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Seznam zkratek 
 
DCFTA 
 
DPS 

Deep and Comprehensive Free Trade Area (Hluboká a 
komplexní zóna volného obchodu) 
Dohoda o partnerství a spolupráci 

DSP 
EEAS 

Dohoda o stabilizaci a přidružení 
European External Action Service (Evropská služba pro vnější 
činnost) 

EHS 
ENPI 

Evropské hospodářské společenství 
European Neighbourhood and Partnership Instrument 
(Evropský nástroj sousedství a partnerství) 

ENI European Neighbourhood Instrument (Evropský nástroj 
sousedství) 

EPS Evropská politika sousedství 
ES Evropská společenství 
ESAE 
ESDP 
ESUO 

Evropské společenství pro jadernou energii (EURATOM) 
Euro-středomořská dohoda o přidružení 
Evropské společenství uhlí a oceli 

EU Evropská unie 
LS Lisabonská smlouva 
OSN 
SDEU 

Organizace spojených národů 
Soudní dvůr Evropské unie 

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie 
SEU Smlouva o Evropské unii 
SES Smlouva o Evropských společenstvích 
SZBP Společná zahraniční a bezpečnostní politika 
TACIS Technical Assistance to the Commonwealth of Independent 

States 
Vysoký představitel  Vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 
WTO World Trade Organization (Světová obchodní organizace) 
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Úvod 
 
 Tématem mé diplomové práce je dohoda o přidružení Evropské unie 

s Ukrajinou. Zvolil jsem si ho z několika důvodů. Nejvíc zřejmým důvodem mé volby 

je žhavost tématu, jeho aktuálnost a celková pozornost, která byla tzv. asociační dohodě 

s Ukrajinou věnována jak ze strany nejvyšších činitelů Evropské unie, tak ve větší či 

menší míře i jednotlivými členskými státy EU, nemluvě o médiích a jistě i více či méně 

aktivních evropských občanech. Je však naprosto jasné, že všechny události kolem 

asociační dohody, zejména i bezprecedentní a dramatické reakce v samotné Ukrajině, 

mají a měly spíše politický, respektive společenský, charakter. Aniž bych chtěl ve 

smyslu lidském, psychologickém či občanském podceňovat mimořádné společenské 

události, které uzavření dohody o přidružení s Ukrajinou a související jednání provází 

minimálně od konce roku 2013,  musím konstatovat, že v záplavě informací o dohodě 

s Ukrajinou zapadala a dost často i naprosto chyběla odborná vyjádření k její podstatě a 

obsahu. Touto diplomovou prací bych si samozřejmě přál existující mezery zejména 

v právním hodnocení dohody o přidružení Evropské unie s Ukrajinou alespoň zčásti 

doplnit. 

V celé tématice však spatřuji další velmi zajímavý aspekt. Dohoda o přidružení 

s Ukrajinou, stejně jako podobné dohody o přidružení s Moldavskem a Gruzií, jsou 

prvním výsledkem a bezpochyby významným krokem v rámci evropské politiky 

Východního partnerství. Tato politika vznikla v rámci celkového úsilí o sjednocení 

vnějších činností Evropské unie a snahy o její jednotné vystupování v mezinárodních 

vztazích, zejména pak logicky na evropském kontinentu. Ambice Evropské unie být po 

dlouhých letech své poměrně úspěšné existence aktivním a jednotným hráčem na 

mezinárodněpolitické aréně je dle mého názoru jasně vyjádřená v Lisabonské smlouvě a 

v projektu Východního partnerství, který zatím vyústil právě v uzavření tzv. asociačních 

dohod s Ukrajinou, Gruzií a Moldavskem. Východní partnerství je prvním a 

nepochybně dost ambiciózním projektem v rámci rozšiřování působnosti EU ve 

vnějších vztazích. To naznačuje i skutečnost, že i jisté „zavedené“ hráče 

v mezinárodních vztazích, respektive minimálně jeden z nich, vnímají Východní 

partnerství a dohodu o přidružení s Ukrajinou naprosto jednoznačně nikoli jako pouhou 
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ekonomickou spolupráci a integraci, ale dokonce jako významnou politickou a 

ekonomickou hrozbu1 pro sebe i celý region východní Evropy, a proto dávají jasně 

najevo, že se budou snažit zamezit jejímu uplatnění všemi způsoby které mají 

k dispozici. Je třeba také zdůraznit silnou podmíněnost vnějších vztahů EU jejími 

hodnotami, tj. jistým „exportem“ evropských hodnot, přičemž, jak se ukázalo, toto 

vyvolává v určitých kruzích diskuzi často ještě bouřlivější, než např. ekonomické 

aspekty spolupráce s EU, což staví EU do pozice, kdy nezavádí „pouhou“ ekonomickou 

nebo politickou spolupráci, ale určuje i čím dál silněji vyjádřený světonázor. Chtěl bych 

tedy svou diplomovou prací částečně přispět i k pochopení nového rozměru Evropské 

unie v rámci působnosti ve vnějších vztazích na příkladu právě dohody o přidružení 

s Ukrajinou. 

Ačkoli je dohoda o přidružení s Ukrajinou výjimečná a hodně sledovaná 

především  v souvislosti s dramatickými událostmi, které ji doprovází, je také 

výjimečnou z hlediska práva vnějších vztahů Evropské unie. V této diplomové práci si 

proto kladu za cíl také hodnocení dohody o přidružení s Ukrajinou z hlediska právního 

základu a také jejího místa v rámci systému práva vnějších vztahů Evropské unie, 

zejména pak těch „privilegovaných“, které existují na základě jiných dohod o 

přidružení.  

Tato diplomová práce se skládá ze čtyř částí. V první části rozebírám možné 

právní základy dohody o přidružení s Ukrajinou jako předpokladu pro její zařazení do 

systému vnějších vztahů Evropské unie, jakož i celkovou koncepci vnějších vztahů 

Evropské unie po Lisabonské smlouvě, ve snaze zachytit její nový mezinárodněprávní 

rozměr a ambice. Druhá část diplomové práce pojednává o vývoji vztahů Evropské unie 

a Ukrajiny, které se více či méně intenzivně uplatňují od začátku 90. let 20. století, a 

jejichž vyústěním je právě program Východního partnerství a uzavření dohody o 

přidružení. Třetí část diplomové práce je věnována samotnému textu dohody o 

přidružení a nastínění nejdůležitějších bodů z hlediska její jednotlivých částí, jakož i 

                                                
1 srov. např.: Ruská federace. Ministerstvo inostrannych děl Rossijskoj Federaciji. Kommentarij 
Departamenta informaciji i pečati MID Rossiji v svjazi s ratifikacijej Evroparlamentom i Verchovnoj 
Radoj Ukrainy Soglašenija ob associaciji ES-Ukraina č. 2154-17-09-2 ze dne 17. září 2014 [online]. In 
Informacionnyje materialy MID Rossiji [cit. 2015-02-20]. Dostupné z WWW: 
<http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/3AFB257043F2840544257D56004C4A5C>  
shodně: SPIEGEL, Peter. Putin demands reopening of EU trade pact with Ukraine [online]. Brusel: The 
Financial Times Limited, 25. září 2014 [cit 2015-02-20]. Dostupné z WWW: 
<http://www.ft.com/intl/cms/s/0/a4de51ae-44ca-11e4-9a5a-00144feabdc0.html> 
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průběžnému porovnání její koncepce s některými jinými dohodami o přidružení ve 

snaze o jisté zařazení dohody o přidružení s Ukrajinou do systému asociačních dohod 

EU jako úplně nového (a značně širokého) formátu privilegovaných vnějších vztahů 

EU. V poslední části práce se pokusím o shrnutí svých závěrů ze všech výše uvedených 

témat, jejichž podstatou má být jak vytyčení nejdůležitějších bodů dohody o přidružení 

s Ukrajinou, tak i pokus o její zařazení mezi jiné vnější smlouvy Evropské unie, a také o 

určité pochopení ovlivněné Lisabonskou smlouvou a novými mezinárodněprávními 

ambicemi role EU jako významného mezinárodního hráče na evropském kontinentu. 
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1 Právní rámec relevantních změn po Lisabonské smlouvě 
a právní základ  dohody o přidružení s Ukrajinou 
v jejich kontextu 

1.1.  Hlavní změny v oblasti vnějších vztahů EU po Lisabonské smlouvě 
 

Jak jsem již naznačil v úvodu této práce, považuji za správné posuzovat dohodu 

o přidružení EU s Ukrajinou v kontextu změn, které do oblasti vnějších vztahů EU 

vnesla Lisabonská smlouva. Lisabonská smlouva nepochybně směřovala k rozšíření 

vnějších pravomocí EU a zapojení EU jako jednotného subjektu do mezinárodního 

práva a politiky2, čemuž naznačuje zejména zavedení nových vrcholných orgánů pro 

vnější vztahy3, právní subjektivita EU v mezinárodním právu prohlášená výslovně 

v SEU, nové ambice Evropské unie ve vztazích se svými bezprostředními sousedy, 

vyjádřené zejména v politikách Východního partnerství a Unie pro středomoří, jakož i 

promítnutí výše zmíněných aspektů do základních zásad vnějších vztahů Evropské unie. 

Je důležité také zdůraznit prohloubení podmíněnosti vnějších vztahů EU její základními 

zásadami a hodnotami, kdy tato podmíněnost v podstatě nabývá rozměru šíření 

evropských hodnot (resp. hodnot EU) přes vnější vztahy. Proto bych pro lepší 

pochopení kontextu mimo jiné i uzavření dohody o přidružení s Ukrajinou v první 

kapitole své práce stručně popsal rámec relevantních zásadních změn ve vnějších 

vztazích EU, jakož i možné právní základy tzv. privilegovaných vnějších vztahů EU po 

Lisabonské smlouvě. 

1.1.1 Základní zásady vnějších vztahů EU 
 

Základní zásady vnější činnosti EU jsou vyjádřeny v čl. 21 SEU, přičemž již 

v odstavci 1 tohoto článku se odkazuje na obecné zásady činnosti EU, vyjádřené 

zejména v čl. 2 SEU („činnost Unie na mezinárodní scéně spočívá na zásadách, které se 

uplatnily při jejím rozvoji a jejím rozšiřování ...“), s ambicí podporovat tyto zásady 

v ostatním světě. S přihlédnutím k větě druhé odstavce 1 čl. 21 SEU a k první větě 

odstavce 3 čl. 21 SEU je tedy třeba chápat, že dodržování zásad Evropské unie je 

                                                
2 Srov. SYLLOVÁ, Jindřiška. Lisabonská smlouva: komentář. 1. vyd. Praha : C . H. Beck, 2010. Čl. 21 
SEU, str. 120. ISBN 978-80-7400-339-4 
3 Srov. SYLLOVÁ, Jindřiška. Lisabonská smlouva: komentář. 1. vyd. Praha : C . H. Beck, 2010. Čl. 21 
SEU, str. 122. ISBN 978-80-7400-339-4 
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základní podmínkou a mantinelem ve všech její vnějších činnostech. V následující větě 

čl. 21 odst. 1 SEU je uveden výčet těchto podmínek, jimiž jsou „demokracie, právní 

stát, univerzálnost a nedělitelnost lidských práv a svobod, úcta k lidské důstojnosti, 

zásady rovnosti a solidarity a dodržování zásad Charty Organizace spojených národů a 

mezinárodního práva“. Ve vnější činnosti EU se tak k jejím obecným základním 

zásadám přidává dodržování mezinárodního práva včetně Charty OSN, což je mimo 

jiné i potvrzení dříve judikovaných SDEU zásad4. V kontextu jednání o uzavření 

dohody o přidružení EU s Ukrajinou je důležité podotknout, že dodržování těchto tzv. 

„lidskoprávních“ zásad druhou smluvní stranou bylo důležitým a v podstatě 

bezpodmínečným požadavkem Evropské unie a jedním z důležitých bodů jednání, 

čemuž se budu také věnovat dále ve své diplomové práci. 

Z hlediska praktického fungování vnější činnosti EU je důležité ustanovení čl. 

21 odst. 3 věty druhé SEU, které stanoví zásadu soudržnosti vnějších činnosti EU a 

jejich soudržnost s ostatními politikami EU, čímž také výslovně vztahuje obecnou 

zásadu soudržnosti činností Unie, uvedenou v čl. 7 SFEU, na vnější činnosti EU. 

Soudržnost ve vnější činnosti dle čl. 21 odst. 3 věty druhé zajišťují „Rada a Komise, 

jimž je nápomocen vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 

politiku“ a tak, i s přihlédnutím ke konkrétním vnějším činnostem EU, v odpovědností 

za jejich dodržování konkrétními orgány EU panuje jistý zmatek5. 

1.1.2 Právní subjektivita EU 
 

Článek 47 SEU se týká dávno diskutované a složitě řešené problematiky 

postavení EU jako subjektu v rámci práva jak mezinárodního, tak unijního, v kontextu 

problematiky řešené touto práci pak konkrétně způsobilosti uzavírat vnější smlouvy 

s jinými subjekty mezinárodního práva. 

Ač výslovné prohlášení, že „Unie má právní subjektivitu“ nic nemění například 

na jejím postavení v systému mezinárodního práva z hlediska mezinárodního 

společenství6, je především důležité z hlediska úpravy pravomocí a působnosti EU ve 

                                                
4 Srov. např. ECLI:EU:C:1992:453 Poulsen, bod 9 nebo ECLI:EU:C:2008:461 Kadi, bod 293 
5 Srov. SVOBODA, Pavel. Právo vnějších vztahů EU. Vyd. 1. Praha : C . H. Beck, 2010. 5.1.2. 
Soudržnost vnějších činností EU, str. 14. ISBN 978-80-7400-352-3 
6 Právní subjektivita ES (právního předchůdce EU) byla mezinárodním společenstvím potvrzena zejména 
na konferenci ve Vídni v r. 1986 uznáním jako mezinárodní organizace, v praxi evropského práva se pak 
subjektivita projevovala implicitně, tím, že Evropská unie svým jménem na základě článků 24 a 38 SEU 
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vnějších vztazích, kdy je jasně dáno, že členské státy jakožto subjekty mezinárodního 

práva veřejného takto založily EU mezinárodní smlouvou v plné formě dle Vídeňské 

úmluvy o smluvním právu z r. 19697. Můžeme tedy konstatovat partikulární odvozenou 

subjektivitu EU v mezinárodním právu s pravomocemi ve vnějších vztazích svěřenými 

EU členskými státy v rozsahu SEU a SFEU. 

Jak jsem již naznačil, vzhledem k dosavadnímu stavu (jak ve vnitrounijních, tak 

ve vnějších vztazích) nespatřuji význam polisabonského článku 47 SEU pro 

mezinárodní právo veřejné v samotném prohlášení subjektivity jako takové, nýbrž jako 

důležitou deklaraci v kontextu nových ambicí EU ve vztahu k okolnímu světu, jež jsou 

vyjádřeny i na dalších místech SEU a SFEU ve znění Lisabonské smlouvy. Výslovné 

prohlášení právní subjektivity EU také pomáhá k jasnějšímu určení a následnému 

uplatnění pravomocí EU ve vnějších vztazích, což je nepochybně důležité z hlediska 

této diplomové práce zdůraznit. 

1.1.3 Nové orgány EU pro vnější vztahy 
 
Jelikož se vnější vztahy EU promítají do většiny vnitrounijních činností, funkce 

v souvislosti s vnějšími činnostmi EU jsou i nadále částečně rozděleny mezi 

„zavedenými“ orgány EU. Evropská rada, Rada EU, Komise a Evropský Parlament se 

tak i nadále podílí na vnějších činnostech EU, jejich fungování a rozdělení funkcí 

v tomto ohledu však po Lisabonské smlouvě podstatně ovlivňuje především zavedení 

funkce Vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a zřízení 

Evropské služby pro vnější činnost (European External Action Service – EEAS). Jako 

relevantní pro účely této diplomové práce změny v SEU a SFEU bych tedy popsal 

změny v organizační struktuře orgánů EU pro vnější vztahy hlavně z hlediska těchto 

dvou nových orgánů. 

Vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku  je členem 

Komise, jeho funkce však v sobě obsahuje prvky funkcí dosavadního generálního 

sekretáře / Vysokého představitele pro SZBP, eurokomisaře pro vnější vztahy EU a 
                                                                                                                                          
(dnes čl. 37 SEU) uzavírala mezinárodní smlouvy. Srov. SVOBODA, Pavel. Právo vnějších vztahů EU. 
Vyd. 1. Praha : C . H. Beck, 2010. 6.1.2. Splnění mezinárodněprávních podmínek právní subjektivity ze 
strany EU, str. 18. ISBN 978-80-7400-352-3 a SYLLOVÁ, Jindřiška. Lisabonská smlouva: komentář. 1. 
vyd. Praha : C . H. Beck, 2010. Čl. 47 SEU, str. 169. ISBN 978-80-7400-339-4 
7 Česko. Ministerstvo zahraničních věcí. Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 15/1988 Sb. ze dne 4. 
září 1987 o Vídeňské úmluvě o smluvním právu. In Sbírka zákonů České republiky. 1988, částka 2, s. 12-
26. Dostupná také z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2222> 
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předsedy Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy. Změna názvu této funkce také 

vypovídá o rozšíření pravomocí, jelikož společná zahraniční a bezpečnostní politika je 

jednou z podmnožin vnější činnosti EU. 

Vysoký představitel je dle čl. 18 odst. 1 SEU jmenován kvalifikovanou většinou 

Evropské rady se souhlasem předsedy Komise, přičemž je z titulu své funkce 

místopředsedy Komise odpovědný za její vnější činnost dle č. 18 odst. 4 SEU. 

Co se týče jeho pravomocí, je důležité znění čl. 18 odst. 2 SEU, který stanoví, že 

Vysoký představitel „vede“ a „provádí jako zmocněnec“ (v případě SZBP) vnější 

politiku, avšak ji nevytváří8. Je přitom předsedou Rady pro zahraniční věci9, účastní se 

zasedání Evropské rady; zajišťuje, společně s Radou a Komisí, jednotu, soudržnost a 

efektivitu vnějších činností10; podává návrhy na utváření SZBP a navrhuje sjednání 

smluv v jejím rámci; koordinuje postoje členských států na mezinárodních konferencích 

a v mezinárodních organizacích dle čl. 34 odst. 1 SEU. Vysoký představitel také 

zastupuje EU navenek v případech, kdy tak nečiní předseda Evropské rady. Obecně se 

funkce Vysokého představitele dají shrnout jako koordinační, řídící a implementační a 

reprezentační11. Vysoký představitel rak ve své funkci, institucionálně spojujíc Radu a 

Komisí v jejich činnostech, tykajících se vnějších vztahů EU, zejména pak zajišťuje 

jednotnou a přehlednější reprezentace EU navenek12, což hraje důležitou roli i při 

provádění nových důležitých mezinárodních projektů EU, jako je Východní partnerství. 

Dle čl. 27 odst. 3 SEU se Vysoký představitel při výkonu své funkce opírá o 

Evropskou službu pro vnější činnost (EEAS). Jedná se o útvar sui generis, který nemá 

obdoby v dosavadním institucionálním uspořádání EU a je formálně nezávislý na Radě i 

Komisi, podřízený přímo Vysokému představiteli, přičemž jeho organizace a činnost 

                                                
8 Srov. SYLLOVÁ, Jindřiška. Lisabonská smlouva: komentář. 1. vyd. Praha : C . H. Beck, 2010. Čl. 18 
SEU, str. 108. ISBN 978-80-7400-339-4  
9 Rada pro zahraniční věci vznikla rozdělením dosavadní  Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy 
na Radu pro obecné záležitosti a Radu pro zahraniční věci, obě jsou přitom povinně zřizovány v rámci 
Rady EU. Srov. SYLLOVÁ, Jindřiška. Lisabonská smlouva: komentář. 1. vyd. Praha : C . H. Beck, 2010. 
Čl. 16 SEU, str. 98. ISBN 978-80-7400-339-4 
10 Srov. čl. 16 odst. 6 SEU, čl. 18 odst. 4 SEU a čl. 21 odst. 3 věta druhá SEU, přičemž odborná veřejnost 
často upozorňuje na značnou nejednotnost stanovení odpovědnosti za soudržnost vnějších činností EU a 
jistý zmatek v rozdělení této pravomoci mezi Vysokým představitelem, Radou a Komisí 
11 Srov. SYLLOVÁ, Jindřiška. Lisabonská smlouva: komentář. 1. vyd. Praha : C . H. Beck, 2010. Čl. 27 
SEU, str. 131. ISBN 978-80-7400-339-4 
12 Přičemž požadavek na jednotnou reprezentací EU ve věcech, kde pravomoci EU a členských států se 
střetávají byl SDEU vyjádřen ještě v r. 1993: srov. ECLI:EU:C:1993:106 
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jsou určovány jednomyslným rozhodnutím Rady na návrh Vysokého představitele a po 

konzultaci s Evropským parlamentem13. 

