

defenzivní pozice (Knudsen, 2008) Toto ilustruje kapitola věnovaná stručným 

případovým studiím jednotlivých referend a k nim vedených komunikačních 

kampaní (viz níţe).   

V Dánsku platí odlišný vzorec hlasování pro národní volby, volby do EP i 

hlasování v evropských referendech. Tím trpí především proevropsky zaměřené 

politické stany. V referendech je vţdy vysoká volební účast169, naproti tomu 

účast ve volbách do EP je mizivá, coţ je vzhledem k disciplinovanosti Dánů 

zaráţející, nicméně dlouhodobý trend nízké účasti ve volbách do Evropského 

parlamentu nabízí interpretaci obecného dánského postoje k EU – Dánové 

nemají zájem na nadnárodním charakteru Unie a existence Evropského 

parlamentu se snaţí evokovat jisté státní atributy, jeţ podle většinového 

dánského vnímání EU náleţet nemají. Nízká účast voličů ve volbách do EP 

nabízí zajímavý kontrast s výsledky parlamentních voleb – euroskeptické strany 

(měkce, ani tvrdě) ještě nikdy nebyly přímo zastoupeny ve vládě a obecně mají 

ve Folketingu nízké zastoupení. (ibid) Vznikl tak v podstatě duální stranický 

systém – jeden pro národní parlamentní volby, druhý pro evropská referenda a 

volby do EP. 

V případě konání referenda je zajímavé poloţit si otázku, jakým způsobem 

se voliči v průběhu komunikační kampaně rozhodují? Je jejich hlasování 

výsledkem dlouhodobého postoje k evropské integraci, nebo se rozhodují 

v průběhu kampaně? Pokud platí druhá varianta, co je ovlivňuje? Nakolik je 

důleţitý kontext kampaně? Právě tyto otázky podrobněji zkoumá Sara Binzer 

Hobolt (2005, str. 86-87). Podle jejích slov byla akademická debata o volebním 

chování v referendových kampaních bitvou tří konkurenčních škol:  

                                                 
168

 Ponechávám tedy stranou referenda v Grónsku. Vyšší počet lidových hlasování na evropská témata se 

uskutečnil pouze v Irsku. Až do série irských referend o Lisabonské smlouvě Dánsko v jejich počtu držela 

primát.  
169

 Viz graf č. 2 v kapitole „Problematika přímé demokracie“. 
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 školy „postoje“ (attitude) 

 školy „voleb druhého řádu“ (second-order election) 

 a školy „prospěchářských očekávání“ (utilitary expectations) 

Chápání v rámci prvního přístupu je zaloţeno na hodnotách individuálních 

občanů, a hlasování v referendu je tedy odrazem dlouhodobého pohledu voličů 

na evropskou integraci. V rámci přístupu zaloţeného na teorii voleb druhého 

řádu se očekává, ţe národní otázky jsou vţdy dominantní, proto voliči vyuţijí 

referendum pro vyjádření své spokojenosti, či nespokojenosti s vládní 

garniturou, případně se řídí doporučeními strany, kterou běţně volí. Třetí 

přístup „prospěchářských očekávání“ se bude řídit čistě vidinou ekonomického 

zisku, který občané od sjednocující se Evropy očekávají. Jak Hobolt nicméně 

upozorňuje, faktory mohou být vzájemně provázané. Na základě studie 

dánského případu je zřejmé, ţe mohou platit různé teoretické přístupy – 

primárně třetí zmíněné teoretický vysvětlení. Vzhledem k relevanci teorie o 

propadu elit a mas pro dánský příklad se dá rovněţ předpokládat, ţe druhý 

přístup bude platit jen omezeně. Hobolt se snaţí ve své práci (ibid) ukázat, ţe 

čím vyšší je intenzita kampaně, tím pravděpodobněji se voliči budou rozhodovat 

v rámci svého stabilnějšího názoru na evropský integrační proces. V takovém 

případě a měřeno výsledky referend by nálepka euroskeptického státu pro 

Dánsko byla vhodná. I to je ovšem relativní – průzkumy veřejného mínění tento 

trend dlouhodobě nepodporují. Shrňme, ţe rozhodování voličů v průběhu 

volební kampaně můţe ovlivňovat řada nejrůznějších faktorů. Jeich hlubší 

výzkum a správná interpretace je ovšem spíše otázkou pro politickou 

psychologii a přesahuje zaměření i záběr této práce. 

Pozornost byla v teoretické literatuře věnována i tomu, nakolik voliče 

v průběhu kampaně ovlivňují samy politické strany (viz Hobolt, 2006b). 

Literatura o hlasování ve volbách a referendech ukázala, ţe voliči spoléhají na 

podněty a heuristiku k překonání informačního deficitu. Tyto elitní podněty 

v případě evropských referend poskytují v nejznatelnější míře právě politické 

strany, protoţe politické soupeření v Evropě se točí právě především kolem 

politických stran. (ibid) 
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Dánsko má řadu politických stran, koaliční vlády jsou většinou minoritní, 

proto je pro voliče obtíţné v referendech na specifická témata volit stranu, jiţ 

tradičně volí v parlamentních volbách. Podle některých badatelů (viz např. 

Knudsen, 2008) se ovšem nejedná o klasickou třecí plochu o evropské otázce – 

Dánové jsou totiţ nadprůměrně spokojeni se stavem své demokracie (v roce 

2002 to bylo podle Eurobarometru 88 %)170. Tato třecí plocha tedy v případě 

Dánska není tak problematická. (ibid) 

Dalším zajímavým rozměrem komunikační politiky je velkorysý prostor, 

privilegia a neposlední řadě alokované finance, které se v kampaních obecně 

věnují euroskeptikům – proporčně je to rozhodně v nesouladu s jejich 

skutečných zastoupením v parlamentu. Souvisí to zřejmě s tradiční dánskou 

podporou minorit (ibid) Kampaně se snaţí zprostředkovat diskusi, a proto její 

zaměření nebývá čistě proevropské, cílem je poskytnout vyváţené informace 

obou táborů. Finanční alokace přitom získávají jak strany zastoupené 

v parlamentu, tak dvě171 protievropská uskupení. Tento rovný přístup je 

poměrně specifický pro dánský přístup, na celoevropské úrovni takto 

rovnoměrně finance alokovány nejsou, v rámci (oficiálních a přímých) 

komunikačních kampaní EU je sice kladen důraz na rozproudění diskuse 

obecně (a v té mají pochopitelně prosto různé argumenty), euroskeptici ovšem 

mají k financím z evropské kasy na své kampaně sloţitější přístup.  

Dánská ústava poskytuje poměrně velkorysý prostor premiérovi pro 

vyhlášení termínu parlamentních voleb. Načasovat totiţ veřejnou diskusi o 

evropských tématech tak, aby se neprolínala s kampaní u parlamentních voleb, 

je totiţ pro parlamentní – a především proevropsky smýšlející – strany více neţ 

ţádoucí. Evropskou integraci propagující politické strany nemohou očekávat, ţe 

jim evropská témata přinesou volební body. Navíc hrozí, ţe vyjdou do popředí 

tradiční evropské třenice, jeţ se uvnitř jednotlivých politických stran dlouhodobě 

vyskytují. Výše zmíněné motivace jsou typickou ukázkou strategických úvah 

vlád při plánování referend, jak jsem přiblíţila v kapitole „Úvod do problematiky 

veřejného mínění“. 

                                                 
170

 Viz  EB 54 – 2001 a EB 58.1 (2002). 
171

 Červnové hnutí již bylo oficiálně rozpuštěno – viz výše. 
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V souvislosti s Dánskem je zajímavé poloţit si obecnější otázku, nakolik 

veřejné mínění předurčuje politická rozhodování a nakolik a jakým způsobem je 

toto reflektováno v komunikaci s občany (ne nutně pouze o evropských 

záleţitostech). Jak vyplynulo z teoretické kapitoly věnované veřejnému mínění, 

tento text pracuje s předpokladem, ţe je to primárně veřejné mínění, které 

ovlivňuje politická rozhodnutí spíše, neţ naopak. Existuje celá řada badatelů, 

kteří s podobným pojetím vlivu veřejného mínění na veřejnou politiku nesouhlasí, 

upozorňuíi na nejednoznačnost kauzalních spojitostí a na to, ţe masové veřejné 

mínění je  

„neuatonomní a tedy spíše výtvorem vládních elit“. (Hobolt a Klemmemsen, 

2005, str. 380). 

Hobolt a Klemmemsen (ibid) se právě touto otázkou zabývali a provedli 

komparativní studii Dánska a Spojeného království, ze které vyplynulo, ţe tento 

trend je viditelnější ve větší míře především v případě, kdy se jedná o 

demokracie s proporčním zastoupením – právě Dánsko je typickým příkladem 

země s menšinovými vládami a díky velké konkurenci mezi politickými stranami 

je responzivnost vlády výraznější, neţ v případě klasických majoritnich 

demokraciií jako je Spojené království.  

Přestoţe kauzální propojenost se můţe jevit jako dosti nejednoznačná, lze 

tvrdit, ţe v případě, ţe existují zavedené komunikační kanály, jak veřejné 

mínění vyjádřit (a v případě země našeho zájmu povaţujme za tyto kanály 

právě referenda o evropských záleţitostech), prokazuje to výraznou kauzální 

spojitost právě ve směru veřejné mínění – vládní responzivnost.  

Zásadním dánským specifikem a zároveň hlavní proměnnou je, jak bylo 

uvedeno výše, mnoţství uskutečněných referend o evropských tématech. Tato 

práce se snaţí rovněţ rozluštit vztahovou hádanku mezi referendy, kvalitou a 

mnoţstvím poskytovaných informací v informačních kampaních a mírou 

euroskepticismu. Dánové patří k jedněm z neinformovanějších občanů EU 

vůbec, informační kampaně jsou velmi intenzivní a samotný fakt konání 

referenda vyvolává automaticky veřejnou diskusi k danému tématu. Zaměřím se 

tedy na kvalitu a mnoţství poskytovaných informaci při jednotlivých kampaní i 

na vyloučení moţného tvrzení, ţe velké mnoţství informací můţe být nakonec 

pro výsledek referenda kontraproduktivní. Míra informací, které k tématu volič 
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v průběhu kampaně získá, je nepřímo úměrná nejistotě o postoji, který by měl 

volič zaujmout. Volič si je svým názorem jistější. (Hobolt, 2005) 

 

 

Komunikační politika EU a její relevance pro Dánsko 

 

Evropská unie se intenzivněji a komplexněji začala zabývat komunikační 

politikou aţ v poslední dekádě. Klíčovým impulsem byla především dvě 

negativní referenda o ústavní smlouvě ve Francii a Nizozemí, byť diskuse o 

demokratickém deficitu EU se vede jiţ od dánského negativního hlasování o 

Maastrichtské smlouvě v roce 1992. V roce 2001 pak Evropská komise přijala 

sdělení o informační a komunikační politice, ve kterém byla poprvé přiznána 

členským státům klíčová role při diseminaci informací o evropském integračním 

procesu. Důraz na roli členských států je chvályhodným přístupem, který rovněţ 

nahrává jedné z hypotéz stanovených v této práci, protoţe uznává roli 

národních specifik při vhodném nastavení komunikační kampaně. V březnu 

2002 pak Evropský parlament přijal zprávu prosazující lepší informační a 

komunikační politiku EU. V červenci stejného roku EK přijala sdělení o své 

komunikační politice. Brzy rovněţ Komise vytvořila novou funkci – komisaře pro 

komunikaci, jimţ se stala švédská evropská politička a bývalá komisařka pro 

ţivotní prostředí Margaret Wallström. 

