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Abstrakt 

Euroskepticismus se v posledních letech stal stále častěji skloňovaným pojmem. 

Na jeho rostoucí popularitě se v současnosti podepsala panující krize eurozóny a následná 

neschopnost členských států přijít s jejím definitivním řešením. Euroskepticismus tak 

rezonoval nejen ve státech, jako byla Velká Británie či Francie, ale jeho stopy bylo možno 

nalézt i ve Spolkové republice. Práce se pokouší na základě analýzy programových 

dokumentů a dalších prohlášení zachytit nárůst euroskepse mezi německými politickými 

stranami při současném zohlednění veřejného mínění. Faktem zůstává, že Německo se stalo 

jedním z hlavních aktérů při hledání cest z krize. Tato úloha spojená s určitou finanční zátěží 

vedla na politické scéně k řadě diskuzí a k růstu skepse mezi etablovanými politickými 

stranami. Jedním z hojně diskutovaných témat byl např. plánovaný Evropský stabilizační 

mechanismus. Krize však vyvolávala nejistotu a skepsi i mezi německou veřejností. Stále se 

objevující problémy a neustálé hledání vhodného řešení situace tuto skepsi dále přiživovaly. 

V přímé reakci na krizi vzniklo na německé politické scéně hnutí Alternativa pro Německo, 

které se svojí skepsí namířenou vůči eurozóně jasně vymezilo proti etablovaným politickým 

stranám. Toto nové politické hnutí dosáhlo v roce 2014 v evropských a zemských volbách 

nepopiratelného úspěchu, což byl důsledek několika faktorů, které budou v práci 

identifikovány. I přesto však Německo zůstalo proevropsky naladěno. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

The Euroscepticism is a very popular issue now. Its popularity has risen because of 

inability of European states to solve the crisis since the start of the Eurozone crisis. This thesis 

is based on analysis of party program documents and other statements. I attempts to capture 

the increase in Euroscepticism among German political parties. The public opinion is taking 

into account as well. Germany has become one of the main actors in the search for ways out 

of the crisis.  This role associated with some financial burden has led to series of discussion 

and to the growth of skepticism among the political parties. The European Stability 

Mechanism was the one of the most discussed topics.  

The crisis provoked uncertainty and skepticism among the German public as well. 

This scepticism was largely influenced by the actual situation in the Eurozone.  

In direct response to the crisis a new political movement was created. It was called the 

Alternative for Germany. The Alternative for Germany rejected remaining in the Eurozone. It 

reached some success in provincial elections in 2014. There were more reasons for its success 

which not just correspondent with its eurosceptic agenda. The thesis identifies these reasons 

as well. Despite this situation, Germany remains a pro-European state.       
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Úvod 

Jedním z klíčových aspektů poválečné politiky Spolkové republiky Německo byla 

snaha o integraci do vznikajících západoevropských struktur. Spolková republika se stala 

civilní mocnost
1
 prosazující multilateralismus a evropskou orientaci. Jak uvádí ve svém 

článku „Party-Based Euro-skepticism in Germany“ německý politolog Florian Hartleb, 

evropská integrace představovala pro Německo, jež v důsledku minulosti spojené s obdobím 

národního socialismu utrpělo značnou ztrátu vlastní národní identity, možnost kompenzovat 

tento nedostatek přijetím identity evropské stejně jako určitou morální povinnost.
2
 Podpora 

pro evropskou integraci se stala společným rysem všech parlamentních stran Spolkové 

republiky Německo. Tento stav, který panoval na německé politické scéně, označuje expert na 

evropskou integraci Josef Janning jako tzv. „permisivní konsensus“. Západoněmečtí politici 

na jeho základě podporovali prohlubování i rozšiřování evropské integrace, přechod 

k většinovému způsobu rozhodování či pokračující rozvoj Evropského parlamentu.
3
 

 

Podpora evropské integraci pokračovala i v 90. letech. Pod myšlenkou, že dobrý 

Němec je zároveň dobrý Evropan, Německo fungovalo jako věrný, příkladný stát Evropského 

společenství a později Evropské unie. V literatuře se v této souvislosti nezřídka užívá 

německý výraz „Musterknabe“.
4
 

 

Postupné prohlubování a plánované rozšiřování Evropského společenství, které se 

v roce 1993 transformovalo na Evropskou unii, přineslo na německou politickou scénu nové 

debaty o budoucím směřování EU. Přijatá Maastrichtská smlouva ustanovovala mimo jiné ve 

                                                 
1
Pojem civilní mocnost vznikl na základě zkoumání sociologa Norberta Eliase. Elias pozoroval klesající míru 

užití násilí k řešení sporů, jež se objevovala v procesu vzniku moderní společnosti. Role Německa jako civilní 

mocnosti se po válce projevoval odmítnutím politiky nacionálního socialismu a s ním spojeného násilí, obrácení 

se na Západ a snahu o integraci do západoevropských struktur, ochotou vzdát se své suverenity, skepsí vůči užití 

vojenské síly či ponecháním otevřené otázky znovusjednocení Německa., Hans Maull. „Deutschland als 

Zivilmacht“, in Handbuch zur deutschen Außenpolitik, eds. Siegmar Schmidt, Gunther Hellmann, Reinhard 

Wolf, (München: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007), 73-84.   
2
Florian Hartleb, „Party-based Euro-skepticism in Germany“, Romanian Journal of Political Science, no. 2 

(2007): s. 13-30.   
3
Josef Janning, „Europäische Union und deutsche Europapolitik“, in Handbuch zur deutschen Außenpolitik, eds. 

Siegmar Schmidt, Gunther Hellmann, Reinhard Wolf, (München: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007), 

747-762. 
4
Barbora Veselá, „Normativní a institucionální rámec tvorby německé zahraniční politiky“, in Německo v čele 

Evropy? SRN jako civilní mocnost a hegemon eurozóny, ed. Vladimír Handl, (Praha: Ústav mezinárodních 

vztahů, 2011), 119-175. 
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třech etapách přijetí jednotné měny.
5
 Ačkoliv německá vláda v čele s Helmutem Kohlem 

patřila mezi členskými státy k jednomu z hlavních podporovatelů této společné Hospodářské 

a měnové unie, na vnitropolitické scéně ale i mezi veřejností se objevovaly pochybovačné 

hlasy.
6
 

 

Zavedení společné měny a četné institucionální změny vedly postupně k rozpadu 

„permisivního konsensu“ a ke stále častěji se objevujícím kritickým hlasům na adresu 

Evropské unie. Za jeden z prvních kritických hlasů je přitom považován bývalý předseda 

CSU Edmund Stoiber. 

 

21. století přineslo další podněty pro skeptické postoje vůči EU. Jedním z takových 

podnětů se ukázala krize eurozóny, která započala jako dluhová krize členských států 

eurozóny. Důležitou roli při hledání cest z krize sehrálo právě Německo, které se postavilo do 

pomyslného čela snah o opětovnou stabilizaci nastalé situace.
7
  

 

Řešení krize bylo spojeno s mnohými stabilizačními a záchrannými opatřeními, 

v nichž se projevily existující rozdílné názory politických stran. Krize eurozóny však vyvolala 

i další vlnu skepse nejen vůči eurozóně, ale i vůči Evropské unii jako takové. Ta se přitom 

                                                 
5

 První etapa počítala s liberalizací pohybu kapitálu. V druhé kapitole v letech 1994-1999 mělo dojít 

k postupnému sbližování hospodářských politik členských států. Rok 1999 měl být rokem, kdy bude završeno 

vytvoření jednotné měny a společně s tím zřízena Evropská centrální banka.  

„Maastrichtská smlouva o Evropské unii“, Evropa.eu, 15. 10. 2010 [online] Dostupné z 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_maastricht_cs.htm (staženo 5. 4. 

2015). 
6
 Proti vystupovali především poslanci levicové PDS. Ti své jasné „ne“ společné měně projevili při hlasování o 

jejím zavedení v dubnu 1998 ve Spolkovém sněmu, kde tak tvořili většinu 27 z 35 poslanců, kteří hlasovali proti 

jejímu zavedení.  

„Vor 15 Jahren: Bundestagstimmt Euro-Einführungzu“, Bundestag, 24. 3. 2013 [online] Dostupné z 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/44354712_kw16_kalenderblatt_euro/212056 

(staženo 5. 4. 2015). 
7
 V novinách The Economist vyšel v roce 2013 článek, který označil Německo jako zdrženlivého hegemona při 

hledání cest z krize. Jeho zdrženlivost vysvětloval jednak historickými důvody, které limitovaly Spolkovou 

republiku v tom, jasně se postavit do čela hledání cest z krize, stejně jako možnou kontraproduktivitou tohoto 

jednání. V této souvislosti noviny upozorňovaly na možný morální hazard, tedy menší vůli jižních států přijmout 

potřebná konsolidační opatření v případě, že by Německo bylo jednoznačně ochotno jejich problémy financovat. 

Neméně důležitým aspektem bylo i nahlížení na zadlužení jiných států jako na důsledek jejich velkorysé 

politiky. 

„The reluctant hegemon“, The Economist, 15. 6. 2013 [online] Dostupné z 

http://www.economist.com/news/leaders/21579456-if-europes-economies-are-recover-germany-must-start-lead-

reluctant-hegemon (staženo 8. 5. 2015). 

Striktnější stanovisko zaujal německý sociolog Ulrich Beck, který Německo jednoznačně označil za nejbohatší, 

hospodářsky nejsilnější evropskou zemí, jejíž ochota platit a ručit je při řešení krize klíčová. Politiku kancléřky 

Merkelové však charakterizoval jako nejasnou a zdrženlivou, prosazující německý model založený na úsporách a 

šetřeni v krizí zasažených zemích. Více na „Markiavellis Macht“, Ulrich Beck, Spiegel, 8. 10. 2012 [online] 

Dostupné z http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-88963881.html (staženo 8. 5. 2015). 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_maastricht_cs.htm
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/44354712_kw16_kalenderblatt_euro/212056
http://www.economist.com/news/leaders/21579456-if-europes-economies-are-recover-germany-must-start-lead-reluctant-hegemon
http://www.economist.com/news/leaders/21579456-if-europes-economies-are-recover-germany-must-start-lead-reluctant-hegemon
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-88963881.html
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objevila jak u politických stran, tak u samotné veřejnosti. Krize eurozóny byla o to 

významnější, že se začalo v německém prostředí mluvit o možnosti opuštění zóny společné 

měny, což u věrného člena, který stál u plánů na její vytvoření, byla již otázka 

k zamyšlení. V přímé reakci na krizi eurozóny a následná záchranná a stabilizační opatření 

vzniklo v Německu nové politické hnutí Alternativa pro Německo (AfD), které se ve svých 

prvních prohlášeních jasně vymezilo vůči eurozóně a propagovalo její opuštění. V řadách 

Alternativy přitom stanuli zástupci odborné veřejnosti, stejně jako bývalí členové jiných 

politických stran. AfD se tak stala jasným příkladem panujících diskuzí uvnitř Německa 

a zároveň potvrdila nárůst skepse v německém prostředí.  

 

Cílem této práce je zachytit euroskeptické nálady ve Spolkové republice Německo na 

pozadí krize eurozóny. Konkrétně se bude jednat o roky 2009 - 2014. Práce se přitom 

primárně zaměří na stranický euroskepticismus etablovaných politických stran. Zvláštním 

příkladem bude politické hnutí Alternativa pro Německo, a to z toho důvodu, že vzniklo právě 

v přímé reakci na krizi eurozóny a přijímaná stabilizační opatření. Na příkladě AfD bude 

ukázáno, že ačkoliv došlo v německém prostředí k nárůstu euroskeptických nálad, kritika 

Evropské unie a členství v eurozóně nepřispěly k většímu úspěchu tohoto hnutí 

v parlamentních volbách na podzim v roce 2013, stejně jako toto téma nebylo klíčovým pro 

následný úspěch AfD v zemských volbách v roce 2014. Pomocí prací autorů Taggarta 

a Szczerbiaka, která se zabývají podobami stranického euroskepticismu, bude 

euroskepticismus AfD přesněji identifikován a zařazen. 