Cílem EEAS je zejména konzistentní a soudržné prosazování vnějších cílů EU 

stanovených v čl. 3 odst. 5 SEU a čl. 21 SEU, pomoc Vysokému představiteli v oblasti 

SZBP, spolupráce s diplomatickými službami členských států a v neposlední řadě řízení 

delegací EU dle čl. 221 SFEU. Sídlo EEAS se nachází v Bruselu, přičemž zde sídlí 

generální ředitelství a výkonný generální tajemník, její delegace v třetích zemích a při 

mezinárodních organizacích pak požívají výsad a imunit v plném rozsahu. 

Vytvořením úřadů Vysokého představitele a EEAS vnější činnost EU nabývá, 

aspoň navenek, úplně nového rozměru. Ač se například v případě Vysokého 

představitele nejedná o vytváření principiálně nových pravomocí oproti 

předlisabonskému stavu, nýbrž o jejich přehlednější sjednocení do rukou jednoho úřadu, 

důležitým je jasná deklarace koherence v zastupování ve vnějších vztazích, což je 

nepochybně důležité z hlediska jak prohlášení právní subjektivity EU, tak i při 

provádění nových mezinárodních politických projektů EU. Vzhledem k tomu (i 

vzhledem k poněkud nepřehlednému názvu samotné funkce) je úřad Vysokého 

představitele u širší veřejnosti i v tisku vnímán jako úřad jakéhosi „ministra zahraničí 

EU“14. Ač z hlediska práva EU takové označení nemusí být úplně správné, a také se od 

něj v rámci příprav Lisabonské smlouvy ustoupilo, důležitou pro třetí země skutečností 

je existence jednoho zástupce EU ve vnějších vztazích. Stejně tak je EEAS důležitá 

z toho hlediska, že vytváří funkční diplomatickou službu působící zejména 

v partnerských třetích zemích jako plnohodnotné diplomatické zastoupení, funkčně 

srovnatelné s diplomatickým zastoupením jednotlivých národních států. Nepochybně 

důležité je to také z hlediska vztahů s Ukrajinou jak před podepsáním dohody o 

přidružení, tak i v rámci její implementace a dalších vztahů EU - Ukrajina.  

1.1.4 Pravomoci EU ve vnějších vztazích 
 

                                                
13 K posouzení stavu a perspektiv EEAS srov. DIALER, Doris; NEISSER, Heinrich; OPITZ, Anja. The 
EU’S External Action Service: Potentials for a one voice Foreign Policy. Innsbruck : Innsbruck 
University Press. 2014. ISBN 978-3-902811-62-2 
14 přičemž přímo s takto pojmenovanou funkcí, včetně širších pravomocí, počítal návrh smlouvy o Ústavě 
pro Evropu z r. 2004, srov. např. VOTRUBOVÁ, Zuzana. Ministr zahraničních věcí EU: důvody a 
důsledky institucionální reformy. Global Politics, časopis pro politiku a mezinárodní vztahy [online]. 
24.3.2006 [cit. 2015-03-30]. Dostupný z WWW: <http://www.globalpolitics.cz/studie/ministr-zahranici> 
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Doktrína evropského práva rozlišuje výslovné pravomoci15 EU (tj. zejména 

výlučnou pravomoc dle čl. 3 SFEU, sdílenou pravomoc dle čl. 4 SFEU, koordinační 

pravomoc dle čl. 5 SFEU a pravomoc doplňkovou dle čl. 6 SFEU), pak také pravomoci 

implicitní či subsidiární16. 

Praxe evropského práva před Lisabonskou smlouvou ukázala, že explicitní 

(výslovné) vnější pravomoci v rámci jednotlivých vnějších politik nepostačovaly 

k efektivnímu naplnění cílů EU, bylo proto zapotřebí rozšířit vnější explicitní 

pravomoci EU tzv. implicitními pravomocemi. Implicitní pravomoc vnější odpovídá 

explicitní pravomoci vnitřní, přičemž zmocnění udělené EU k jednání ve vnějších 

vztazích SDEU dovozuje z pravomocí svěřených dovnitř EU, pokud k účinné realizaci 

vnitřních pravomocí je zapotřebí jednání navenek. Teorie implicitních vnějších 

pravomocí je tak postavena na zásadě užitečnosti práva EU17. 

V rámci obecné pravomoci EU ke spolupráci se třetími zeměmi a mezinárodními 

organizacemi a k uzavíraní vnějších smluv, stanovené v čl. 216 odst. 1 SFEU, pak EU 

může uzavírat mezinárodní smlouvy ve výlučné pravomoci tykající se společné 

obchodní politiky a obchodních vnějších smluv, jakož i některých vnějších smluv 

splňujících kritéria dle čl. 3 odst. 2 SFEU. Článek 216 SFEU je také jedním z nových 

polisabonských článků, který je zaveden v rámci odstranění pilířové struktury a je také 

jedním z důležitých vyjádření právní subjektivity EU. Je třeba ale chápat, že, ač stanoví 

rámec a obecnou pravomoc k uzavírání vnějších smluv, není ustanovením 

kompetenčním, a tak i nadále musí být dána explicitní nebo implicitní pravomoc, což 

ovlivňuje také povahu rozhodovacích procesů a povahu uzavíraných mezinárodních 

smluv, kdy i nadále široce přetrvávají (zvlášť ve vztazích tak komplexních a 

všeobecných jako ty, jež zakládá dohoda o přidružení s Ukrajinou) smlouvy smíšené18. 

Co se týče klasických pravomocí subjektů mezinárodního práva, jsou v kontextu 

vztahů EU a Ukrajiny v plné míře uplatňovány právo diplomacie (netypickým a velmi 

zajímavým případem uplatněním diplomacie byla pozorovatelská mise Evropského 

                                                
15 Evropské právo ve většině případů nerozlišuje pojmy „působnost“ a „pravomoc“, v této práci tak tyto 
pojmy budou používány ve smyslu používaném evropským právem, tj. bez jejich přesnějšího odlišení, 
kterého by bylo zapotřebí v případě vnitrostátního práva 
16 Implicitní a subsidiární způsob svěření pravomoci jsou dovozovány především na základě posudku 
ECLI:EU:C:1993:106 tykajícího se Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 170 
17 Srov. ECLI:EU:C:2006:81 k Úmluvě z Lugana 
18 Srov. SYLLOVÁ, Jindřiška. Lisabonská smlouva: komentář. 1. vyd. Praha : C . H. Beck, 2010. Čl. 216 
SFEU, str. 750. ISBN 978-80-7400-339-4 
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parlamentu na Ukrajině v rámci příprav k podepsání dohody o přidružení vedená Patem 

Coxem a Aleksandrem Kwaśniewskim19). Významnou  změnou po Lisabonské smlouvě 

je existence plnohodnotného práva aktivní a pasivní legace EU, čemuž se v minulosti 

členské státy bránily (na Ukrajině má EU svoji stálou delegaci20 a Ukrajina má svoji 

misi v Bruselu21), přičemž v rámci těchto činností jak zástupci EU, tak zástupci třetích 

zemí u EU, požívají výsad a imunit, v plném rozsahu zaručených mezinárodním 

(zejména obyčejovým) právem. 

Důležitým důsledkem mezinárodní subjektivity mezinárodní organizace, která 

také vyvažuje výsady a imunity nadané jejím zástupcům na území suverénních států, je 

existence mezinárodněprávní odpovědnosti příslušné organizace22. Jelikož dohoda o 

přidružení s Ukrajinou je z hlediska rozdělení pravomocí (a tedy i odpovědnosti) EU a 

členských států smíšenou smlouvou (bez výslovného rozdělení pravomocí), je třeba 

v souvislosti s případným uplatněním odpovědnosti v tomto vztahu uvažovat o 

uplatnění společné a solidární nebo paralelní odpovědnosti EU a členských státu ve 

vnějších vztazích23, toto však s přihlédnutím k tomu, že EU, ESAE a členské státy jsou 

stejně jednou stranou dohody. 

V kontextu vyvíjejících se vztahů EU a Ukrajiny našla svoje uplatnění i 

jednostranná opatření jako vyjádření důležité pravomoci subjektů mezinárodního 

práva, jež nejsou formálním pramenem mezinárodního práva24, a proto nejsou 

bezvýhradně uznávána jako relevantní právní pramen z hlediska mezinárodního práva, 

                                                
19 Srov. REDEI, Lorinc; ROMANYSHYN, Iulian. The EU’s Invisible Diplomacy: The European 
Parliament’s External Action in the Lead-Up to the Ukraine Crisis. Paper for the European Union 
Studies Association Biennial Conference, March 2015. [Pracovní nepublikovaná verze příspěvku, je 
uváděno se souhlasem autorů]. Dostupné z WWW: 
<https://eustudies.org/conference/papers/download/158> 
Srov. také European External Action Service [online zdroj] Cox and Kwaśniewski: the European 
Parliament monitoring mission to Ukraine should continue its work [online] 16. října 2013 [cit.  2015-03-
16] Dostupné z WWW: 
<http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2013/2013_10_16_4_en.htm> 
20 Delegation of the European Union to Ukraine [online] 
<http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_en.htm> 
21 Mission of Ukraine to the European Union [online] <http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/en/about-
mission/contact> 
22 Srov. SVOBODA, Pavel. Právo vnějších vztahů EU. Vyd. 1. Praha : C . H. Beck, 2010. Kapitola 9. 
Odpovědnost EU ve vnějších vztazích, str. 71-78. ISBN 978-80-7400-352-3 
23 Srov. EECKHOUT, Piet. External Relations of the European Union. Oxford : Oxford University Press, 
2004. Chapter 7. Mixed external action and membership of international organizations, str. 222-223. 
ISBN 978-0-19-928721-5 
24 tj. nespadá do výčtu v čl. 38 odst. 1 statutu Mezinárodního soudního dvoru OSN. Dostupné z WWW < 
http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-
soudniho-dvora.pdf>, str. 53 
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ale jsou hojně uplatňována v mezinárodních vztazích. V kontextu vztahů EU – Ukrajina 

neopominutelný význam má nejen dohoda o přidružení, ale i vojenský a hospodářský 

tlak ze strany Ruské federace, jemuž Ukrajina zejména v souvislosti se spolupráci 

s Evropskou unii čelí. Proto hospodářské sankce25 v souvislosti s narušováním územní 

celistvosti Ukrajiny, uplatňované Evropskou unii jako nepochybně nejdůležitější typ 

jednostranných opatření v mezinárodním právu, jsou nejenom důležitým uplatněním 

jednoho z aspektů mezinárodněprávní subjektivity EU, ale i neopomenutelnou složkou 

současně se vyvíjejících vztahů mezi Ukrajinou a EU, do níž se promítají i zásady 

vnějších vztahů EU obsažené v čl. 3 odst. 5 SEU a čl. 21 SEU. 

Další důležitou pravomocí subjektů mezinárodního práva je samozřejmě 

uzavírání mezinárodních smluv, přičemž SFEU26 (a nově částečně i SEU27) nabízí 

velkou škálu právních základů pro vztahy EU a třetích zemí, v jejichž rámci byla 

uzavřena i dohoda o přidružení s Ukrajinou. Možné právní základy vnějších vztahů EU 

po Lisabonské smlouvě a otázka jejich aplikace v souvislosti s dohodou o přidružení 

s Ukrajinou jsou předmětem dalšího rozboru v této části mé diplomové práce. 

1.2. Článek 8 SEU jako nový právní základ vnějších vztahů EU a jeho 
vztah k jiným právním základům 
 

Lisabonskou smlouvu zavedený čl. 8 SEU, jež zavádí pojem „výsadních vztahů“ 

se zeměmi v bezprostředním sousedství s EU, kdy takové úzké a mírové sousedské 

vztahy mají být založeny na hodnotách EU28 s možností uzavírat zvláštní dohody 

k jejich realizaci, se setkal s nejednoznačnou reakcí odborné veřejnosti. 

Je jasné, že nový čl. 8 SEU reaguje především na rozšíření EU proběhnuvší 

v letech 2004 a 2007 a nutnost uspořádání vztahů EU a její nových východních a jižních 

                                                
25 Jedná se o omezující opatření na základě čl. 75 SFEU a čl. 215 SFEU, pro jejichž aktuální přehled viz. 
European Sanctions. Law and Practice. A Blog by Maya Lester and Michael Kane [online] [cit. 2015-04-
25]. Dostupné z WWW: <http://europeansanctions.com/eu-sanctions-in-force/russia/ > 
26 Viz zejména hlava V. části Páté SFEU 
27 Jako možný právní základ vnějších smluv EU se nabízí i nový čl. 8 SEU 
28 Ač v dokumentech EU souvisejících s EPS se používá pojem „sdílených“ („common“) hodnot (např. čl. 
1 odst. 2 písm (a) Dohody o přidružení), což svědčí také o vnímání jisté univerzality hodnot EU, z čehož 
také plyne, že EPS a Východní partnerství mohou být vnímány jako nástroj k prosazování hodnot EU 
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sousedů, realizovaných v rámci Evropské politiky sousedství29, zejména pak v rámci 

politiky Unie pro Středomoří a Východního partnerství30. 

Nejistým však je praktické uplatnění čl. 8 SEU v praxi. Doktrína upozorňuje 

především na zcela nelogické zařazení čl. 8 SEU na konec Hlavy I – Společná 

ustanovení SEU, což vyvolává zcela rozporné dojmy o jeho účelu31. Nehledě na to, že 

odst. 2 čl. 8 SEU se zmiňuje o možnosti uzavírat pro účely rozvíjení výsadních 

sousedských vztahů „zvláštní dohody“ tak není vůbec jasné, zda čl. 8 SEU je právním 

základem takových zvláštních dohod nebo právní základ takových zvláštních dohod má 

být nalezen v části páté SFEU, pojednávající o vnější činnosti EU a obsahující, na rozdíl 

od čl. 8 SEU, i ustanovení čl. 218 SFEU o proceduře uzavření mezinárodních smluv 

z hlediska práva EU32. Není zcela jasná také klasifikace takových případných dohod, 

uzavřených dle čl. 8 SEU, kdy není zřejmé především to, zda případné samostatné 

dohody mají fungovat jako určitý nový druh, jmenovaný kupříkladu „dohody o 

sousedství“, nebo bude použito, ostatně jako v případě dohody o přidružení s Ukrajinou 

(a také např. existujících dohod se zeměmi Unie pro Středomoří) vžitého názvu „dohoda 

o přidružení“, v angličtině „association agreement“, naznačujícího i právní základ dle 

čl. 217 SFEU33. 

Jedno z vysvětlení nesystematického zařazení čl. 8 SEU do základních 

ustanovení SEU, vyplývající i z travaux préparatoires Smlouvy o ústavě pro Evropu, 

která počítala s zavedením hlavy „Unie a její bezprostřední okolí“, je zařazení tohoto 

ustanovení před ustanovení o přistoupení k EU, což by dávalo druhé smluvní straně 

                                                
29 Sdělení Komise Radě a Evropskému Parlamentu COM(2003)104 Wider Europe - Neighbourhood: A 
New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours 
30 Srov. SYLLOVÁ, Jindřiška. Lisabonská smlouva: komentář. 1. vyd. Praha : C . H. Beck, 2010. Čl. 8 
SEU, str. 58. ISBN 978-80-7400-339-4  
31 Srov. SVOBODA, Pavel. Přidružení k Evropské Unii po Lisabonské smlouvě. Právník: teoretický 
časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, roč. 2013, č. 7, str. 641 – 663. 4.3.1. 
Evropská politika sousedství. Právní základ, s. 654. ISSN 0231-6625 
32 Srov. PETROV, Roman; VAN ELSUWEGE, Peter. Article 8 TEU: Towards a New Generation of 
Agreements with the Neighbouring Countries of the European Union? (June 19, 2011). European Law 
Review.  2011, č. 36, s. 688-703. Procedural requirements for the application of Article 8 TEU, s. 709. 
Dostupný také z WWW: <http://ssrn.com/abstract=2039449> ISSN 0307-5400 
33 Mnozí autoři také podotýkají zjevnou inspiraci znění čl. 8 SEU článkem 217 SFEU (ex čl. 310 SES), 
srov. SVOBODA, Pavel. Přidružení k Evropské Unii po Lisabonské smlouvě. Právník: teoretický časopis 
pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, roč. 2013, č. 7, str. 641 – 663. 4.3.1. 
Evropská politika sousedství. Právní základ, s. 654. ISSN 0231-6625 a PETROV, Roman; VAN 
ELSUWEGE, Peter. Article 8 TEU: Towards a New Generation of Agreements with the Neighbouring 
Countries of the European Union? (June 19, 2011). European Law Review.  2011, č. 36, s. 688-703. A 
special relationship with the Union, s. 699. Dostupný také z WWW: <http://ssrn.com/abstract=2039449> 
ISSN 0307-5400 
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najevo právě absenci perspektivy přistoupení34, také poněkud pokulhává, zvlášť 

s přihlédnutím k nynější systematice SEU a SFEU, kdy čl. 49 SEU pojednávající o 

přistoupení, je zařazen do závěrečných ustanovení a neobsahuje existenci asociační 

dohody jako podmínku přistoupení, přičemž čl. 217 SFEU o přidružení také neobsahuje 

výslovný přislib přistoupení pro přidružený stát. 

Vzhledem k aktuálnímu vývoji v rámci politiky Východního partnerství, kdy se 

ukazuje, že některé z partnerských států, konkrétně pak Gruzie, Ukrajina a Moldavsko, 

jsou připraveni na užší spolupráci a dávají své proevropské ambice najevo mnohem 

důrazněji, než jiné partnerské státy (což spočívá pak i v uzavření dohod, které jsou 

označovány za asociační dohody a také obsahují prvky, které jsou typické právě pro jiné 

dohody o přidružení35), se však nabízí ještě jedno řešení ohledně praktického uplatnění 

čl. 8 SEU. Zatím, právě na příkladu států Východního partnerství, které uzavřely s EU 

dohody o přidružení, se zdá, že pro pokročilejší status nových sousedů EU s jasnějšími 

evropskými aspiracemi bude volen „klasický“ právní základ dohod o přidružení dle čl. 

217 SFEU, zatímco čl. 8 SEU bude používán jako rámec pro méně intenzivní vztahy se 

sousedními státy, které zatím nevyjádřily svůj zájem se s EU dohodnout na hlubší a 

intenzivnější spolupráci, zatímco také nevyjádřily36 výslovnou vůli součástí Evropské 

politiky sousedství nebýt. 