V roce 2005 Evropská komise představila tzv. Plán D (písmeno D má 

implikovat demokracii, debatu a dialog), jehoţ hlavním cílem bylo obnovit 

důvěru evropských občanů v integrační projekt. Velký díl zodpovědnosti podle 

vyznění Plánu D leţel na členských státech. Jak tvrdí Catharina Sørensen 

(2008a) v návaznosti na její typologii euroskepticismu, komisní pojetí Plánu D 

má relevanci primárně pro euroskepticismus demokratický, ale je poměrně 

irelevantní pro euroskepticismus zaloţený na suverenitě (jenţ je klíčový pro 

pochopení dánské pozice), ale i euroskepticismu ekonomického, či politického. 

Citujme Sørensen (2008a, str. 17):  

„/…/ více transparentnosti a demokracie pravděpodobně nesníží míru 

ekonomického euroskepticismu, euroskepticismu založeného na suverenitě 
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nebo toho sociálního – a naopak by mohly přispět k pravému opaku (např. 

pokud na základě demokratizační strategie dojde k rozšíření pravomocí 

Evropského parlamentu, mohou to přivítat občané, kteří mají výhrady 

k demokratickému fungování EU, ale setká se to s nesouhlasem občanů, kteří 

se obávají o svou národní suverenitu).“   

Komunikační propast mezi politickými elitami a evropskými občany 

představuje, jak se ukázalo, permanentní problém. Občanský „džin z láhve“ je 

vypuštěn. Občané vyţadují demokratičtější a srozumitelnější Evropskou unii. 

(EU-CONSENT, 2008, str. 3) To je ovšem poměrně sloţité vzhledem 

k vysokému stupni sloţitosti a tedy nesrozumitelnosti Evropské unie a 

především jejího smluvního základu. Vysvětlit občanům detaily evropské 

smlouvy je téměř nemoţné – zaprvé je problematika často náročného právního 

charakteru, zadruhé tyto detaily pravděpodobně průměrného občana jednoduše 

nebudou zajímat. A hlasovat proto pravděpodobně budou o zástupném 

problému. Evropská témata nepatří často také mezi témata pro občany 

nejatraktivnější. A voliči rovněţ nejsou zrovna lační po hlubším porozumění 

problému (naprosto legitimně), proto vyšší intenzita komunikační kampaně 

nevyřeší podstatu problému. Občané EU často nerozumí, ale ani jí v postatě 

rozumět nechtějí. Jak vtipně poznamenal The Economist (2008), 

pravděpodobně nebudete chtít mezi svými hosty na večeři někoho, kdo si „jen 

tak pro zábavu“ pročítá evropské smlouvy. Sloţitost evropské problematiky 

s sebou ovšem nese závaţné politické následky. Navíc sloţitost sdělovaného 

tématu a pojetí komunikační politiky EU jako přesvědčování evropských občanů 

o přínosnosti integračního procesu je samo o sobě problematické.  

Větší pozornost komunikaci o evropských záleţitostech má řadu 

nepříjemných komplikujících dopadů. Vzhledem ke sloţitosti evropského 

tématu, především s přihlédnutím k neustálému jiţ více neţ půl století 

trvajícímu prohlubování spolupráce, se snadno stává, ţe diskuse o Unii se 

deformuje – a pro občany je častojednodušší a líbivější naslouchat 

populistickým názorům. To s sebou nese nástup i nárůst síly některých 

extrémních populisticky orientovaných stran a uskupení – v Dánsku, Finsku, 

Belgii, či Nizozemí.  
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Následující část přinese stručné chronologicky řazené případové studie 

šesti evropských referend. Poté se pokusím o shrnutí jednotlivých případů a 

nalezení některých typických vzorců pro komunikační kampaně o záleţitostech 

EU v Dánsku. 

 

 

Případové studie – referenda o evropských záležitostech 

 

Z jakého důvodu je zde zařazena kapitola podrobněji se věnující 

jednotlivým kampaním před evropskými referendy? Důvody jsou alespoň dva. 

Zaprvé, jsem přesvědčena o tom, ţe detailnější pohled na způsob, jakým se 

kampaně vedly a obsah, který se občanům v rámci nich sděloval, vhodným 

způsobem dokreslí vnímání evropských záleţitostí v Dánsku a naznačí, jakého 

typu jsou obavy dánských voličů – vycházím totiţ z předpokladu, ţe komunikační 

kampaň by měla být šita na míru potřebám těch, na které je namířená. Zadruhé, 

důraz na to, ţe občané si částečně upravují názor na evropský integrační proces 

v důsledku informací, jeţ získají v průběhu těchto kampaní, jde v podstatě proti 

jednomu z hlavních argumentů této práce, jenţ tvrdí, ţe euroskepticismus má 

své kořeny v národních specificích a tradicích. Pokud bych přijala názor, ţe 

pohled na evropskou integraci se utváří na základě kampaní, znamenalo by to 

pravý opak, tedy, ţe faktický euroskepticismus Dánů má za následek některé 

specifické okolnosti, nejsou tedy jeho počátkem. Chci však zdůraznit značnou 

specifičnost dánské situace. Zmíněný vylučovací poměr v případě Dánska, zdá 

se, neplatí. Zatřetí, ačkoli tato práce nemá být svým účelem prakticky vyuţitelná, 

tedy nepřináší prvoplánovitě politická doporučení, jisté prakticky vyuţitelné 

základy budou povaţovány jako plus. A analýza průběhu kampaní včetně shrnutí 

a několika doporučení na toto nepřímo aspiruje.   

Tato kapitola se tématicky prolíná s kapitolou věnovanou historickým 

souvislostem. Ve snaze vyhnout se repetivnosti, se v této kapitole omezuje 

opakování historických souvislostí na minimum a soustředím se skutečně 

primárně na způsob vedení kampaní a hlavní otázky v nich se vyskytující. 
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Ze stejného důvodu jsem v kapitole o historických souvislostech omezila detaily 

komunikačních kampaní před jednotlivými referendy.  

Často se v této části objeví pokusy o interpretaci výsledků hlasování – ve 

většině případů budou ovšem vztaţena k průběhu komunikačních kampaní. Chci 

zdůraznit, ţe se tato práce nesnaţí zpracovat, ani interpretovat určité sociální 

pozadí mající bezpochyby rovněţ svůj vliv na výsledcích referend – ať uţ se 

jedná o rozdíly v hlasování mezi muţi a ţenami, podle věku, geografického 

bydliště, vzdělání apod. Pro analýzu sociálních souvislostí mohu odkázat např. 

na článek (v dánštině) Jacobsena et al. (2001) – vzhledem ke stáří tohoto textu je 

nicméně zpracováno pouze období do roku 2000 s důrazem na referendum o 

jednotné evropské měně.  

 

 

Referendum o vstupu 

 

Rozhodnutí o přistoupení do ES pro Dánsko znamenalo velmi rozhodný 

krok a spolu se vstupem do NATO bylo potvrzením odklonu od dlouhodobé 

tradice neutrality a relativní izolace, jeţ dominovaly dánské zahraniční politice od 

roku 1864 do roku 1945. (Rasmussen, 2006) Dánská historie 19. století je 

poměrně dramatická. V roce 1814 Dánsko přišlo o Norsko, později v roce 1984 o 

Šlesvicko a Holštýnsko.  Zahraniční politiku výrazně proměnil rok 1864 - hlavní 

snahou od té doby začalo být dodrţování pravidla „neupozorňovat na sebe a být 

nenápadný“. Dánsko přišlo o Šlesvicko a Holštýnsko a ztratilo tak třetinu svého 

území. Jeho postavení v Evropě se od té chvíle odvíjelo od jiţního, většího a 

mocnějšího souseda - Německa. Zde leţí kořeny dánského pocitu méněcennosti, 

kterým snad Dánové trpí. Bývalý dánský ministr zahraničí Peter Munch, který mj. 

prosazoval, aby se dánská obrana sníţila na úroveň, se kterou by se Dánsko 

nebylo schopno účastnit ţádného válečného konfliktu, prohlásil:  

„To první a poslední, co musíme chtít po dánské diplomacii, je být zticha a 

udělat vše pro to, abychom byli co nejvíce nenápadní.“  

Tento výrok zcela vystihuje dánskou zahraniční politiku od roku 1864 

striktně do roku 1945, ale v realitě dle mého názoru aţ do konce studené války. 
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(srov. Rasmussen, 2006) Ztráta Šlesvicka a Holštýnska a následovné vzedmutí 

německé říše zanechaly  

„hluboké rány na dánské zahraniční politice a dánské identitě“. (ibid, str. 2) 

 Po většinu 20. století se Dánsko snaţilo především neprovokovat 

německého souseda, který mohl znamenat ohroţení dánské nezávislosti. 

Zahraniční politika vůči Německu se vyznačovala aţ extrémní opatrností. Veřejné 

mínění bylo silně protiněmecky zaměřené.  

Uţ v době vstupu se ovšem ukázalo, ţe dánská společnost je zásadně 

rozdělena na ty, jeţ povaţují dánské angaţmá v evropském integračním projektu 

za ekonomickou (později i politickou) nutnost a ty, jeţ členství v ES/EU povaţují 

za hrozbu dánské národní suverenitě. Volební kampani dominovala dvě témata: 

ekonomické výhody a suverenita. (Jakobsen et al., 2001) I z toho důvodu 

povaţuji vůbec první evropskou kampaň v Dánsku za klíčovou pro pochopení 

dalšího vývoje a nastínění hlavních rysů evropské politiky této severské země. 

Rasmussen (2006) tvrdí, ţe jiţ v době kampaně před referendem se ukázaly 

„kořeny opozice vůči ES“. 

Na relativně bezproblémové vyjednávání o vstupu s evropskými 

institucemi navázala sloţitá a náročná vysvětlovací kampaň obyvatelům před 

plánovaným referendem. V průběhu vyjednávání se fakticky objevily pouze tři 

problémy (viz Rasmussen, 2006): jednání o přechodných obdobích a 

především zajištění, aby pro Dánsko byla situace ekonomicky výhodná i 

v průběhu trvání některých přechodných ustanovení. Druhý problém se týkal 

vzájemného propopojení mezi dánských členství v ES a zachováním dánského 

modelu a severské spolupráce. Pokud by šlo členství proti těmto dvěma 

dánským atributům, nedalo by se počítat se zajištěním ústavou dané většiny 

pro odevzdání části suverenity. Třetím problémem pak byla existence Evropské 

ekonomické spolupráce, u níţ bylo nutné zajistit, aby nebyla v rozporu 

s dánským členstvím v NATO.  

Dánská ústava předepisuje svolání referenda v případě odevzdávání 

suverenity, pokud se pro návrh nevysloví pětt šestin poslanců Folketingu. 

V případě referenda o vstupu však sociální demokracie o hlasování rozhodla 
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ještě před samotnou diskusí v parlamentu. Důvodem bylo vnitřní rozštěpení 

strany v evropské otázce. (Dosenrode, 2002) 

Hlasy odpůrců připojení k evropskému integračnímu procesu začaly 

nabírat na síle. Vnitřně rozštěpené byly i některé další politické strany. Výrazně 

skepticky se k dánskému členství v ES stavely především středo-levicové 

strany. Konzervativci, Liberálové i Sociální demokracie a Sociální liberálové 

členství podporovaly, a to včetně – s určitými rezervami – politické dimenze 

evropské spolupráce. Jak vysvětluje Rasmussen (2006), pro tyto politické elity 

neexistovala (ekonomicky, ani politicky) jiná alternativa neţ členství v ES. 