 

Svoji roli hrálo i veřejné mínění, které bývá nezřídka zohledňováno v postojích 

jednotlivých politických stran, jež zcela logicky usilují o přízeň voličstva. Při zkoumání 

stranického euroskepticismu nebudou tedy opomenuty ani proměny nálad veřejnosti vůči EU 

a eurozóně. 

 

Hypotéza této práce předpokládá, že krize eurozóny vedla v německém prostředí 

k nárůstu euroskeptických nálad. Euroskeptické nálady byly přitom do značné míry dány 

vývojem aktuální situace v eurozóně. Přes nepochybný nárůst skepse však zůstala Spolková 

republika věrná myšlence Evropské unie i zóně společné měny. Práce je vedle úvodní a 

závěrečné kapitoly složena z pěti základních kapitol.  
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První kapitola s názvem „Euroskepticismus“ představuje teoretickou část práce. Cílem 

kapitoly je nejen vysvětlit pojem euroskepticismus jako takový, ale zároveň představit 

teoretické koncepty stranického euroskepticismu. Základní koncept práce tvoří model Taggart 

a Szczerbiak. Teorie Taggarta a Szczerbiaka je všeobecně považována za jednu 

z nejužívanějších. Pro tuto práci byla vybrána především z důvodu, že se zabývá v práci 

zkoumaným euroskepticismem politických stran. Za další důvod je možno jmenovat její 

relativní zřejmost v porovnání s jinými uvedenými typologiemi, což umožňuje její využití 

v rozsahu diplomové práce.  

 

 Ačkoliv je práce primárně zaměřena na stranický euroskepticismus, věnuje první 

kapitola pozornost rovněž euroskepticismu objevujícího se u veřejného mínění. Veřejné 

mínění je důležitým faktorem pro politické strany a zvláště v předvolebním čase může 

ovlivnit stranickou předvolební rétoriku.  

 

Cílem druhé kapitoly „Krize eurozóny a Německo“ je zachytit diskuze a nálady, které 

panovaly v Německu v souvislosti s počátkem krize eurozóny a následným úsilím o její 

řešení.  Četné diskuze a panující rozdílné názory na optimální řešení krize u politických stran 

potvrzují její význam a panující rozpory. Na druhou stranu se v nich projevoval přetrvávající 

společný cíl politických stran, který spočíval v pokračující podpoře evropské integrace 

a ve všeobecně panující snaze o nalezení řešení krize. Určitý větší rozdíl je možno nalézt 

u die Linke. Na příkladu veřejného mínění jsou ukázány proměny a nárůst euroskeptických 

nálad, které souvisely právě s panující krizí. 

 

Samotné hledání řešení krize eurozóny však nebylo v námi zkoumaných letech 

2009 - 2014 jediným problematickým momentem ve vztahu k eurozóně a zvláště k Evropské 

unii. Smyslem třetí kapitoly nazvané „Zdroje euroskepticismu“ je proto identifikovat na 

základě analýzy stranických dokumentů a informací získaných z oficiálních průzkumů 

veřejného mínění, Eurobarometrů, základní problematické oblasti, které vedou speciálně 

v německém prostředí k euroskeptickým náladám.  

 

Podoby a projevy stranického euroskepticismu ve Spolkové republice jsou předmětem 

čtvrté kapitoly práce. Německé strany politického establishmentu jsou na základě konceptu 

Taggart a Szczerbiak při současném zohlednění dřívějších Taggartových prací rozděleny 

podle projevů euroskepticích nálad. Zohledněny jsou přitom relevantní politické strany. 
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Ačkoliv strana Bündnis90/Die Grünen, není na základě teorie považována za stranu, u níž se 

objevuje euroskepticismus, bude i jí v této práci věnován prostor, s cílem ukázat, že ani ona 

nebyla imunní proti vývoji v letech krize a i v jejím případě se objevovala kritika na stranu 

Evropské unie. Zvláštní prostor je v této kapitole věnován politickému hnutí Alternativa pro 

Německo (AfD). AfD vznikla v roce 2013, tedy až po uveřejnění konceptu Taggart 

a Szczerbiak. S ohledem na tento fakt, nemohla AfD být v námi použitém konceptu 

zohledněna. Avšak na základě programových dokumentů a postojích strany je možno AfD 

přiřadit přímo do konkrétní skupiny euroskepticích stran. Práce se tak snaží postihnout 

euroskeptické nálady této strany a ukázat, že ačkoliv strana vznikla, jako strana jednoho 

tématu, její euroskepticismus na zemské úrovni do velké míry vystřídaly jiné otázky, které 

přispěly k jejímu úspěchu v zemských volbách. Příklad Alternativy pro Německo má ukázat, 

že skepse vůči evropské politice není tématem, jež vyhrává volby, což potvrzuje domněnku, 

že Spolková republika zůstává proevropskou.   

 

Poslední, pátá, kapitola „Perspektivy německého euroskepticismu“ je spíše úvahovou 

kapitolou, která se věnuje perspektivám německého euroskepticismu do budoucna. Vychází 

přitom jak z historických skutečností, tak z možného potenciálu, který představují politické 

strany s euroskeptickou agendou. Zohledněny jsou rovněž při dané úvaze zdroje 

euroskepticismu nastíněné ve třetí kapitole práce.  
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Metodologie 

Výzkum postojů politických stran k evropské integraci není jednoznačně 

metodologicky ukotven. Doktor Vlastimil Havlík, jež se problematikou politických stran 

a jejich vztahu k Evropské unii intenzivně zabývá, identifikoval za využití studie politologa 

Leonarda Raye čtyři základní přístupy, pomocí nichž je možno zkoumat postoje politických 

stran k EU. Mezi tyto čtyři přístupy patří analýza jednání politických stran, analýza 

programových dokumentů, analýza příznivců a/nebo představitelů politických stran, popř. 

výzkum a reputace politických stran.
8
 Jednotlivé přístupy přinášejí četná úskalí, a proto 

dochází nezřídka ke kombinaci jednotlivých přístupů. Pro tuto práci se jeví jako nejvhodnější 

kombinace metody analýzy jednání politických stran a analýzy programových dokumentů.  

 

Zabývat se pouze jednáním politických stran se zdá jako obtížné, neboť by to byly 

právě jedinci, kteří by byli zkoumáni. Z toho důvodu bychom jak nezískali přehled 

o stanoviscích politické strany jako celku, tak by bylo nutno zvážit relevantnost dané osoby 

a jejího názoru jako reprezentativního prvky celé strany.  S ohledem na tuto skutečnost se 

jako přijatelnější přístup jeví analýza programových dokumentů. I ta však s sebou přináší 

četná úskalí. Programové dokumenty jsou sice oficiálních stanoviskem a prohlášením 

politické strany, avšak neodrážejí faktickou politiku a možné vnitřní nesoulady politických 

stran. Problematickým aspektem programových dokumentů, zvláště pokud se jedná o volební 

programy stran, může být jejich jistá účelovost.  

 

Ačkoliv je práce primárně zaměřena na politické strany, jistý prostor je v ní ponechán 

veřejnému mínění. To je zkoumáno na základě informací získaných z oficiálních průzkumů 

veřejného mínění uskutečňovaných Evropskou komisí, tzv. Eurobarometrů, na průzkumech 

Institutu für Demoskopie Allensbach
9
 či zpravodajského pořadu televize ARD Tagesschau. 

V těchto průzkumech bude sledován jak měnící se vztah veřejnosti v Evropské unii a 

                                                 
8
 Více také Vlastimil Havlík, „Jak je měřit? Přístupy a metody analýzy postojů politických stran k evropské 

integraci“,  Středoevropské politické studie [online] Dostupné z http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=351 

(staženo 30. 4. 2015). a  Leonard, Ray „Validity of measured party positions on European integration: 

Assumptions, approaches, and a comparison of alternative measures.“ Electoral Studies, vol. 26, no. 1 (2007): 

11-22. [online] Dostupné z http://www.cesruc.org/uploads/soft/130311/1-130311161A3.pdf  

(staženo 30. 4. 2015). 
9
 Das Institut für Demoskopie Allensbach byl založen v roce 1947 a dnes patří k jednomu z nejrenomovanějších 

institutů, které se zabývají výzkumem veřejného mínění. Jednou z klasických výzkumných oblastí je právě i 

aktuálních politických otázek. Více na „Das Institut für Demoskopie Allensbach – Porträt“, Das Institut für 

Demoskopie Allensbach [online] Dostupné z http://www.ifd-allensbach.de/das-institut/portraet.html 

(staženo 9. 5. 2015). 

  

http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=351
http://www.cesruc.org/uploads/soft/130311/1-130311161A3.pdf
http://www.ifd-allensbach.de/das-institut/portraet.html
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eurozóně, tak její postoj k politickým stranám a jejich avizované politice. Vycházíme 

z předpokladu, že je to právě veřejné mínění, lidé jako voliči, kteří se podílí na vytváření 

vztahu k Evropské unii a mají vliv na určitá stanoviska politických stran.  

Teoretickým konceptem práce, který se zaměřuje na euroskepticismus politických 

stran, bude typologie politologů Taggarta a Szczerbiaka, o níž bude podrobněji pojednáno 

níže v této práci.  

 

Práce je koncipována jako případová studie. Případem v této práci je přitom fenomén 

euroskepticismu u politických stran, který bude primárně zkoumán na pozadí krize eurozóny. 

Případová studie se pokusí zohlednit nejrůznější faktory působící na euroskepticismus 

v německém prostředí v daném období a postihnout a analyzovat objevující se skepsi a její 

případné proměny v čase.  

   

 

Rozbor literatury a použitých zdrojů 

Při zpracování této práce byly z velké části využity primární zdroje v podobě 

stranických dokumentů a prohlášení. Konkrétně se jednalo o volební programy politických 

stran, uveřejněná stanoviska k dané problematice či závěry stranických sjezdů 

(tzv. Parteitagu). Výhodou stranických dokumentů je bezesporu jejich dostupnost i možnost 

sledovat měnící se stanoviska stran k daným otázkám. Určitým problémem stranických 

dokumentů je na druhou stranu fakt, že nemusí přesně odrážet dění uvnitř strany, v níž se 

mohou objevovat názorové rozpory mezi jednotlivými členy, stejně jako volební programy 

nemusí korespondovat s finální prováděnou politikou dané politické strany. 

 

Primárním zdrojem pro sběr informací o aktuálních činnostech na německé politické 

scéně se staly internetové stránky německého Spolkového sněmu, www.bundestag.de a 

příslušné oficiální internetové stránky německých politických stran jako např. www.cdu.de, 

www.gruene.de atd.  Základní údaje o Evropské unii a jejích principech a historii byly získány 

na internetových stránkách Evropské unie http://europa.eu/. 

 

Důležitými informačními zdroji pro zachycení vývoje veřejného mínění v Německu 

během krize eurozóny v letech 2009 - 2014 jsou výsledky veřejného mínění uveřejněného 

v rámci celoevropských pravidelně pořádaných průzkumů veřejného mínění, 
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tzv. Eurobarometrů, které jsou dostupné na internetových stránkách Evropské komise, 

http://ec.europa.eu/. Ty byly doplněny průzkumy původně britské agentury Yougov a 

průzkumy pro zpravodajské vysílání televize ARD Tagesschau. 

 

Vedle primárních zdrojů budou využity informace získané ze sekundární literatury. Té 

je v případě euroskepticismu nemalé množství. Základním východiskem práce jsou knihy 

politologů Paula Taggarta a Alexe Szczerbiaka „Opposing Europe“,
10

 které představují 

hlavní teoretické východisko práce s ohledem na rozdělení chápání stranického 

euroskepticismu na „měkký“ a „tvrdý“. Pro upřesnění tohoto dělení práce doplnila tento 

model o přesnější rozdělení euroskepticismu u politických stran, které vychází z Taggartovy 

práce „A touchstone of dissent: Euroscepticism in contemporary Western European party 

systems“
11

 z roku 1998. Ve snaze vyhnout se možným překladovým chybám, byla v práci 

využita kniha českých autorů Petra Kanioka a Vlastimila Havlíka: „Euroskepticismus a země 

střední a východní Evropy“
 12

, která právě s Taggartovým dílem pracuje a více ho specifikuje. 