Zdá se však, že zejména vzhledem k poměrně velké flexibilitě čl. 8 SEU a 

možné volné interpretace především jeho účelu, čl. 8 SEU může v budoucnu být dost 

účinným nástrojem ve vnějších vztazích EU zejména tam, kde nebudou postačovat jiné 

právní základy dle SEU a SFEU. Od nabytí účinnosti Lisabonské smlouvy uplynulo 

                                                
34 Srov. SVOBODA, Pavel. Přidružení k Evropské Unii po Lisabonské smlouvě. Právník: teoretický 
časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, roč. 2013, č. 7, str. 641 – 663. 4.3.1. 
Evropská politika sousedství. Právní základ, s. 654. ISSN 0231-6625 
35 Jedná se v případě Gruzie o dohodu o přidružení zveřejněnou v ÚV č. L 261 dne 30.8.2014 a v případě 
Moldavska o dohodu o přidružení zveřejněnou v ÚV č. L 260 dne 30.8.2014 
36 což je např. případ Ruské federace, kdy Ruská federace z řady důvodů na začátku 00. let výslovně 
odmítla účast v rámci Evropské politiky sousedství a dlouhodobě preferovalo vztahy v rámci tzv. 
Strategického partnerství a vytváření tzv. „čtyř sdílených oblastí“ na základě sektorových dohod, k tomu 
podrobněji PETROV, Roman. Legal basis and Scope of the New EU-Ukraine Enhanced Agreement - Is 
There Any Room for Further Speculation? (March 23, 2008). EUI Working Paper MWP. 2008, č. 17. 
Does Russia Matter?, s. 15-18. Dostupný také z WWW: <http://ssrn.com/abstract=1367169> ISSN 1830-
7728; a PETROV, Roman; VAN ELSUWEGE, Peter. Article 8 TEU: Towards a New Generation of 
Agreements with the Neighbouring Countries of the European Union? (June 19, 2011). European Law 
Review.  2011, č. 36, s. 688-703. Potential application in the EU’s relations with the Russian Federation, 
s. 717. Dostupný také z WWW: <http://ssrn.com/abstract=2039449> ISSN 0307-5400 
V dnešní době jsou vztahy EU-Rusko značně ovlivněny porušováním Ruskem územní celistvosti 
Ukrajiny a jsou určovány především sankčním režimem zavedeným EU. 
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příliš málo času k tomu, aby čl. 8 SEU byl jakkoli výrazněji uplatňován, takže jeho 

praktické využití bude záležet na dalším rozvoji vnějších vztahů EU, zejména pak na 

vývoji v rámci EPS. 

1.3. Přidružení podle čl. 217 SFEU a jeho vztah k čl. 8 SEU 
 

Přidružení dle čl. 217 SFEU je již zavedeným nástrojem privilegovaných 

vnějších vztahů EU, který byl převzat z čl. 310 SES, a byl v minulosti hojně používán 

v praxi EU, aniž by měl ve všech případech svého použití shodný obsah. Jedná se tak (i 

po postupném zavedení nových možných právních základů pro vnější smlouvy EU jako 

je rozvojová spolupráce, hospodářská, technická a finanční pomoc a nově i možné 

použití politiky sousedství dle čl. 8 SEU) o jistou „sběrnou“ neboli „catch-all“ kategorii, 

která se používala v nejrůznějších případech a s nejrůznějšími cíli, proto její vymezení 

nebo určité definování působí značné komplikace. Jedná-li se o přidružení nezávislých 

států k EU37, právní základ přidružení byl používán zejména v případě: 

- dohody o přidružení s perspektivou členství s Tureckem38;  

- dohod o stabilizaci a přidružení s perspektivou členství s Makedonií, 

Chorvatskem, Albánií a Černou Horou; 

- dohody s členskými státy Evropského sdružení volného obchodu vytvářející 

Evropský hospodářský prostor39; 

- euro-středomořských dohod o přidružení v rámci tzv. Barcelonského 

procesu40 bez příslibu přistoupení k EU; 

- dohodu o přidružení s Chile41; 

- tzv. evropské dohody o přidružení s Maltou, Kyprem, Polskem, Maďarskem, 

Českou republikou, Slovenském, Bulharskem, Rumunskem, Litvou, 

Lotyšskem, Estonskem a Slovinskem v rámci procesu přistoupení. 

Je jasné, že jednotlivé dohody v rámci tohoto širokého okruhu se od sebe 

vzájemně značně liší, a to jak obsahově, tak i sledovanými cíli a instrumenty 

                                                
37 V úvahu přichází také přidružení k mezinárodním organizacím nebo přidružení zámořských území, což 
však není tématem této práce 
38 Dohoda o přidružení mezi Tureckem a ES, zveřejněna v ÚV č. L 217 dne 29.12.1964 
39 Dohoda o Evropském hospodářském prostoru, zveřejněna v ÚV č. 1 dne 3.1.1994 
40 Jedná se o dohody o přidružení s Izraelem, Alžírskem, Tuniskem, Egyptem, Marokem, Jordánskem a 
Libanonem 
41 Rámcová dohoda o spolupráci mezi ES a jeho členskými státy na jedné straně a Chile na druhé straně, 
zveřejněna v ÚV č. L 209 dne 19.8.1996 
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používanými k realizaci přidružení. Spojuje je snad jen právní základ čl. 217 SFEU (ex-

čl. 310 SES) a to, že přidružení k EU (nebo dříve k ES) funguje zásadně jako přidružení 

vnější, tj. bez plnohodnotné účasti (členství) v EU, avšak s vytvářením společných 

orgánů a větší či menší mírou zapojení do činností EU. Důležitým rozšířením definice 

samotného čl. 217 SFEU (ex-čl. 310 SES) je rozsudek SDEU ve věci Meryem 

Demirel42, který uvádí, že přidružený stát má s EU „zvláštní a privilegovaný vztah“, 

přičemž „se musí především částečně podílet na režimu Společenství“. Podíl na režimu 

EU, ač plyne ze samotné povahy přidružení k jakékoli mezinárodní organizaci (tj. je 

pojmovým znakem přidružení43), má být v tomto případě patrně určován jednotlivými 

dohodami o přidružení. 

Aniž bych se v této práci snažil o typologizaci dohod o přidružení, je na místě 

zkusit specifikovat alespoň základní typové znaky, ze kterých plyne povaha 

jednotlivých dohod. S přihlédnutím k privilegované povaze přidružení je tento typ 

vztahů vnímán jako předstupeň nebo jistý „odrazový můstek“ k přistoupení, přičemž za 

zásadní je považována existence nebo absence perspektivy členství spojené 

s jednotlivými dohodami o přidružení (tzv. dynamická a statická asociace). 

Vzhledem k dnešní systematice SEU a SFEU, jakož i ke znění samotného čl. 49 SEU 

upravujícího podmínky přistoupení, stejně jako i existenci příkladů přistoupení k EU 

států, které ve svých dohodách o přidružení neměly výslovně zmíněnou perspektivu 

přistoupení44, by se však dalo uvést, že existence dohody o přidružení, natož existence 

výslovné zmínky o přistoupení v této dohodě, je spíše jistou psychologickou podmínkou 

pro druhou smluvní stranu, vyplývající z dosavadní praxe EU, než přísně stanoveným 

požadavkem evropského práva. 

Jako další typický znak tzv. asociačních dohod je uváděna jistá asymetrie práv a 

povinností přidruženého státu, která může působit jak ve prospěch, tak v neprospěch 

přidruženého45. Častým případem u dohod o přidružení obvykle bývá jejich smíšená 

povaha, kdy, zejména u komplexnějších dohod obsahujících víc aspektů, obsah dohody 

                                                
42 ECLI:EU:C:1987:400 
43 Srov. SVOBODA, Pavel. Právo vnějších vztahů EU. Vyd. 1. Praha : C . H. Beck, 2010. 21.3.1 Povaha 
a význam přidružení podle čl. 217 SFEU, str. 198. ISBN 978-80-7400-352-3 
44 Jedná se např. o dohody o přidružení s Maltou (1970) a Kyprem (1972) 
45 Srov. SVOBODA, Pavel. Právo vnějších vztahů EU. Vyd. 1. Praha : C . H. Beck, 2010. 21.3.1 Povaha 
a význam přidružení podle čl. 217 SFEU, str. 198. ISBN 978-80-7400-352-3 
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přesahuje pravomoci EU, a tak jsou jeho signatáři i členské státy, popř. ESAE46. 

Důležitým znakem dohod o přidružení je vytvoření zvláštního institucionálního 

rámce, tj. společných orgánů, tvořených zástupci EU a členského státu, a to především 

na úrovni vládní (se zastoupením Rady a Komise ze strany EU), často také na úrovni 

parlamentní. Takové společné orgány mohou v závislosti na povaze a cílech konkrétní 

dohody mít pravomoc vydávat závazná rozhodnutí nebo jen doporučující stanoviska. 

Jak již bylo uvedeno, obsahová a systematická různorodost dohod o přidružení 

zajišťuje značnou volnost smluvních stran47 při stanovení obsahu konkrétní dohody o 

přidružení. Ustanovení čl. 217 SFEU je sběrným ustanovením a je EU využíváno pro 

privilegované vnější vztahy, dohody o přidružení tak obvykle upravují vztahy se třetími 

stranami, které předpokládají značnou integraci, velkou míru spolupráce a podíl na 

velkém množství cílů EU ze strany přidruženého. 

1.4. Právní základ dohody o přidružení EU s Ukrajinou 
 

Právní základ dohody o přidružení s Ukrajinou byl dlouhodobě tématem diskuzí 

u odborné veřejnosti48. Bylo jasné, že EPS a v jeho rámci Východní partnerství nastaví 

nový rámec vnějších dohod se sousedními státy EU, k jasnému příslibu uzavření 

asociačních dohod však EU a členské státy přistupovaly opatrně, zejména pak vzhledem 

k výše popsané praxi, kdy asociační dohodu, ať s vyslovenou perspektivou členství či 

nikoli, partnerské státy často vnímají jako určitý krok k pozdějšímu zahájení procesu 

přistoupení k EU. Dohoda o přidružení s Ukrajinou tak byla dlouho ze strany EU 

označována jako „rozšířená“ („enhanced“) dohoda, což nedávalo jasnou představu ani o 

jejím obsahu, ani o právním základu. 

                                                
46 Srov. SVOBODA, Pavel. Právo vnějších vztahů EU. Vyd. 1. Praha : C . H. Beck, 2010. 8.7.3 A. 
Smíšené smlouvy, str. 53-56. ISBN 978-80-7400-352-3 
47 přičemž ani smíšená povaha dohody z hlediska práva EU by neměla mít vliv na druhou smluvní stranu, 
srov. ECLI:EU:C:1979:224, bod 35, ač naznačuje dělbu pravomoci mezi EU a členskými státy, srov. 
ECLI:EU:C:2006:2, bod 55. 
48 Srov. např. PETROV, Roman. Legal basis and Scope of the New EU-Ukraine Enhanced Agreement - Is 
There Any Room for Further Speculation? (March 23, 2008). EUI Working Paper MWP. 2008, č. 17. 
Dostupný také z WWW: <http://ssrn.com/abstract=1367169> ISSN 1830-7728 a HILLION, Christophe. 
Mapping-Out the New Contractual Relations between the European Union and Its Neighbours: Learning 
from the EU–Ukraine ‘Enhanced Agreement’. European Foreign Affairs Review. 2007, č. 12, s. 169-182. 
Dostupný také z WWW: <https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=EERR2007016> ISSN 
1384-6299 
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Nejistotu ohledně právního základu chystaných dohod v rámci Východního 

partnerství posílila Lisabonská smlouva zavedením čl. 8 SEU, který může být vnímán 

jako právní základ pro vztahy se sousedními zeměmi EU, ač, jak je popsáno v této 

diplomové práci výše, prostor pro jeho praktické uplatnění doposud není jednoznačně 

vymezen. 

Třetím důležitým faktorem ovlivňujícím jednání o dohodě o přidružení 

s Ukrajinou byly také ambice ukrajinské strany, která dlouhodobě dávala najevo, že 

nebude spokojená s pozicí „sousedského“ státu v rámci čl. 8 SEU, který jistým 

způsobem dává najevo status „souseda“ jako finální49, a tedy implikuje absenci jak 

perspektivy přistoupení, tak i možnosti větší integrace s EU, přičemž ukrajinská strana 

dokonce trvala na jisté deklaraci možného budoucího přistoupení50. 

Vzhledem k výše popsaným důvodům tak bylo již 9. září 2008, ve společném 

prohlášení Prezidenta Evropské komise pana Barosso, zástupců předsedající v té době 

Francie a prezidenta Ukrajina Viktora Juščenka, jasně stanoveno, že nová dohoda mezi 

EU a Ukrajinou bude dohodou o přidružení51. Nakonec, vzhledem ke smíšené povaze 

dohody a její komplexnosti, která zasahuje i do oblasti SZBP, je třeba za právní základ 

dohody o přidružení s Ukrajinou pokládat čl. 217 SFEU, přičemž zejména rozhodnutí 

Rady 2014/95/EU ze dne 17.3.2014 svědčí také o tom, že čl. 31 odst. 1 SEU a čl. 37 

SEU (oba spadající do SZBP) jsou také pokládány za právní základ některých 

ustanovení dohody o přidružení52. 

  

                                                
49 Srov. VAN DER LOO, Guillaume; VAN ELSUWEGE, Peter; PETROV, Roman. The EU-Ukraine 
Association Agreement: Assessment of an Innovative Legal Instrument. EUI Working Paper LAW. 2014, 
č. 09. Legal Basis and Objectives, s. 9. Dostupný také z WWW: <http://ssrn.com/abstract=2464681> 
ISSN 1725-6739 
50 Podrobněji PETROV, Roman. Legal basis and Scope of the New EU-Ukraine Enhanced Agreement - Is 
There Any Room for Further Speculation? (March 23, 2008). EUI Working Paper MWP. 2008, č. 17. 
Contemporary discussion on the legal basis and scope of the new EU-Ukraine Enhanced Agreement, s. 2-
3, 11-12. Dostupný také z WWW: <http://ssrn.com/abstract=1367169> ISSN 1830-7728 
51 Rada EU, Summit EU-Ukrajina, 12812/08 (Presse 247). Dostupné z WWW: 
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/102633.pdf> 
52 což také zdůrazňuje i nadále přetrvávající „dvojkolejnost“ ve vnějších vztazích EU, k tomu více VAN 
ELSUWEGE, Peter. EU External Action after the Collapse of the Pillar Structure: in Search of a New 
Balance between Delimitation and Consistency. Common Market Law Review. 2010, č. 47, s. 987-1019. 
ISSN 0165-0750 
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2 Vývoj vztahů EU-Ukrajina a Východní partnerství 

2.1 Dohoda o partnerství a spolupráci 
 

Dohoda o partnerství a spolupráci mezi ES a členskými státy na straně jedné a 

Ukrajinou na straně druhé53 byla základním rámcem určujícím vztahy EU a Ukrajiny od 

roku 1994. Je jednou ze široké škály dohod o partnerství o spolupráci, které byly 

uzavřeny s bývalými sovětskými republikami54 po rozpadu SSSR a nahradily tak 

dohodu o partnerství a spolupráci s SSSR uzavřenou v roce 1989. Ač uzavřené v rámci 

jedné vlny navazování spolupráce s bývalými sovětskými republikami a mající 

podobnou strukturu a místo v systému vnějších smluv EU, DPS se od sebe v některých 

detailech liší v závislosti na sledovaných cílech, ale také geografické poloze a politické 

situaci jednotlivých států55. 

Právním základem DPS s Ukrajinou byl čl. 133 SES a čl. 308 SES, stejně jako 

čl. 44 odst. 2 SES, čl. 47 odst. 2 SES, čl. 57 odst. 2 SES, čl. 71 SES a čl. 80 SES, což 

svědčí také o smíšené povaze dohody, tj. jejím přesahu do všech pilířů ES. Jedná se o 

zvláštní druh „partnerské“ dohody vyvinuvší se v systému vnějších vztahu EU, a tak 

nejde o žádný druh přidružení, tedy ani o podíl na činnosti orgánů EU. 

Typickým pro DPS s Ukrajinou je tak nastavení dosti opatrného smluvního 

rámce, který dovolil navázat nutné kontakty a nastolit rámec pro spolupráci, ale 

zároveň udržet partnerský stát na určité „bezpečné“ vzdálenosti od užší integrace s ES, 

čemuž nasvědčuje i to, že se DPS pečlivě vyhýbá jakýmkoli zmínkám o stanovení 

společných cílů a dalších perspektiv56. O tom svědčí i cíle DPS s Ukrajinou, kde jsou 

zdůrazňovány především nastolení vhodného rámce pro politický dialog, základ pro 

vzájemně výhodnou ekonomickou, sociální, finanční, technologickou a kulturní 

                                                
53 zveřejněna v ÚV č. L 49/3 dne 19.2.1998 
54 jmenovitě s Ruskou federaci, Ukrajinou, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Moldavskem, Běloruskem, 
Arménií, Ázerbájdžánem, Gruzií a Uzbekistánem. DPS nebyly uzavřeny s pobaltskými státy, kterým byly 
nabídnuty asociační Evropské dohody s perspektivou členství v EU. DPS s Turkmenistánem a 
Běloruskem nikdy nenabyly účinnosti vzhledem k politické situaci v těchto zemích. 
55 Podrobněji PETROV, Roman. The Partnerships and Co-operation Agrrements with the Newly 
Independent States. In. INGLIS, Kirstyn; OTT, Andrea. Handbook on European enlargement: a 
commentary on the enlargement process. Hague: T.M.C. Asser Press, 2002. s. 175-194. ISBN 
9067041513.  
56 Čl. 4 DPS s Ukrajinou obsahuje vágní ustanovení o tom, že se smluvní strany zavazují „zvážit“ 
možnosti zahájení jednání o zavedení zóny volného obchodu mezi nimi, přičemž i takové zvážení je 
podmíněno prováděním ekonomických reforem na Ukrajině. Důležité je ale uvést, že další DPS 
s postsovětskými státy, s výjimkou dohod s Ruskem a Moldavskem, neobsahují ani takovou zmínku.  
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spolupráci, podpora ukrajinských snah o ekonomický rozvoj a přechod k tržní 

ekonomice, jakož i podpora obchodních, ekonomických a investičních vztahů mezi 

smluvními stranami57. Zároveň DPS s Ukrajinou obsahuje i klauzuli tzv. „podstatného 

prvku“58, tj. podmíněnost aplikace DPS dodržováním demokratických principů, 

lidských práv a zásad tržní ekonomiky. 

Důležitým nástrojem pro nastolení funkční spolupráce bylo zavedení v DPS 

s Ukrajinou institucionálního rámce, spočívající ve vytvoření společných orgánů. Na 

základě čl. 85 DPS s Ukrajinou byla vytvořena Rada pro spolupráci, sestávající se ze 

zástupců Rady a Komise na jedné straně a zástupců vlády na straně druhé, přičemž 

schůze Rady pro spolupráci se konaly jednou za rok nebo dle potřeby. Rada pro 

spolupráci byla také podle čl. 87 DPS s Ukrajinou nadána pravomoci vytvářet Výbory 

pro spolupráci a delegovat pravomoci na tyto výbory, což mělo zajistit soustavnost a 

plynulost práce mezi schůzemi Rady pro spolupráci. Spolupráci na parlamentní úrovni 

měla zajistit Parlamentní rada pro spolupráci, sestávající se ze zástupců Evropského 

parlamentu a ukrajinského parlamentu59. Důležité je zdůraznit, že Rada pro přidružení a 

Parlamentní rada pro přidružení neměly pravomoc přijímat závazná rozhodnutí, ale 

jenom kontrolovat provádění dohody a dávat vhodná doporučení po vzájemné dohodě60. 

Lze tak uzavřít, že hlavní význam společných orgánů spočíval v nastolení vhodného 

rámce pro politický dialog na nejvyšší úrovni, kde strany mohly soustavně a pravidelně 

konzultovat svoje vztahy a tak sledovat i vývoj vzájemné spolupráce. 

DPS s Ukrajinou obsahovala závazky v oblasti obchodu se zbožím (hlava III), 

podnikání a investic (hlava IV), plateb a kapitálu (hlava V), soutěže, ochrany 

duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví a legislativní spolupráce (hlava VI), 

hospodářské spolupráce s vymezením podmínek pro konkrétní odvětví (hlava VII), 

kulturní spolupráce (hlava VIII) a finanční spolupráce (hlava IX). 

Aniž by cílem této diplomové práce bylo podrobně rozebírat ustanovení DPS 

s Ukrajinou, lze stručně nastínit, že i přes její obecně „rámcový“ charakter v ní bylo 

obsaženo několik důležitých kroků k nastolení partnerských vztahů. Lze zdůraznit 

                                                
57 čl. 1 DPS s Ukrajinou 
58 čl. 2 DPS s Ukrajinou v kombinací s čl. 102 DPS s Ukrajinou, který tvoří tzv. „bulharskou klauzulí“, 
srov. SVOBODA, Pavel. Právo vnějších vztahů EU. Vyd. 1. Praha : C . H. Beck, 2010. 13.2. Nástroje 
prosazování lidských práv ve vnějších vztazích EU, s. 113. ISBN 978-80-7400-352-3 
59 čl. 90 DPS s Ukrajinou 
60 čl. 85 DPS s Ukrajinou 
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především zavedení doložky národního zacházení dle standardů GATT (Ukrajina 

nebyla v té době členem WTO, ač se s jejím budoucím členstvím počítalo, což je 

vyjádřeno i v textu DPS s Ukrajinou), postupy dle generalizovaného systému tarifních 

preferencí, důležitá antidiskriminační ustanovení nebo výměnu informací ohledně nové 

legislativy partnerů; dohoda však ponechávala volnější a nepříliš důkladný přístup 

k harmonizaci legislativy61, obsahovala také četné výjimky ohledně „citlivých“ 

ekonomických sektorů62. Důležitou výhradou obsaženou v čl. 3 DPS s Ukrajinou byla 

podmínka, že smluvní strany budou „řádně dbát“ na zájem Ukrajiny vyvíjet spolupráci 

v rámci Svazu nezávislých států, který vznikl po rozpadu SSSR. 