Přesto i u členství nakloněných stran můţeme pozorovat jistá vnitřní pnutí – 

nejviditelnější a zřemě i nejdůleţitější toto bylo z hlediska komunikační 

kampaně před referendem v případě sociálních demokratů, ti mají tradičně 

blízko k Dánsku vlivným odborům – a odborové organizace byly rovněţ 

v otázce členství rozštěpeny. Schizofrenní pozice Sociální demokracie nutně 

musela ovlivnit její angaţmá v politické kampani – vzhledem k vnitřním třenicím 

se totiţ muselo k evropské otázce přistupovat s nejvyšší opatrností. Hodně 

energie proto strana musela věnovat vnitrostranické kampani a přesvědčování 

odborů. To se nakonec podařilo – na sjezdu strany v srpnu 1972 členství 

v ES podpořilo 272 delegátů, proti bylo 95. Podle Rasmussena (2006, str. 

28) je  

„málo pochyb o tom, že podpora členství v ES ze strany odborů byla 

důležitým krokem k zajištění pozitivního výsledku referenda“.  

Folketing přistoupení do ES odhlasoval 8. září 1972.  

Na formální kampaň před referendem zbýval jediný měsíc. Fakticky 

nicméně kampaň probíhala jiţ od jara. Rasmussen (ibid) ji označuje za  

„nejpolarizovanější kampaň 20. století v Dánsku“,  

Dosenrode (2002, str. 8) uvedl, ţe  

„jak příznivci, tak odpůrci členství používali jednostranné informace, tedy 

propagandu“.  

V případě příznivců šlo o vyhrocené ekonomické argumenty, v případě 

odpůrců o vyhrocené argumenty ideologického a nacionalistického rázu. 
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V kampani se projevil konsensuální charakter dánské politiky běţně se 

projevující zapojením široké škály aktérů – do veřejné debaty se tak zapojovaly 

politické strany, intelektuálové, nejrůznější profesní organizace a občanská 

sdruţení a i nový fenomén dánské politiky – Lidové hnutí proti ES.  

Pouze v této v podstatě první opravdové evropské kampani v Dánsku, 

mohli příznivci evropského integračního procesu těţit z určitých startovacích 

nevýhod protievropských uskupení, jeţ v podstatě neměla na co navazovat, 

nepočítáme-li poměrně nenápadné a neintenzivní debaty předcházejících 

přihlášek do ES v šedesátých letech dvacátého století. Lidové hnutí oficiálně 

začalo fungovat aţ od počátku roku 1972, byť zaloţeno bylo o rok dříve.  

Svým způsobem byla kampaň před referendem o vstupu naprosto 

vzorovým příkladem pro další kampaně a dají se z ní snadno vytušit hlavní 

trendy dánské evropské debaty. Odpůrci členství se snaţili u voličů vyvolat 

obavy (ohroţení dánské suverenity, státu blahobytu a severských hodnot), 

upozorňovali na velkolepé politické cíle evropského integračního projektu (typu 

vytvoření evropského superstrátu), jejich argumenty byly velmi tradičního rázu. 

Především ke konci kampaně se argumenty vyostřily a odpůrci začali 

propagátory členství obviňovat ze lţí ohledně skutečných následků člentví v ES. 

(Rasmussen, 2006) Příznivci členství se soustřeďovali na ekonomické 

argumenty, jiţ v počátcích dánské evropské historie bylo zřejmé, ţe politické 

argumenty o ES body nepřinášejí. V posledních dvou týdnech kampaň ze 

strany propagátorů členství dosáhla poměrně hysterického rázu – objevovaly se 

billboardy znázorňující ceny potravin „před a po“ v případě dánského odmítnutí 

členství v ES, jaké by byly v případě devalvace. (ibid, 2006) Lidové hnutí proti 

ES v rámci této kampaně poloţilo základ své silné pozice, v dalších kampaních 

tuto pozici jen potvrzovalo.  

Průzkumy veřejného mínění předpokládaly poměrně těsný výsledek, 

nakonec příznivci ovšem zvítězili s mnohem větším předstihem (63,3 % pro, 

36,7 % proti), neţ se očekávalo, navíc při rekordní volební účasti (90,1 % 

elektorátu). 
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Referendum o Jednotném evropském aktu 

 

 

Dva roky po druhých volbách do Evropského parlamentu (1984) byli 

Dánové znovu svoláni k volebním urnám, aby se vyjádřili k dalším evropskému 

tématu – Jednotnému evropskému aktu, který obsahoval nové formulace 

týkající se institucí ES, časového zakotvení programu vnitřního trhu a dalších 

činností nově zaváděných tímto dokumentem. Došlo k prohloubení spolupráce 

především v oblastech výzkumu a vývoje, ţivotního prostředí a společné 

zahraniční politiky. Jednalo se o první zásadní úpravu Smlouvy o zaloţení 

Evropského hospodářského společenství. Pro mnohé voliče byl JEA nicméně 

sázkou do nejistoty. Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, ţe Jednotný 

evropský akt byl skutečně sloţitým balíčkem, kterému málokdo rozuměl. Pouze 

15 % obyvatelstva se vyjádřilo ve smyslu, ţe chápou, o co v JEA jde. (Siune et 

al., 1992, str. 17)  

Příznivci Jednotného evropského aktu zdůrazňovali, ţe jeho přijetím pro 

Dánsko nevyvstanou ţádné nové povinnosti, ţe program vnitřního trhu bude 

pro Dánsko velmi přínosný a ţe případné „Ne“ by v dlouhodobější perspektivě 

znamenalo odchod Dánska z ES. Naopak odpůrci vysvětlovali, ţe JEA je jen 

dalším krokem k vytvoření Unie, v níţ Dánsko nebude mít ţádný vliv, dále ţe 

ekonomické následky „Ne“ by byly zanedbatelné a prezentovali alternativu 

v podobě spolupráce se severskými státy a zbytkem Evropy. (Dosenrode, 2002) 

Na severskou notu jiţ nicméně voliči přestávají slyšet, jsem přesvědčena, ţe 

faktickou a reálnou roli hrály severské argumenty pouze v referendu o vstupu. 

JEA přispěl i k roztrţkám politických stran – nejednotní byli sociální 

demokraté a malá, nicméně vlivná strana Sociálních liberálů. Pnutí v obou 

stranách nakonec vyústilo v doporučení voličům, aby hlasovali proti přijetí 

Jednotného evropského aktu. Sociální demokracie obecně hrála v kampani 

naprosto klíčovou roli, protoţe se dá tvrdit, ţe to byla tato strana, jeţ 

znovurozproudila velmi kritickou rétoriku vůči ES.  

Argumentace byla opět velmi podobná kampani před vstupem: hlavní roli 

hrála vidina ekonomických výhod, nejproblematičtějším prvkem pak byla ztráta 

suverenity v rozhodování a nebezpečí vzniku politické unie. Nejklasičtějšími 
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argumenty proti JEA byly ztráta práva veta nabytého Lucemburským 

kompromisem, posilování legislativní moci Evropského parlamentu a obavy, ţe 

Dánsko bude muset přistoupit na méně přísné normy pro ochranu ţivotního 

prostředí a sociální politiku. (Branner a Kelstrup, 2000)  

27. února 1986 Dánové v referendu schválili Jednotný evropský akt 

v poměru 56,2 % ku 43,8 %. Volební účast byla znatelně niţší neţ v referendu 

o vstupu: 75,4 %, tj. o téměř patnáct procentních bodů méně. Voliči řešili 

především tradiční dilema, zda se smířit s určitou ztrátou suverenity v případě 

schválení balíčku, či zda podstoupit očekávané ekonomické ztráty v případě 

jeho neschválení. Zdá se, ţe váha ekonomických argumentů byla vyšší. 

 

 

První referendum o Maastrichtské smlouvě 

 

Před referendem o Maastrichtské smlouvě jiţ Dánové absolvovali dvě 

lidová hlasování týkající se evropských otázek a výsledek byl v obou případech 

pozitivní – Dánové řekli „Ano“ jak vstupu do Evropských společenství, tak 

Jednotnému evropskému aktu. V čem tedy bylo maastrichtské referendum tak 

odlišné? Znamenala skutečně Maastrichtská smlouva takový rozchod 

s dosavadní evropskou politikou s důrazem na ekonomickou spolupráci?  

Před začátkem kampaně ještě více neţ 40 % voličů váhalo, jak budou 

hlasovat. (Hobolt, 2006b, str. 636) I z toho důvodu nelze roli informační 

kampaně podcenit – podílela se na utvoření názoru značné části voličů. Přesto 

se táboru příznivců nepodařilo zajistit pozitivní výsledek hlasování. Ačkoli 

Dánové patří k poměrně informovaným národům, co se týče znalostí o 

Evropském společenství, z průzkumů veřejného mínění vyplývá, ţe pouze málo 

Dánů skutečně znalo obsah Maastrichtské smlouvy. Jednalo se tedy podle 

všeho o symbolickou rovinu problému, tedy chápání politických cílů 

Společenství či vytváření unie. Zdá se, ţe kampaň před maastrichtským 

referendem zdůrazňovala politické aspekty namísto aspektů ekonomických, coţ 

by mohlo být moţným klíčem k pochopení negativního výsledku hlasování. 

Politický aspekt nicméně v tomto případě bezpochyby měl větší hodnotu neţ 
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v referendech v letech 1972 a 1986. (Jakobsen et al., 2001) Jakobsen, Reinert 

a Thomsen ve svém příspěvku k interpretaci výsledku referenda o euru 

obhajovali tzv. „rovnováţnou“ hypotézu tvrdící, ţe čím větší váha se v referendu 

klade na ekonomické následky v porovnání s následky politickými, tím větší je 

šance na jeho kladný výsledek. Symbolika bude hrát roli i v dalších případech, 

např. v referendu o společné evropské měně, kde v rozhodování voličů 

nedominovaly ekonomické argumenty, ale spíše symbolické vnímání národní 

měny.  

Kampaň odpůrců před plánovaným referendem o Maastrichtské smlouvě 

se netýkala samotného dánského členství v ES, ale vytváření politické unie. 

(více o pozadí a vyjednávání o Smlouvě v kapitole věnované historickým 

okolnostem). Odpůrci poukazovali na riziko ztráty suverenity a vytváření 

politické unie evropských států. Tato argumentace byla pro odpůrce jednodušší 

a pro voliče atraktivnější neţ abstraktní diskuse o tom, jak by Dánsko zvládlo 

situaci mimo ES. Navíc nyní s pomocí Maastrichtské smlouvy tradiční 

argumenty odpůrců získaly více na realističnosti. Pouze minimum Dánů se ve 

dvou měsících před referendem obávalo, ţe by Dánsko v případě negativního 

výsledku muselo skutečně ES opustit (13, resp. 16%). (Nielsen, 1993, str. 43) 

Vystrašující tón kampaně ze strany některých propagátorů ve smyslu „pokud 

Dánsko smlovu neschválí, musíme z ES ven“, tedy nezabíral. Roli hrály 

v kampani i ekonomické argumenty, ale ty politické získaly větší váhu a lépe 

fungovaly.  

Søren Dosenrode (2002, str. 11-12) shrnuje hlavní argumenty příznivců i 

odpůrců smlouvy v průběhu politické kampaně. Příznivci zdůrazňovali 

následující: 

 Dánsko bude schopno ovlivňovat budoucí vývoj ES. 

 Německo bude připoutáno k ES. 

 Schválení smlouvy přinese lepší ochranu ţivotního prostředí. 

 Smlouva přinese větší prostor pro pomoc státům střední a východní 

Evropy a Třetího světa. 

 Výrazné ekonomické výhody. 

Naopak odpůrci Maastrichtu se soutředili na následující tvrzení: 
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 V případě přijetí Smlouvy dojde k přesunu pravomocí na 

nedemokratické instituce v Bruselu. 

 Dánský jazyk přestane existovat. 

 Dojde ke zničení státu blahobytu. 

 Ostatní severské státy budou z dánského rozhodnutí velmi 

zklamané. 