V roce 2013 byla uveřejněna další práce autorů Taggarta a Szczerbiaka nazvaná „Coming in 

from the Cold? Euroscepticism, Government Participation and Party Positions on 

Europe,“
13

, která zachycovala aktuální politický vývoj v evropských zemích v souvislosti 

s krizí, přičemž se samozřejmě zabývala i Německem. K vysvětlení historických i politických 

souvislostí posloužily v práci hlavně knihy „Handbuch zur deutschen Außenpolitik“
14

 editorů 

Siegmara Schmidta, Güntera Hellmanna a Reinharda Wolfa, která svým širokým záběrem 

postihuje rozličné sféry německé politiky, ve svých vybraných kapitolách se tedy zabývá 

i evropskou politikou, dále se jednalo o knihu „Německo v čele Evropy? SRN jako civilní 

mocnost a hegemon eurozóny“
15

, jejímž editorem je doktor Vladimír Handl, a knihu 

německého politologa Stephana G. Bierlinga „Die Aussenpolitik der Bundesrepublik 

                                                 
10

 Aleks Szczerbiak a Paul Taggart (eds.), Opposing Europe?: The Comparative Party Politics of Euroscepticism 

Volume 2: Comparative and Theoretical Perspectives, (Oxford: Oxford University Press, 2008), 304 s. 

a Aleks Szczerbiak a Paul Taggart (eds.),  Opposing Europe? The Comparative Party Politics of Euroscepticism, 

Volume I: Case Studies and Country Surveys, (Oxford University Press: Oxford, 2008), 403 s. 
11

 Paul Taggart, „A touchstone of dissent: Euroscepticism in contemporary Western European party systems“. 

European Journal of Political Research, vol. 33, no. 3 (1998): 363-388. 
12

 Vlastimil Havlík, Petr Kaniok (eds.): Euroskepticismus a země střední a východní Evropy. (Brno: Masarykova 

univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006), 119 s.  
13

 Paul Taggart a Aleks Szczerbiak, „Coming in from the Cold? Euroscepticism, Government Participation and 

Party Positions on Europe.“ JCMS, vol. 51, no. 1(2013): 17-37. 
14

 Siegmar Schmidt, Gunther Hellmann, Reinhard Wolf (eds.), Handbuch zur deutschen Außenpolitik, 

(München: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007). 952 s. 
15

 Vladimír Handl, (ed). Německo v čele Evropy? SRN jako civilní mocnost a hegemon eurozóny (Praha: Ústav 

mezinárodních vztahů, 2011), 376 s. 
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Deutschland“
16

, obě dvě poskytly vhled do problematiky evropské politiky v historických 

souvislostech, a pomohly tak zasadit práci do širšího kontextu. 

 

 Při zpracování teorie euroskepticismu byla využita rovněž kniha Petra Kanioka a 

maďarské politoložky Krisztiny Arató „Euroscepticism and European Integration“
17

, která 

s fenoménem euroskepticismu dále pracuje.    

 

Jistým problémem se v práci ukázal nedostatek relevantních knižních zdrojů týkajících 

se nově vzniklého politického hnutí Alternativa pro Německo. Pří zpracování části práce, 

která se věnuje právě této problematice tak byly využity 2 knižní publikace, které se v letech 

2013 – 2014 objevily. Jednalo se o knihu německého novináře při týdeníku Junge Freiheit 

Felixe Krautkrämera s názvem „Aufstieg und Etablierung der „Alternative für Deutschland“: 

Geschichte, Hintergründe und Bilanz einer neuen Partei“
 18 

Druhou publikací se stalo dílo 

„Rechte Euro-Rebellion, Alternative für deutschland und Zivile Koalition e.V.“
19

 německého 

publicisty Andrease Kempera. Bohužel společným problémem obou dvou knih je jejich 

názorová zkreslenost. Práce se s přihlédnutím na tento nedostatek pokusila vyvarovat 

přejímání subjektivních názorů, na něž je případně upozorněno, a využít pouze předkládaná 

fakta. 

 

Vedle knih byly významných zdrojem informací o euroskepticismu odborné texty. 

K nim patřil jak již jmenovaný Taggartův „A touchstone of disent“, tak specielně na německé 

prostředí zaměřené články Charlese Leeho „Dark matter’: institutional constraints and the 

failure of party-based Euroscepticism in Germany“
20

 a „The Limits of Party-Based 

Euroscepticism in Germany“
21

 popř. práci německého politologa Floriana Hartleba „Party-

Based Euro-skepticism in Germany“
22

 Východisky pro představení teoretických konceptů 

                                                 
16

 Stephan G. Bierling. Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. (Oldenbourg Verlag: Mnichov, 

2005) 366 s. 
17

Krisztina Arató, a Petr Kaniok, Euroscepticism and European Integration. (Zagreb: CPI, 2009) 336 s.  
18

 Felix Krautkrämer , Aufstieg und Etablierung der „Alternative für Deutschland“ Geschichte, Hintergründe 

und Bilanz einer neuen Partei (Berlin: JF Edition, 2014), 120 s.  
19

 Andreas Kemper. Rechte Euro-Rebellion: Alternative für Deutschland und Zivile Koalition e. V. 

(Münster: Edition assemblage, 2013) 120 s.  
20

Charles Lees,“Dark Matter“: institutional constraints and the silure of party-based 

Euroscepticism in Germany“,  Political Studies, vol. 50, no. 2 (June 2002): s. 244-267. 
21

Charles Lees, „The Limits of Party-Based Euroscepticism in Germany“, in Opposing Europe? The 

Comparative Party Politics of Euroscepticism, Volume I: Case Studies and Country Surveys, eds. Aleks 

Szczerbiak a Paul Taggart, (Oxford University Press: Oxford, 2008): 16-37. 
22

 Florian Hartleb. „Party-based Euro-skepticism in Germany“. Romanian Journal of Political Science, no. 2 

(2007): s. 13-30.   

http://de.wikipedia.org/wiki/Edition_assemblage
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stranického euroskepticismu, které byly v práci vybrány s ohledem na fakt, že na ně ve svých 

pracích reagovali Taggart s Szczerbiakem, se staly práce historika Peter Kopecký 

a belgického profesora Case Mudde „The two sides of Euroscepticism', European Union 

Politics“
23

 a projev britského politologa Chrise Flooda s názvem „Euroscepticism: 

A problematic concept (illustrated with particular reference to France)“ 
24

.  

 

K identifikaci zdrojů euroskepticismu přispěly dvě základní knihy, a to kniha 

politologů Roberta Harmsena a Joachima Schilda „Europe. The 2009 European Parliament 

Elections and Beyond“
 25

 a kniha profesora Evropských studií na univerzitě ve Frankfurtu nad 

Mohanem Timma Beichelta „Deutschland und Europa, Die Europäisierung des politischen 

Systems“
26

. Politolog Joachim Schild se spolupodílel i na dalším rozpracování zdrojů 

euroskepticismu v práci „Wachsender Euroskeptizismus – Anatomie eines Phänomens“
27

, 

kterou sepsal společně s Thomasem Oberkirchem. Problematika evropské identity, jež je práci 

rovněž zmíněna, byla zpracovávána s pomocí práce „Discontent and European Identity: 

Three Types of Euroscepticis“
28

 nizozemského profesora Bernharda Wesselse.  

 

S ohledem na možný rozpor mezi oficiálními dokumenty a skutečnými výstupy strany 

je práce doplněna např. o informace z tisku, jedná se tak o zpravodajské portály jako 

www.welt.de; www.faz.de, www.zeit.de, www.spiegel.de, www.tagesschau.de, www.taz.de, 

www.ecomonist.com, www.dw.de aj.  

 

Doplňující informace o Evropské unii a Německu byly získány ze 

vzdělávacích  internetových stránek www.euractiv.cz, www.euroskop.cz a www.bpb.de.  

 

                                                 
23

 Peter Kopecký a Case Mudde „The two sides of Euroscepticism“, European Union Politics, vol. 3, no. 3 

(September 2002): s. 297-326. 
24

 Chris Flood, „Euroscepticism: A problematic concept (illustrated with particular reference to France)“ 

příspěvek přednesený u příležitosti 32. konference UACES v Belfastu, University Association for Contemporary 

European Studies, 2. - 4. 9. 2002 [online] Dostupné z http://uaces.org/documents/papers/0201/flood.pdf (staženo 

21. 4. 2015). 
25

 Robert Harmsen a Joachim Schild. Debating Europe. The 2009 European Parliament Elections and Beyond, 

(Baden-Baden: Nomos, 2011), 280 s. 
26

 Timm Beichelt, Deutschland und Europa, Die Europäisierung des politischen Systems (VS Verlag für 

Sozialwissenschaften: Wiesbaden, 2009), 364 s. 
27

 Thomas Oberkirch a Joachim Schild, „Wachsender Euroskeptizismus – Anatomie eines Phänomens“, Working 

Papers on European Integration, no. 6 (Dezember 2010) [online] Dostupné z http://www.eao 

otzenhausen.de/fileadmin/user_upload/EAO/Content_Ueber_uns_Dokumente/Publikationen/Arbeitspapiere_Eur

opaeische_Integration_6_10.pdf (staženo 21. 4. 2015). 
28

 Bernhard Wessels. „Discontent and European Identity: Three Types of Euroscepticism“. Acta 

Politica, vol. 42, no 2 (2007): 287-306. 

http://uaces.org/documents/papers/0201/flood.pdf
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1 Euroskepticismus  

 

1.2 Vysvětlení pojmu euroskepticismus  

Euroskepticismus je pojem, jenž není snadné jednoznačně definovat. Častěji užívaným 

termínem a předmětem zkoumání se přitom stal až v posledních 20 letech v souvislosti se 

vznikem Evropské unie. Jak uvádí ve své knize „Euroskepticismus a země střední a východní 

Evropy“ Vlastimil Havlík, vznikající Evropská unie posunula původní na hospodářství 

založené Evropské společenství do nové roviny směrem k politické integraci, což vytvořilo 

prostor pro možné politické diskuze. Společně s prvními přímými volbami do Evropského 

parlamentu, které se konaly roku 1979, navíc politická euroskeptická uskupení získala šanci 

dostat se na evropskou půdu.
29

 

 

O negativním nahlížení na evropskou integraci je však možno mluvit již před rokem 

1979. V padesátých a šedesátých letech bývá zmiňován např. Charles de Gaulle, který hájil 

Evropu národních států a odmítal přenášení vlády na nadnárodní úroveň. Obdobně kriticky se 

k přenášení moci na nadnárodní úroveň stavěla Velká Británie. Právě Velká Británie a její 

politika na počátku 90. let je často považována za jeden z nejvýraznějších zdrojů 

euroskepticích nálad a postojů vůči Evropskému společenství, které se projevovaly za 

konzervativní vlády Margaret Thatcherové.
30

 

 

Samotné slovo skepticismus je možno chápat jako určité pochybování o tom, zda 

vybraná věc, událost atd. je správná či ne. Historii tohoto pojmu sahá až do starověku, kdy se 

pojem skepticismus stal předmětem zkoumání mnohých filozofů. Moderní doba pak spíše 

hledá možné důvody skepticismu a z něho vyplývajících reakce.
31

  

 

Pojem euroskepticismus je vlastně slovo složené ze slov euro a skepticismus, přičemž 

pojem euro, není chápán pouze v souvislosti s eurem či eurozónou, nýbrž jak uvádí ve své 

práci profesor Chris Flood, je možno toto slovo v konečném významu vztáhnout 

                                                 
29

Petr Kaniok, Stranický euroskepticismus: Teoretické modely klasifikace politických stran podle opozičních 

postojů k evropské integraci, in Euroskepticismus a země střední a východní Evropy, eds. Vlastimil Havlík, Petr 

Kaniok. (Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006), 9-21. 
30

„Speech to the College of Europe ("The Bruges Speech")“, Margaret Thatcher Foundation, 20. 9. 1988 

[online] Dostupné z http://www.margaretthatcher.org/document/107332 (staženo 21. 4. 2015). 
31 

„Skepticism“, Saint Louis University, Philpapers [online] Dostupné z http://philpapers.org/browse/skepticism 

(staženo 21. 4. 2015). 