Lze tak uzavřít, že DPS s Ukrajinou nastolovala vhodný rámec pro politický 

dialog a první krok k liberalizaci ekonomických vztahů partnerů při zachování značné 

flexibility a prostoru k dalšímu rozvoji vzájemných vztahů zejména s přihlédnutím 

k vývoji ukrajinského přechodu k tržní ekonomice, provádění ekonomických reforem a 

budování právního státu, jakož i politického směřování. 

2.2 Vývoj vztahů v letech 1994-2009 
 

Po poměrně dlouhém ratifikačním procesu nabyla DPS s Ukrajinou účinnosti 

dne 19.2.1998, prozatímní uplatňování některých její částí však bylo sjednáno na 

základě Prozatímní dohody63. Vzhledem ke skutečnosti, že DPS s Ukrajinou byla 

sjednána na omezenou dobu 10 let, její platnost vypršela teprve v roce 2008, a tak 

zůstávala hlavním rámcem, určujícím vztahy Ukrajiny a EU v tomto období. Prostorem 

pro vývoj vzájemných vztahů tak v tomto období byly především každoroční summity 

EU - Ukrajina64 a schůzky Rady pro spolupráci. 

                                                
61 Srov. čl. 51 DPS s Ukrajinou 
62 Pro podrobnější popis včetně srovnání s jinými DPS viz. PETROV, Roman. The Partnerships and Co-
operation Agreements with the Newly Independent States. In. INGLIS, Kirstyn; OTT, Andrea. Handbook 
on European enlargement: a commentary on the enlargement process. Hague: T.M.C. Asser Press, 2002. 
s. 175-194. ISBN 9067041513. 
63 ÚV č. L 311/2 ze dne 23.12.1995 
64 Podrobněji viz. KSONZ, Yuliya. Problematika vyjednávání Asociační dohody mezi Evropskou unií a 
Ukrajinou. Brno, 2013. 46 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, 
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií. Vedoucí práce Petra Kuchyňková. Dostupná také 
z WWW: 
<https://is.muni.cz/th/281346/fss_b/BP_Problematika_vyjdenavani_Asociacni_dohody_mezi_Evropskou
_unii_a_Ukrajinou._Yuliya_Ksonz.pdf > 
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Důležitým nástrojem vnějších vztahů EU s Ukrajinou byly společné strategie, 

jež měly za cíl prohloubení vztahů v jednotlivých oblastech spolupráce. První společná 

strategie vůči Ukrajině byla přijata v Helsinkách v roce 199965. V jejím rámci byly 

schváleny zásadní cíle, kterých by mělo být dosaženo ve vztazích s Ukrajinou. Mezi ně 

patřila podpora demokratického a ekonomického přechodu Ukrajiny, zajištění stability a 

bezpečnosti a podpora posílené spolupráce mezi EU a Ukrajinou v kontextu rozšíření 

EU. Ke všem těmto cílům byla stanovená opatření a nutné kroky v jednotlivých 

oblastech spolupráce. 

Dalším důležitým posunem ve vztazích Ukrajina-EU byla účast Ukrajiny v 

EPS66. EPS, jako bezprostřední reakce na 5. rozšíření EU, mělo za cíl vytvoření pásu 

sousedských zemí, které by také těžily z výhod rozšíření a také podpora stability, 

bezpečnosti a blahobytu v těchto zemích67. EPS nabídla možnost zavedení širší 

spolupráce se sousedskými státy prostřednictvím Akčních plánů „šitých na míru“, tj. 

projednaných s partnery a sestavených dle vzájemné dohody na prioritách. Zavedení 

takové pokročilé spolupráce v rámci EPS však bylo také podmíněno dodržováním 

sdílených hodnot68. 

Akční plán vůči Ukrajině69 byl na základě podrobné zprávy Komise70 přijat na 

začátku roku 2005, přičemž byl reakcí jak na proběhnuvší události tzv. „oranžové 

revoluce“, která deklarovala právě proevropský postoj a hodnotové zaměření Ukrajiny, 

tak i na rostoucí vývoj požadavků některých členských států, zejména Polska71, na 

posílení východního směru EPS. Akční plán byl zřízen na dobu 3 let a obsahoval 6 

hlavních oblastí spolupráce: 1) politický dialog a reformy; 2) ekonomické a sociální 

                                                
65 European Council Common Strategy of 11 December 1999 on Ukraine, 1999/877/CFSP 
66 Communication from the Commision, European Neighborhood Policy – Strategy paper. COM(2004) 
373 final  
67 tamtéž, str. 3. Je důležité zdůraznit, že tyto cíle se částečně překrývají s Evropskou bezpečnostní 
strategií (A Secure Europe in a Better World - European Security strategy, Brusel, 12. prosince 2003. 
Dostupné z WWW: < https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf>), na níž odkazuje 
i samotný dokument. Tato skutečnost poukazuje i na významný bezpečnostní rozměr EPS. 
68 Podrobněji k EPS srov. např. CADIER, David. Is the European Neighbourhood Policy a Substitute for 
Enlargement? In. IDEAS Reports. 2013, č. SR018. The Crisis of EU Enlargement, s. 52 – 58. Dostupné 
z WWW: <http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR018/Cadier_D.pdf> 
69 EU/Ukraine Action Plan. Dostupné z WWW: <http://www.enpi-
info.eu/library/sites/default/files/attachments/ukraine_enp_ap_final_en_0.pdf> 
70 Comission of the European Communities. Commission Staff Working Paper – European 
Neighbourhood Policy – Country Report: Ukraine, SEC (2004) 566 
71 Podrobněji viz. TUDOROWSKI, Michal. The European Neighboourhood Policy Towards Ukraine. 
„Biuletyn OPINIE“ Fundacje Amicus Europae. 2009, č. 18,. Dostupné také z WWW: 
<http://fae.pl/biuletynopinieeutowardukraine.pdf> 
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reformy a rozvoj; 3) obchodní, tržní a regulativní reformy; 4) spolupráce v oblasti 

justice a vnitra; 5) doprava, energetika, informační společnost a životní prostředí; 6) 

mezilidské kontakty. Zvláštní prioritou Akčního plánu byla vyhlášena spolupráce 

v oblasti migrace a vízové politiky a také přistoupení Ukrajiny k WTO, přičemž 

všechny výše popsané oblasti spolupráce měly být uskutečňovány v rámci vztahů a 

orgánů vytvořených na základě DPS s Ukrajinou. 

V r. 2008 Ukrajina vstoupila do WTO, v tomto roce také měla vypršet platnost 

DPS s Ukrajinou a zároveň také Akčního plánu. Tyto skutečnosti, jakož i nadále 

projevované integrační ambice Ukrajiny, znamenaly nutnost posunu vztahů EU-

Ukrajina na novou úroveň, od roku 2007 proto mezi stranami probíhají jednání o 

přípravě nové „rozšířené“ dohody, jež se má stát „inovativním a ambiciózním 

dokumentem, který jde nad rámec zavedené spolupráce a představuje novou úroveň 

vztahů EU-Ukrajina“, jakož i jednání o vytvoření DCFTA72. V roce 2008 tak byl 

oznámen koncept připravované dohody EU-Ukrajina jako dohody o přidružení, která 

„nechává otevřenou cestu k dalšímu progresivnímu rozvoji vztahů EU-Ukrajina“ a jejíž 

součástí má být DCFTA73. 

2.3 Východní partnerství 
 

Politika Východního partnerství je považována za polsko-švédský 

zahraničněpolitický projekt, zacílený na prohloubení uplatnění diferenciace ve vnějších 

politikách EU a posílení východního vektoru evropské vnější činnosti při zachování 

jednotného rámce EPS. Je třeba uvést, že návrh projektu Východního partnerství byl 

aktivně podpořen Českou republikou a rozšíření aktivit EU v rámci východní politiky 

bylo také aktivně probíráno a připravováno v rámci Visegradské čtyřky se zapojením 

Švédska74, přičemž takový návrh vycházel zejména z potřeby oddělit politiku vůči 

                                                
72 Rada Evropské Unie. Summit EU-Ukrajina. Kyjev, 14. září 2007. Společné prohlášení. 12927/07 
(Presse 199). Dostupné z WWW: <http://www.europa.eu/rapid/press-release_PRES-07-199_en.pdf> 
Ambice uzavření prohloubených a všeobecných dohod o volném obchodu je vyjádřena i ve sdělení 
Evropské komise „Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on 
Strngthening the European Neighbourhood Policy“. COM(2006) 726 final. 4. prosince 2006 
73 Rada Evropské Unie. Summit EU-Ukrajina. Paříž, 9. září 2008. Společné prohlášení. 12812/08 (Presse 
247). Dostupné z WWW: 
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/102633.pdf> 
74 Srov. WOJNA, Beata; GNIAZDOWSKI, Mateusz (ed.). Eastern Partnership: The Opening Report. 
Czech Republic, s. 20-23. Warszawa : Polski Instytut Spraw Miedzynarodowych, 2009. Dostupné 
z WWW: <http://www.pism.pl/zalaczniki/Report_EP_2009_eng.pdf> 
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„evropským sousedům“ od politiky vůči „sousedům Evropy“. Účastníky Východního 

partnerství se nakonec stály Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a 

Ukrajina. 

Východní partnerství bylo zahájeno během českého předsednictví v Radě EU na 

summitu v Praze dne 7. května 200975. Zároveň se zdůrazněním potřeby mnohostranné 

spolupráce, vytvoření fóra pro výměnu informací76 a podporou regionálních iniciativ 

(zejména Černomořské synergie) však v rámci Východního partnerství se už od začátku 

počítá s rozvojem dalších bilaterálních vztahů s jednotlivými partnery. Tím je vyjádřena 

zejména připravenost EU na určitou „vícerychlostnost“ východních partnerů a znamená 

různou míru evropských ambicí a integračních aspirací jednotlivých zemí. Kromě 

stability, soudržnosti a budování mnohostranné důvěry za další prioritu byla prohlášena 

také mobilita občanů partnerských zemí a vízová liberalizace, jakož i zajištění 

bezpečnosti energetických dodávek. Pozitivní ohlasy získala také iniciativa vytvoření 

fóra občanské společnosti v rámci Východního partnerství77 a čtyř tematických 

platforem pro otevřená zasedání a diskuze78. 

Kritiky jsou Východnímu partnerství vytýkána zejména vágnost a 

fragmentárnost této politiky, jakož i relativně chabá úspěšnost v prosazování hodnot a 

politik v partnerských zemích, tíhnoucích k Rusku a autoritářským systémům vládnutí. 

Zároveň je připomínáno, že financování Východního partnerství stojí EU, členské státy 

a mezinárodní donory značné peníze79. 

Východní partnerství je zatím bezesporu jedním z nejodvážnějších projektů EU 

v rámci zahraniční politiky. Se zaměřením, na rozdíl od všeobecné EPS, na konkrétní 

region, ač také různorodý a nepříliš provázaný vzájemnými vztahy, Východní 
                                                
75 Rada EU. Společná deklarace z pražského summitu o Východním partnerství, Praha 7. května 2009. 
Brusel, 7. května 2009. 8435/09 (Presse 78) 
76 Zasedání hlav států a předsedů vlád v rámci Východního partnerství se koná každé 2 roky, ministři 
zahraničí se scházejí každý rok, fórem pro parlamentní spolupráci je EURONEST 
(http://www.euronest.europarl.europa.eu/euronest/cms/cache/offonce/home) 
77 Srov. KUROWSKA, Xymena; PAWLAK, Patryk. The EU’s Eastern Partnership – More for More or 
More of the Same? In. Yearbook of Polish European Studies, 2011, č. 14, s. 109-122. 2.3. Civil Society, 
s. 118. Dostupné z WWW: <http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/xymena_kurkowska.pdf> ISSN 1428-
1503 
78 Tématy jednotlivých platforem jsou demokracie, řádná správa věcí veřejných a stabilita; hospodářská 
integrace a sbližování s odvětvovými politikami EU; energetická bezpečnost a mezilidské kontakty, tato 
témata jsou zároveň hlavními oblastmi spolupráce partnerů 
79 Srov. KUROWSKA, Xymena; PAWLAK, Patryk. The EU’s Eastern Partnership – More for More or 
More of the Same? In. Yearbook of Polish European Studies, 2011, č. 14, s. 109-122. Conclusions and the 
way ahead, s. 120. Dostupné z WWW: <http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/xymena_kurkowska.pdf> 
ISSN 1428-1503 



 28 

partnerství je zároveň fórem pro nezbytný dialog se sousedy a nástrojem k prosazování 

evropských hodnot a zájmů, zejména pak energetických a bezpečnostních. 

S přihlédnutím k trvalému zájmu Ruské federace o bezpodmínečný a nezpochybnitelný 

vliv právě v regionu východní Evropy a Kavkazu se tak nejistá budoucnost Východního 

partnerství dnes ukazuje jako velká výzva pro EU, její nově nastavenou vnější činnost, 

ale i samotné hodnoty, na kterých jsou celá EU a její vnější činnost postaveny. 

2.4 Asociační agenda a lidskoprávní aspekt požadavků EU  
 

Při posouzení účasti Ukrajiny v projektu Východního partnerství je však třeba 

brát ohled na ambice a vize obou partnerů. Především z ukrajinské strany bylo 

dlouhodobě jasně deklarováno, že nebude spokojená s pozicí „pouhého“ souseda EU a 

potřebuje mít perspektivnější rámec, který předpokládá větší integraci, ideálně 

s perspektivou, aspoň v dlouhodobém měřítku, členství v EU80. K takovým 

požadavkům však EU vždycky vyjadřovala jistou pochopitelnou zdrženlivost při 

neustálém poukazování na pomalost a nedůslednost nutných reforem, ač zejména 

v letech 2005-2009 vítala demokratizační procesy na Ukrajině. Při vytváření své 

politiky ve vztahu k východní Evropě EU však nemůže vynechávat Ukrajinu a její 

požadavky, jelikož Ukrajina je jejím největším a nejvýznamnějším sousedem, zvlášť 

s přihlédnutím k nezájmu Ruska vůči evropským integračním projektům a velkým 

potížím EU ve vztazích s Běloruskem. Bez Ukrajiny by tak jakýkoli větší projekt EU ve 

vztahu k východní Evropě postrádal smysl. 

Důležité je, že ještě před zahájením Východního partnerství se stranám povedlo 

zahájit jednání o nové ambiciózní dohodě o přidružení zahrnující ustanovení o DCFTA 

a Východní partnerství také od samotného vytvoření počítalo s možností rozvíjení 

bilaterálních vztahů s aktivnějšími partnery, takže se Ukrajina, ač s vyjádřením jistých 

výhrad, zapojila do projektu Východního partnerství s vědomím toho, že i její hlubší 

bilaterální vztahy s EU kvůli tomu neutrpí. Důležitým nástrojem pro vztahy EU a 

Ukrajiny se tak stala teprve Asociační agenda, dokument přijatý Radou pro spolupráci 

                                                
80 Podrobněji viz WOJNA, Beata; GNIAZDOWSKI, Mateusz (ed.). Eastern Partnership: The Opening 
Report. Ukraine, s. 67-70. Warszawa : Polski Instytut Spraw Miedzynarodowych, 2009. Dostupné 
z WWW: <http://www.pism.pl/zalaczniki/Report_EP_2009_eng.pdf> 
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EU-Ukrajina 23. listopadu 200981, který byl určen k přípravě a usnadnění uzavření 

dohody o přidružení a zároveň měl zajistit postupnou přípravu na ekonomickou a 

politickou integraci Ukrajiny ještě před podepsáním dohody o přidružení. 

Asociační agenda určovala základní principy a instrumenty implementace. 

Určujícím cílem bylo dosažení politické asociace a ekonomické integrace na zásadách 

transparentnosti, společné odpovědnosti, dosažení hmatatelných výsledků přes 

progresivní implementaci praktických opatření, konzistentnosti, postupné 

implementace, společného vyhodnocení postupu a jednání. Jako prostředky k dosažení 

cílů měly sloužit vzájemná výměna informací a rad, nejlepší praktiky a know how,  

podpora posílení institucí a v neposlední řadě také sblížení ukrajinské legislativy 

s acquis EU. 

Vzhledem ke komplexnosti připravované dohody o přidružení, Asociační agenda 

zahrnovala širokou škálu oblastí spolupráce, včetně politického dialogu, boje s korupcí, 

zahraniční a bezpečnostní politiky, speciálního závazku ohledně ratifikace Ukrajinou 

Římského statutu82 a uznání pravomoci Mezinárodního trestního soudu83. Dále pak 

Asociační agenda zahrnovala spolupráci v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti, 

ekonomickou spolupráci, otázky obchodních a souvisejících věci, energetickou 

spolupráci včetně jaderné bezpečnosti84, závazky v oblasti ochrany životního prostředí, 

informační společnosti, technologické a vědecké spolupráce atd. Důležitým orgánem 

pro implementaci Asociační agendy a přípravu uzavření dohody o přidružení byl 

společný výbor složený z vrcholných představitelů z obou stran, jehož cílem bylo jak 

sledování implementace Asociační agendy, tak stanovení  dalších priorit a aktualizace 

Asociační agendy. Tento výbor se setkával minimálně jednou ročně, přičemž na jeho 

základě měl být stanoven podobný orgán v dohodě o přidružení. 

Důležitým požadavkem EU, obsaženým v Asociační agendě, byla tzv. 

„lidskoprávní agenda“. Vzhledem právě k přísné hodnotové podmíněnosti vnějších 

                                                
81 Dostupné z WWW: 
<http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/action_plans/2010_eu_ukraine_association_agenda_en.pdf> 
82 přijatého na půdě OSN dne 17. července 1998. Dostupný z WWW: 
<http://legal.un.org/icc/statute/english/rome_statute(e).pdf> 
83 Římský statut doposud nebyl ratifikován Ukrajinou, a tak pravomoc Mezinárodního trestního soudu 
se nevztahuje na Ukrajinu 
84 Tato oblast spolupráce zejména vzhledem k situaci s Černobylskou jadernou elektrárnou byla 
důležitým bodem spolupráce mezi EU a Ukrajinou i dříve, zejména na základě Memoranda o porozumění 
ohledně energetické spolupráce ze dne 21. února 2005. Dostupné z WWW: 
<http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/bilateral/ukraine/doc/mou_en_final_en.pdf> 
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vztahů EU, kdy EU nejen opírá svoji vnější činnost o základní hodnoty, ale i jistým 

způsobem naznačuje, že je vnímá jako univerzální, a vyžaduje jejich sdílení a 

dodržování smluvními partnery85 se tak lidskoprávní agenda, resp. dodržování 

požadavků EU spojených s širokým konceptem demokratických hodnot, stala jedním 

z nejdůležitějších témat vyjednávání mezi Ukrajinou a EU. Asociační agenda hned jako 

první bod části „Politický dialog“ zahrnuje požadavky na posílení demokracie, právního 

státu, lidských práv a fundamentálních svobod. Stejně jako u ostatních bodů Asociační 

agendy, k naplnění těchto požadavků byly docela přesně stanoveny konkrétní kroky. 

Zahrnovaly posílení stability a efektivity demokratických institucí, zajištění nezávislosti 

soudů a státního zastupitelství, naplnění požadavků mezinárodních lidskoprávních 

dokumentů, zejména pak co se týče uplatňování svobody vyjadřování, shromažďování, 

sdružování, práva dětí, pracujících a odborů, boje s diskriminací, torturami a nelidským 

zacházením. 