Tábor příznivců Maastrichtské smlouvy byl poznamenán vnitřním rozporem 

Sociální demokracie. Kvůli interním problémům klíčová politická strana 

odstartovala kampaň příliš pozdě – v podstatě pouze měsíc před lidovým 

hlasováním. (ibid, str. 39) Sociální demokraté byli zmítaní bitvou o předsednický 

post mezi stávajícím předsedou Svendem Aukenem a jeho zástupcem Poulem 

Nyrupem Rasmussenem. To negativně ovlivnilo schopnost strany věnovat se 

soustředěně a efektivně předreferendové kampani. Kampaň ze strany vládních 

sociálních demokratů byla nesoustředěná a moţná přispěla k nejistotě řady 

voličů.  

V případě prvního, ale i druhého referenda o Maastrichtu je skutečně 

zajimavé zaměřit se na stanoviska politických stran – tábor odpůrců byl totiţ 

relativně nevýznamný a chyběly mu finance. Ve Folketingu se mezi oficiální a 

„čisté“ odpůrce můţe zařadit pouze Socialistická lidová strana172, obě 

protievropská hnutí stála mimo parlament. Přestoţe tábor příznivců byl v jasné 

převaze, odpůrcům Maastrichtské smlouvy se podařilo dostat kampaň 

absolutně pod svou kontrolu, a to především kvůli prvkům hlubši integrace 

obsaţeným ve Smlouvě. (Hobolt, 2006b) 

Podle Sary Binzer Hobolt (ibid, str. 636) byly pro neúspěch tábora 

prosazujícího přijetí Maastrichtské smlouvy klíčové tři hlavní faktory: 

 Tábor příznivů působil v průběhu kampaně slabě a rozděleně. 

 Agendě referenda dominovalo téma politické integrace, spíše neţ 

ekonomické aspekty integračního projektu. (srov. Jakobsen et al., 

2001) 

 Kampaň nezdůraznila důsledky negativního výsledku hlasování.  

                                                 
172

 Viz blíže v kapitole Politický a stranický systém. 
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Příznivci byli v poměrně sloţité situaci: jak je moţné „prodat“ voličům, kteří 

jsou proti integraci, návrh smlouvy, který obsahuje více integrace? Argumenty 

se proto soustředily na fakt, ţe Dánsko by bylo v případě odmítnutí v ES 

izolované (viz výše). Kartu s nutným odchodem Dánska z ES v případě 

negativního výsledku ovšem vytáhli příznivci členství aţ těsně před referendem. 

Fakt, ţe propagátoři Maastrichtu vedli poměrně měkkou kampaň, na rozdíl od 

tvrdé linie odpůrců, zřejmě přispěl ke konečnému negativnímu výsledku 

referenda. Odpůrcům se šikově podařilo podmanit si voliče, kteří sice 

podporovali evropskou integraci, ale stavěli se skepticky k jejímu politickému 

prohlubování. Navíc i analýza médií a jejich chování v průběhu kampaně jasně 

naznačuje, ţe dominovala témata politické integrace. (Hobolt, 2006b) 

 

Tabulka č. 11: Důvody pro hlasování „Ano“ a „Ne“ v referendu o 

Maastrichtské smlouvě v roce 1992 

Důvody k hlasování „Ano“ % 

Dánsko ES potřebuje 44 

Ekonomické výhody členství 19 

Měli bychom zůstat členy ES 13 

Zaměstnanost  10 

Vliv v Evropě 9 

Důvody k hlasování „Ne“  

Ztráta suverenity 43 

Federální myšlenka („unie“) 14 

Odpor ke společné obranné politice 13 

ES by nemělo určovat dánské právo 11 

Dánská identita 11 

Zdroj: Hobolt, 2006b, str. 637 
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Průzkumy veřejného mínění naznačovaly, ţe výsledek by měl být „Ano“ a 

obecně se s kladným výsledkem počítalo. Hlavním důvodem k tomuto 

předpokladu byla široká podpora politických stran – proti byly totiţ, jak jsem 

uvedla výše, pouze dvě velmi malé strany ve Folketingu (Socialistická lidová 

strana a Strana pokroku173).  

Ze zemí, které ohlásily lidové hlasování, se jako první referendum konalo 

2. června 1992 v Dánsku. Výsledek byl skutečně překvapující – těsnou většinou 

zvítězili odpůrci Smlouvy (50,7 % hlasovalo proti, 49,3 % pro). Volební účast 

byla 83,1 %, coţ bylo dokonce více neţ při parlamentních volbách v roce 1990. 

Tehdy byla účast 82,8 %. (Siune et al., 1992, str. 22) Stejně tak byla účast vyšší 

neţ v referendu o Jednotném evropském aktu, ale niţší neţ v referendu o 

vstupu do ES. (viz Graf č. 2) 

Z výsledku byly politické elity i většina parlamentu rozčarovány – pro 

Smlouvu totiţ v květnu 1992 ve Folketingu bez problémů hlasovalo 130 

poslanců a pouze 25 jich bylo proti. Dokonce i většina médií se stavěla pro 

přijetí Smlouvy. Referendum tedy podle ústavy fakticky nutné nebylo, v souladu 

s nedlouhou politickou tradicí (případ JEA, viz výše) však přesto bylo svoláno.  

Výsledek referenda prokázal, ţe Dánové sice souhlasí s členstvím své 

země v ES, nicméně nesouhlasí s politickým posilováním Unie, jeţ povaţují za 

faktor ohroţující dánskou národní identitu. Nevole podpořit Maastrichtskou 

smlouvu nebyla vyjádřením opozice samotného členství v ES, ale výsledkem 

preferování mezivládní formy spolupráce v Evropě. Rovněţ se ukázal a znovu 

potvrdil propad mezi názory elit a mas. (Dosenrode, 2002) Těsně po referendu 

v roce 1992 cítili někteří Dánové hrdost, jak na sebe jejich „malá země“ 

dokázala strhnout celoevropskou pozornost. Zajímavé je v této souvislosti i 

zmínit nečekané dánské vítězství na evropském fotbalovém šampionátu 26. 

června (Dánové se původně na mistrovství ani nekvalifikovali, byli dodatečně 

dosazeni kvůli vyloučené Jugoslávii). Dánsko na sebe znovu strhlo 

neuvěřitelnou pozornost a zmíněná „hrdost“ některých Dánů dosáhla svého 

vrcholu. 

                                                 
173

 Od Strany pokroku se v roce 1995 odštěpila její část a byla založena Dánská lidová strana. Dánská 

lidová strana je důležitá pro další porozumění evropské debaty v Dánsku. Strana pokroku nehraje žádnou 

roli. Pro detailnější přehled o stranickém systému odkazuji na kapitolu „Politický a stranický systém“. 
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Protoţe Maastrichtská smlouva mohla vstoupit v platnost pouze za 

předpokladu, ţe bude ratifikována ve všech členských státech, byl to šok 

celoevropského rozměru. Bylo to popvé v dějinách evropské integrace, kdy 

některý z členskýc států odmítl ratifikovat zásadní smluvní text. Jiţ dva dny po 

dánském hlasování bylo jasné, ţe ostatní členské země nejsou ochotné znovu 

otvírat jednání o Smlouvě. Předloţená podoba Smlouvy jiţ tehdy byla 

výsledkem náročného hledání kompromisu mezi členskými státy v průběhu 

Mezivládní konference.  

 

 

Druhé referendum o Maastrichtské smlouvě 

 

Kampaň před druhým referendem o Maastrichtské smlouvě nebyla příliš 

výrazná, začala pozdě a nebyly na ni peníze. Kampaň v roce 1992 byla 

poměrně drahá, pouţilo se na ní více neţ 35 milionů dánských korun (280 000 

eur). V roce 1993 Folketing vyčlenil na kampaň niţší částku 25 milionů 

dánských korun (200 000 eur). Příznivci se logicky soustředili na zvýraznění 

změn, které přineslo edinburské ujednání (viz kapitola věnovaná historickým 

souvislostem). Jak uvádí Søren Dosenrode (2002, str. 13):  

„pro zajištění „Ano“ Maastrichtské smlouvě bylo nutné  

a) představit „něco nového“, aby bylo druhé referendum 

ospravedlnitelné a  

b) získat podporu nyní již proevropské, ale proti-maastrichtské 

Socialistické lidové strany.“  

V případě negativního výsledku referenda mají politické elity daného státu 

různé moţnosti, jak se pokusit (v případě druhé referenda) tento výsledek 

zvrátit. V úvahu připadá např. odlišná formulace otázky. Dále je nutné ujasnit, 

koho lze přesvědčit k odlišné odpovědi na hlasovacím lístku – jsou jimi určité 

sociální skupiny obyvatel (ţeny, učitelé… apod.), případně příznivci určité 

politické strany? Tvůrci komunikační kampaně ji rovněţ musí přizpůsobit faktu, 

ţe elektorát je značně segmentovaný. Proto je vhodné v kampani věnovat 
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prostor i druhému táboru, protoţe voliči by mohli jednostrannou kampaň vnímat 

negativně a zřejmě budou chtít slyšet argumenty obou stran. V neposlední řadě 

je třeba se soustředit na odbourání strachu a obav, coţ v konkrétním dánském 

případě a vzhledem k aţ panickému strachu Dánů o ztrátu národní suverenity je 

relevantním argumentem.  

Nemalý díl energie směřoval v Dánsku specificky k voličům sociální 

demokracie, kteří byli velmi rozštěpení – v prvním maastrichtském referendu 

doporučení své strany k hlasování uposlechlo jen 33 % jejích voličů. Oficiální 

rétorika sociálních demokratů směřovala k pobídce o připojení se k dalším 

evropským státům v boji proti nezaměstnanosti. Vzhledem k tomu, ţe vzorce 

hlasování ostatních politických stran se oproti prvnímu referendu příliš 

nezměnily, přesvědčení voličů S o tom, ţe Edinburský kompromis je krokem 

vpřed, se zdá být jako zásadní faktor vedoucí ke kladnému výsledku hlasování. 

(ibid) 

Edinburským kompromisem upravená a pro voliče stravitelnější Smlouva 

pak mohla být Dány znovu schválena 18. května 1993. Dánští voliči takto 

upravenou Smlouvu schválili, kdyţ 56,7 % hlasovalo pro a 43,3 % proti. Volební 

účast byla o více neţ 3 % vyšší neţ v roce 1992 86,5 %). 

Většina voličů, kteří hlasovali v roce 1993 „Ano“ své rozhodnutí 

zdůvodňovala tak, ţe „Dánsko se neobejde bez ES“ a ekonomickými 

argumenty. Důleţitou roli hrála i velká nejistota, kterou voliči cítili – co by se 

stalo, kdyby znovu hlasovali „Ne“? Je pravděpodobné, ţe se Dánové „zalekli“ 

toho, jaký šok by negativní výsledek referenda z roku 1992 v ES způsobil. Tuto 

teorii potvrzuje i fakt vyplývající z průzkumů veřejného mínění. Více neţ třetina 

Dánů netušila, co je obsahem edinburského ujednání. 