. 

http://www.margaretthatcher.org/document/107332
http://philpapers.org/browse/skepticism
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na nejrůznější aspekty týkající se Evropské unie. Euroskepticismus se tedy může vztahovat 

k integračnímu procesu jako takovému, určitým politikám či se může jednat o výhrady vůči 

dalšímu směřování unie
 32

. V případě politických stran hovoříme o tzv. stranickém 

euroskepticismu.  

 

 

1.3  Euroskepticismus vs. kritika Evropské unie 

Užívání pojmu euroskepticismus vedlo k potřebě odlišit tento pojem od kritiky 

Evropské unie a evropské integrace jako takové. Užijeme-li teorii profesora Humboldtovy 

univerzity v Berlíně Bernharda Wesselse, pak je euroskepticismus možno chápat jako 

odmítnutí evropské integrace jako takové, zatímco kritika Evropské unie usiluje o nápravu či 

zlepšení směřování Evropské unie.
33

  

 

Pokud bychom však přijali tuto teorii a aplikovali ji na Taggartův a Szczerbiakův 

model „tvrdého“ a „měkkého“ euroskepticismu, o němž bude pojednáno podrobněji níže 

v této práci, bylo by možno tvrdit, že za euroskepticismus je možno považovat pouze ten 

„tvrdý“, zatímco jakýkoliv jiný, dílčí, opoziční postoj vůči EU, tedy „měkký“ 

euroskepticismus, by byl považován pouze za kritiku. S tímto problémem se ve své práci 

snažili vyrovnat i Taggart s Szczerbiak, když připustili, že ne každý negativní výrok, či postoj 

vůči EU je možno ihned označit za euroskepticismus.
34

 

 

Pojmy kritika a skepticismus však nadále zůstávají úzce spjatými, jejich přesné 

rozlišení je záležitostí více jazykovou, neboť ani mezi odborníky neexistuje jasná shoda nad 

jejich vymezením. Nezřídka pak dochází k jejich splývaní a využívání podle momentální 

potřeby autora.  

 

 

 

                                                 
32

 Chris Flood, „Euroscepticism: A problematic concept (illustrated with particular reference to France)“ 

příspěvek přednesený u příležitosti 32. konference UACES v Belfastu, University Association for Contemporary 

European Studies, 2. - 4. 9. 2002 [online] Dostupné z http://uaces.org/documents/papers/0201/flood.pdf (staženo 
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33
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34 
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1.4  Stranický euroskepticismus a jeho koncepty 

Stranický euroskepticismus je možno velmi jednoduše charakterizovat jako 

euroskepticismus objevující se u politických stran. Pojem „stranický euroskepticismus“ 

poprvé užil v roce 1998 ve své práci s názvem: „A touchstone of dissent: Euroscepticism in 

contemporary Western European party systems“
35

 profesor univerzity v Sussexu Paul 

Taggart, a je proto často označován za průkopníka v této oblasti. Taggart rozdělil politické 

strany do čtyř skupin podle projevu euroskepticismu. Na Taggartovo rozdělení politických 

stran navázali a dále ho rozpracovali politologové Petr Kaniok a Vlastimil Havlík. 

 

Do první skupiny spadají strany, jejichž jediným bodem programu je kritika Evropské 

unie. Takové jsou proto nazývány jako monotematické antievropské strany. Monotematické 

strany se soustředí pouze na jeden jediný bod, díky němuž věří v aktivizaci svých voličů. 

Primárním cílem těchto stran je svoji politikou docílit opuštění Evropské unie domácí zemí. 

Tyto strany přitom primárně neusilují o přízeň v národních parlamentních volbách, nýbrž 

spíše ve volbách do Evropského parlamentu. Třetím neméně důležitým znakem je obtížná 

zařaditelnost těchto politických hnutí na pravo-levé škále, stejně tak jako se liší svoji 

strukturou, kdy v sobě zahrnují bývalé členy jiných politických stran či nestraníky. 

V Německu k těmto stranám v historii patřil např. Bund freier Bürger, který vznikl 

v odmítavé reakci na Maastrichtskou smlouvu.
36

  

 

Pro druhou skupinu podle Taggarta, kterou jsou protestní strany, které přijaly 

euroskeptický postoj, platí, že euroskepticismus je jakýmsi doplňkem jejich politiky založené 

na opozici vůči danému politickému systému. Tyto strany se tak ocitají svými stanovisky 

mimo zavedený politický establishment. Příkladem takové strany byla v Německu 

v 90. letech strana Republikánů.
37

 

 

Politologové Vlastimil Havlík a Petr Kaniok navíc do této skupiny kromě protestních 

stran přidávají i strany extrémistické, jejichž skepsi vůči Evropské unii dávají do souvislosti 

                                                 
35

Taggart, Paul: A touchstone of dissent: Euroscepticism in contemporary Western European party systems. 

European Journal of Political Research, vol. 33, no. 3 (1998): 363-388. 
36

 Petr Kaniok, Stranický euroskepticismus: Teoretické modely klasifikace politických stran podle opozičních 

postojů k evropské integraci, in Euroskepticismus a země střední a východní Evropy, eds. Vlastimil Havlík, Petr 

Kaniok. (Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006),  9- 24. 
37

 Taggart, Paul: A touchstone of dissent: Euroscepticism in contemporary Western European party systems. 

European Journal of Political Research, vol. 33, no. 3. (1998): 363-388. 
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s ideologií těchto stran. Vedle Republikánů do této skupiny zahrnují Německou lidovou unii 

či Národnědemokratickou stranu Německa.
38

 

 

Třetí skupinu, tedy strany establishmentu zastávající euroskeptici postoj, lze jednoduše 

charakterizovat jako politické strany vládní, či strany blízko stran vládních, které přijímají 

euroskeptické postoje. Důvodem pro tento fakt, může být jak snaha oslovit obdobně skepticky 

smýšlející voličstvo, tak pouze využít nabízejícího se tématu.
39

 

 

Poslední skupinou jsou euroskeptické frakce uvnitř stran establishmentu. Frakce 

vznikají v rámci stran, které jako celek zaujímají kladný postoj k Evropské integraci. Takovou 

euroskeptickou frakci bylo možno nalézt např. u FDP.
40

 

 

Problematikou stranického euroskepticismu se vedle Taggarta posléze začala zabývat 

celá řada autorů. Mezi odborníky zabývající se touto problematikou je tak možno vedle Paula 

Taggarta a profesora a politologa Alexe Szczerbiaka řadit rovněž slovenského historika Petera 

Kopeckého a belgického profesora Case Muddeho či britského profesora Chrise Flooda.
41

 

Právě zájem, který studium euroskepticismu vyvolalo mezi četnými odborníky, je podle mého 

názoru dostatečným faktem na to, aby se pojmu euroskepticismus podařilo odprostit se od 

svého označení za více méně pouhý novinářský pojem.
42

 

 

Stranický euroskepticismus je častěji připisován spíše stranám na okraji politického 

spektra, přičemž není důležité, zda se jedná o strany pravicové či levicové. Na druhou stranu 

je možné říci, že euroskeptické postoje lze nalézt nezřídka i u stran vyskytujících se v centru 

politické osy. Motivy politických stran, které vedou k jejich negativnímu vymezování se vůči 

                                                 
38
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Evropské unii, se přitom můžou podstatně lišit. V prvé řadě může hrát roli ideologie. Strany 

tedy svým kritickým postojem vlastně pouze vyjadřují své přesvědčení či hodnoty, které stojí 

podle nich neslučitelné s politikou a principy Evropské unie. 
43

  

 

Druhým faktorem, jenž vede k euroskeptickým stanoviskům politických stran, je čistě 

strategické rozhodnutí. Kritický postoj v takovém případě slouží pouze jako instrumentem, 

který daná strana využívá v politické soutěži s ostatními stranami. Jak uvádějí ve své knize 

„Euroscepticism and European Integration“ Krisztina Arató a Petr Kaniok představovalo 

kritické vymezení se vůči politice Evropské unie prostředek politické strany, jak se 

ideologicky odlišit od ostatních, konkurenčních politických stran. Právě z tohoto důvodu není 

možno hledat přímou souvislost mezi stranickou ideologií a nazíráním strany na politiku 

Evropské unie.
44

 

 

Za třetí aspekt je možno považovat otázku potřeby. Stanovisko vůči Evropské unii se 

mění podle aktuálního vývoje, kdy strany zvažují momentální výhody a nevýhody členství 

pro domácí stát.  

 

K dalším dvěma motivům patří odmítání odevzdání části národní suverenity či 

posilování Evropské komise či Evropského parlamentu. S tímto faktem souvisí zároveň obava 

o ztrátu vlastní národní identity.
45

 

 

 

1.4.1 Typologie Taggarta a Szczerbiaka I. 

Taggart a Szczerbiak se ve své teorii soustředí na analýzu euroskepticismu politických 

stran. Ve své analýze přitom berou v úvahu i předpoklad, podle něhož jsou některé stranické 

rodiny předurčeny více než jiné zaujímat euroskeptické pozice.
46

 Přesto však není možno 

tvrdit, že příslušnost k nějaké stranické rodině jednoznačně určuje postoj politické strany 
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k Evropské unii. Tento fakt je možno vysvětlit hlavně větším důrazem politické strany na 

získání postů, než na dodržení nějaké ideologie.  

 

Základní součástí Taggartovy a Szczerbiakovy teorie je rozdělení euroskepticismu na 

„soft“, tedy měkký, a „hard“, což je možno překládat jako tvrdý.
47

 

 

Zástupci tvrdého euroskepticismu odmítají podle Taggarta a Szczerbiaka evropskou 

integraci a Evropskou unii v její aktuální podobě, stejně tak jako její směřování. Za řešení 

dané situace zástupci tvrdého euroskepticismu považují vystoupení země z Evropské unie.
48

 

 

Představitelé měkkého eurospkepticismu se naopak nestaví principiálně proti evropské 

integraci, ale vyslovují podle Taggarta a Szczerbiaka pouze určité námitky vůči EU.
49

 

 

Právě určitá vágnost definice měkkého euroskepticismu vedla mezi odborníky k jeho 

četné kritice. Mezi jedny z prvních kritiků patřili již zmiňovaní autoři Peter Kopecký a Case 

Mudde. 

 

 

1.4.2 Typologie Kopecký a Mudde 

Kopecký a Mudde kritizovali Taggartovu a Szczerbiakovu teorii měkkého 

euroskepticismu za přílišnou nepřesnost a všeobecnost, neboť v podstatě veškerý nesouhlas 

politických i třeba s jednou politikou EU mohl být považován za euroskepticismus. Kopecký 

a Mudde rovněž zpochybňovali samotné rozlišení mezi charakteristikou tvrdých a měkkých 

politických stran, v níž hraje roli odmítání členství v Evropské unii jako takové, či pouze 

určitý nesouhlas s jejími politikami. Důležitější než odmítaní samotného členství v EU je 

podle Kopeckého a Mudda otázka odevzdání suverenity na nadnárodní úroveň či postoj 

k dalšímu rozšíření suverenity EU.
50

  

                                                 
47
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Kopecký a Mudde rovněž přišli s vlastní teorií, v níž rozlišili čtyři možné přístupy 

k euroskepticismu. Základním kritériem je přitom přístup stran k evropské integraci. První 

dvě skupiny vnímají evropskou integraci jako pozitivní věc, a proto ji podporují. Rozdíl mezi 

těmito skupinami spočívá v tom, zda podporují aktuální trajektorii EU. Zatímco 

Euroentuziasté podporují tuto aktuální trajektorii, Euroskeptikové ji odmítají.
51

  

 

Zbylé dvě skupiny řadí autoři k odpůrcům evropské integrace. K těmto dvěma 

skupinám patří Europragmatici a Euroodmítači. Europragmatici jsou sice odpůrci evropské 

integrace, ale zároveň podporují současné směřování Evropské unie, na druhé straně, ti co 

odmítají evropskou integraci a navíc jsou i proti aktuální trajektorii EU, jsou Euroodmítači.
52

 

 

 

1.4.3 Typologie Chrise Flooda 

Britský profesor Chris Flood přišel s rozdělením euroskeptických stran podle jejich 

pozice vůči EU, přičemž nezohlednil způsob, pomocí něhož jsou dané pozice dosaženy. Jeho 

rozdělení je tedy podrobnější obdobou rozdělení politologů Kopeckého a Mudda. 