Zejména v souvislosti s vítězstvím v prezidentských volbách v r. 2010 Viktora 

Janukovyče a následně pak i jeho Strany regionů v parlamentních volbách v r. 2012, se 

tak uplatňování lidskoprávních požadavků vůči Ukrajině stávalo čím dál, tím více 

komplikovaným. Soudní procesy s bývalou premiérkou Julií Tymošenkovou a bývalým 

ministrem vnitra Jurijem Lucenkem byly důrazně odsouzeny EU jako případ 

selektivního uplatnění spravedlnosti a politické motivované kauzy86, problémy 

s implementací Asociační agendy se ale začaly objevovat i v jiných oblastech87. 

Navzdory nespokojenosti EU s plněním Ukrajinou Asociační agendy88, podpis 

dohody o přidružení s Ukrajinou byl chystán na summitu Východního partnerství ve 

                                                
85 K tomu srov. PETROV, Roman; LEINO, Päivi. Between 'Common Values' and Competing Universals 
– The Promotion of the EU's Common Values Through the European Neighbourhood Policy. European 
Law Journal. 2009, č. 15(5), s. 654-671. ISSN 1351-5993 Dostupné z WWW: 
<http://ssrn.com/abstract=2179153> 
86 Srov. např. Statement of the spokeperson of EU High Representative Catherine Ashton on the case of 
Yuliya Tymoshenko. Brusel, 26. května 2011, A 207/11. Dostupné z WWW: < 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/122218.pdf> nebo Statement 
by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on the meeting between EEAS Deputy 
Secretary General Helga Schmid and Eugenia Tymoshenko [online]. 5.3.2012 [cit 2015-04-22]. Dostupné 
z WWW: 
<http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2012/2012_3_5_1_en.htm> 
87 Srov. např. ŽIŽKA, Jan. Česká exportní banka napadá soudní procesy na Ukrajině. Že by „kauza 
Tymošenková“ nestačila? Lidové noviny : Česká pozice [online]. 17.11.2013 [cit. 2015-04-23]. Dostupné 
z WWW:  <http://ceskapozice.lidovky.cz/ceska-exportni-banka-napada-soudni-procesy-na-ukrajine-ze-
by-kauza-tymosenkova-nestacila-g7j-/tema.aspx?c=A131113_111942_pozice_137511> 
88 Stručné shrnutí situace před plánovaným podepsáním dohody podává např. LEBDUŠKA, Michal. 
Ukrajina v předvečer summitu Východního partnerství ve Vilniusu. Asociace pro mezinárodní otázky : 
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Vilniusu, který měl probíhat dne 29. listopadu 201389. Důvodem pro neuskutečnění 

těchto plánů se ale nakonec stálo odmítnutí, resp. rozhodnutí o pozastavení procesu 

přípravy k podepsání dohody o přidružení ukrajinskou vládou pouhý týden před 

Vilniuským summitem90. To se také stalo spouštěcím mechanismem k začátku protestů 

proevropsky naladěných ukrajinských občanů, které nakonec vyústily v tzv. 

Euromajdan. 

2.5 Financování 
 

Pro úplnost popisu vztahů EU a Ukrajiny a také pro vyvážení možného dojmu, 

že EU jen klade požadavky na své partnery, které však pro tyto partnery nemají 

v krátkodobé perspektivě žádné větší výnosy, je třeba uvést, že důležitým aspektem 

vnějších činností EU je financování vnějších politik. Ve vztahu k Ukrajině byly a jsou 

relevantními zdroji financování zejména program TACIS, pak také ENPI a ENI, stejně 

jako podpůrný balík pro Ukrajinu, o jehož celkové výši a podmínkách se v dnešní době 

ještě jedná. 

TACIS neboli Technická pomoc Svazu nezávislých států byl program EU 

v letech 1991 až 2006, určený k financování projektů v rámci DPS se zeměmi bývalého  

SSSR91, podporující přechod k demokracii a tržní ekonomice, stejně jako programy 

energetické a jaderné bezpečnosti zemí vzniklých rozpadem Sovětského svazu na 

základě jednotlivých programů sjednaných s jednotlivými státy. S výslovným odkazem 

na provádění DPS, program TACIS také obsahoval klauzuli podmíněnosti financování 

dodržováním „podstatného demokratického prvku“92 a vytvářel poměrně úspěšný 

instrument k rozvoji post-sovětských států, postižených těžkými ekonomickými a 

                                                                                                                                          
Briefing paper. 2013, č. 10, listopad 2013. Dostupné z WWW: 
<http://www.amo.cz/editor/image/produkty1_soubory/amocz-bp-2013-10.pdf> 
89 V souvislosti s tím dne 24. června 2013 Radou pro spolupráci EU-Ukrajina byla přijata aktualizovaná 
verze Asociační agendy, dostupné z WWW: 
<http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/eu_ukr_ass_agenda_24jun2013.pdf> 
90 Srov. Web-portal of Ukrainian government. Government adopted resolution on suspension of 
preparation process to conclude Association Agreement with EU [online]. 21.11.2013 [cit 2015-04-24]. 
Dostupné z WWW: <http://www.kmu.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=246867400> 
91 od r. 1991 do r. 2003 také Mongolsko 
92 Srov. Tacis programme (2000-2006) [online] [cit. 2015-04-23]. Dostupné z WWW: 
<http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/eastern_europe
_and_central_asia/r17003_en.htm> a Nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 99/2000 ze dne 29. prosince 
1999 o poskytnutí pomoci partnerským státům ve východní Evropě a střední Asii 
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sociálními problémy, při jejich současné demokratizaci a přiblížení evropským 

standardům93. 

V roce 2006 EU přijala nový instrument vytvářející utříděný rámec financování 

široké škály aktivit v rámci EPS, jimž byl ENPI94. ENPI byl tzv. teritoriálním 

nástrojem, podporujícím dosažení cílů EPS95, tj. vytvoření prostoru prosperity a 

dobrého sousedství. Celkový rozpočet, dosahující 11,18 mld. euro na období 2007-

2013, byl přerozdělován na základě programů pro jednotlivé nebo více partnerských 

zemí a přeshraniční spolupráce partnerů96. Základem ENPI byla zejména otevřenost 

získávání prostředků, tj. financování nejen z rozpočtu EU, ale i z rozpočtů členských 

států, financování Evropskou investiční bankou a dalšími mezinárodními a regionálními 

dárci. Financování projektů jednotlivých zemí z ENPI bylo také podmíněno 

dodržováním kritérií „podstatného prvku“. 

K nahrazení a pokračování ENPI má v období 2014-2020 sloužit ENI97. 

Postavený na poměrně úspěšném konceptu ENPI, ENI má sloužit k podpoře 

bilaterálních a regionálních projektů sousedských států a přeshraniční spolupráce 

výměnou za demokratizační úspěchy a provádění nutných reforem. Uplatnění principu 

diferenciace tak umožňuje partnerským státům získávat zdroje na širokou škálu 

projektů, předpokládaných ENI, přičemž celková výše přerozdělovaných prostředků 

dosahuje 15,4 mld. euro98. ENI má být i nadále úspěšným nástrojem prosazování 

evropských demokratických hodnot výměnou za ekonomickou pomoc v provádění 

nutných reforem a modernizačních projektů. 

S ohledem na značné ekonomické potíže Ukrajiny, které se však odehrávají v 

pozadí silného demokratizačního a reformního zápalu a značného sblížení EU a 

Ukrajiny v důsledku uzavření dohody o přidružení, EU přikročila k jednání o zcela 

mimořádné ekonomické spolupráci a pomoci Ukrajině v celkové výši dosahující až 11 

                                                
93 Srov např. The European Commision’s Tacis Programme 1991-2006. A Success Story [online]. 
Dostupné z WWW: <http://www.osce.org/eea/34459?download=true> 
94 Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1638/2006 ze dne 24. října 2006 o obecných 
ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství 
95 Do programu ENPI je také zahrnuta Ruská federace, která se EPS neúčastní 
96 Srov. Evropský nástroj sousedství a partnerství (2007–2013) [online]. Dostupné z WWW: 
<http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/eastern_europe
_and_central_asia/r17101_cs.htm> 
97 Nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 232/2014 ze dne 11. března 2014 o zřízení evropského 
nástroje sousedství 
98 Více viz. The European Neighbourhood Instrument (ENI) 2014-2020 [online]. Dostupné z WWW: < 
http://eeas.europa.eu/enp/how-is-it-financed/index_en.htm> 
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mld. euro v horizontu několika let. Tato mimořádná částka (srovnatelná například 

s celkovým rozpočtem ENPI) má být složena z nejrůznějších zdrojů poskytnutých 

různými aktéry (EU, členské státy, Evropská investiční banka, Evropská banka pro 

obnovu a rozvoj atd.) ve formě přímé pomoci, grantů, makrofinančních půjček, investic. 

Takový mimořádný plán je dán ambicí pomoct Ukrajině uskutečnit svoje evropské 

aspirace, které se v poslední době za značně dramatických okolností projevují čím dál 

silněji, a také, pomocí podmíněnosti poskytování půjček a grantů prováděním reforem, 

ještě silněji upevnit integrační proces a budování demokratických institucí na 

Ukrajině99. 

Lze tak uzavřít, že EU nabízí svým partnerům a zejména Ukrajině nejen 

nehmotné hodnoty a perspektivy demokratizace, ale také dost výrazně podporuje své 

činnosti poskytováním nutných zdrojů na provádění reforem, což hraje samozřejmě také 

důležitou roli a má být dodatečným stimulem pro partnerské země náležitě plnit své 

integrační závazky. 

  

                                                
99 Pro podrobnější popis makrofinanční pomoci EU Ukrajině viz. Support package for Ukraine [online]. 
Dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-
2014/president/news/archives/2014/03/pdf/20140306-ukraine-package_en.pdf> 
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3 Dohoda o přidružení s Ukrajinou v kontextu jiných 
vnějších smluv EU 

3.1 Okolnosti a zvláštnosti procesu uzavření dohody o přidružení 
 
 Vzhledem k tomu, že Ukrajina byla první ze zemí Východního partnerství, se 

kterou začala jednání o nové asociační dohodě, dohoda o přidružení s Ukrajinou od 

samotného začátku vyjednávání byla ze strany EU vnímána jako určitý možný „vzor“ 

nebo spíše rámec pro jiné asociační dohody nové generace, jejichž uzavření 

předpokládá Východní partnerství100. Jasné také bylo to, že dohoda o přidružení 

s Ukrajinou má značné ambice a posune pojetí a možný rozsah asociačních dohod 

EU101. Text dohody o přidružení byl parafován zástupci EU a Ukrajiny dne 30. března 

2012102, po některých upřesněních text DCFTA byl pak parafován v červenci 2012. 

3.1.1 Podepsání „politické“ části dohody o přidružení s Ukrajinou 
 

Jak již bylo popsáno výše, uzavření dohody o přidružení s Ukrajinou bylo 

předpokládáno již v roce 2013, o čemž svědčí i připravený Komisí návrh rozhodnutí 

Rady103, avšak vzhledem k politickým procesům na Ukrajině, po dramatických 

událostech a změně vlády v Kyjevě, proběhl až v roce 2014. Po změně vlády v Kyjevě 

bylo podepsání dohody o přidružení prioritou pro obě strany, přičemž obě strany cítili 

také potřebu jednat v této záležitosti rychle zejména vzhledem k mimořádným 

společenským událostem, které proběhly na Ukrajině, a také k velkým očekáváním 

obou stran. Svoji roli zde pochopitelně hrála také snaha vyjádřit Ukrajině ze strany EU 

jasnou podporu Ukrajině vzhledem k sílícímu tlaku ze strany Ruské federace. Ukrajina 

                                                
100 Je třeba zdůraznit, že v rámci EPS i Východního partnerství je uplatňován princip diferenciace a 
„společného vlastnictví“, což znamená, že podmínky rozvoje vztahů s partnerskými zeměmi, jakož i 
podmínky jejich případných asociačních dohod, mají být vyjednávány jednotlivě a individuálně pro 
každého partnera 
101 Srov. European Council, the President. Press remarks by Herman Van Rompuy, President of the 
European Council, following the EU-Ukraine Summit. Brusel, 25. února 2013, EUCO 48/13. Presse 74, 
PR PCE 40. Dostupné z WWW: <http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-13-74_en.htm> 
102 Evropska Komise. European Union and Ukrainian Negotiators initial Association Agreement, 
including Deep and Comprehensive Free Trade Area. Brusel, 30. března 2012. MEMO/12/238. Dostupné 
z WWW: <http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-238_en.pdf> 
103 Srov. Evropská komise. Návrh Rozhodnutí rady o uzavření dohody o přidružení mezi Evropskou unii a 
jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na druhé straně. Brusel, 15.5.2013. COM(2013) 290 
final. 2013/0151 (NLE). Dostupné z WWW: 
<http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2013/02
90/COM_COM(2013)0290(PAR2)_EN.pdf>  



 35 

však v období od konce února do května 2014 neměla řádně zvoleného prezidenta, který 

dle ukrajinské ústavy má podepisovat mezinárodní smlouvy. Politickým řešením této 

situace se tak stal v praxi vnějších vztahů EU zcela mimořádný postup, když tzv. 

„politické části“ dohody byly stranami podepsány dne 21. března 2014104 (ukrajinskou 

stranu zastupoval premiér Arsenij Jaceňuk), přičemž důraz byl i nadále kladen na to, že 

celá dohoda o přidružení s Ukrajinou, včetně „ekonomické části“, tj. hlav III., IV., V. a 

VI. dohody o přidružení, tvoří jednotný právní instrument105.  

3.1.2 Autonomní obchodní preference 
 

Důležitým a v praxi práva EU zcela mimořádným postupem, který měl pomoci 

Ukrajině, bylo uplatnění autonomních obchodních preferencí na základě čl. 207 odst. 2 

SFEU dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 ze dne 16. dubna 

2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny, které mělo být 

použito do doby, než vstoupí v platnost, resp. bude prozatímně uplatňována, hlava IV. 

dohody o přidružení s Ukrajinou o DCFTA. Vzhledem k tomu, že toto nařízení mělo 

prozatímně nahrazovat ustanovení o DCFTA106, která však ještě nebyla podepsána, 

takže nemohly být ani v prozatímní platnosti dle čl. 218 odst. 5 SFEU, je takový postup 

zcela mimořádným, což se zmiňuje i v předmětném nařízení107. 

3.1.3 „Ekonomická“ část dohody o přidružení s Ukrajinou 
 

Finální podpis celé dohody o přidružení s Ukrajinou včetně DCFTA, stejně jako 

dohod o přidružení s Gruzií a Moldavskem, proběhl 27. června 2014, za Ukrajinu 

                                                
104 Konkrétně dne 21. března 2014 strany podepsaly preambuli, hlavu I. (základní zásady), hlavu II. 
(politický dialog a politické reformy, politické přidružení, politická spolupráce a politické sblížení 
v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky) a hlavu VII. (institucionální, společná a závěrečná 
ustanovení), přičemž do takových „politických“ částí dohody o přidružení nebyla zahrnuta hlava III. 
(spravedlnost, svoboda a bezpečnost) vzhledem k neochotě některých členských států EU podepsat 
některá „citlivá“ ustanovení ohledně mobility a rovného zacházení s pracovníky. 
105 Srov. Final Act of the Summit between the EU and its Member States, of the one part, and Ukraine, of 
the other part, as regards the association agreement. SN-1889/14. Dostupné z WWW: 
<http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/association_agreement/final_act_text_en.pdf>  
106 Takový závěr plyne z bodu 7 textu prohlášení: Evropská Rada. Prohlášení hlav států a vlád ohledně 
Ukrajiny. Brusel, 6. března 2014. Dostupné z WWW: 
<http://www.consilium.europa.eu/en/workarea/downloadAsset.aspx?id=15199> [cit. 2015-05-05] 
107 Problematická v této souvislosti může být i absence ze strany EU žádosti o svolení WTO k zavedení 
takových autonomních obchodních preferencí, k tomu více viz. VAN DER LOO, Guillaume; VAN 
ELSUWEGE, Peter; PETROV, Roman. The EU-Ukraine Association Agreement: Assessment of an 
Innovative Legal Instrument. EUI Working Paper LAW. 2014, č. 09. Legal Basis and Objectives, s. 6, 
pozn. pod čarou č. 38. Dostupný také z WWW: <http://ssrn.com/abstract=2464681> ISSN 1725-6739 
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dohodu o přidružení podepsal nově zvolený prezident Petro Porošenko108. Článek 486 

dohody o přidružení s Ukrajinou výslovně přepokládá a stanoví postupy pro zavedení 

prozatímního uplatnění dohody o přidružení. Ze strany EU tak podpis a prozatímní 

uplatnění dohody o přidružení s Ukrajinou v poměrně širokém rozsahu jsou stanoveny 

na základě rozhodnutí Rady 2014/295/EU ze dne 17. března 2014, rozhodnutí Rady 

2014/668/EU ze dne 23. června 2014, rozhodnutí Rady 2014/669/EU ze dne 23. června 

2014  a rozhodnutí Rady 2014/691/EU ze dne 29. září 2014. 

Jistá komplikovanost tohoto procesu, kdy pro podpis a prozatímní uplatnění 

dohody o přidružení s Ukrajinou EU potřebovala 4 rozhodnutí Rady, je dán nejenom 

tím, že se nejdříve v březnu 2014 podepisovala jenom „politická“ část dohody o 

přidružení (na základě rozhodnutí Rady 2014/295/EU), ale i dalšími přinejmenším 

dvěma důvody. 

3.1.4 Právní základ čl. 17 dohody o přidružení s Ukrajinou 
 

K podepsání zbývající, tzv. „ekonomické“, části dohody o přidružení 

s Ukrajinou Rada přijala dvě rozhodnutí (rozhodnutí Rady 2014/668/EU a 

2014/669/EU), přičemž rozhodnutí Rady 2014/669/EU (přijaté na základě čl. 79 odst. 2 

písm. b) SFEU) se týká jen čl. 17 dohody o přidružení s Ukrajinou109 o zacházení 

s pracovníky. Vzhledem k tomu, že Komise a některé členské státy vyslovily nesouhlas 

s přijetím dvou rozhodnutí Rady v této záležitosti110, a také s přihlédnutím k nedávnému 

rozhodnutí SDEU ECLI:EU:C:2014:1903, kde SDEU odmítl použití čl. 79 odst. 3 

SFEU a čl. 191 odst. 4 SFEU, také spadajících do sdílených pravomocí, jako zvláštního 

právního základu pro Rámcovou dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a 

Filipínskou republikou111, se dá postup s přijetím zvláštního rozhodnutí Rady ohledně 

                                                
108 Srov. European Council, the President. Herman Van Rompuy. President of the European Council. 
Statement at the signing ceremony of the Association Agreements with Georgia, Republic of Moldova and 
Ukraine. Brusel, 27. června 2014. EUCO 137/14. Presse 375 PR PCE 126. 
109 tento čl. 17 dohody o přidružení s Ukrajinou se stal také důvodem nepodepsání hlavy III. 
Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v rámci „politické“ části v březnu 2014 
110 Srov. VAN DER LOO, Guillaume; VAN ELSUWEGE, Peter; PETROV, Roman. The EU-Ukraine 
Association Agreement: Assessment of an Innovative Legal Instrument. EUI Working Paper LAW. 2014, 
č. 09. Legal Basis and Objectives, s. 8, pozn. pod čarou č. 53-54. Dostupné také z WWW: 
<http://ssrn.com/abstract=2464681> ISSN 1725-6739 
111 Podrobněji k tomu OTT, Andrea. The legal bases for international agreements post-Lisbon. Of Pirates 
and the Philippines. Maastricht Journal of European and Comparative Law (MJ). Maastricht : Intersentia. 
2014, č. 21(4). s. 739-753. § 2. Case C-377/12 – The PCA Philippines Case, Judgment of 11 June 2014, s. 
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čl. 17 dohody o přidružení s Ukrajinou považovat za velice sporný112. Ač se dá 

konstatovat to, že čl. 17 dohody o přidružení s Ukrajinou je nedílnou součástí 

jednotného textu dohody o přidružení a nesleduje cíle odlišné od zbytku ustanovení 

dohody o přidružení s Ukrajinou, a tudíž, i s přihlédnutím k výše uvedenému, neměl by 

mít zvláštní právní základ, někteří komentátoři se přiklání k tomu, že postup Rady v této 

souvislosti nebude, nebo by spíše neměl být, napadán před SDEU vzhledem ke značné 

politické citlivosti dohody o přidružení s Ukrajinou a vnějším tlakům s tím 

souvisejícím113. Je důležité zdůraznit, že dohody o přidružení s Gruzií a Moldavskem 

neobsahují podobná ustanovení o pracovnicích114. Čl. 17 dohody o přidružení 

s Ukrajinou nepředstavuje pro EU nový standard u podobných ustanovení115, proto 

obavy a tím vyvolané komplikace spojené s uzavřením dohody o přidružení lze těžko 

považovat za opodstatněné. 