Jak shrnuje Nikolaj Petersen (1998, str. 11), kladnému výsledku druhého 

referenda o Maastrichtu nyní nahrávala řada faktorů: 

„Zaprvé, edinburské ujednání poskytlo významné ústupky skeptickým 

voličům, přestože opoziční skupiny nadále argumentovaly, že výjimky byly 

iluzatorní a i s Edinburkem Dánsko riskovalo další pád do kluzkého srázu 

vedoucího do Evropské unie. Zadruhé, edinburské výjimky byly zacementovány 

potvrzením, že žádnou z nich nelze odbourat jinak než v dalším referendu. 
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Zatřetí, sociální demokraté se v lednu 1993 ujali vlády (společně se dvěma 

koaličními partnery), čímž posílili apel na pochybující voliče. A konečně, 

Socialistická lidová strana byla jako aktér Národního kompromisu nyní v táboře 

propagujícím Ano a parlamentní opozice tak zůstala pouze pravicově 

populistické Straně pokroku.“ 

Tábor propagující ano byl z hlediska rozloţení sil mezi politickými stranami 

z důvodu účasti SF a K na tvorbě Edinburského kompromisu posílen o 

socialisty a Křesťanské demokraty. Právě role politických stran v kampani před 

druhým referendem ve snaze nalézt odpověď na otázku, proč napodruhé 

Dánové hlasovali kladně, se zdá být poměrně klíčová. (viz např. Hobolt, 2006b)  

Co se týče role médií v kampaních v letech 1992 a 1993, byl zde znatelný 

výrazný posun. Všechna hlavní média se před druhým referendem o 

Maastrichtské smlouvě začala profilovat více proevropsky. I v současné době 

se dá říci, ţe většina seriózních médií má spíše proevropské ladění (např. 

Politiken, Berlingske Tidende, Jyllands Posten). Na významu rovněţ ve 

výraznější míře nabyly argumenty o váţných konsekvencích pro dánské 

členství v ES v případě opětovného odmítnutí Smlouvy. Kampaň tábora pro 

smlouvu upustila od měkkého přístupu vyuţitého v kampani před prvním 

referendem o Maastrichtu a snaţila se voliče přesvědčit, ţe další ústupky ze 

strany ES jiţ nelze v ţádném případě očekávat. 

 

 

Referendum o Amsterodamské smlouvě 

 

Referendum o Amsterdomské smlouvě bylo jiţ pátým evropským 

referendem v Dánsku. 28. května 1998 Dánové smlouvu relativně bez problémů 

schválili 55,1 % hlasů. Volební účast byla o 10 % niţší neţ v referendovém roce 

1993 (76,2 %). Co vysvětluje výsledek amsterodamského referenda? Na co se 

soutředila komunikační kampaň a jakého rázu byly tentokrát obavy voličů?   

Předně, jak jiţ bylo naznačeno v kapitole o historických souvislostech, 

mandát na MVK musel být nutně poměrně opatrný, dánská reprezentace se 

snaţila udělat vše pro to, aby se neopakoval debakl z roku 1992. Opatrný 
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přístup s ohledem na veřejné mínění šlo ovšem pozorovat i v ostatních 

členských státech – nebylo ţádoucí provokovat domácí debaty o 

Amsterodamské smlouvě. Snaha minimalizovat případné problémy 

v ratifikačním procesu (po bouřlivé maastrichtské zkušenosti) byla 

pozorovatelná u jednotlivých vlád uţ při přípravách na MVK. Dánské vládě bylo 

jasné, ţe veřejné mínění bude třeba brát v potaz jiţ pro ujasnění dánské pozice 

na mezivládní konferenci. Na druhou stranu vláda nechtěla příliš podléhat 

veřejnému mínění před MVK, protoţe by jí to mohlo příliš svázat ruce. Nakonec 

došlo k určitému kompromisu, pomocí letáků vydávaných ministerstvem 

zahraničí dánští občané získali informace o MVK, na druhou stranu vláda 

záměrně zdrţovala start regulerní komunikační kampaně. Nikoliv náhodou 

vláda ve své informační kampani o konferenci zdůrazňovala cíl připravit EU na 

rozšíření o státy střední a východní Evropy. Vzhledem ke konstantní podpoře 

procesu rozšíření mezi Dány byl tento krok pochopitelně jasně motivován. 

(Petersen, 1998) 

Kampaň před referendem se musela potýkat se třemi hlavními problémy 

(ibid). Prvním byly narychlo svolané volby na 11. března, ve kterých vláda 

sociálních demokratů a sociálních liberálů jen těsně obhájila svou většinu. Lídr 

R Uffe-Elleman Jensen, bývalý ministr zahraničí a významná osobnost 

dánského politického ţivota, ohlásil, ţe po referendu odejde z vysoké politiky. 

Evropské otázky pro vládní elity naštěstí, parlamentní kampaň nijak neovlivnily. 

Pozitivní výsledek amsterodamského referenda představoval triumf pro 

sociálně-demokratického lídra Poula Nyrupa Rasmussena. 

Další překáţkou byl rozsudek Nejvyššího soudu týkající se Maastrichtské 

smlouvy. Jiţ v roce 1993 totiţ skupina občanů zaţalovala premiéra Poula 

Nyrupa Rasmussena, ţe svým podpisem Maastrichtské smlouvy porušil 

dánskou ústavu, neboť Unii v ní připadává převod nespecifikovaných oblastí 

suverenity, zatímco paragraf 20 dánské ústay mluví o specifikovaných 

oblastech. Konečný rozsudek nakonec upřesnil a blíţe specifikoval, ţe Unie 

nemůţe získat suverenitu nad oblastmi, jeţ by zasahovaly do nezávislosti 

dánského státu.  

Třetí komplikace se týkala nečekaného odborářského problému, jenţ 

vyústil ve stávku aţ půl milionu pracujících, která v určitých oblastech 
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ohroţovala základní chod státu. Vláda pochopitelně byla motivována snahou, 

aby tato událost nijak nenarušila a neovlivnila evropskou kampaň před 

referendem. Nakonec se vládě podařilo situaci vyřešit a nerozhněvat si klíčové 

skupiny obyvatelstva.  

Kvůli výše zmíněným komplikacím na samotnou tvrdou kampaň zbyly 

v podstatě jen dva a půl týdne. Dánská lidová strana realizovala poměrně 

ostrou kampaň, jejímţ hlavním heslem bylo „Hlasujte dánsky, hlasujte Ne.“ 

Velmi aktivně se v kampani angaţovalo i Lidové hnutí proti ES a Červnové 

hnutí. Amsterodamská smlouva podle těchto skupin vedla k vytvoření „pevnosti 

Evropa“ se společnou armádou a policií. (ibid) Socialistická lidová strana byla 

v názoru na Amsterodamskou smlouvu vnitřně rozštěpena.  

Hlavní politické strany usilující o pozitivní výsledek opět zahrály na 

vystrašující notu, kdyţ poukazovali na to, ţe jakékoli výjimky z Amsterodamské 

smlouvy by byly nemyslitelné a znovuprojednávání smlouvy na evropské úrovni 

v podstatě vyloučeno. Argumenty pro se v Amsterodamské smlouvě nicméně 

hledaly poměrně těţko – smlouva příznivcům smlouvy neposkytovala příliš 

ekonomických argumentů, jejich argumenty se proto soustředily na 

problematiku zaměstnanosti a ţivotního prostředí. (Dosenrode, 2002) 

 

 

Referendum o jednotné evropské měně 

 

Od přijetí dánských výjimek v roce 1993 to bylo poprvé, co se vláda 

pokusila předloţit jednu z výjimek znovu k referendu. Přivedly ji k tomu 

poměrně slibně se vyvíjející průzkumy veřejného mínění. Návrh na připojení 

k eurozóně podporovala nejen vláda, ale i hlavní opoziční strana, 

zaměstnanecké organizace, většina odborů174 a 46 ze 48 deníků. (Downs, 2001 

cit. v Hobolt a Leblond, 2009, str. 208) Bez problémů Dánsko splňovalo 

ekonomická kritéria pro vstup do eurozóny, takţe rozhodnutí o připojení 

k eurozóně bylo domácím tématem. 

                                                 
174

 U odborů byla situace mírně komplikovaná tím, že zatímco odborářští lídři euro podporovali, nižší 

organizační složky byly často proti. (Dosenrode, 2002) 
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Kampaň o euru začala s půlročním přestihem – v březnu 2000. 

Problematice byl věnován ohromný prostor v médiích, coţ je docela 

pochopitelné, protoţe výběr platidla není přespříliš abstraktní záleţitostí. 

V kampani před referendem o jednotné evropské měně je rozhodně zajímavá 

role médií, jimţ se zřejmě ve snaze o líbivější zprávu podařilo částečně 

deformovat samotné zaměření kampaně. Zatímco vláda se pokoušela euro 

prezentovat jako čistě ekonomické rozhodnutí, aktéři kampaně proti jeho přijetí 

poměrně zdárně veřejnou diskusi přesunuli do roviny národní suverenity a 

identity. Dánové, zdá se, opět řešili své tradiční dilema – tedy zda vyuţít 

ekonomické výhody plynoucí z plného členství v Evropské unii, ale obětovat tak 

část silně vnímané národní suverenity. Národní měna je totiţ značnou částí 

dánské veřejnosti vnímaná jako klíčový symbol národní suverenity a identity. 

Takové vnímání má svůj vysvětlitelný základ – vytvoření národního platidla totiţ 

bývá úzce spojeno s budováním národního státu. (Hobolt a Leblond, 2009) 

Navíc veřejností byla snaha o přijetí eura chápána jako projekt vedený elitami, 

coţ v případě dánského království a s ohledem na jiţ citovanou teorii propadu 

mezi názory elit a mas můţe částečně vysvětlit negativní výsledek referenda. 

Navíc v době od devadesátých let dvacátého století jiţ EU nebyla projektem, 

jenţ zdůrazňoval primárně ekonomickou spolupráci, získával stále jasnější 

politickou, mezinárodní a globální dimenzi. 

Klíčový argument dánské vlády zněl, ţe jednotná měna stimuluje 

ekonomický růst, zvýší zaměstnanost a přinese ekonomickou stabilitu. 

Varovala, ţe negativní výsledek hlasování by vedl ke zvýšení úrokových sazeb 

a ztrát aţ šesti tisíc pracovních míst. (ibid) Tábor odpůrců ekonomický ráz 

argumentů spíše ignoroval, případně ho vyuţíval ve svůj prospěch, např. kdyţ 

v průběhu kampaně došlo k oslabení eura oproti americkému dolaru. To 

vzbudilo obavy o vhodnosti nahrazovat dánskou korunu (která v praxi ovšem 

byla stejně na euro fixovaná) v takto nejistém období. Podobné úvahy plnily 

v době před referendem přední stránky novin. Jak komentoval hlavní stratég 

vládní komunikační kampaně Henrik Dam Kristensen: 

„Nejdůležitějším faktorem, který vedl k poklesu veřejné podpory, byl 

směnný kurs mezi eurem a dolarem. Euro bylo ve volném pádu. Bylo pro nás 

nemožné tuto spojitost vysvětlit.“ (ibid, str. 210) 
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Odbornou veřejnost do značné míry ovlivnila zpráva zveřejněná v dubnu 

2000 uznávanou expertní skupinou Dánské rady ekonomických poradců 

(Vismandsrådet) a především kapitola věnovaná EMU, ve které se uvedlo:  

„Zvážit, zda je z čistě ekonomického hlediska pro Dánsko vhodné připojit 

se k EMU závisí na tom, zda výhodnost tohoto kroku vyváží cenu definitivní 

ztráty možnosti nezávislé měnové a směnné politiky. Hodnota nezávislé 

měnové politiky závisí na tom, nakolik bude monetární politika celé eurozóny 

vhodná pro Dánsko a pokud vhodná nebude, nakolik budou dánští politici 

ochotni využít jiných stabilizačních nástrojů. Fakt, že Dánsko si bylo schopno po 

několik let uchovat pevný směnný kurz vůči německé marce, ukazuje, že 

k reakcím na rozdíly v obchodním cyklu možná nezávislou měnovou politiku ani 

nepotřebujeme. Pravděpodobnost, že Dánsko bude ovlivněno velkým 

asymetrickým šokem, není příliš vysoká. Shrnuto, autoři této zprávy považují 

čistě ekonomickou cenu a výhody dánského členství v EMU jako malé a nepříliš 

významné.“ 

Přestoţe se tato zpráva skutečně zaměřila ryze na argumenty 

ekonomického rázu, její poněkud syrový tón a vyznění jistě do jisté míry 

ovlivnily přinejmenším odbornou veřejnou diskusi. Významně pak argumenty 

Dánské rady ekonomických poradců podlomily sílu argumentu vládnoucích 

Sociálních demokratů, ale i Konzervativců, jiţ předpokládali výrazné 

spekulativní tlaky a varovali před velkým dopadem neúčasti v EMU na dánskou 

korunu.    