 

Flood rozděluje euroskeptické subjekty do 6 skupin, mezi něž patří Odmítači 

(„Rejectionist“), kteří vystupují buď proti členství své země v Evropské unii, spoluúčast na 

nějaké konkrétní politice či instituci. Druhou skupinu představují Revisionisté („Revisionist“). 

Ti usilují podle Flooda o návrat politiky do určitého stavu před schválením pro ně důležité 

smlouvy, což se obdobně jako u předchozí skupiny může vztahovat jak na celé uspořádání 

EU, či na vybranou politiku. Třetí skupiny představují tzv. Minimalisté („Minimalist“). 

Minimalisté sice akceptují panující situaci v Evropské unii, avšak odmítají další integraci, 

opět jak vzhledem k EU jako celku, tak určité politice. Čtvrtou skupinou jsou Gradualisté 

(„Gradualist“). Gradualisté evropskou integraci nejenom podporují, ale zároveň se vyslovují 

i pro její pokračování, a to jak jako celku, tak i jejích určitých částí. Pátou skupinu 

pojmenoval Flood jako Reformisty („Reformist“). Tato skupina je skupinou aktivní, což 

znamená, že se zasazují o zlepšení jedné či více již existujících institucí či politik. Poslední, 

šestou, skupinou jsou Maximalisté („Maximalist“). Maximalisté jsou zastánci pokračující 
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integrace, což stejně jako v předchozích případech se může týkat buď celku, či konkrétních 

částí.
53

 

 

 

1.4.4 Přepracovaná typologie Taggarta a Szczerbiaka 

V reakci na četnou kritiku přistoupili Taggart a Szczerbiak k určitému předefinování 

jejich konceptu. Připustili, že jejich pojetí měkkého euroskepticismu je příliš široké, a že 

ve svém pojetí tak může zahrnovat i strany, které ve své podstatě jsou stranami 

prointegračními. Stejně tak bylo podle obou autorů nutno odlišit stanoviska stran v určitých 

situacích, jimiž jsou např. referenda aj., v nichž se strany chování oportunisticky, neboť se 

vyslovují pozitivně o EU, v případě, že je to v zájmu jejich domovského státu. Taggart 

a Szczerbiak v reakci na tuto kritiku tedy prohlásili, že strany hájící národní zájmy nelze 

okamžitě označit za euroskeptické.
54

 Kromě toho sami připustili složitost jednoznačného 

zařazení strany za zástupce měkkého euroskepticismu. Kritika jedné či dvou politik Evropské 

unie tak neznamenají nutně euroskeptický postoj, určitou roli může hrát i fakt, vůči kterým 

politikám se dané politické strany vymezují, tedy zda se jedná o tzv. „core“, či „peripheral“ 

politiky, tedy politiku hlavní a vedlejší. Podle Taggarta a Szczerbiaka je tedy za euroskeptické 

možno označit strany, jež se negativně staví k tzv. hlavním politikám.
55

 

 

„Tvrdý“ euroskepticismus byl nově chápán jako principiální odmítání evropské 

integrace jako takové, kdy dochází k odmítnutí transferu moci k nadnárodním institucím.
56

 

 

„Měkký“ euroskepticismus naopak představuje kritiku vůči aktuálním či budoucím 

politikám, které vedou k nárůstu kompetencí a suverenity EU.
57
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1.5   Euroskepticismus a veřejné mínění 

Politické strany však nejsou jediné, u nichž je možno pozorovat a zkoumat 

euroskeptické nálady. Jedním z dalších neopomenutelných aspektů je veřejnost a veřejné 

mínění. Důvodů, proč veřejnost zastává spíše euroskeptické nálady, může být hned několik. 

Tyto důvody nastínili ve své práci již profesoři Thomas Oberkircher a Joachim Schild, kteří je 

rozdělili do dvou základních skupin, a to na důvody týkající se jedince a na důvody týkající se 

společnosti. Faktory týkající se jedince zahrnují problematiku idejí, norem a hodnot člověka, 

politická stanoviska, schopnost identifikovat se s kolektivem či jednoduchou úvahu o 

přínosech či ztrátách, které členství přináší.
58

 Makro úroveň neboli faktory na úrovni 

společnosti, zahrnuje problematiku sociálně ekonomického kontextu, diskurs evropských 

politických elit, vliv médií či politických stran. Jak uvádí autoři, obě tyto úrovně se vzájemně 

ovlivňují.
59

 

 

Krize eurozóny znamenal otřesy pro obě jmenované sféry veřejného mínění. Na jednu 

stranu tu existovala sice vysoká míra identifikace s evropskou integrací a evropskou identitou, 

na stranu druhou otázky sociálně ekonomické či politické strany a jejich debaty vyvolávaly 

rostoucí pochyby či dokonce skepsi v období krize vůči eurozóně a Evropské unii.  

                                                 
58

 Thomas Oberkirch a Joachim Schild, „Wachsender Euroskeptizismus – Anatomie eines Phänomens“, Working 
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2 Krize eurozóny a Německo  

 

2.1 První léta eurozóny 2002 - 2009 

Vzdání se domácí měny ve prospěch společné měny byla jedna z podmínek či 

z předpokladů pro souhlas se znovusjednocením Německa na počátku 90. let. Sám kancléř 

Helmut Kohl považoval přijetí eura za jedno z nejdůležitějších rozhodnutí po roce 1990.
60

 

Ačkoliv tento krok byl spíše politickým faktem, než předmětem k širším diskuzím, nemohl 

nechat chladným veřejné mínění, které se obávalo možné inflace spojené se zavedením nové 

měny. Nejisté byly i dopady společné měny v Unii států, jejichž hospodářství byla nezřídka 

velmi odlišná. Panovaly pochyby nad tím, že nová měna povede k hospodářskému růstu 

a cenové stabilitě.  Silněji se odmítavé přitom hlasy ozývaly z nových spolkových zemí.
61

 

V roce 1999 v bezhotovostní podobě a následně v roce 2002 v hotovostní formě bylo 

ve dvanácti členských státech Evropské unie, mezi nimiž bylo i Řecko, zavedena společná 

měna euro. 

 

Přes původní výhrady německého obyvatelstva k zavedení společné měny, však 

nedošlo k nějakému výraznému poklesu podpory německého obyvatelstva pro existující 

hospodářskou a měnovou unie. Jejich podpora pro společnou měnu ještě v roce 2007 činila na 

69 %, což byla hodnota vyšší, než hodnota celoevropského průměru.
62

 

 

Již na podzim roku 2008 přinesly výsledky Eurobarometru závěry, z nichž vyplynulo, 

že mezi německým obyvatelstvem panuje určitý strach nad situací v Evropské unii a jejím 

dalším vývojem. U německého obyvatelstva se rovněž objevil spíše příklon k Německu a jeho 

směřování, než ke směřování EU. Pokles zaznamenala i podpora pro další rozšiřování 

Evropské unie, která se propadla pouze k 26 %, což bylo číslo hluboce pod evropským 
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průměrem, který činil 44 %. Na hodnotě 65 % se pak držela všeobecná shoda na pozitivních 

důsledcích členství pro Německo, což přes veškeré obavy ukazovalo přetrvávající souhlas 

s existencí EU.
 63

  

 

Finanční a hospodářská krize, která započala ve Spojených státech jako krize 

hypotečního sektoru v roce 2007, představovala jeden z velkých otřesů pro domácí evropské 

ekonomiky, což se podepsalo i na postojích německých občanů vůči Evropské unie.  Podle 

výsledků průzkumů z jara 2009 pouhých 37 % Němců věřilo, že situace v EU směřuje 

správným směrem. Přesto i takto nízké číslo bylo nad průměrem Evropské unie jako takové, 

kde se jednalo o 34 % dotázaných. Němci tak stále zůstávali optimističtější, než zbytek 

členských evropských států. Tento fakt potvrdilo i 68 % Němců, kteří se vyslovovali 

optimisticky o budoucnosti EU, tento optimismus přitom souvisel s vírou v budoucí opětovné 

posílení eura. V této otázce německé očekávání leželo s 65 % vysoko nad průměrem 

Evropské unie, kde se jednalo pouze o 56 %. V porovnání s předchozím průzkumem však obě 

tato čísla znamenala pokles o 2 procentní body v případě Německa a o 5 procentních bodů 

v případě průměru Evropské unie.
64

 

 

Rok 2009 byl rokem nejen opětovné stabilizace německého hospodářství, kterému se 

tak podařilo vzpamatovat se z výrazného poklesu ekonomiky v jeho prvním čtvrtletí, nýbrž 

i rokem, na jehož konci se na světlo začaly dostávat informace o finančních problémech 

Řecka. Finanční a hospodářská krize tak ani nedozněla a Evropská unie se musela potýkat 

s dalšími problémy. 

 

Již uplynulá finanční a hospodářská krize vyvolala mezi německým obyvatelstvem 

silnou podporu pro evropský dohled nad finančními trhy či zodpovědnější chování finančních 

manažerů. Rovněž důvěra v to, že EU bude schopna překonat nastalou krizi, byla mezi Němci 

větší, než u ostatních členských států Evropské unie. 50 % Němců navíc nadále vnímalo euro 

jako pozitivní věc a v porovnání s průměrnými evropskými 37 % tak opět představovalo 

jakéhosi optimistu.65 Negativní ohlasy se naopak v souvislosti s aktuálním vývojem ozývaly 
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na adresu přílišné byrokracie panující v EU, plýtvání peněz či na nedostatečnou kontrolu 

vnějších hranic, kde ve všech těchto aspektech převyšovali občané Německa průměr 

Evropské unie. 66  Německo však v konečném srovnání potvrzovalo roli věrného člena 

a příznivce Evropské unie. 

 

 

2.2 Krize eurozóny 

 

2.2.1 Příčiny krize eurozóny 

Příčiny krize eurozóny, která započala jako dluhová krize členských států, lze 

spatřovat již v roce 2002, kdy byla zavedena hotovostní forma společné měny, čímž bylo 

dokončeno budování Hospodářské a měnové unie (HMU). Společná měna, které ale neměla 

základ v striktnější a koordinovanější hospodářské politice, vedla k prohlubování rozdílů mezi 

členskými státy, kdy např. nízké úrokové sazby poškozovaly slabší státy a vedly u nich 

k přílivu levných peněz. Jako neúčinný se ukázal i Pakt stability a růstu z roku 1997,67 jehož 

pravidla nebyla dodržována vedle Portugalska ani takovými státy jako byla Francie či 

Německo.68    

 

V polovině roku 2007 došlo k splasknutí bubliny na hypotečních trzích ve Spojených 

státech. Tato krize se v následujících letech přelila v krizi finanční, jejímž určitým symbolem 

se stal pád americké investiční banky Lehman Brothers v záři 2008. Finanční krize však 

nepostihla pouze americký trh, ale v globalizovaném světě 21. století a prostřednictvím 

evropských poboček amerických bank zasáhla i evropský finanční sektor a následně samotné 

hospodářství evropských států.   
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2.2.2 Řešení krize a reakce v Německu 

Krize eurozóny započala jako dluhová krize vybraných členských států eurozóny. 

Počátek těchto dluhových problémů je možno hledat již od konce roku 2009. Společná měna, 

která měla být zárukou stability eurozóny, jak ve svém Základním programu ujišťovala ještě 

v prosinci roku 2007 CDU, způsobovala spíše problémy v jednotlivých státech a vyvolávala 

četné diskuze na politické scéně.
69

 Členské země zóny společné měny byly nuceny hledat 

řešení dluhových problémů postižených zemí, a tím zabránit možnému ohrožení a oslabení 

eurozóny jako celku.  

 

Německá vláda, jako představitel nejsilnější evropské ekonomiky, se společně 

s Francií postavila do čela snah o řešení nejen řeckých dluhových problémů.  Při hledání cest 

z krize však vláda narážela na domácí scéně na četnou kritiku, jež se obracela na stranu 

přijímaných záchranných balíčků i na management Evropské unie a spolkové vlády v hledání 

řešení krize eurozóny, kdy byla mimo jiné kritizována opožděná reakce vlády na krizi. 