3.1.5 Jednání s Ruskou federaci ohledně prozatímního provádění DCFTA 
 

Rozhodnutí Rady 2014/691/EU ze dne 29. září 2014 pozměňuje rozhodnutí 

Rady 2014/668/EU a řeší problematiku prozatímního uplatňování dohody o přidružení 

s Ukrajinou. Stanoví, že oznámení o prozatímním uplatňování dle čl. 486 dohody o 

přidružení s Ukrajinou musí být podány tak, že u příslušných ustanovení hlav III, V, VI 

a VII se takové oznámení podá bezodkladně a u hlavy IV (DCFTA) se oznámení dle čl. 

486 dohody o přidružení s Ukrajinou podá tak, aby její prozatímní provádění nabylo 

účinku dne 1. ledna 2016, přičemž se v tomto rozhodnutí odkazuje na nutnost takových 

opatření v souvislosti se stabilizací situace na Ukrajině. 

                                                                                                                                          
739-748. Dostupné také z WWW: <http://www.maastrichtjournal.eu/pdf_file/ITS/MJ_21_04_0739.pdf> 
ISSN 1023-263X 
112 oficiálním odůvodněním takového postupu Rady je především zvláštní režim účasti Velké Británie a 
Irska na činnostech EU, spadajících do Prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti na základě 
protokolů č. 21 k Lisabonské smlouvě 
113 Srov. VAN DER LOO, Guillaume; VAN ELSUWEGE, Peter; PETROV, Roman. The EU-Ukraine 
Association Agreement: Assessment of an Innovative Legal Instrument. EUI Working Paper LAW. 2014, 
č. 09. Legal Basis and Objectives, s. 8. Dostupné také z WWW: <http://ssrn.com/abstract=2464681> 
ISSN 1725-6739 
114 Proto také, i přes smíšenou povahu dohod o přidružení s Gruzií a Moldavskem, k jejich podpisu a 
prozatímnímu uplatňování bylo přijato po jednom rozhodnutí Rady, v případě Gruzie jde o rozhodnutí 
Rady 2014/494/EU ze dne 16. června 2014, v případě Moldavska pak o rozhodnutí Rady 2014/492/EU ze 
dne 16. června 2014 
115 Srov. čl. 49 odst. 1 písm. a) DSP se Srbskem (publikováno v ÚV č. L 278 ze dne 18.10.2013) nebo 
dokonce čl. 23 odst. 1 DPS s Ruskou federací (publikováno v ÚV č. 327 dne 28.11.1997), přičemž tato 
dohoda není dohodou o přidružení 
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Takové rozhodnutí je výsledkem pro vnější vztahy EU bezprecedentní situace, 

kdy do vyjednávání podmínek příslušné vnější smlouvy EU se silně zapojila třetí strana, 

a sice Ruská federace, která vyvíjela tlak nejen politickými, ale i vojenskými 

prostředky, kdy anektovala poloostrov Krym a vojensky podporovala proruské 

separatisty na východě Ukrajiny, to vše také mimo jiné ve spojení s vyjednáváním 

ohledně  dohody o přidružení EU s Ukrajinou. Řešení o odložení prozatímního 

provádění ustanovení o DCFTA je tak kompromisním a unikátním, ač hodně 

kritizovaným116, výsledkem jednání mezi zástupci EU, Ukrajiny a Ruské federace, který 

vyvolával naději v umírnění tlaků Ruské federace na vývoj vztahů EU-Ukrajina117. 

3.1.6 Územní a osobní působnost dohody o přidružení s Ukrajinou 
 

Vzhledem k tomu, že text dohody o přidružení s Ukrajinou byl stranami 

parafován dříve, než byl Ruskou federaci protiprávně anektován Krym a než Ukrajina 

ztratila kontrolu nad některými částmi území Donbasu, vyvstává otázka uplatnění 

dohody o přidružení s Ukrajinou na výše zmíněná dočasně okupována území. Z toho, že 

EU neuznává anexi Krymu118 a samozvané lidové republiky na východě Ukrajiny se dá 

dovodit, že EU hodlá v zásadě (tedy s výjimkou zavedených omezujících opatření) 

zacházet se zbožím a s ukrajinskými občany pocházejícími z těchto území v režimu 

dohody o přidružení s Ukrajinou, včetně DCFTA119. V praxi se tak patrně uplatní 

přístup, kdy zboží, aby požívalo preferencí zavedených DCFTA, musí mít označení 

původu vydané ukrajinskou stranou, což v případě některých území Ukrajiny je dočasně 

nemožné120. 

S ohledem na Krym je vztah EU určen sankčním režimem zavedeným nařízením 

(EU) 692/2014 ze dne 23. června 2014 o omezeních dovozu zboží pocházejícího 

z Krymu nebo ze Sevastopolu do EU v reakci na jejich protiprávní anexi. Kromě zákazu 

                                                
116 Srov. SPECK, Ulrich. Postponing the Trade Agreement With Ukraine: Bad Move, EU. Global Politics, 
časopis pro politiku a mezinárodní vztahy [online]. Brusel: Carnegie Europe, 30. září 2014 [cit 2015-04-
25]. Dostupné z WWW: <http://carnegieeurope.eu/publications/?fa=56795> 
117 Srov. Evropská Komise. Joint Ministerial Statement on the Implementation of the EU-Ukraine 
AA/DCFTA. Brusel, 12. září 2014. Dostupné také z WWW: <http://europa.eu/rapid/press-
release_STATEMENT-14-276_en.pdf> 
118 Srov. Závěry Evropské Rady. Brusel, 21. března 2014. EUCO 7/1/14 
119 Čl. 483 dohody o přidružení s Ukrajinou výslovně stanoví územní působnost dohody o přidružení na 
celé území Ukrajiny 
120 Např. ve věci ECLI:EU:C:1994:277 Anastasiou (Pissouri), tykající se dohody o přidružení s Kyprem, 
SDEU v souvislosti s podobnou situaci judikoval nemožnost uznání certifikátů označení původu, které 
byly vydány úřady na sever od nárazníkové zóny OSN (tedy na území obsazeném Tureckem)  
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dovozu zboží se nařízení týká i zákazu investic na Krymu a v Sevastopolu, zákazu 

poskytování cestovních služeb a exportu některého zboží a technologií. Žádné podobné 

nařízení ohledně dovozu či vývozu zboží či služeb z/na okupovaná území Donbasu EU 

nepřijala, ač zahrnula do sankčních seznamů funkcionáře a osoby napojené na 

organizace Doněcká lidová republika a Luhanská lidová republika121. 

Zajímavé je v tomto ohledu srovnání s dohodou o přidružení s Gruzií a dohodou 

o přidružení s Moldavskem, přičemž v případě těchto zemí obdobná situace s některými 

jejich částmi, kde tyto státy nevykonávají svoji svrchovanou moc (tedy s Abcházií a 

Jižní Osetií v případě Gruzie a Podněstří v případě Moldavska), existovala ještě v době 

jednání o dohodách o přidružení. Obě dohody o přidružení, konkrétně pak jejich 

ustanovení o DCFTA, obsahují ustanovení ohledně územní působnosti122, která stanoví 

výjimku pro území, nad nimiž příslušné státy nevykonávají efektivní kontrolu, a to 

v tom smyslu, že uplatnění DCFTA na těchto územích začne až tyto státy zajistí plnou 

implementaci a vymahatelnost ustanovení DCFTA na celém svém území. Rozhodnutí o 

tom, že příslušné státy zajišťují implementaci a vykonatelnost DCFTA je schvalováno 

Radou přidružení dle příslušné dohody, což znamená, že jak příslušný stát, tak EU tuto 

skutečnost uznávají a potvrzují. Vzhledem ke zdůraznění dočasnosti takového narušení 

svrchovanosti státu jak v případě Gruzie a Moldavska, tak v případě Ukrajiny, se 

podobný režim aplikace jeví v budoucnosti realistickým i vzhledem k působnosti 

dohody o přidružení, respektive DCFTA, s Ukrajinou. 

3.2  Jednotlivé principy a oblasti přidružení 
 

Dohoda o přidružení s Ukrajinou jako nepochybně nový a inovativní standard 

dohod o přidružení se dá charakterizovat třemi základními vlastnostmi: všeobecnost, 

komplexnost a podmíněnost123. 

Všeobecnost dohody o přidružení s Ukrajinou je vyjádřena tím, že pokrývá celý 

rozsah spolupráce a vztahů EU-Ukrajina a promítá se i do značného rozsahu dohody. 

                                                
121 Konsolidovaný seznam osob, vůči nímž se uplatňuje sankční režim EU dostupný z WWW: 
<http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/02/pdf/17022015-Russia-sanctions-table--
-Persons--and-entities_pdf/> 
122 Čl. 426 dohody o přidružení s Gruzií a čl. 462 dohody o přidružení s Moldavskem 
123 Takový, dle mého názoru výstižný, popis je vyjádřen v článku VAN DER LOO, Guillaume; VAN 
ELSUWEGE, Peter; PETROV, Roman. The EU-Ukraine Association Agreement: Assessment of an 
Innovative Legal Instrument. EUI Working Paper LAW. 2014, č. 09. Introduction, s. 2. ISSN 1725-6739. 
Dostupné také z WWW: <http://ssrn.com/abstract=2464681> SSN 1725-6739 
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Dohoda o přidružení s Ukrajinou tak pokrývá i celé spektrum činností samotné EU, 

včetně těch, které spadají do sdílených pravomocí, ale také ustanovení o jaderné energii 

a činností v pravomoci členských států124. Z toho důvodů dohoda o přidružení 

s Ukrajinou také přesahuje do jiných existujících smluvních vztahů mezi EU a 

Ukrajinou, jako je např. dohoda o WTO125 nebo Smlouva o Energetickém 

společenství126, přičemž závěrečné ustanovení čl. 479 dohody o přidružení s Ukrajinou 

řeší vztah k jiným dohodám, a to tak, že ruší a nahrazuje DPS s Ukrajinou, dává 

přednost jiným mezinárodním dohodám mezi Ukrajinou a členskými státy EU, pokud 

takové dohody stanoví lepší standard práv jednotlivců a ekonomických operátorů, a také 

neomezuje členské státy EU v uzavření nových dohod o spolupráci s Ukrajinou v rámci 

jejich pravomocí. Čl. 479 dohody o přidružení s Ukrajinou také prohlašuje všechny 

existující dohody mezi EU a Ukrajinou v jednotlivých oblastech spolupráce, 

stanovených dohodou o přidružení s Ukrajinou, za součást celkových bilaterálních 

vztahů podle dohody o přidružení a předpokládá možnost uzavření specifických dohod 

v jednotlivých oblastech přidružení, což naznačuje i jistou rámcovost dohody o 

přidružení s Ukrajinou, tedy to, že dává prostor i pro uzavření dalších dohod. 

Komplexnost dohody o přidružení s Ukrajinou je dána především velkou ambicí 

integrace Ukrajiny do vnitřního trhu EU127, což předpokládá značnou harmonizaci 

legislativy a standardů, včetně mechanismů kontroly provádění, interpretace a 

implementace příslušné legislativy. 

Podmíněnost, zejména tzv. „lidskoprávní“ klauzulí, je typickou vlastností pro 

vnější vztahy EU a také pro EPS a Východní partnerství. Dohoda o přidružení 

s Ukrajinou (stejně jako dohody o přidružení s Gruzií a Moldavskem) rozvíjí tuto 

podmíněnost na novou úroveň, kdy i jednotlivé stupně rozvoje a prohloubení 

spolupráce, zejména u DCFTA, jsou podmíněny splněním určitých podmínek, zejména 

pokud jde o harmonizaci legislativy. 

                                                
124 V souvislosti s tím na straně EU dohodu o přidružení s Ukrajinou také podepsaly členské státy a 
EURATOM; na dohodu o přidružení s Ukrajinou se také uplatní ustanovení Protokolů č. 21 a č. 22 
k Lisabonské smlouvě, tykající se možnosti „opt-out“ pro Velkou Británií, Irsko a Dánsko 
125 Vztah k dohodě o WTO je řešen čl. 265 dohody o přidružení s Ukrajinou 
126 Vztah ke Smlouvě o Energetickém společenství je řešen v čl. 278 dohody o přidružení s Ukrajinou 
127 Čl. 1 odst. 2 písm. d) dohody o přidružení s Ukrajinou 
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Dohoda o přidružení s Ukrajinou obsahuje Preambuli, článek 1 o cílech dohody, 

7 hlav, které tvoří 485 článků, 46 příloh, 3 protokoly a společnou deklaraci128. 

3.2.1  Cíle a základní zásady dohody 
 

Cíle, vyjmenované v čl. 1 dohody o přidružení s Ukrajinou zahrnují postupné 

sblížení na základě sdílených hodnot a úzkých a privilegovaných vazeb; zvýšení účasti 

Ukrajiny na programech a agenturách EU; vytvoření vhodného rámce pro posílený 

politický dialog; zachování míru a stability; zlepšení spolupráce v oblasti spravedlnosti, 

svobody a bezpečnosti pro posílení právního státu a zlepšení dodržování lidských práv a 

základních svobod. To všechno se dá považovat za politické cíle dohody o přidružení 

s Ukrajinou, vytvořené na základě vzájemných očekávání a aktuálního postavení stran. 

Zajímavým a nejambicióznějším cílem z výčtu v čl. 1 odst. 2 dohody o přidružení s 

Ukrajinou je vytvoření podmínek vedoucích k postupné integraci Ukrajiny do vnitřního 

trhu EU a vytvoření DCFTA. Ač toto ustanovení, podobně jako například některé 

dohody o stabilizaci a přidružení se státy západního Balkánu129, také odkazuje na 

dokončení přechodu k tržnímu hospodářství, cíl integrace do vnitřního trhu EU je pro 

přidružení nezávislých států unikátní. Cíl vytvoření podmínek pro užší spolupráci 

v dalších oblastech společného zájmu ponechává také určitý prostor k rozšíření možné 

spolupráce, tedy jistým způsobem naznačuje demonstrativní výčet cílů dohody o 

přidružení s Ukrajinou. 

Základní zásady dohody o přidružení s Ukrajinou jsou obsaženy v její Hlavě II. 

Na rozdíl například od dohod o stabilizaci a přidružení s Chorvatskem nebo Srbskem130, 

čl. 2 dohody o přidružení s Ukrajinou obsahuje rozšířený výčet základních zásad 

považovaných za „podstatný prvek dohody“131. Zásady obsažené v čl. 3 dohody o 

přidružení s Ukrajinou132 jsou však naopak poněkud netypicky vyňaty z vymezení 

                                                
128 což z dohody o přidružení s Ukrajinou, i v porovnání s dohodou o přidružení s Gruzií a Moldavskem, 
činí nejrozsáhlejší dohodu o přidružení EU s nezávislým státem 
129 Srov. čl. 1 odst. 2 DSP s Chorvatském (publikováno v ÚV č. L 26 ze dne 28.1.2005) 
130 Čl. 2 DSP s Chorvatskem a čl. 2 DSP se Srbskem  
131 Kromě typické lidskoprávní klauzule s odkazem na mezinárodní smlouvy podstatný prvek dohody o 
přidružení s Ukrajinou je tvořen také se silným důrazem na bezpečnost: „podpora dodržování zásad 
svrchovanosti, územní celistvosti, nedotknutelnosti hranic a nezávislosti, jakož i boj proti šíření zbraní 
hromadného ničení, souvisejících materiálů a jejich nosičů“ 
132 Jedná se o zásady tržního hospodářství, právního státu, řádné správy věcí veřejných, potírání korupce, 
boje proti různým formám přeshraniční organizované trestní činnosti a terorismu, podpory udržitelného 
rozvoje a účinného multilateralismu 
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podstatného prvku dohody o přidružení. Ve spojení s čl. 478 dohody o přidružení 

s Ukrajinou dodržování základních zásad, tvořících podstatný prvek dle čl. 2 dohody o 

přidružení s Ukrajinou, podmiňuje aplikaci celé dohody o přidružení133. Zároveň 

základní zásady obsažené v čl. 3 „posilují“ a „jsou hlavními faktory upevňování“ vztahů 

EU a Ukrajiny, což se dá považovat za vyjádření jisté podmínky pro jejich další úspěšný 

rozvoj. 

3.2.2 Politický dialog a reformy, politické přidružení, spolupráce a 
sbližování v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky 
 

Samotný název Hlavy II dohody o přidružení s Ukrajinou naznačuje široký 

okruh témat a značné zapojení Ukrajiny, na rozdíl od jiných přidružených států134, do 

politických cílů EU, zejména v rámci SZBP135. Čl. 4 dohody o přidružení stanoví cíle 

politického dialogu a čl. 5 odkazuje na fóra pro jeho uplatnění136. Čl. 6 dohody o 

přidružení s Ukrajinou zavádí závazek zajistit to, aby strany zakládaly svoji vnější 

politiku na společných zásadách137. Důležitým závazkem, který byl obsažen již 

v Asociační agendě, je ratifikace Římského statutu o Mezinárodním trestním soudu z r. 

1998. Dalšími oblastmi spolupráce jsou regionální stabilita, řešení krize a vojenská a 

technologická spolupráce, nešíření zbraní hromadného ničení, odzbrojení a boj proti 

terorismu. 

Dá se konstatovat, že tak široký okruh otázek politického dialogu, včetně 

vojenské spolupráce a významných bezpečnostních aspektů, je výjimečný z hlediska 

dosavadních dohod o přidružení s EU a je novým rozšířeným standardem pro politický 

                                                
133 Přičemž odkaz na základní lidská práva jako základ pro spolupráci je dále zvlášť zdůrazněn zejména 
čl. 6 a čl. 14 dohody o přidružení s Ukrajinou 
134 Srov. Hlavu II DSP se Srbskem, Hlavu II DSP s Chorvatskem, Hlavu I ESDP s Alžírskem 
(publikováno v ÚV č. L 265 ze dne 10.10.2005) – Politický dialog, ani dohody o přidružení s Gruzii a 
Moldavskem nezahrnují do ustanovení o politickém dialogu politické přidružení 
135 Čl. 7 dohody o přidružení s Ukrajinou obsahuje zejména závazek zintensivnit dialog a spolupráci 
v oblasti SZBP, včetně společné bezpečnostní a ochranné politiky, počítá se také s úsilím o sblížení 
politik a podporu společného strategického plánování s použitím dvoustranných, mezinárodních a 
regionálních fór; na základě zásad nezávislosti, svrchovanosti, územní celistvosti a nedotknutelnosti 
hranic dle Charty OSN a Helsinského závěrečného aktu z r. 1975 
136 Viz čl. 3.2.5 Institucionální rámec a společné orgány této diplomové práce 
137 k nímž, dle čl. 6 dohody o přidružení s Ukrajinou, patří stabilita a účinnost demokratických institucí a 
právní stát, dodržování lidských práv a základních svobod. Je třeba zdůraznit, že tyto zásady se překrývají 
se zásadami stanovenými v Hlavě I dohody o přidružení a také výslovný odkaz na čl. 14 dohody, který 
patří do hlavy III Spravedlnost, svoboda a bezpečnost 
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dialog a sbližování v oblasti SZBP, včetně společné bezpečnostní a obranné politiky, 

v rámci vnějších vztahů EU. 

3.2.3 Spravedlnost, svoboda a bezpečnost 
 

Jak již bylo řečeno výše v této diplomové práci, Hlava III dohody o Přidružení 

s Ukrajinou (Spravedlnost, svoboda a bezpečnost) nebyl zahrnut do tzv. „politické 

části“ dohody, ač z její podstaty neplynou žádné ekonomické závazky a důvod 

opatrnosti při jejím podepsání ležel v jiné rovině. 