Jiné vyznění – s důrazy na politické argumenty – měla jen o několik týdnů 

později zveřejněná zpráva think tanku DUPI, jenţ varoval před další ztrátou 

politického vlivu Dánska v Evropské unii, který zásadně utrpěl jiţ po vyjednání 

čtyř výjimek z Maastrichtské smlouvy. DUPI, známé svým nesouhlasem 

s výjimkami a aţ frustrovaností z evropské debaty v Dánsku, upozorňuje, ţe 

Dánové zůstali zahleděni do vnitřního vývoje a neuvědomují si, ţe vývoj v EU 

stále postupuje dopředu, a to bez ohledu na dánskou účast, či neúčast:  

„Lze diskutovat o tom, zda již dnes lze Dánsko považovat za člena druhé 

kategorie,“  
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táţou se autoři zprávy 2000/8. Zpráva DUPI si vyslouţila velkou kritiku, a 

to zprava i zleva.  

31. srpna 2000 vláda premiéra Poul Nyrup Rasmussena zveřejnila zprávu 

s názvem „Mince budoucnosti?“ (Fremtidens mønt?), kde se objevují argumenty 

spíše pragmatického rázu uzavírající, ţe pro Dánsko je výhodnější se k projektu 

společné měny připojit:  

„Dánsko je příliš malé na to, aby stálo stranou společenství. V tuto chvíli 

musíme splnit všechny naše povinnosti, přestože nemáme všechna práva. 

Když zvážíme všechna pro a proti, nejlepší pro nás bude se připojit.“ (Vláda 

Dánského království, 2000) 

Sociální demokraté byli v otázce pohledu na evropskou měnu jako strana 

nicméně nejednotní – uvnitř strany se zformovala skupina odmítající euro. 

Na základě výše uvedeného lze tvrdit, ţe veřejná diskuse o přijetí jednotné 

evropské měny se v kampani mírně deformovala – namísto primárně 

ekonomických argumentů (jeţ jsou pro většinovou populaci beztak příliš 

komplikované) se diskuse otočila politickým směrem, nikoli ovšem tím 

politickým směrem, jak doufali příznivci eura (viz zpráva DUPI). Otázka veřejné 

diskuse spíše stála tak – budeme rozhodovat o naší ekonomice samostatně, 

nebo budeme muset drţet krok s většinovou Evropou? „Ustrašená“ kampaň 

těch, jeţ o euro stáli, se nevyplatila. Např. Červnové hnutí argumentovalo, ţe 

Dánsko si musí udrţet samostatnost v rozhodování o sociální politice a politice 

pracovních trhů, jinak bude dotčena kvalita ţivota. To je – obzvlášť pro Dány – 

poměrně líbivý argument. Jak vyplývá z dřívějších částí textu, obavy o sníţení 

tradičně vysoké kvality ţivota jsou v dánském pohledu na Evropu poměrně 

zásadní. Červnové hnutí se rovněţ snaţilo přimět voliče k zaujmutí vyčkávací 

pozice, tedy počkejme, jak se bude situace kolem jednotné měny vyvíjet, a pak 

se rozhodněme. Takovýto bezrizikový přístup jistě řadu Dánů oslovil.  

Průzkumy veřejného mínění těsně před hlasováním naznačovaly, ţe 

souboj bude velmi těsný. Zdálo se, ţe dánská veřejnost je ve věci eura 

rovnoměrně rozdělena. Výsledek referenda se nakonec vychýlil negativním 
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směrem – pro hlasovalo 46,9 %, proti 53,1 %175. Volební účast byla 

záviděníhodných 87,5 %, druhá nejvyšší volební účast ve všech dánských 

evropských referendech. Výsledek hlasování vyslal sociálně-demokratické 

vládě jasný signál, ţe problematika dánských výjimek bude na blíţe 

nespecifikovanou dobu ponechána stranou. To se téţ stalo, o výjimkách a 

moţnosti předloţit je k referendu se aktivně začalo diskutovat aţ v souvislosti 

s chystaným referendem o evropské ústavní smlouvě. Po krachu ústavního 

projektu se diskuse o pět pozastavila a pomalu rozpohybovala aţ po vyřešení 

problematické ratifikace Lisabonské smlouvy a blíţícího se dánského 

předsednictví v prvním pololetí roku 2012. 

Na druhou stranu i v případě referenda o specifickém tématu – přijetí eura 

– hrály roli obecné argumenty nahlíţení na EU. Proč tedy Dánové hlasovali Ne? 

Podrobný výzkum motivací dánských voličů provedli autoři Jacobsen, Reinert a 

Thomsen (2001). Snaţili se rovněţ zodpovědět otázku, zda důvody pro 

hlasování „Ne“ v referendu o euru byly podobného charakteru jako důvody 

negativního hlasování o Maastrichtské smlouvě v roce 1992. Na výsledku se 

moţná navíc podepsal i nesouhlas části elektorátu se sankcemi, které uvalila 

EU na Rakousko po vstupu Svobodomyslné strany do vlády. (Jakobsen et al., 

2001 a Havlík, 2004) 

 

 

Plánované referendum o ústavní smlouvě a diskuse o referendu o smlouvě 

lisabonské 

 

Při tvorbě ústavní smlouvy dánské pozici dominovala obava o budoucí 

osud výjimek. Pro politickou reprezentaci bylo klíčové, aby se výjimky objevily 

přímo v návrhu ústavní smlouvy a byly tak „zajištěny“ i do budoucna. Dánské 

výjimky se v rámci samostatného protokolu staly součástí Smlouvy o Ústavě 

pro Evropu (20. protokol o postavení Dánska). Aktivita Kodaně na Konventu se 

tedy spíše soustředila na zajištění výjimek v textu smlouvy. Vzhledem 

                                                 
175

 Poznamenáníhodné je, že odpůrci jednotné měny zvítězili v referendu o EMU s výraznějším 

proporčním rozdílem než v případě prvního hlasování o Maastrichtské smlouvě v roce 1992. Pro 

Maastricht napoprvé hlasovalo mnohem těsnějších 40,1 %, proti 41,7 % voličů.  
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k institucionalizaci referend v dánském rozhodování o evropských záleţitostech 

a klíčovému dopadu ústavní smlouvy nebylo v případě Dánska pochyb, ţe 

ratifikace proběhne formou lidového hlasování. Nejagresivněji se k problematice 

ústavní smlouvy postavila – nikoli překvapivě – obě protievropská hnutí, která 

varovala před ohroţením dánské ústavy v případě přijetí evropské ústavní 

smlouvy. Od roku 2001 má nepřímou účast ve vládě Dánská lidová strana – 

s její pomocí konzervativně-liberální koalice vládne.  

Očekávalo se, ţe vstup ústavní smlouvy v platnost bude mít na dánské 

výjimky větší praktický negativní dopad. Smlouva totiţ rušila pilířovou strukturu 

EU, respektive navrhovala sjednocení jejího institucionálně-právního rámce. 

Přitom např. výjimka v oblasti justice a vnitřních věcí je odvozena právě od 

pilířové struktury. Jak se mělo rozpoznat, co je nadnárodní a co jiţ ne? Pro I. i 

III. pilíř se zaváděla stejná pravidla. Ústava pro Evropu navíc předpokládala 

s celou agendou zacházet v budoucnosti jako se „standardní“ a „komunitární“ 

politikou (coţ bylo později přeneseno i do Smlouvy lisabonské, jeţ jiţ 

v současnosti platí). 

I z toho důvodu lze v Dánsku od počátku třetího tisíciletí pozorovat ještě 

intenzivnější snahu co nejvíce izolovat evropská témata z domácí politické 

debaty. Motivací je eliminovat názorové rozpory mezi vládnoucí koalicí a lidovci. 

S ohledem na pozastavení ratifikačního procesu téma ústavní smlouvy přestalo 

být aktuální. (Viz kapitola „Období od roku 1993 po krach ústavní smlouvy“ a 

„Období od krachu ústavní smlouvu po vstup v platnost Smlouvy lisabonské“) 

Referendum, původně naplánované na září 2005, se neuskutečnilo. Zrušeno 

bylo jiţ v červnu. Rovněţ byla pochopitelně ukončena předreferendová 

komunikační kampaň, coţ řada vládních politiků, vyznačujících se často 

panickou hrůzou z dalšího evropského referenda, ocenila.  

Během diskusí předcházejících plánovanému referendu o ústavní smlouvě 

a diskusí o konání referenda o Smlouvě lisabonské (podrobněji viz jiţ zmíněná 

kapitola o historických souvislostech) se naplno ukázalo, nakolik se referenda 

staly nedílnou součástí dánské politické kultury. Jak vyplynulo z dřívějších 

příkladů, referenda se často uskutečnila i v případě, kdy to nebylo ústavně 

nutné. Voliči získali pocit, ţe mají právo být konzultováni ve věci revizí 
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evropských smluv. Proto rozhodnutí o neuskutečnění referenda o Lisabonu 

vyvolalo mezi voliči poměrně rozhořčené reakce.  

 

 

Závěry plynoucí z analýzy dánských evropských referend 

 

Kampaně před dánskými referendy jsou především po maastrichtském 

debaklu podřízeny snaze voliče příliš neprovokovat. Pro Evropskou unii 

podporující strany to znamená obrovské dilema – voliči vyţadují informace, které 

jim vláda poskytuje176, nicméně kampaně často sklouznou směrem, jakým se 

proevropské strany vydávat nechtějí. Řeší se dilema, zda vést kampaň ryze 

faktickou, či zda do ní zahrnout jisté vystrašující prvky.  

Načasování referend o evropských záleţitostech v Dánsku bylo ve všech 

případech podřízeno tomu, aby evropská témata časově nezasahovala do jiných 

vnitropolitických hlasování, tedy parlamentních voleb. Tato snaha přispěla 

k separátnímu rozhodovacímu systému o evropských záleţitostech. Nejviditelněji 

je toto úsilí viditelné u politických stran, jeţ jsou samy v evropské otázce vnitřně 

rozštěpeny – ať uţ na linii – politické elity strany/voliči či i v rámci elit jedné 

strany. Nejviditelnější je toto pnutí především u Sociální demokracie, ale viditelné 

je i u ostatních uskupení, přičemţ lze zde pozorovat jistou reaktivitu a etablování 

evropských pozic některých stran – viz kapitola „Dánský politický a stranický 

systém“.  

Na výsledek referenda o Amsterodamské smlouvě i výsledek druhého 

hlasování o Maastrichtu lze aplikovat jiţ zmíněnou „rovnováţnou“ hypotézu 

Jacobsena et al. (2001). Vzhledem k zdůrazňování ekonomických aspektů na 

úkor aspektů politických byl pravděpodobnější pozitivní výsledek hlasování. 

V případě referenda o Edinburském kompromisu panovala všeobecná snaha co 

nejvíce redukovat politické vyznění Maastrichtské smlouvy, ekonomické 

aspekty tak získaly vyšší váhu.  

                                                 
176

 Zdá se, že dánští voliči jsou po hlubších informacích o EU lačnější než občané jiných členských států. 