Německá vláda v čele s kancléřkou Merkelovou byla nucena obhajovat a vysvětlovat své 

kroky vůči krizí zasaženému Řecku. Pomocí Řecku totiž došlo k prolomení tzv. „no bail-out“ 

klauzule neboli klauzule o zákazu vzájemné pomoci, na jejímž základě nedisciplinovaným 

státům nesměla být poskytnuta pomoc od ostatních členských států.
70 

 V této souvislosti byl 

takovým příkladem již první záchranný balíček pro Řecko z března 2010. V rámci podílu 

zemí eurozóny na tomto balíčku Německo představovalo nejvýznamnějšího věřitele, kdy 

z 80 miliard EUR podílu zemí eurozóny tvořila německá část 22,4 %.
71 

První záchranný 

balíček pro Řecko byl však pouze zlomkem snah o řešení krize. Již v květnu 2010 se finanční 

ministři 27 evropských zemí dohodli ve spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem na 

vzniku Evropského záchranného mechanismu, tzv. Euro-Rettungsschirm, který měl sloužit 

jako ochranný prostředek na zajištění stability eura.
72

 Toto opatření počítalo s finančními 
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prostředky ve výši až 780 miliard EUR, přičemž podíl Německa činil více jak 120 miliard, do 

budoucna se však počítalo s jeho navýšením.
73 

Německo se tak dostávalo do role věřitele pro 

krizí zasažené státy. Ačkoliv byla Spolková republika pouze jedním z věřitelských států, 

nedostatek veřejné diskuze spojený s rétorickými výpady různých politiku, k nimž náležel 

např. i poslanec vládní CSU Peter Gauweiler, a stále se prohlubující krizí, vedly k zesílení 

pochybovačných hlasů na adresu evropské politiky při řešení krize, stejně jako na roli eura. 

Zavedené stabilizační a podpůrné mechanismy byly kritiky viděny pouze jako zátěž pro 

německé domácnosti. Při podrobnějším zkoumání zatížení německých domácností je však 

možno dojít k názoru, že přestože Německo představovalo největšího poskytovatele 

prostředků, německé domácnosti byly s ohledem na počet obyvatel daných států zatíženy 

méně, než například ty lucemburské či nizozemské.
74

 

 

Řecko však nebylo jediným státem, který požádal o pomoc. Do dluhových problémů 

se dostaly i další členské státy eurozóny jako Irsko, Španělsko, Portugalsko či Kypr. Každý 

další otřes v podobě nutnosti zachraňovat jiné členské ekonomiky vedl k rostoucí nejistotě 

nad budoucím vývojem a vytvářel prostor pro euroskeptické nálady. Negativní hlasy 

veřejnosti nezřídka rezonovaly ve stanoviscích politických stran, a vytvářely tak prostor pro 

vznik nových politických hnutí. 

 

 

2.3 Postoje politických stran a veřejné mínění 

 

2.3.1 Politické strany 

Krize eura a otázka jejího řešení vyvolávaly četné debaty mezi politickými stranami. 

Přestože se všechny politické strany shodly na potřebě stabilizace situace v eurozóně, jejich 

představy, jak by k dané stabilizaci mělo dojít, se nezřídka lišily. Rozdílná stanoviska se 

projevila např. již v květnu 2010 při debatách o zvýšení německých finančních prostředků 

                                                                                                                                                         
V roce 2012 byl EFSF nahrazen dalším stabilizačním opatřením, a to Evropským stabilizačním mechanismem, 

v originále The European Stability Mechanism (ESM).  
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v rámci dočasných stabilizačních mechanismů.
75

  Prakticky každé jednání o finanční pomoci 

zadluženým státům, či vytvoření stabilizačního mechanismu se neobešlo bez hojné diskuze 

politických stran.  

 

V tabulce č. 1 je možno názorně vidět výsledky vybraných hlasování, které souvisely 

s krizí a jejím řešením.  Nejvýraznější rozpor na německé poltické scéně je možno pozorovat 

v samotných počátcích krize. První záchranný balíček pro Řecko podpořila většina poslanců 

vládní koalice CDU/CSU a FDP s podporou Bündnis90/Die Grünen a 4 poslanci za SPD. 

Klaus Peter Willsch (CDU) či Peter Gauweiler (CSU), kterým bude dán prostor později v této 

práci, byli jedni ze 4 poslanců za CDU/CSU, kteří hlasovali proti pomoci. Strana SPD se až 

na výše uvedené výjimky hlasování zdržela.
76

 

 

Nejednoznačná byla i podpora pro obecný balík opatření z jara 2010, již zmiňovaný 

Euro-Rettungsschirm. Evropský záchranný mechanismus byl schválen poslanci vládní koalice 

CDU/CSU a FPD. Proti návrhu nakonec hlasovali poslanci Die Linke. SPD stejně jako Zelení 

se hlasování zdrželi. Důvodem SPD přitom více než samotná záchranná opatření bylo 

směřování vládní politiky.
77

 

 

Přetrvávající krize a s tím související potřeba dalších stabilizačních opatření vedla 

u politických stran k dalším diskuzím. Význam těchto diskuzí dokládá i fakt, že problematika 

záchranných a stabilizačních opatření se stala předmětem zkoumání Německého ústavního 

soudu, na základě jehož rozhodnutí bylo Německu teprve umožněno Evropský záchranný 

fond ratifikovat.
78
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Tabulka č. 1: Výsledky schvalování stabilizačních opatření (příklady) 

 

 
ZB* 

Řecko I. 
EFSM 

ZB 

Řecko 

II. 

ESM 
FP** 

Španěl. 

FP 

Kypr 

FP 

Irsko 

FP 

Portug. 

Ano 391 319 496 493 473 487 500 494 

Ne 72 73 90 106 97 101 90 92 

Zdrželi 

se 
139 195 5 5 13 12 4 5 

Neodevz

dané 

hlasy 

20 35 29 16 37 19 26 29 

*Záchranný balíček 

** Finanční pomoc 

 

Zdroj: „Abstimmungen“, Bundestag [online] Dostupné z  

http://www.bundestag.de/bundestag/plenum/abstimmung/grafik/?id=219 (staženo 21. 4. 2015). 

 

 

CDU 

Křesťanští demokraté jakožto vládnoucí strana se po počátečním zdrženlivé reakci 

postavili za pomoc Řecku v podobě záchranných balíčků, stejně jako za následná stabilizační 

opatření. Kancléřka Merkelová počítala do budoucna s větší spoluprácí členských států 

v hospodářské a finanční oblasti, stejně jako s vytvořením takových opatření, která by do 

budoucna předešla opakování krize. CDU proto podporovala zmíněný Evropský záchranný 

mechanismus. Na druhou stranu se nadále stavěla odmítavě ke společným evropským 

dluhopisům či za slučování evropských dluhů. Křesťanští demokraté neodmítali ani další 

pomoc pro zadlužené státy, avšak podmiňovali ji příslušnými reformami v daných zemích.
79

 

I mezi členy CDU se však objevily pochybovačné hlasy nad navržených řešením 

krize. Jedním z těchto odmítavých hlasů byl poslanec a předseda vnitřního výboru 
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Spolkového sněmu Wolfgang Bosbach. Bosbach odmítl tuto přeměnu zóny společné měny 

v jakousi transferovou či dluhovou unii, eurozóna se podle jeho slov neměla stát natrvalo 

pouze věřitelem a plátcem. Podporoval naopak posílení vlastní zodpovědnosti členských 

zemí.
80

  

 

  

CSU 

Roku 2008 se předsedou strany Křesťansko-sociální unie stal Horst Seehofer. 

Nastupující krize na finančních trzích, která znamenala otřesy v mnohých evropských 

ekonomikách, vedla ke zvýšení kritických hlasů vůči EU. Ačkoliv se strana na národní úrovni 

prezentovala jako proevropská, na úrovni zemské sílily euroskeptické pozice.  

 

Vládní a sesterská strana CDU v Bavorsku CSU tak byla mezi vládními stranami 

v letech 2009 - 2013 patrně nejsilnějším hlasem kritizujícím vývoj Evropské unie během krize 

eura, stejně jako vládní politiku CDU v této krizi. Ačkoliv se CSU stavěla za opatření na 

stabilizaci společné měny eura, což se projevilo např. v podpoře Evropského záchranného 

mechanismu v květnu 2010, vystupovala na druhou stranu velmi kriticky proti jakýmkoliv 

krokům, jež by vedly k posílení bruselského centralismu. Tyto výroky však neznamenaly ani 

opuštění proevropského kurzu ani zřeknutí se myšlenky společné měny. Euro nebylo viněno 

za krizi, kritika naopak padala na hlavu bývalé rudo-zelené vlády a jejího souhlasu 

s přizváním Řecka k měnové unii.
81

  

 

Ačkoliv tedy strana jako celek podpořila záchranná opatření, mnozí členové CSU se 

postavili proti návrhům na společné evropské dluhopisy, či dokonce navrhli, že státy 

nedodržující fiskální disciplínu musí počítat s možností odchodu z eurozóny, kriticky byly 

rovněž hodnoceny záchranné balíčky pro evropské státy bojující s krizí.
82

 V roce 2012 se 
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CSU naopak postavila za tzv. dluhovou brzdu.
83  

Přes veškerou kritiku se však CSU od roku 

2009 při konečném hlasování v jednotlivých evropských otázkách chovala jako loajální 

sesterská strana CDU. 

 

 

FDP 

Řešení krize eurozóny představovalo pro FDP jednu z klíčových otázek. S cílem 

opětovné stabilizace strana neodmítala možnou další finanční pomoc pro zadlužené státy, od 

nichž však očekávala nutná konsolidační opatření. FDP počítala rovněž se spoluúčastí 

soukromých věřitelů. V souvislosti se stabilizací finančních institutů propagovala lepší 

regulaci a dohled, přičemž daňoví poplatníci neměli být zatíženi. Odmítány byly nadále 

společné evropské dluhopisy či jakákoliv jiná opatření, která by vedla k možnému zatížení 

Německa a jeho občanů.
84

 

 

 

SPD 

V období druhé vlády kancléřky Merkelové, do níž spadá právě počátek krize 

eurozóny, byly sociální demokraté opoziční stranou. Jako opoziční strana se nevyvarovali 

četné kritice vlády. SPD kritizovala chybějící reakci a zdrženlivost v souvislosti s řešením 

krize, což podle sociálních demokratů vedlo k tomu, že německá vláda musela akceptovat 

rozhodnutí přijatá v Bruselu. Kromě kritiky však SPD přišla s vlastní představou návrhů na 

řešení krize, v němž zdůrazňovala snahu příliš nezatížit domácí daňové poplatníky. SPD 

navrhovala zkrácení řeckého dluhu, a to až ve výši 40 - 50 % dluhu.
85

 Nevyloučila ani 

budoucí potřebu společných evropských dluhopisů, tzv. Eurobondů, které spolková vláda 

s ohledem na možné zatížení Německa odmítala. Za předpoklad pro opětovnou stabilizaci 

přitom sociální demokraté považovali konsolidaci evropských bank včetně těch řeckých, 

potřeba bylo celoevropské řešení, nikoliv pouze národní, čímž se odlišovali např. od skeptické 
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vládní CSU. V neposlední řadě podpořila myšlenku daně z finančních transakcí či zapojení 

privátních věřitelů.
86

   

 

 

Bündnis 90/Die Grünen 

Strana Zelených patří od počátku 21. století spíše k proevropským stranám. Zelení 

nezřídka ve svých prohlášeních a dokumentech označovali Evropu jako budoucnost, záruku 

demokracie a míru.
87

 Krize eurozóny ovšem vyvolala četné debaty i u strany Zelených. 