Je zajímavé také zdůraznit, že na rozdíl od Hlavy IV (DCFTA), Hlavy V 

(Hospodářská s sektorová spolupráce), a Hlavy VI (Finanční spolupráce a ustanovení 

tykající se boje proti podvodům) dohody o přidružení s Ukrajinou tato Hlava neobsahuje 

jasně daný program harmonizace legislativy, který by podmiňoval hlubší spolupráci 

provedením konkrétních harmonizačních kroků. Tato Hlava III se omezuje obecnými 

odkazy na lidská práva a základní svobody138, nejvyšší evropské a mezinárodní 

standardy139 nebo mezinárodní právo, mezinárodní lidská práva, práva uprchlíků a 

humanitární právo140, což v porovnání s jasně danými standardy harmonizace 

uvedených výše v tomto odstavci hlav působí poněkud obecně a méně závazně. 

Přes širokou škálu oblastí spolupráce, vyjmenovaných v Hlavě III dohody o 

přidružení s Ukrajinou141, nejvíc sledovaným ustanovením této hlavy je zřejmě čl. 17 o 

zacházení s pracovníky. Jak již bylo uvedeno výše v čl. 3.1.4 této diplomové práce, čl. 

17 dohody o přidružení s Ukrajinou byl jednak ze strany EU podepsán na základě 

zvláštního rozhodnutí Rady, což implikuje zvláštní právní základ, a jednak je 

výjimečným i v porovnání s dohodami o přidružení s Gruzií a Moldavskem, jelikož tyto 

dvě další dohody „stejné vlny“ dohod o přidružení EU nové úrovně takové ustanovení 

neobsahují. 

                                                
138 čl. 14 dohody o přidružení s Ukrajinou, který je základem pro celou spolupráci v oblasti spravedlnosti, 
svobody a práva 
139 čl. 15 dohody o přidružení s Ukrajinou o ochraně osobních údajů 
140 čl. 23 dohody o přidružení s Ukrajinou o spolupráci v boji s terorismem 
141 jedná se o právní stát a úctu k lidským právům, ochranu osobních údajů, migraci a správu hranic, 
zacházení s pracovníky a pohyb pracovníků, praní peněz a financování terorismu, boj proti nedovoleným 
drogám, boj proti trestné činnosti a korupce, boj proti terorismu a právní spolupráci 
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S ohledem na čl. 17 zajímavý dopad může mít i jeho přečtení v kontextu čl. 3 

rozhodnutí Rady 2014/669/EU142, který říká, že „Dohoda nesmí být vykládána tak, že 

uděluje práva nebo ukládá povinnosti, které by mohly být přímo uplatňovány u soudů 

Unie nebo členských států.“, tedy v zásadě zakazuje přímou aplikovatelnost jakýchkoli 

ustanovení dohody o přidružení s Ukrajinou i navzdory ustálené judikatuře SDEU, která 

uznala přímou aplikovatelnost ustanovení vnějších smluv EU, pokud vzhledem k účelu 

a podstatě vnější smlouvy a ke znění konkrétního ustanovení z něj plyne jasnost, 

bezpodmínečnost a schopnost vyvolat účinky bez prováděcího právního předpisu143. 

Van der Loo, van Elsuwege a Petrov144 vznášejí otázku, zda takové prohlášení, 

obsažené v rozhodnutí Rady, které není součástí dohody o přidružení, může, i přes 

ustálenou judikaturu a případné splnění jednotlivými ustanoveními dohody o přidružení 

požadavků na přímou vykonatelnost, takovou přímou aplikovatelnost vyloučit. 

V souvislosti s čl. 17 dohody o přidružení s Ukrajinou je pak zajímavé srovnání 

s rozsudkem ve věci ECLI:EU:C:2005:213 Simutenkov, které uznalo přímou 

aplikovatelnost čl. 23 odst. 1 DPS s Ruskou federací, přičemž toto ustanovení DPS 

s Ruskou federací je identické s čl. 17 dohody o přidružení s Ukrajinou. V případě 

odmítnutí přímé aplikovatelnosti zejména čl. 17 dohody o přidružení s Ukrajinou by tak 

nastala paradoxní situace, kdy mnohem méně ambiciózní a jinak omezenější DPS 

s Ruskou federaci z r. 1994 poskytovala více práv příslušníkům třetí země, než dohoda 

o přidružení s Ukrajinou. 

3.2.4 Hospodářská a odvětvová spolupráce 
 

Hlava V dohody o přidružení s Ukrajinou obsahuje 28 kapitol, tykajících se 

jednotlivých oblastí spolupráce, počínaje důležitou energetickou spoluprací, včetně 

jaderných otázek, přes oblasti životního prostředí, práva obchodních společností, 

finančních služeb, ochrany spotřebitele až po účast v evropských agenturách a 

programech. 

                                                
142 Přičemž takové ustanovení obsahují i rozhodnutí Rady 295/2014/EU a 2014/668/EU, tykající se 
zbylých částí dohody 
143 Srov. např. ECLI:EU:C:2001:488 Gloszczuk a ECLI:EU:C:2003:260 Wählergruppe Gemeinsam 
144 VAN DER LOO, Guillaume; VAN ELSUWEGE, Peter; PETROV, Roman. The EU-Ukraine 
Association Agreement: Assessment of an Innovative Legal Instrument. EUI Working Paper LAW. 2014, 
č. 09.The question of direct effect in the EU legal order, s. 27. Dostupné také z WWW: 
<http://ssrn.com/abstract=2464681> ISSN 1725-6739 
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I u této hlavy se dá konstatovat, že obsahuje, co se týče oblastí spolupráce, 

značně rozsáhlý a všeobecný výčet oblastí spolupráce145, ale také, na rozdíl od v této 

diplomové práci výše popsaných hlav dohody o přidružení s Ukrajinou, i konkrétní 

závazky s ohledem na rozsah a termíny harmonizace acquis Ukrajinou146, ač 

v ustanoveních této části například chybí typické pro ustanovení DCFTA prohloubení 

spolupráce podmíněné úspěšným splněním plánu harmonizace. Většina kapitol o 

jednotlivých oblastech spolupráce stanoví cíle v jednotlivém odvětví spolupráce, 

prostředky určené k jejich dosažení, závazky výměny informací a zkušeností, popř. také 

odkazují na jiné mezinárodní dohody. Skoro ve všech odvětvích spolupráce je 

zdůrazněna potřeba udržovat pravidelný dialog, což dle mého názoru vyjadřuje 

požadavek na aktuálnost a plynulost v jednotlivých oblastech spolupráce. 

3.2.5 Finanční spolupráce 
 

Hlava VI dohody o přidružení s Ukrajinou nastavuje rámec pro financování 

implementace dohody o přidružení na základě relevantních finančních mechanismů 

EU147. Prioritní oblasti financování mají přitom být stanoveny po dohodě stran 

v příslušných indikativních programech, kdy se bude počítat nejen s potřebami 

Ukrajiny, ale i s pokrokem reforem148, což je dalším příkladem podmíněnosti dohody o 

přidružení. 

Ustanovení této hlavy obsahují nejen podobný požadavek harmonizace 

ukrajinské legislativy s acquis149 jako v části o hospodářské a odvětvové spolupráci, ale 

také zvláštní kontrolní mechanismus, kdy Rada přidružení má být informována o 

provádění finanční pomoci a jejím vlivu na plnění cílů dohody o přidružení150. V čl. 459 

odst. 1 je zdůrazněna potřeba ochrany finančních zájmů EU a Ukrajiny, přičemž je 

zdůrazněna platnost zejména ustanovení o finanční kontrole, obsažených v Příloze 
                                                
145 Dohoda o přidružení s Gruzií, například, obsahuje v Hlavě V Hospodářská spolupráce 23 kapitoly, 
odpovídající oblastem spolupráce, DSP se Srbskem ve své hlavě VIII – 25 oblastí spolupráce 
146 rozsah a termíny harmonizace příslušné legislativy jsou pro většinu odvětví zmíněných v Hlavě V 
stanovené v jednotlivých přílohách dohody o přidružení, přičemž Hlavy V se týkají přílohy XXVI – XLII 
a Protokol č. III; kapitola 12 Hlavy V (Finanční služby) a kapitola 14 Hlavy V (Informační společnost) 
pak odkazují v tomto ohledu na kapitolu 6 (Usazování, obchod se službami a elektronický obchod) Hlavy 
IV o DCFTA 
147 V dnešní době se jedná o Evropský instrument sousedství zřízený nařízením (EU) č. 232/2014 ze dne 
11. března 2014, srov. také čl. 2.5 Financování této diplomové práce 
148 Čl. 455 dohody o přidružení s Ukrajinou 
149 v rozsahu stanoveném příslušnými přílohami uvedenými v čl. 459 dohody o přidružení 
150 čl. 458 dohody o přidružení s Ukrajinou 
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XLIII dohody o přidružení, i vůči jakýmkoli budoucím nástrojům financování, k nimž 

se Ukrajina připojí. 

Jak již bylo uvedeno výše v této diplomové práci, v tak všeobjímajícím vztahu 

jako je vztah Ukrajiny s EU a s přihlédnutím k obrovskému množství závazků 

harmonizace a provádění reforem, je finanční spolupráce pro Ukrajinu nesmírně 

důležitá, podmíněnost jejího uplatnění plněním cílů tohoto vztahu a přísná kontrola je 

tak, dle mého názoru, přínosem a zárukou řádného provádění nutných reforem. 

3.2.6 Institucionální rámec a společné orgány 
 

Nesmírně důležitým předpokladem, jak pro samotnou implementaci dohody o 

přidružení s Ukrajinou, tak i pro plynulý rozvoj vztahů EU-Ukrajina je nastavení 

silného institucionálního rámce o několika úrovních. Dohoda o přidružení s Ukrajinou 

počítá dokonce s pěti základními úrovněmi spolupráce: 1) na nejvyšší politické úrovni, 

2) na ministerské úrovni, 3) na úrovni vyšších státních úředníků, 4) na parlamentní 

úrovni, 5) na úrovni občanské společnosti. 

Jednání na nejvyšší politické úrovni by tedy, dle čl. 460 dohody o přidružení 

s Ukrajinou měla probíhat na základě Summitů, na úrovni ministerské pak v Radě 

přidružení, která se zřizuje čl. 461 dohody o přidružení. Výbor pro přidružení se 

zřizuje na základě čl. 464 dohody o přidružení, skládá se z vyšších státních úředníků a 

má být nápomocen Radě přidružení, přičemž v rámci Výboru pro přidružení se zřizují 

podvýbory dle čl. 466 a případné další speciální výbory nebo orgány dle jeho 

rozhodnutí. Parlamentní spolupráce má probíhat v Parlamentním výboru pro 

přidružení, zřízeného dle čl. 467 dohody o přidružení. Inovativním nástrojem ve 

vnějších vztazích EU se má v rámci dohody o přidružení s Ukrajinou stát Platforma 

občanské společnosti, která se zřizuje na základě čl. 469 odst. 2 dohody o přidružení a 

je tvořena zástupci Evropské ekonomického a sociálního výboru na straně EU a 

zástupci občanské společnosti na straně Ukrajiny. 

S dostatečnou jistotou lze předpokládat, že nejzásadnější roli v tomto 

institucionálním systému, zřízeném dohodou o přidružení s Ukrajinou, bude hrát Rada 

přidružení, která je nadána mimořádnými pravomocemi, především co se týče 
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pravomoci přijímat závazná rozhodnutí v rozsahu působnosti dohody o přidružení151. 

Vzhledem k dlouhodobému zájmu Ukrajiny o větší vliv na rozhodování o vzájemných 

vztazích152 se Rada přidružení jeví jako rozumná platforma pro uplatnění její ambicí, 

zvlášť když vezmeme v potaz to, že Radě přidružení budou předsedat střídavě zástupce 

Ukrajiny a zástupce EU, a rozhodnutí mají být přijímána na základě vzájemné dohody 

při dodržení procedury153. Škála závazných rozhodnutí Rady přidružení je také poměrně 

široká. Předpokládaná  závazná rozhodnutí Rady se dají klasifikovat jako: 

implementační; organizační a procedurální; delegační; rozhodnutí rozšiřující 

institucionální strukturu přidružení; rozhodování sporů a rozhodnutí o dodatcích 

k dohodě o přidružení154. V kontextu takových rozsáhlých rozhodovacích pravomocí je 

zajímavým tématem také možná způsobilost některých rozhodnutí Rady přidružení mít 

přímý účinek v právu EU, jak tomu bylo v některých případech v souvislosti s 

dohodami o přidružení s Řeckem a Tureckem155. 

Zároveň Rada přidružení vykonává funkce dohledu a monitorování uplatňování 

a implementace dohody o přidružení a hodnotí její fungování na základě cílů156 a 

posuzování všech důležitých otázek, které vyvstanou jak v rámci dohody, tak i v jiných 

oblastech společného zájmu157. 

Rada přidružení je také fórem pro vzájemnou výměnu informací o evropské a 

ukrajinské legislativě (a to jak platné, tak připravované) v souladu s cílem sbližování 

ukrajinského právního řádu s evropským acquis158. Vzhledem ke značnému rozsahu 

                                                
151 Čl. 463 odst. 1 dohody o přidružení s Ukrajinou 
152 Srov. TYUSHKA, Andriy. Empowered to deliver: The Institutional Model and Implementation 
Arrangements under the EU-Ukraine Association Agreement. Romanian Journal of European Affairs. 
2015, Vol. 15, č.1. Bucharest : European Institute of Romania. Empowered institutional Framework of 
the EU-Ukraine Enhanced Association, s. 15. Dostupné také z WWW: 
<http://ssrn.com/abstract=2576130> ISSN 1582-8271 
153 Čl. 462 odst. 3 dohody o přidružení s Ukrajinou 
154 Tato klasifikace je převzata z TYUSHKA, Andriy. Empowered to deliver: The Institutional Model and 
Implementation Arrangements under the EU-Ukraine Association Agreement. Romanian Journal of 
European Affairs. 2015, Vol. 15, č.1. Bucharest : European Institute of Romania. Empowered 
institutional Framework of the EU-Ukraine Enhanced Association, s. 16. Dostupné také z WWW: 
<http://ssrn.com/abstract=2576130> ISSN 1582-8271. 
155 K tomu více, včetně příslušných rozhodnutí SDEU, TYUSHKA, Andriy. Empowered to deliver: The 
Institutional Model and Implementation Arrangements under the EU-Ukraine Association Agreement. 
Romanian Journal of European Affairs. 2015, Vol. 15, č.1. Bucharest : European Institute of Romania. 
Empowered institutional Framework of the EU-Ukraine Enhanced Association, s. 16, pozn. pod čárou 40 
a 41. Dostupné také z WWW: <http://ssrn.com/abstract=2576130> ISSN 1582-8271 
156 Čl. 461 odst. 1 dohody o přidružení s Ukrajinou 
157 Čl. 461 odst. 3 dohody o přidružení s Ukrajinou 
158 Čl. 463 odst. 2 dohody o přidružení s Ukrajinou 
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sbližované legislativy a jejím neustálým proměnám tato pravomoc Rady přidružení také 

není zanedbatelná a patrně bude hrát v praxi důležitou roli. 

Výbor pro přidružení, složený z vyšších státních úředníků, který také bude 

veden na základě pravidelného střídání zástupců EU a Ukrajiny, bude nápomocen Radě 

přidružení v rozsahu dle její rozhodnutí, včetně delegování pravomocí (i rozhodovacích) 

Rady přidružení159. Výbor pro přidružení tedy má také rozhodovací pravomoci, a to jak 

v případech stanovených samotnou dohodou o přidružení160, tak v případě pravomocí 

svěřených Radou přidružení. Nejdůležitější pravomocí Výboru pro přidružení, 

stanovenou bezprostředně dohodou o přidružení, je nepochybně řešení veškerých 

otázek, tykající se Hlavy IV DCFTA161, kdy se Výbor přidružení schází ve zvláštním 

složení, přičemž právě v tomto případě má rozhodovací pravomoci stanovené přímo 

dohodou o přidružení162. Výboru pro přidružení mají být nápomocny podvýbory, které 

jsou zakládány na základě rozhodnutí Rady přidružení nebo samotného Výboru pro 

přidružení, přičemž podvýborům může být také delegována rozhodovací pravomoc 

v rozsahu jejich působnosti, včetně působnosti ve věcích dle Hlavy IV DCFTA163. 

Summity, tedy setkání na úrovni Prezidenta Ukrajiny, Prezidenta Komise a 

Prezidenta Evropské Rady, mají určovat hlavní směry provádění a poskytovat 

dvoustranné či mezinárodní otázky společného zájmu164. 

Stanovení přesných intervalů (nejméně/zpravidla jednou ročně) pro setkání na 

výše uvedených úrovních spolupráce165, ač vychází ze zavedené praxe stran166, lze 

uvítat zejména vzhledem k tomu, že takovým způsobem se zaručeně zajišťuje plynulost 

a kontinuita spolupráce. 

Parlamentní výbor pro spolupráci je složen ze zástupců Evropského 

Parlamentu a Nejvyšší Rady Ukrajiny a může požadovat po Radě přidružení informaci 

o implementaci dohody o přidružení, musí být informován o rozhodnutích a 

                                                
159 Čl. 465 odst. 2 dohody o přidružení s Ukrajinou 
160 Čl. 465 odst. 3 dohody o přidružení s Ukrajinou 
161 Čl. 465 odst. 4 dohody o přidružení s Ukrajinou 
162 Jde o celou škálu rozhodovacích pravomocí ve věcích DCFTA, jedná se o čl. 29 odst. 4, čl. 44 odst. 
15, čl. 96, čl. 106 odst. 3, čl. 145 odst. 3, čl. 147 odst. 3, čl. 149 odst. 3, čl. 153, čl. 154, čl. 222 odst. 3, čl. 
326, čl. 327 odst. 3, čl. 331 odst. 6 
163 Čl. 466 dohody o přidružení s Ukrajinou 
164 Čl. 460 dohody o přidružení s Ukrajinou 
165 Čl. 460 odst. 1, čl. 461 odst. 2, čl. 465 odst. 1 dohody o přidružení s Ukrajinou 
166 DPS s Ukrajinou neobsahovala stanovené intervaly setkání pro jí zřízené orgány 
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doporučeních Rady přidružení, podávat doporučení Radě přidružení, a také zřídit 

podvýbory167. 

Platforma občanské společnosti je fórem pro výměnu názorů168 a je rovněž 

institucionálním uplatněním jedné z priorit evropské vnější činnosti, obsažené mimo 

jiné i v EPS a Východním partnerství, a to tzv. posílení mezilidských kontaktů169, a 

také, ač bez uvedení výslovného odkazu, má patrně sloužit jako místo k dialogu 

v odvětví spolupráce občanské společnosti dle Kapitoly 25 Hlavy V Hospodářská a 

odvětvová spolupráce. Platforma občanské společnosti má být informována o 

rozhodnutích a doporučeních Rady přidružení, může dávat Radě přidružení svoje 

doporučení, a také se může dělit o své názory se zástupci Výboru pro přidružení a 

Parlamentního výboru pro přidružení. 

Parlamentní rada pro přidružení a Platforma občanské společnosti se schází 

v termínech, které si sami stanoví, všechny orgány dle Hlavy VII dohody o přidružení si 

také sami stanoví svoje procedurální pravidla. 

Lze tak uzavřít, že tak široký a pestrý institucionální rámec, zahrnující zapojení 

zástupců různých úrovní výkonné moci a zástupců zákonodárné moci, ale také občanské 

společnosti, navíc nadaný značnými rozhodovacími pravomocemi, je nepochybně 

rozšířeným a do budoucna i značně perspektivním konceptem institucionálního rozměru 

širokých dohod o přidružení. Rozhodovací pravomoci, které jsou nejen široké, ale i 

rozdělené do různých úrovní rozhodování (přičemž i zástupci parlamentů a občanské 

společnosti jsou do procesu zapojeni alespoň skrze možnost podávání doporučení), jsou 

navíc doplněny značným propojením jednotlivých institucí a vzájemným informováním. 

V případě přidružené země tak lze říci, že nejde o slepé přebírání evropské acquis, ale i 

o významný podíl na dotváření pravidel alespoň v (dosti značném) rozsahu působnosti 

dohody o přidružení. 