Podle průzkuml Eurobarometru patří mezi vůbec neinformovanější občany EU, informace ale stále 

vyhledávají. Lze spekulovat, čím je to způsobeno. Předpokládám, že právě zaběhlou tradicí referend o 

ES/EU. 
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V průběhu dánské evropské historie se v různé intenzitě objevovaly 

argumenty různého rázu. Pozornost byla částečně věnována severské 

spolupráci jako moţné alternativě členství v ES. Přestoţe severské argumenty 

jsou (dnes jiţ sporadicky) vyuţívány euroskeptickými stranami, v podstatě se od 

roku 1973 nejednalo o ţádnou váţně míněnou politickou alternativu 

evropskému členství. To samé se týká historického strachu z Německa.  

„Velká historická narativa jsou umělou konstrukcí“ (Knudsen, 2008, str. 

165)  

a nemusí mít pevný a pravdivý základ, a přestou se dostanou lidem do 

mysli. Dánský euroskepticismus nepředstavoval vţdy nutně přímou kritikou EU, 

byl spíše vyjádřením touhy po něčem jiném, např. právě po severské unii. (Friis, 

2002)  

Tato kapitola přinesla stručné případové studie šesti evropských referend 

uskutečněných v Dánsku. Přestoţe témata jednotlivých hlasování byla ve 

většině případů odlišná (s výjimkou druhého hlasování o Maastrichtu), lze 

pozorovat určité podobnosti. Voliči, zdá se, dlouhodobě řeší dilema, zda dát 

přednost ekonomické spolupráci, která Dánsku přinese výhody, ale za cenu 

ztráty určité části národní suverenity. Toto dilema se průřezově prolíná celým 

obdobím dánského zapojení do evropského integračního procesu a argumenty 

v mantinelech tohoto dilematu rovněţ volí v komunikačních kampaních oba 

tábory – příznivci i odpůrci – evropské integrace. 
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Závěr 

 

V počátcích evropského integračního procesu a jeho formalizace nebyly 

otázky týkající se jeho obecné podpory příliš relevantní. Očané členských států 

politickým elitám poskytli jakýsi „permisivní konsensus“, či obecnou víru 

v evropský integrační proces a tím pádem relativně volné ruce bez nutnosti brát 

zásadní ohled na veřejné mínění. V souvislosti s vývojem ES/EU v posledním 

čtvrtstoletí a pochopitelně i s rozšiřujícím se záběrem EU a (ţádoucí) změnou 

statusu Unie v globálního aktéra jiţ o permisivním konsensu nemůţe být řeč.  

Názory evropských občanů nabývají na důleţitosti a – jak ukazuje poslední 

vývoj spojený s příleţitostným, v některých členských státech dokonce 

zaběhlým vyuţíváním přímé demokracie při rozhodování o evropských 

otázkách – pohled voličů v uţším slova smyslu či všech evropských občanů ve 

smyslu slova širším, je pro další rozvoj evropské integrace určující.  

Moţná jako provokativní se můţe jevit otázka, zda častější vyuţívání 

referend v Evropě nevede k proklamativně kýţenému přiblíţení Unie jejím 

občanům a vyšší občanské angaţovanosti. Národní, ale potaţmo i evropští 

politici přitom logicky ve snaze o udrţení politické moci musí brát změněnou 

situaci a větší angaţovanost evropských občanů v potaz. Jak jsem přiblíţila 

v kapitole „Motivace pro podporu EU“, je třeba porozumět veřejnému mínění a 

správně ho interpretovat. Komunikační propast mezi politickými elitami a 

evropskými občany představuje trvalý problém. Lze předpokládat, ţe kvůli 

referendům budou evropské politické elity více naslouchat názorům občanů. 

Lidová hlasování slouţí jako určitý spouštěcí mechanismus intenzivnějšího úsilí 

o přiblíţení evropské politiky občanům – ostatně i Plánu D, či důrazu na 

komunikační politiku EU předcházela neúspěšná evropská hlasování. 

Referenda či jejich hrozba do budoucna ovlivní další směřování a vývoj 

integračního procesu, do určité míry se to děje jiţ dnes a dělo se tak v minulosti 

– evropská referenda rozhodovala o přistoupení k ES/EU, o členství v eurozóně 

i o ratifikaci smluv EU.  
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Ještě intenzivnější důraz na komunikaci o evropských záleţitostech, ale 

především vhodné nastavení komunikačních kampaní, jeţ by měly být šité na 

míru kaţdému členskému státu a brát v potaz jeho národní nuance, je proto 

bezpodmínečně nutné. Další – a opět provokativní – pohled ale zní, ţe otázky, 

o kterých by případně voliči měli v referendech hlasovat, jsou příliš sloţité. Jsou 

k učinění takovýchto rozhodnutí evropští občané dostatečně kompetentní? 

Komunikace takovéhoto argumentu sama o sobě je ovšem problematická.  

Navíc je otázkou, nakolik případné nedostatečné porozumění věci přiměje 

voliče k v určitých ohledech jistější volbě, a tedy odmítnutí předkládaného 

návrhu. Voliči rovněţ v referendu často hlasují o jiné záleţitosti, neţ na jakou 

jsou tázáni. Mohou vyjadřovat obecný pohled na evropskou integraci namísto 

detailního názoru na konkrétní smlouvu, případně vyjadřují podporu vládě 

momentálně u moci, apod. Jedním z hlavních specifik dánského 

euroskepticismu tak, jak je identifikovala tato disertační práce, je existence 

institutu referenda zakotvená v ústavě. Uspořádat referendum v zemi s jakkoli 

proevropskou populací nemůţe předem garantovat jeho pozitivní výsledek. 

Klíčové je pojetí a průběh komunikační kampaně i řada dalších nutně ne přímo 

souvisejících faktorů. V případě Dánska však lze zobecnit, ţe ve chvíli, kdy se 

otázka týká národní suverenity, pozitivní výsledek hlasování je dosaţitelný 

obtíţněji. Dánové jsou jedni z neinformovanějších občanů EU co do znalostí o 

evropské integraci. Jak se ovšem zdá, kvalita a mnoţství poskytovaných 

informací s sebou nutně automaticky nenese vyšší podporu evropskému 

integračnímu procesu. S postupem času a prohlubováním evropské integrace 

jsou dobré znalosti neudrţitelné – evropská legislativa a komplikovaný vývoj 

oblastí spolupráce pochopitelně neumoţňují jejímu detailnímu porozumění. 

Vzhledem k zakotvení institutu referenda v ústavě se zdá pravděpodobné, ţe 

toto ovlivní i výsledky referend budoucích, stále více budou hrát roli podruţné 

faktory, neţ samotná otázka tázaná v lidovém hlasování (podpora současné 

vládě u moci, zdeformování komunikační kampaně, resp. hlavního tématu 

referenda, aktuální nálady ve společnosti, apod.).   

Fenomén euroskepticismu se stal poměrně atraktivním tématem 

akademického výzkumu posledních dvou dekád. Badatelé se dosud soustředili 

především na zkoumání euroskepticismu politických stran. Veřejnému 
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euroskepticismu bylo věnováno pozornosti o poznání méně a zkoumání 

národních forem euroskepticismu je poměrně sporadické. Tato práce se snaţí 

ukázat, ţe euroskepticismus jakéhokoli státu nelze uspokojivě vysvětlit bez 

vzetí v potaz celé řady „národních“ faktorů, z nichţ některé budou specifické 

právě pro tradice a zvyklosti dané země. Jsem přesvědčena o tom, ţe 

euroskepticismus České republiky stojí nutně na jiných základech neţ 

euroskepticismus ve Španělsku, případně na Islandu. Proto je zajímavé poloţit 

si otázku, nakolik národní specifika ovlivňují veřejnou debatu o EU v dané zemi. 

Jak naznačila ve svém předešlém výzkumu Catharina Sørensen, je vhodné, 

aby se tímto směrem budoucí výzkum euroskepticismu ubíral. Proto povaţuji 

detailní studii národních specifik euroskepticismu jednoho z členských států za 

hlavní přínos této práce k dosavadnímu bádání v této oblasti. 

Problematiku veřejného mínění o EU obecně nelze uspokojivě řešit, pokud 

nebudeme brát v potaz národní specifika jednotlivých členských států. Veřejné 

mínění o Evropské unii totiţ ovlivňuje celá řada faktorů, které mohou být velmi 

různorodého charakteru – roli mohou hrát historické reminiscence, sociální 

tradice daného státu, politický systém či nastavení systému politických stran, 

ústavní formulace relevantní pro evropskou spolupráci, ekonomická úroveň 

dané země, percepce národního státu apod. V kaţdé zemi pravděpodobně 

půjde o jiné a různě nakombinované faktory.  

Tato disertační práce je případovou studií dánského euroskepticismu. 

Dánsko bývá všeobecně povaţováno za euroskeptický stát. Aţ do nedávné 

doby byla tato percepce daná tím, ţe jako jediná země dvakrát přinesla 

negativní výsledek v evropských referendech. Je diskutabilní, nakolik je takové 

vnímání relevantní za situace, kdy i v jiných státech obyvatelé hlasovali proti 

evropským smlouvám. Dánsko uţ dnes ani nedrţí prvenství v počtu referend o 

evropských otázkách (Irové hlasovali osmkrát), v počtu zamítavých referend 

týkajících se EU je na tom stejně jako Irsko. Jak bylo vysvětleno výše, vnímání 

Dánska jako euroskeptického státu není podpořeno průzkumy Eurobarometru, 

z nichţ dlouhodobě vyplývá, ţe Dánsko rozhodně nefiguruje pod evropským 

průměrem co do podpory EU. Přesto Dánsko bezpochyby má určitý problém 

s evropskou integrací. Neúčastní se plně evropské spolupráce, protoţe si ze 
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smluvního základu EU vydobylo čtyři výjimky, a to v zásadních oblastech 

působnosti Unie.  

Přesto je na dánském příkladu něco nepopsatelně atraktivního, 

ambivalentního, paradoxního a jedinečného. O relevanci národních specifik 

svědčí jejich kontinuálnost – obavy zaloţené na stejném základě se prolínají 

dánskou evropskou historií od prvních námluv s ES aţ do současnosti. Od 

samotného vstupu se Dánové zmítají v dilematu, zda upřednostnit ekonomické 

výhody spojené s (plným) členstvím, či uchránit národní suverenitu, která se ve 

vnímání Dánů musí evropské spolupráci obětovat. Obě tyto volby se zdají být 

podle názorů většiny dánské populace ve vylučovacím poměru. Společným 

jmenovatelem bylo a je silné vnímání národního státu, obava o ztrátu 

suverenity, ale např. i kompromisní a konsensuální charakter dánského 

politického systému. Konsensuální styl demokracie se projevuje mj. 

v angaţovaných veřejných debatách o evropských otázkách, anebo s ohledem 

na veřejné mínění přijatých výjimkách z EU. V globalizované Evropě je rovněţ 

zajímavé sledovat dosud silně zastoupené argumenty týkající se národní 

identity a obavy o rozmělnění dánskosti a lidového (folkelig) charakteru 

Dánského království. Stejně tak je zajímavý ekonomický rozměr dánské cesty 

do Evropy – Dánové budou EU podporovat, pokud se jim to vyplatí, je pro ně 

tedy typický velmi pragmatický přístup.  

Tato práce pracovala s předpokladem, ţe euroskepticismus se napříč 

Evropskou unií stát od státu liší a jeho podobu určují právě národní specifika. 

Byly stanoveny dvě na sebe navazující hypotézy. První z nich zněla: 

 Hypotéza 1: Národní specifika v případě Dánského království zásadním 

způsobem předurčují podobu veřejného euroskepticismu této země. Tato 

specifika jsou kořenem jeho problematického vztahu k Evropské unii.  