V oficiálním prohlášení uveřejněném společně se zástupci z řad SPD s názvem „Gemeinsam 

gegen die Eurokrise“ z roku 2011 se zaměřila na kritiku vládní politiky při hledání cest 

z krize. V tomto 12 bodovém programu Zelení společně s SPD podpořili opatření na zajištění 

větší finanční disciplíny. Do budoucna i vytvoření společné politické unie s jednotnou 

finanční a daňovou politikou, což podle nich byla jediná cesta k opětovné stabilizaci 

finančního systému.
88

  Kromě společného programu s SPD uveřejnili Zelení i vlastní plán na 

řešení krize eurozóny v dokumentu z listopadu 2011, jenž nesl název „Der Green New Deal 

für Europa“, vytyčila strana 3 základní kroky, a to regulaci finančních trhů, investice do 

ekologické modernizace a nový systém odstraňování sociálních rozdílů v Evropě. Právě 

v souvislosti s podle Zelených nedostatečnou regulací finančních trhů se ze strany ozývala 

kritika demokratického deficitu.
89

  

 

 

Die Linke 

Evropská unie představovala pro die Linke na základě volebního programu z roku 

2009 pro volby do Spolkového sněmu základní platformou, na jejímž základě měl být nejen 

zajištěn mír, ale která měla rovněž přispět k překonání hospodářské krize. Požadována byla 

širší koordinace měnové, finanční či hospodářské politiky jednotlivých členských států. 

Kritizována byla v této souvislosti naopak celá politika Evropské unie, která podle die Linke 
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přispěla k propuknutí této krize. Za příčiny nastalé situace tak byly považovány hospodářský 

liberalismus, volný pohyb služeb a kapitálu, privatizace či deregulace.
90  

Na základě této 

vyslovené kritiky základních principů a svobody fungování Evropské unie, byla potvrzena 

Taggartova a Szczerbiakova teorie, která řadila tuto stranu mezi strany „měkkého“ 

euroskepticismu.    

 

Reakce die Linke na krizi eurozóny a její řešení se lišilo od přístupu CSU. Ačkoliv obě 

strany přicházely s četnou kritikou na evropská protikrizová opatření, tak zatímco většina 

poslanců CSU ve výsledku navrhovaná protiopatření přijala, poslanci die Linke se vyslovili 

jednohlasně proti schvalovaným návrhům, tak proti evropské záchranné politice. Strana tak 

odmítla např. právě Evropský záchranný mechanismus, který podle ní necílil na pomoc 

občanům, nýbrž na pomoc bankám a bohatým.
91

 

 

 

2.3.2 Veřejné mínění 

Veřejné mínění lze oprávněně považovat za významný indikátor politického 

rozhodování. Ve snaze získat voličské hlasy politické strany nezřídka reagují na dění 

a vnímání ve společnosti. Tento proces přitom působí oboustranně. Krize eurozóny a diskuze 

o jejím řešení tak nebyla záležitostí pouze politických stran, ale ovlivnila i veřejné mínění. 

Diskuze mezi veřejností se přitom netýkaly pouze eurozóny, ale obracely se i na adresu 

Evropské unie jako takové. Zatímco na podzim roku 2009 považovalo členství v EU za 

dobrou věc na 60 % dotázaných, na jaře roku 2010 se jednalo již o něco málo přes 50 %.
92

 

 

Jednou z prvních zkoušek pro aktuální vládní politiku vůči Řecku byly zemské volby 

v nejlidnatější spolkové zemi, Severním Porýní - Vestfálsku.
93  

Důležitost tématu krize 

v Řecku a jejího řešení pro tamější voliče ukázaly i výsledky předvolebního průzkumu, 
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v němž na 75 % voličů uvedlo, že krize eura ohrožuje německý blahobyt a celých 74 % 

prohlásilo, že řešení krize eura je v německém zájmu.
94

 Volby sice skončily vítězstvím dosud 

vládnoucí CDU, ale v porovnání s v pořadí druhou SPD se jednalo jen o nepatrný rozdíl 

desetin procent. Při srovnání volebních výsledků let 2005 a 2010 navíc CDU utrpěla ztrátu 

více jak 10 % volebních hlasů. U SPD se jednalo o ztrátu kolem 2,6 %.
95

 

 

Společná měna byla vnímána spíše jako zátěž pro domácí ekonomiku, než jako přínos. 

Počet Němců, kteří zastávali názor, že 10 let po zavedení eura v bezhotovostní podobě se 

Německu daří hůře, činilo v roce 2012 na 65 %. Každý pátý dokonce tvrdil, že s německou 

markou by se jejich státu dařilo lépe.
96

 Tyto výsledky tedy jasně ukázaly negativní nálady, 

které se objevily u německého obyvatelstva. Výsledky získané při celoevropském průzkumu 

potvrdil i na základě svého průzkumu Institut YouGov pro agenturu Deutsche-Presse. 

Z tohoto průzkumu vyplynulo, že v souvislosti s probíhající krizí eurozóny se celých 42 % 

dotázaných vyslovilo pro odchod Řecka z eurozóny, oproti 30 %, které jeho odchod nevítali. 

56 % dotázaných pak vyjádřilo celkové obavy o budoucnost hospodářské a měnové unie. 

Četné rozdíly se přitom objevovaly mezi voliči jednotlivých politických stran. Odchod Řecka 

z eurozóny byl tak nejsilněji podporován mezi voliči FDP a die Linke, kde se jednalo o více 

jak 45 %, zatímco na druhé straně se nacházeli voliči Zelených, u nichž tento počet činil něco 

přes 30 %.
97

 

 

Z celoevropského průzkumu veřejného mínění na základě průzkumů Eurobarometru, 

bylo však možno potvrdit, že přes veškerou kritiku na stranu eura, se německá veřejnost 

v konečném výsledku vyslovovala pro zachování společné měny. Pro její zachování se 

vyslovilo více jak 70 % Němců, tento výsledek ležel výrazně nad průměrem zbylých 

členských států, který činil 57 %.
98

 Na konkrétní dotaz členství vlastního státu v EU se však 

na 67 % obyvatel vyslovilo pozitivně a odmítlo tak myšlenku, že nečlenství domácího státu 
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by bylo bývalo lepší. Podpora pro členství v Evropské unii se mezi obyvateli samozřejmě 

mezi jednotlivými skupinami lišila. Větší skepse se objevovala u nezaměstnaných či dělníků, 

zatímco podnikatelé a vedoucí pracovními zastávali spíše kladná stanoviska ke členství 

Německa v EU. Kladnější nálady byly rovněž zaznamenány u obyvatelstva 55+. Tyto 

výsledky nepřinesly větší překvapením, a ačkoliv tedy k určitému nárůstu skepse v průběhu 

roku 2012 skutečně došlo, v porovnání s Velkou Británií či Českou republikou byl počet 

optimisticky vyhlížejících obyvatel stále vyšší a rovněž stále patřil k jednomu z nejvyšších v 

Evropě.
99

 

 

V problematice hledání řešení dluhové krize německé obyvatelstvo podporovalo 

úsporná opatření charakteristická rozpočtovou disciplínou. Tento fakt je logický, pokud si 

uvědomíme, že Německo bylo a je typické mzdovou restriktivní politikou stejně jako snahou 

o celkově zodpovědnou politiku.
100

 Kontinuita německé proevropské politiky se ukázala 

v průzkumech veřejného mínění také chápáním Evropské unie jako klíčového aktéra při 

řešení hospodářské a finanční krize.  

 

Německá veřejnost tak navzdory krizi zůstala věrná myšlence společné sjednocené 

Evropy včetně participaci své domovské země na eurozóně. Aktuální krize a z ní plynoucí 

důsledky a protiopatření jsou Němci v dlouhodobém měřítku viděny pozitivně. Oproti 

počátku roku 2013 došlo rovněž k růstu optimismu v tom smyslu, že se zvýšil počet těch, 

kteří věřili, že nejhorší fáze krize eurozóny již byla překonána a tento trend pokračoval 

i v roce následujícím.
101

 Rok 2014 byl rokem, kdy celých 75 % Němců bylo přesvědčeno, že 

by euro mělo být zachováno.
102
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2.4 Dílčí shrnutí 

Plánovaná opatření na opětovnou stabilizaci zóny společné měny vyvolávala četné 

diskuze a kritiku jak na politické scéně, tak u veřejnosti. Kritika politických stran se zpravidla 

obracela proti zamýšleným krokům. Nejednalo se přitom pouze o opoziční strany. 

Pochybovačné a odmítavé hlasy bylo možno nalézt i u samotných vládních stran. Kritika se 

snášela jak na protikrizová opatření, tak zabírala v širším kontextu fungování EU jako takové. 

To bylo možno zaznamenat především u vládní CSU, která se svoji skeptickou rétorikou 

apelující na panující nedostatky Evropské unie snažila oslovit své bavorské voliče. Četná 

kritika se však ozývala i z řad samotné CDU, a to na úrovni jednotlivých členů.  

 

V souvislosti s protikrizovými opatřeními vyjadřovaly strany nesouhlas se 

zamýšleným Evropským záchranným mechanismem kvůli jeho nedostatkům, či 

nedostatečném zohlednění potřeb občanů, jak namítala např. die Linke. Nebylo výjimkou, že 

samy strany přišly s vlastními návrhy na řešení krize. Přesto možná kritika těchto relevantních 

politických stran nevedla k razantnímu vymezení se vůči společné evropské politice jako 

takové.  

 

Možným překvapením se může zdát kritika demokratického deficitu ze strany 

Zelených, neboť právě Zelené lze označit za jednu z nejoptimističtějších stran ve vztahu 

k Evropské unii.  

 

Krize eurozóny se podepsala i na vývoji veřejného mínění. Od jejího propuknutí na 

konci roku 2009 narostl počet těch, kteří pochybovali o budoucí situaci v Evropské unii, 

stejně jako hrál nemalou roli podíl těch, kteří nevylučovali možnost odchodu Řecka 

z eurozóny. Rozdíly přitom bylo možno nalézt mezi voliči jednotlivých politických stran 

i mezi jednotlivými věkovými skupinami. Faktem zůstává, že i přes nárůst určitého 

euroskepticismu, němečtí občané patřili nadále v porovnání s jinými členskými státy 

k příznivcům evropské myšlenky.  

  



35 

 

 

 

3 Zdroje euroskepticismu 

Zdrojů euroskepticismu může být hned několik a stejně tak se můžou ve specifických 

oblastech lišit v závislosti na vybraném členském státu. Ačkoliv základní kategorie zdrojů 

euroskepticismu jsou obdobné, tak přesto lze nalézt určité rozdíly mezi skepsí objevující se 

u politických stran, či u veřejnosti, proto i tato kapitola se snaží rozdělit zdroje 

euroskepticismu na ty, které mají vliv na politické strany, a na ty působící na veřejnost.  

 

 

3.1  Zdroje euroskepticismu u politických stran 

Skepse objevující se u politických stran může mít mnoho příčin, a proto postihnout 

všechny se může zdát jako relativně složité. Při prvním zamyšlení by bylo třeba identifikovat 

profil politické strany, tj. zda se jedná o stranu, která se již ze své podstaty staví proti projektu 

evropské integrace a jejím politikám, jak je tomu v případě die Linke v Německém prostředí. 

Zda je to naopak strana, které je ve své podstatě prointegrační, avšak její rétorika je v nemalé 

míře skeptická, ač se nezřídka může jednat o účelovou skepsi, jak je tomu např. u CSU. 

Důvodů pro skepsi u takovéto strany může být hned několik, může se jednat o blížící se volby 

a s tím spojenou snahu oslovit obdobně naladěné voliče, dále o větší vliv euroskeptické frakce 

ve straně, o reakci na konkurenční stranu, či aktuální situaci v EU. Pro účely této práce byly 

na základě práce Roberta Haimerla a Joachima Schilda „National European Discourses and 

the 2009 European Parliament Elections“
103

 specifikovány tři základní oblasti zdrojů 

euroskepticismu u německých politických stran. První skupinou je kritika politické praxe 

v EU. Do druhé skupiny spadají socioekonomické důvody. Třetí kapitolkou by byla otázka 

rozšiřování EU, což je primárně zaměřeno na možnost přistoupení Turecka.
104

  

 

Jako zvláštní skupina je vyčleněna skepse vyplývající z prováděných politik Evropské 

unie, která v sobě do jisté míry zahrnuje problematiku politické praxe a socioekonomických 

důvodů. Vyčlenění těchto zdrojů nacházíme např. v knize profesora Evropských studií Timma 

Beichelta.
105
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3.1.1  Kritika politické praxe v Evropské unii 

Evropská unie byla politickými stranami nezřídka obviňována z nedostatečné 

demokratičnosti a přílišné vzdálenosti bruselské politiky od politiky domácích států. Strany se 

tak zasazují o posílení role Evropského parlamentu a naopak, zmenšení vlivu Evropské 

komise, což, jak bude ještě zmíněno, byl například požadavek Křesťansko-sociální unie. 