3.3 Obchod a obchodní záležitosti – the Deep and Comprehensive Free 
Trade Area 
 

Při prvním pohledu na dohodu o přidružení s Ukrajinou nezaujatého 

pozorovatele jistě napadne, že celkový koncept dohody o přidružení je postaven okolo 
                                                
167 Čl. 468 dohody o přidružení s Ukrajinou 
168 Čl. 469 odst. 2 dohody o přidružení s Ukrajinou 
169 Viz také Preambule dohody o přidružení s Ukrajinou 
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značné ambice kooperace právě v obchodních záležitostech. Tomu nasvědčuje i 

systematické zařazení Hlavy IV Obchod a obchodní záležitosti přesně do středu dohody 

o přidružení s Ukrajinou, jakož i její nepřehlédnutelný rozsah. Hlava IV dohody o 

přidružení s Ukrajinou obsahuje 15 kapitol a 311 článků. 

Vzhledem k výše uvedenému, ale také k tomu, že ustanovení Hlavy IV dohody o 

přidružení s Ukrajinou obsahují vlastní institucionální rámec170, vlastní mechanismy 

řešení sporů171 (včetně mediace172), značný rozsah harmonizačních závazků a také 

v neposlední řádě i vlastní, určený především obchodním pojetím, přístup 

k podmíněnosti spolupráce úspěšným harmonizačním postupem, lze vznést logickou 

otázku: nebylo by lepší zavádět DCFTA na základě zvláštní dohody, bez její začlenění 

do celkové struktury dohody o přidružení173? 

V tomto ohledu je vhodné poukázat na vývoj ES, následně EU, jako původně 

projektu ryze obchodních zájmů na základě ESUO, ESAE a EHS. Značně úspěšným 

projektem a základem pro dnešní EU174 tak byla především obchodní spolupráce. 

Politického rozměru projekt EU začal nabírat až teprve s rozsáhlejším rozšiřováním 70. 

a 80. let, což vyústilo v Maastrichtskou a Amsterodamskou smlouvu a do dnešní 

podoby se zformovalo až na základě Lisabonské smlouvy175. Dle mého názoru projekt 

EU (dříve ES) v určitém okamžiku narazil na nevyhnutelnost jisté „politizace“ své 

činnosti, a to jak s ohledem na vnitřní záležitosti, tak i ve vnější činnosti, což bylo dáno 

narůstajícím zájmem o spolupráci s EU právě skrz její obchodní a ekonomické úspěchy. 

Ve smyslu obchodní spolupráce, tedy i směrem k nečlenským zemím, má tak 

EU dlouhodobou historii a jistě i největší zkušenosti a nejpropracovanější regulativní a 

normativní systémy. Ve směru geopolitickém a mezinárodněprávním v podstatě začíná 

hledat cesty svého plnohodnotného uplatnění176 teprve od Lisabonské smlouvy, což je 

                                                
170 který se však zakládá na Výboru přidružení vytvořeného dle Hlavy VII dohody o přidružení 
171 Kapitola 14 (Řešení sporů) Hlavy IV DCFTA 
172 Kapitola 15 (Mechanismus mediace) Hlavy IV DCFTA 
173 Zajímavý je v tomto ohledu praxe uplatněná například v případě DSP se Srbskem, kdy ustanovení 
části o obchodu a obchodních záležitostech byla vyčleněna do Mezitímní dohody o obchodu a 
obchodních záležitostech mezi ES na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé (publikováno 
v ÚV č. 28 dne 30.1.2010) a byla tak úspěšně uplatňována až do vstupu v platnost DSP se Srbskem v roce 
2013 
174 V r. 2009 EU HDP 11,8 biliónu euro a je největší ekonomikou světa 
175 pokus o stručný popis dnešního stavu tohoto rozvoje EU především v oblasti dnes už dosti rozvinutých 
vnějších činností obsahuje první část této diplomové práce. 
176 K zatím dosaženému stavu v tomto ohledu srov. PETROV, Roman; LEINO, Päivi. Between 'Common 
Values' and Competing Universals – The Promotion of the EU's Common Values Through the European 
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naznačeno v první části této diplomové práce. I proto, opomineme-li ústavní 

konsekvence a přetrvávající boj suverenit členských států, je příznačná taková 

nerovnováha mezi „politickými“ a „ekonomickými“ součástmi vnější činnosti EU, která 

je také vidět na příkladu dohody o přidružení s Ukrajinou (a souvisejících projektů EPS 

a Východního partnerství). 

Vůdčím principem DCFTA je podmíněnost, kdy v jednotlivých oblastech 

obchodní spolupráce je přístup k trhu postupně otevírán na základě sbližování 

jednotlivých oblastí ukrajinského právního řádu ve stanovených lhůtách a ve 

stanoveném rozsahu177. Proces harmonizace přitom je přísně monitorován178, včetně 

misí na místě179, přičemž postupné otevírání trhu nenastává automaticky, ale jen na 

základě rozhodnutí Rady přidružení, popř. Výboru pro přidružení v působnosti 

Obchodního výboru180.  

Vzhledem k rozsahu a významu DCFTA, nejkomplexnější a nejpropracovanější 

mechanismy harmonizace jsou stanoveny právě v této části, přičemž nastavení 

harmonizačních požadavků, stejně jako úroveň a složitost podmíněnosti otevření dalších 

oblastí trhu se liší v závislosti na jednotlivých odvětvích spolupráce181. 

Mezi jednotlivými kapitolami Hlavy IV DCFTA nalezneme jak obvyklé pro jiné 

dohody o volném obchodu odvětví spolupráce182, tak i zcela průkopné oblasti co se týče 

ekonomické integrace třetích zemí a EU. 

Mezi 15 oblastmi spolupráce lze tak vytyčit především ustanovení Kapitoly 6 

DCFTA (Usazování, obchod službami a elektronický obchod). Počítá se zavedením 

„zacházení vnitřního trhu“, což znamená zejména  to, že ukrajinské právnické osoby ve 

výsledku budou požívat stejné svobody inkorporace a poskytování služeb183 v EU jako 

                                                                                                                                          
Neighbourhood Policy. European Law Journal. 2009, č. 15(5), s. 654-671. 5) Conculusion, s. 683. 
Dostupné z WWW: <http://ssrn.com/abstract=2179153> ISSN 1351-5993 
177 Přílohy I – XXV dohody o přidružení s Ukrajinou 
178 čl. 475 odst. 2 dohody o přidružení 
179 čl. 475 odst. 3 dohody o přidružení 
180 čl. 465 odst. 4 dohody o přidružení 
181 Podrobný popis a srovnání jednotlivých harmonizačních klauzulí je podán v VAN DER LOO, 
Guillaume; VAN ELSUWEGE, Peter; PETROV, Roman. The EU-Ukraine Association Agreement: 
Assessment of an Innovative Legal Instrument. EUI Working Paper LAW. 2014, č. 09. A patchwork of 
legislative approximation clauses, s. 14-18. Dostupné také z WWW: <http://ssrn.com/abstract=2464681> 
ISSN 1725-6739 
182 Čl. 25 dohody o přidružení s Ukrajinou stanoví cíl vytvoření zóny volného obchodu v přechodném 
období o maximální délce 10 let 
183 S výjimkou některých typu činností, uvedených taxativně 
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právnické osoby inkorporované v některém z členských států EU184. Taková 

bezprecedentní úroveň integrace však s sebou také přináší mimořádné závazky co se 

týče rozsahu harmonizace, kdy se Ukrajina zavazuje k harmonizaci i budoucího acquis 

pro dosažení takového cíle. Standard spolupráce v této oblasti tak, co se týče 

výsledného cíle i úrovně harmonizace, odpovídá spíše dohodě o Evropském 

hospodářském prostoru185, nikoli existujícím dohodám o přidružení s jednotlivými státy. 

Velmi důležitou je i spolupráce dle Kapitoly 8 Hlavy IV DCFTA (Veřejné 

zakázky), kdy, za podmínky uvedení své legislativy (i budoucí) do „slučitelnosti“ 

s acquis186, ukrajinské společnosti se budou moci ucházet o veřejné zakázky za stejných 

podmínek jako společnosti inkorporované v EU. 

Zcela unikátním v rámci dohod o přidružení (nebo dohod o volném obchodu) je 

Kapitola 11 (Obchod s energií), která je postavena také na tom, že Ukrajina je stranou 

Smlouvou o energetickém společenství187, přičemž v případě rozporů s dohodou o 

přidružení Smlouva o energetickém společenství má přednost188. Při zachování 

podmíněnosti postupné integrace tato část určuje pravidla stanovení cen, transportu a 

transitu energie, závazek stanovení nezávislého regulátora trhu s energií a pravidla 

nediskriminačního přístupu k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků. 

 Při popisu značně rozsáhlé a obsahující mnoho inovativních řešení Hlavy IV 

DCFTA nelze opomenout mechanismy řešení sporů189 dle této Hlavy190. V zásadě 

postavené na standardech WTO, obsahují však několik zajímavostí. Ve vztahu 

s Ukrajinou (a tedy i předpokladu stále mimořádné důležitosti energetických dodávek 

z Ruska) zajímavá jsou ustanovení umožňující zkrácenou proceduru řízení v případě, že 

se spor týká dodávek energie191. Další perlou mechanismu řešení sporu dle Hlavy IV 

DCFTA je čl. 322 dohody o přidružení, který stanoví možnost podání předběžné otázky 

SDEU, což je také zcela mimořádná situace pro rozhodčí orgány zřízené dle dohod o 

volném obchodu192. 

                                                
184 Srov. čl. 4 odst. 3 přílohy XVII dohody o přidružení 
185 publikována v ÚV, č. L1 ze dne 3.1.1994 
186 Čl. 153 odst. 1 dohody o přidružení 
187 publikováno v ÚV č. L 198 ze dne 20.7.2006 
188 Čl. 278 dohody o přidružení 
189 Kapitola 14 Hlavy IV DCFTA 
190 Je třeba zdůraznit zvláštní rámec oproti ustanovení o řešení sporů čl. 477 dohody o přidružení 
191 Srov. např. čl. 309 dohody o přidružení nebo čl. 310 odst. 3 dohody o přidružení 
192 Podrobnější rozbor z hlediska pravomoci SDEU poskytuje VAN DER LOO, Guillaume; VAN 
ELSUWEGE, Peter; PETROV, Roman. The EU-Ukraine Association Agreement: Assessment of an 
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Aniž by tato práce poskytovala prostor pro podrobnější rozbor DCFTA 

zřizované dle dohody o přidružení s Ukrajinou, na základě zejména uvedených příkladů 

lze uzavřít, že DCFTA nastavuje nové a vysoké standardy dohod o volném obchodu a 

vzhledem k propracované struktuře a mechanismům poskytuje pro přidruženou stranu 

doposud neznámou úroveň integrace do vnitřního trhu, která je však podmíněna značně 

rozsáhlými harmonizačními závazky, které také podléhají silnému monitorování a 

kontrole. 

  

                                                                                                                                          
Innovative Legal Instrument. EUI Working Paper LAW. 2014, č. 09. Dispute Settlement and the role of 
(the case law) of the Court of Justice, s. 21. Dostupné také z WWW: <http://ssrn.com/abstract=2464681> 
ISSN 1725-6739 
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4 Závěr 
 

V závěru své práce si dovolím shrnout několik poznámek, které pro mě plynou 

ze studia popsaných výše témat. 

Mám za to, že dohoda o přidružení s Ukrajinou, a to jak svým obsahem, tak i 

okolnostmi svého vzniku a následného uzavření, otevírá řadu důležitých oblastí 

k úvahám ve vztahu k samotné EU, a to zejména k jejímu postlisabonskému formátu, 

zejména pak co se týče jejího postavení ve světě a čím dál aktivnějšího zapojení na 

mezinárodněpolitické aréně. Jak je nastíněno v první části mé práce, při podrobnějším 

prostudování SEU a SFEU, zejména s přihlédnutím ke změnám ve vnější činnosti 

zavedeným Lisabonskou smlouvou, lze dospět k názoru, že EU ve svých základních 

dokumentech dává najevo ambici se stát mezinárodním hráčem na nejvyšší úrovni. 

Takový závěr plyne jak z výslovného prohlášení právní subjektivity EU, tak i ze 

zavedení nových orgánů pro vnější vztahy, ale také z ambiciózních 

mezinárodněpolitických projektů, které v posledních letech zavádí. 

Také nově zavedený článek 8 SEU lze těžko chápat pouze z právně-technického 

hlediska jako možný právní základ pro určité konkrétnější vnější dohody EU. Lze na něj 

nahlížet i jako na určité mezinárodněpolitické prohlášení a přihlášku do soutěže o vliv, 

zejména pak v oblastech v bezprostřední blízkosti současných hranic EU. Vezmeme-li v 

úvahu, že EU zavádí ve svých vnějších vztazích i silný koncept „evropských“ neboli 

„sdílených“ (což, jak se ukazuje, nemusí být totéž) hodnot, lze uzavřít, že do takové 

soutěže nejde s prázdným programem. 

Za nejjasnější vyjádření nových mezinárodněpolitických ambicí EU se dají 

považovat projekty EPS a Východního partnerství, které nabízí sousedům EU nejen 

podanou ruku ke spolupráci a k rozvíjení společných hodnot, ale i zcela jasnou a dosti 

hmatatelnou představu užší spolupráce, která může tyto sousedy vést k zintenzivnění 

zejména obchodních vztahů s největším trhem světa, ale také k modernizaci svých 

vlastních států a nezbytným pro mnoha z nich reformám. 

Toto je názorně vidět na příkladu Ukrajiny, která, i přes všechny překážky a 

dokonce i dramatické události, se zdá nakonec být v tomto ohledu nejodhodlanějším 

partnerem. Mimo jiné se na příkladu Ukrajiny ukázalo to, že evropské hodnoty, na 
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kterých je (do jisté míry pouze deklarativně) postavená sama EU, a které také nabízí 

světu, nejsou prázdným slovem, ač se tak může zdát i mnoha občanům EU. Ukazuje se 

také, že koncept vnější činnosti EU, který nabízí nejen hodnoty, ale i zcela reálné 

možnosti obchodní, hospodářské a politické spolupráce, je nejen lákavou představou 

pro partnery, ale i naprosto mimořádně vyvádí z míry ty, které koncept lidskoprávních, 

demokratických a tržních hodnot odmítají. 

Výsledkem nepříliš jednoduchých a jednoznačných vztahů EU s Ukrajinou, jež 

popisuji v druhé části své práce, je mimořádná co do svého obsahu a cílů dohoda o 

přidružení. Zavádí značně ambiciózní standard tzv. „integrace bez členství“, což je také 

výsledkem jistého nutného kompromisu mezi ambicemi stran. 

Dohoda o přidružení s Ukrajinou je inovativní ve mnoha ohledech, počínaje 

přidružením v oblasti SZBP, přes unikátní institucionální rámec se zapojením občanské 

společnosti až po hlubokou a všeobecnou zónu volného obchodu, zavádějící doposud 

neznámé ve vztazích s přidruženými státy oblasti a rozsah integrace ve sféře volného 

obchodu. 

Lze tak uzavřít, že, po dlouhých letech komplikovaného vyjednávání, se 

Ukrajině a EU povedlo představit světu nový standard přidružení, který ve mnoha 

ohledech nemá obdoby a určitě poslouží i do budoucna jako dobrý vzor pro další 

ambiciózní vztahy EU s okolím. 
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Shrnutí 
Dohoda o přidružení s Ukrajinou 
 

Tato diplomová práce je věnována dohodě o přidružení s Ukrajinou. Jako 

inovativní a rozšířený nástroj vnější činnosti EU tato dohoda o přidružení představuje 

aktuální téma, které upoutává pozornost nejen odborné veřejnosti. Diplomová práce je 

členěna do úvodu, tří částí a závěru. 

Úvod diplomové práce nastiňuje její záměr a obsah, vytyčuje několik bodů 

zkoumání, na které se diplomová práce soustřeďuje, naznačuje důvody její aktuálnosti a 

také vysvětluje členění diplomové práce. 

První část diplomové práce popisuje právní rámec relevantních změn v oblasti 

vnějších vztahů EU po Lisabonské smlouvě a zkoumá možné právní základy dohody o 

přidružení s Ukrajinou v rámci těchto změn. Zde jsou stručně popsány základní zásady 

vnějších vztahů EU, právní subjektivita EU, nové orgány EU pro vnější vztahy po 

Lisabonské smlouvě, pravomoci EU ve vnějších vztazích. Dále se tato diplomová práce 

věnuje problematice článku 8 Smlouvy o Evropské unii (SEU) jako nového možného 

právního základu ve vnějších vztazích EU, jeho vztahu k jiným právním základům a 

možným perspektivám jeho uplatnění. Dále se rozebírá článek 217 SEU jako „klasický“ 

široký základ pro přidružení. Konec první části diplomové práce je věnován právnímu 

základu dohody o přidružení s Ukrajinou. 

Druhá část diplomové práce se zabývá vývojem vztahů EU a Ukrajiny jako 

předpokladu uzavření dohody o přidružení, počínaje dohodou o partnerství a spolupráci 

z r. 1994 přes Evropskou politiku sousedství, Východní partnerství a Asociační agendu. 

Pozornost je také věnována lidskoprávnímu aspektu ve vnějších vztazích EU a 

financování relevantních vnějších vztahů EU. 

Třetí část diplomové práce je věnována samotné dohodě o přidružení 

s Ukrajinou. Její jednotlivé části, včetně rozšířené a ambiciózní části o obchodu a 

obchodních záležitosti, jsou zkoumány jak z hlediska systematiky samotné dohody o 

přidružení, tak i v kontextu jiných dohod o přidružení EU. Diplomová práce také 

popisuje okolnosti a zvláštnosti uzavření dohody o přidružení s Ukrajinou. 

V závěru diplomové práce se autor vrací k jednotlivým bodům zkoumání a 

posuzuje je z hlediska poznatků, ke kterým dospěl při zpracování práce. Pozornost je 
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také věnována novému mezinárodněpolitickému významu a ambicím EU ve světle 

Lisabonské smlouvy a dohody o přidružení s Ukrajinou.  

 

Klíčová slova: přidružení, vnější vztahy EU, Ukrajina 
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Résumé 
Association Agreement with Ukraine 

 

This thesis is devoted to the EU-Ukraine Association Agreement. Being an 

innovative and comprehensive instrument of the EU external action this Association 

Agreement represents a relevant topic, which draws not only professional audience’s 

attention. The thesis comprises of an introduction, three chapters and conclusion. 

The introduction of the thesis outlines its purpose and content, defines the main 

points of research the thesis is focused on, indicates the reasons of its relevance and 

explains the structure of the thesis. 

The first chapter of the thesis describes legal framework of the relevant changes 

in the area of the EU external action after the Treaty of Lisbon and examines possible 

legal basis of the Association Agreement with Ukraine in the scope of these changes. In 

this part there is a short description of the basic principles of the EU external action, the 

EU legal personality, new EU bodies for external action after the Treaty of Lisbon, EU 

power in external action. Later this thesis is devoted to Article 8 of the Treaty on 

European Union (TEU) as a new possible legal basis in the EU external action, its 

relation to other legal bases and possible prospects of its application. After that Article 

217 of the TEU is analyzed as a “classic” broad basis for association. The end of the 

first chapter of the thesis is focused on the legal basis of the Association Agreement 

with Ukraine. 

The second chapter of the thesis is devoted to the development of relations 

between the EU and Ukraine as a precondition for conclusion of the Association 

agreement, it starts with the Partnership and Cooperation Agreement in 1994, goes 

through the European Neighborhood Policy, the Eastern Partnership and Association 

agenda. Attention is also paid to the human rights aspect in the EU external action and 

funding of the relevant external action programs of the EU. 

The third chapter of the thesis is devoted to the Association Agreement with 

Ukraine itself. Its particular parts, including the comprehensive and ambitious part on 

trade and trade-related matters, are analyzed both from the point of view of structure of 

the Association Agreement itself and in context of other EU association agreements. 
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The conditions and peculiarities of the signing of the Association Agreement with 

Ukraine are also covered in the paper. 

In the conclusion of the thesis the author returns to the particular points of the 

research and assesses them in terms of research findings he reached while conducting 

this research. Attention is also paid to the new international and political stance and 

ambitions of the EU in view of the Treaty of Lisbon and the Association Agreement 

with Ukraine. 
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