Pro potřeby této analýzy, snaţící se najít odpověď na otázku, co je kořenem 

dánského euroskepticismu a které specifické faktory jeho euroskepticismus 

mohou vysvětlit, jsem identifikovala následující:  

1) intenzivní chápání národní identity a role státu,  

2) referenda o evropských záleţitostech zakotvená v ústavě,  

3) výjimky z evropské spolupráce,  
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4) specifický politický systém a systém politických stran, 

5) vysoce formalizovaný koordinační systém evropských záleţitostí.  

První hypotézu mohu zčásti potvrdit. Předcházející analýza doloţila, ţe 

národní specifika mají podíl na tom, čím se euroskepticismus v tomto státu 

vyznačuje, na jakých základech stojí. Diskutabilní pochopitelně můţe být, zda 

byla tato specifika správně identifikována. Výběr těchto národních specifik je 

totiţ bezpochyby subjektivně pojatý. Další komplikující proměnnou ve sloţitém 

dánském případě je otázka, nakolik referenda, spojená s velmi intenzivní 

evropskou diskusí v Dánsku, jeho euroskepticismus posílila, či zda se jedná 

pouze o jeho zviditelnění. I z toho důvodu je opět diskutabilní, zda referenda o 

evropských záleţitostech mají figurovat mezi jednotlivými národními 

specifikami, či zda se ve skutečnosti nejedná o vnější faktor, který by pak 

ovšem nenahrával našemu předpokladu, ţe národní specifika jsou kořenem 

euroskepticismu.  

Potvrzení druhé části první hypotézy se tedy ukázalo jako mnohem 

sloţitější. Prokázala jsem, ţe v případě Dánska identifikovaná národní 

specifika představují s nejvyšší pravděpodobností kořen, tedy nikoli následek 

jeho euroskepticismu. Je tento předpoklad snad platný pro všechny členské 

státy? Případně, lze očekávat, ţe v některých státech se bude jednat o kořen, 

v jiných o následek? Rovněţ, pokud by se mělo jednat o následek, co tedy je 

kořenem euroskepticismu, co ho způsobuje? Byl proto proveden pokus o 

velmi stručnou komparaci s euroskepticismem norským a finským, coţ mě 

přivedlo k přesvědčení, ţe univerzální aplikovatelnost národních specifik 

jakoţto kořenu euroskepticismu dané země moţná není. Pro další výzkum 

národních specifik euroskepticismu ostatních evropských států by bylo velmi 

prospěšné provedení obsáhlé komparativní studie, v první fázi např. pro státy 

severské, u kterých se obecně očekávají jisté podobnosti postoje 

k evropskému integračnímu projektu. 

Potvrzení druhé hypotézy se ukázalo jako poměrně bezproblémové: 

 Hypotéza 2: Zkoumat národní euroskepticismus je vhodné a vysoce 

legitimní. Porozumění specifikům euroskepticismu daného státu je 
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klíčové pro vhodné nastavení komunikační politiky o evropských 

záležitostech.  

Na základě dílčích případových studií jednotlivých evropských referend 

v Dánsku s důrazem na komunikační kampaně, jsem dospěla 

k jednoznačnému závěru, ţe kampaně byly šité na míru voličům a bylo to 

právě veřejné mínění, které v mnoha případech určovalo intenzitu i zaměření 

dané kampaně. Z toho důvodu chci apelovat na další podrobnější výzkum 

veřejného euroskepticismu jako nutného základu k pochopení vhodného 

nastavení komunikačních kampaní o evropských záleţitostech.  

Pomocí detailní analýzy specifik dánského členství v EU jsem se pokusila 

pochopit formu euroskepticismu, kterou tento stát vykazuje, a kriticky zhodnotit 

úspěšnost a vhodnost zvolené komunikační politiky o evropských záleţitostech. 

Veřejný euroskepticismus bezpochyby má dopady na celoevropské 

komunikační kampaně. Z analýzy národních specifik a jejich klíčového vlivu na 

podobu veřejného euroskepticismu plyne praktické ponaučení – komunikační 

politiku EU je zcela nevhodné pojímat celoevropským stylem, je klíčové brát 

dílčí národní specifika v potaz a komunikaci o evropských záleţitostech 

uzpůsobit specifikům jednotlivých členských států. To, co „zabere“ ve Francii, 

pravděpodobně „nezabere“ v Bulharsku.  

Přesto můţe cílené zaměření komunikační kampaně přijít vniveč, neboť 

evropská témata ze své podstaty (komplikovanost a abstraktnost sdělení navíc 

kombinovaná s pocitem, ţe se problematika voličů přímo nedotýká) přímo 

vybízí k deformaci hlavního sdělení voličům. Faktická argumentační kampaň se 

často vůbec nekoná. Ve zkoumaném případě vyšlo najevo, ţe kampaň by měla 

být šita na míru těm, pro které je určena. Představa zrcadlení zaměření 

některých dánských kampaní, na které se tato práce podrobněji zaměřila, 

v jiném členském státě, by byla naprosto nevhodná. V rámci operacionalizace 

se tedy přikláním k potvrzení v úvodu vyslovené moţnosti závěry studie 

zobecnit a vyuţít v praxi. Tento dílčí závěr povaţuji za v praxi uchopitelný 

přínos předkládané disertační práce. 

Výběr Dánska pro samostatnou případovou studii je motivován i snahou 

ukázat, ţe malé státy ovlivňují podobu vývoje evropského integračního procesu. 

Trendy rozvoje evropské spolupráce, důraz na komunikaci ve směru k občanům 
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a fakticky i podíl občanů na tom, jak intenzivně a jakým směrem se projekt bude 

ubírat, jsou do značné míry zásluhou států malých, a tvrdím, ţe toto symbolické 

postavení zaujímá právě Dánské království. Evropskou unii nelze chápat jako 

výsledek kompromisu v rámci dohod velkých států, dnes je integrační projekt 

hodně odlišný od tohoto předpojatého chápání. Navíc, nejsou to čistě dánské 

elity, jeţ ovlivňují agendu EU, jsou to v mnohem širším hledisku dánští občané 

(voliči).  

Na základě dílčích závěrů předchozí části textu lze shrnout, ţe dánská 

forma euroskepticismu nemá podobu tvrdého euroskepticismu či 

euroodmítačství a podobných extrémních forem tak, jak byly nastíněny 

v teoretické kapitole věnované tomuto fenoménu. Existuje zde spíše obava, zda 

Unie představuje ten správný soubor institucí vhodných k obraně demokracie či 

prvků státu blahobytu, a obecně abstraktně i prakticky vnímaného dánského 

(severského) modelu. Dánové zpochybňují, zda je vhodné, aby se rozhodování 

o některých oblastech politiky přeneslo na bedra EU. Zpochybňují 

demokratičnost EU, obávají se, zda evropská integrace nebude mít nepříznivý 

dopad na kvalitu jejich ţivota, především v oblastech, kde Dánsko předstihlo 

úroveň ostatních evropských států, jako např. ochrana ţivotního prostředí nebo 

ochrana spotřebitele a pochopitelně ve značné míře i úroveň státu blahobytu. 

Vzhledem k silnému vnímání národního státu jsou Dánové aţ vystrašení ze 

ztráty své národní suverenity, coţ dokládá relevance těchto argumentů ve 

všech evropských kampaních, jeţ se dosud v Dánsku uskutečnily.  

Označit Dánské království jako euroskeptický stát je přese vše značně 

zjednodušující tvrzení. Jak vyplývá z řady průzkumů Eurobarometru, Dánové 

jsou stabilně spokojenější se svým členstvím v ES/EU neţ drtivá většina 

ostatních členských států. Stejně tak je nadprůměrně hodně Dánů 

přesvědčeno, ţe pro jejich zemi je členství v evropských integračních 

strukturách výhodné. Kvůli institutu referenda je ovšem jakákoli kritika vůči 

evropskému integračnímu procesu více viditelná.  

Povaţovat Dánské království za problémový a nevyzpytatelný členský stát 

nemá reálný základ (povaţovat ho za problémový stát jen kvůli v ústavě 

zakotvenému referendu, případně výjimkám není za současných okolností 

udrţitelné). Jak ukázala tato práce, jedná se o stát, u něhoţ domácí specifika 
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zásadním způsobem předurčují formu jeho euroskepticismu, jenţ se však 

v celoevropském měřítku nijak nevymyká. Dánové nezpochybňují samotné 

členství v Unii, ale mají výhrady k jejímu směřování. V případě Dánska 

zůstává platná percepce Evropské unie jako mezivládního způsobu 

spolupráce mezi státy. Identifikace s „vyššími“ cíly se s ohledem na 

pragmatický přístup i do budoucnosti jeví jako nepravděpodobná. 

Navzdory specifickému nastavení vztahů s EU, se Dánsku podařilo udrţet 

se v systému a zůstat členem Evropské unie. Po maastrichtské eskapádě a 

přijetí Edinburského kompromisu někteří komentátoři tvrdili, ţe Dánsko má 

svázané ruce a nebude mít prostor na proklamaci svých vizí a nápadů. 

Následný vývoj nicméně ukázal, ţe tomu tak zcela nebylo. Dánsko – navzdory 

svým omezením – je obecně povaţováno za poměrně aktivní členský stát, 

který se snaţí do míry, jeţ je výjimkami myslitelná, určovat agendu a 

zachovává si aktivní politický profil v evropských záleţitostech. Přesto výjimky, 

jedno z hlavních specifik dánského členství v Unii, zásadním způsobem 

omezují působení Dánska v EU a v budoucnosti tak tomu bude v mnohem 

intenzivnější míře, především v souvislosti se vstupem v platnost Lisabonské 

smlouvy a nadcházejícím dánským předsednictvím v první polovině roku 

2012.  
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Příloha 1 – Afilace dánských politických stran ke skupinám v EP 

Dánská politická 

strana 

Skupina v EP 

Venstre (Liberálové) Skupina Aliance liberálů a demokratů pro 

Evropu 

Dánská lidová strana Skupina Unie pro Evropu národů 

Sociální demokracie Skupina sociálních demokratů v EP 

Socialistická lidová 

strana 

Skupina Zelených / Evropské svobodné aliance 

Konzervativní lidová 

strana 

Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských 

demokratů) a Evropských demokratů 

Sociální liberálové Skupina Aliance liberálů a demokratů pro 

Evropu 

Lidové hnutí proti EU Skupina konfederace Sjednocené evropské 

levice a Severské zelené levice 

Červnové hnutí – proti 

Unii 

Skupina nezávislých / Demokracie 

Zdroj: http://www.europarl.eu.int 
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Příloha 2 - Dánská referenda na základě Ústavy  

 

rok téma pro ve 
Folketingu (%) 

pro 
voličů 
(%) 

volební 
účast 

1961 sníţení volebního práva 
z 23 na 21 let 

97 % 55 % 37,3 % 

1963 zákon o koupi 
zemědělských usedlostí 

57 % 38 % 73 % 

 Zákon o státních 
drobných rolnících 

57 % 39 % 73 % 

 Zákon o předkupním 
právu místních úřadů 

58 % 40 % 73 % 

 Zákon o přírodních 
rezervacích 

57 % 43 % 73 % 

1969 sníţení volebního práva 
z 21 na 18 let 

60 % 21 % 63,6 % 

1971 sníţení volebního práva 
z 21 na 20 let 

99 % 57 % 86,2 % 

1972 vstup do ES 81 % 63 % 90,1 % 

1978 sníţení volebního práva 
z 20 na 18 let 

86 % 54 % 63,2 % 

1986 Jednotný evropský akt 47 % 56 % 75,4 % 

1992 Maastrichtská smlouva 84 % 49 % 83,1 % 

1993 Maastrichtská smlouva + 
Edinburk 

91 % 57 % 86,3 % 

1998 Amsterodamská smlouva 76,2 % 41,3 % 76,2 % 

2000 Společná evropská měna 87,5 % 40,5 % 87,2 % 
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