Důležitou roli sehrávalo i zachování principu subsidiarity, tedy zachování určité nezávislosti 

místních, často národních, orgánů vůči těm evropským.  

 

Kritika politické praxe v sobě však zahrnuje rovněž aspekty jako nedůvěru v politiku 

prováděnou Evropskou unií či kritiku vztahující se k faktu, že větší státy získávají dominantní 

postavení v rámci EU.
106

  

 

 

3.1.2  Socioekonomické důvody 

Socioekonomické důvody představují v dobách krize eurozóny důležitý zdroj 

euroskeptických nálad. Vedle klasických problematických oblastí jako byla kritika přílišné 

byrokratizace Evropské unie či požadavku na sociálnější Evropu, lze do této kategorie 

zahrnout právě i faktory spojené s řešením krize eurozóny, ať již se jednalo o ESM či o 

společné evropské dluhopisy. Další socioekonomické důvody souvisely s požadavky na větší 

regulaci evropských trhů, popř. naopak kritiku na přílišnou regulaci.
107

  

 

Opomenout nelze však ani skepsi objevující se v souvislosti s přistěhovalectvím 

z chudých členských zemí jihovýchodní Evropy Bulharska a Rumunska. Byla to v německém 

prostředí právě CSU, která se na počátku roku 2014 vyslovila pro přísnější pravidla pro 

přistěhovalce, ve snaze zabránit podle jejího vnímání zneužívání německého sociálního 

systému. Úprava přistěhovaleckých pravidel by však podkopávala svobodu volného pohybu 

osob. Názory CSU byly odmítnuty ostatními politickými stranami, jako byla CDU, Zelení či 

SPD.
108
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3.1.3  Otázka rozšiřování EU 

Diskuze o možném přistoupení Turecka k Evropské unii, což bylo téma, které 

v souvislosti s evropskou politikou bylo tematizováno snad všemi politickými stranami, je asi 

nejtypičtějším příkladem skepse panující v otázce rozšiřování EU. Snaha o zachování národní 

jedinečnosti se tak dostává do pomyslného střetu s mnohonárodnostním principem Evropské 

unie. Není tedy žádným překvapením, že právě strany jako CSU nezřídka akcentují toto téma. 

Projekt Evropské unie je v souvislosti s touto skupinou zdrojů euroskepticismu vnímán jako 

ohrožení pro národní suverenitu. Objevující se hlasy volaly po omezení přistěhovalectví.
109

  

 

 

3.1.4 Skepse vyplývající z prováděných politik Evropské unie 

Skepse vyplývající z konkrétního provádění evropských politik je možno hodnotit jako 

určité propojení politické práce a socioekonomických důvodů. Jak uvádí Timm Beichelt ve 

své knize „Deutschland und Europa“ existují politiky, u nichž se u jednotlivých politických 

stran objevují četné diskrepance. Beicheltova kniha byla vydána v roce 2009. Možná i proto, 

je jako politika, v níž existuje soulad politických stran jmenována Finanční a měnová politika, 

s ohledem na panující krizi však již bylo v práci ukázáno, že tento konsensus získával trhliny. 

Jako zvláštní případ mezi stranami byla označena die Linke. K politikám, u nichž se 

objevovaly rozpory, patřila dlouhodobě např. hojně diskutovaná zemědělská politika. Zatímco 

SPD a Zelení se zasazovali v prvé řadě za ekologickou kvalitu v zemědělství, CSU řešila 

otázku finančních prostředků.
110
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3.2       Zdroje ve společnosti  

Veřejné mínění lze podle mého názoru oprávněně považovat za jeden z klíčových 

prvků politiky a zároveň za možný zdroj euroskepticích nálad. Samozřejmě negativní vnímání 

Evropské unie mezi občany má své příčiny. Timm Beichelt ve své knize uvádí tři základní 

důvody, a to vzdálenost EU od občanů, EU jako projekt elit či ohrožení evropské 

různorodosti.
111

 Připomeneme-li si v této souvislosti Schildovo a Oberkirchovo členění 

euroskepticismu na mikro a makro úroveň, je možno Beicheltovy zdroje v podobě vzdálenosti 

EU od občanů a EU jako projekt elit přiřadit k makro úrovni, zatímco otázka národní 

různorodosti, popř. národní identity spadají do mikroúrovně.
112

 Pro účely naší práce se však 

budeme zabývat jednotlivými otázkami zvlášť. V souvislosti s krizí eurozóny a na příkladu 

Německa je možno jako další zdroj identifikovat i ohrožení stability společné měny.  

 

 

3.2.1 Vzdálenost EU od občanů – Demokratický deficit 

Kritika politické praxe je problém, o němž se hovoří dlouhodobě již od 90. let 

20. století v souvislosti s přetransformováním Evropského společenství v Evropskou unii, kdy 

se objevovala otázka legitimizace politické moci EU.
113

 Nedostatky byly spatřovány 

v nedostatečné spoluúčasti veřejnosti či parlamentu na politice EU.
114

 Lidé v tomto důsledku 

ztratili přehled v prováděné politice a přijímaných rozhodnutích. Právě v souvislosti s panující 

krizí eurozóny se objevoval pojem demokratický deficit v návaznosti na způsob přijímání 

protikrizových opatření a chybějící kontrolu. Za příklad byl uváděn přitom samotný Evropský 

záchranný mechanismus, popř. činnost tzv. Troiky (ECB, MMF a Evropská komise), jejíž 

aktivity podle kritiků nepodléhaly žádné kontrole.
115

 

 

Vnímání demokratického deficitu u veřejnosti od roku 2007 je možno pozorovat na 

grafu č. 1. 
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Graf č. 1: Vnímání demokratického deficitu EU občany Německa 

 

 

Pozn.  J – jaro 

P – podzim 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle „Politische Analyse der Standard-Eurobarometer - Befragungen vom Mai/Juni 

2014“, Evropská komise [online] Dostupné z 

http://ec.europa.eu/deutschland/pdf/information/ebfruehjahr2014.pdf (staženo 22. 4. 2015). 

 

 

Na tomto grafu je možno jasně pozorovat nárůst skepse a vnímání demokratického 

deficitu od podzimu 2009. Ačkoliv se ve výsledku jednalo spíše o jednotky, než desítky 

procent, odráží tento vývoj i tak měnící se nálady ve společnosti. Určitou ironií v tomto 

vývoji je i fakt, že ačkoliv Lisabonská smlouva přijatá 1. 12. 2009 cílila právě mimo jiné na 

odstranění demokratického deficitu, a to prostřednictvím práva občanské iniciativy či 

posílením role Evropského parlamentu v oblasti rozpočtu či zákonodárství.
116

 Druhým faktem 

je nárůst vnímání demokratického deficity v druhé polovině roku 2011, což je možno 

s největší pravděpodobností připočíst vývoje kolem schvalování stabilizačních opatření jako 

ESM. 
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3.2.2 EU jako projekt elit 

Evropská unie je projektem elit. Jak u zrodu Evropského společenství, tak později 

Evropské unie stáli politici. Ačkoliv je obyvatelstvo členských států do fungování EU 

zapojováno, a to prostřednictvím voleb do Evropského parlamentu, tak např. referendy o 

přistoupení aj., význam politických činitelů při rozhodování zůstává nepopiratelný, jak tomu 

bylo i při rozhodnutí o vzniku zóny společné měny. Přijímaná opatření na stabilizaci eurozóny 

přitom probíhají bez širší participace občanů. Ozdravení eurozóny bez jejich důvěry je však 

obtížná. 

 

 

3.2.3 Ohrožení stability měny 

Německá marka byla v poválečné historii považována za symbol německého 

hospodářského zázraku. Plánované vzdání se marky a souhlas s přijetím společné měny tak 

vyvolával mezi občany četné obavy. Příslib eura jako budoucí silné měny, která zajistí nízkou 

inflaci a zároveň povede k dalšímu ekonomickému úspěchu, mohl být snad jistou útěchou. 

Krize eurozóny však ukázala slabiny projektu společné měny a navíc ohrozila stabilitu 

německé ekonomiky charakteristickou nízkou domácí spotřebou, velkým podílem exportů na 

HDP či vysokou mírou úspor. I kvůli této zdrženlivé domácí politice byly příčiny krize 

eurozóny viděny jako něco exogenního, způsobeného čistě nestřídmou politikou jižních vlád. 

Snad i z tohoto důvodu se veřejnost stavěla zdrženlivě ke společným evropským dluhopisům 

a naopak volala po úsporných opatřeních jako způsobu řešení krize.
117

  

 

V grafu č. 2 je možno pozorovat vývoj kurzu eura k dolaru, přičemž od poloviny roku 

2009 bylo možno pozorovat oslabení eura vůči dolaru. Tento vývoj v následujících letech 

nadále kolísal. Zajímavé je na tomto grafu rovněž pozorovat posílení kurzu zhruba od 

poloviny roku 2010, což odpovídá době, kdy byla schválena první finanční pomoc Řecku, 

stejně jako se jednalo o dlouhodobých stabilizačních opatřeních.
118
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Graf č. 2: Vývoj kurzu eura k dolaru 

 

Zdroj: „Exchange rates. US dollar (USD)“, ECB [online] Dostupné z 

https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html (staženo 21. 4. 2015). 

 

 

Graf č. 3 znázorňuje vývoj inflace v letech 2005 - 2014. V námi sledovaných letech 

2009 - 2014 bylo možno od podzimu 2009 pozorovat nárůst inflace, která v polovině roku 

2011 přesáhla hranici 3 %. Otázka inflace byla zvláště v německém prostředí s ohledem na 

minulost o to palčivější a panující krize eurozóny vyvolávala obavy z jejího nárůstu.    

 

Graf č. 3: Roční inflace v eurozóně a v Evropské unii 

 

 

Zdroj: „Newsrelease 34/2015-24 February 2015“, Evropská komise [online] Dostupné z 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6650000/2-24022015-AP-EN.pdf/9d0fc2f8-21ba-425e-956c-

32018aded18d (staženo 21. 4. 2015). 
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4 Stranický euroskepticismus v Německu 

Německo ve své novodobé historii bylo věrným propagátorem a zastáncem myšlenky 

evropské integrace. Propagovalo její institucionální i politický vývoj, s čímž souvisela 

i podpora pro vytvoření Hospodářské a měnové unie jako jednoho ze základních pilířů 

Smlouvy o EU, stejně jako podpora spolupráce v zahraniční a bezpečností politice.
119

 Vztah 

k evropské integraci předurčoval i všeobecně přijímaný fakt, že dobrý Němec je zároveň 

dobrým Evropanem. V neposlední řadě zde byla povinnost spolupůsobit v Evropském 

společenství s cílem zachování míru ukotvena v samotném Základním zákoně, konkrétně se 

pak jedná o preambuli a o články 23 a 24. Preambule Základního zákona hovoří o nutnosti 

spoluúčastnit se Evropského společenství. Články 23 a 24 hovoří o existenci v rámci 

mezinárodních organizací a o přispívání Německa k demokratickému, federativnímu základu 

Evropské unie, kde je zachován princip subsidiarity.
120

Výše uvedené skutečnosti 

představovaly protiváhu pro možné euroskeptické postoje a reálné prosazení se myšlenky 

„hard“ euroskepticismu v podobě opuštění Evropské unie bylo spíše fikcí, než reálnou 

možností.  

 

Na počátku 90. let však došlo k postupnému rozpadu „permisivního konsensu“ 

panujícího v otázce evropské politiky mezi politickými stranami, což otevřelo prostor pro 

kritické hlasy. V 90. letech se v německém prostředí objevily politické strany, jejichž agendu 

vůči Evropské unii bylo možno označit za „hard“ euroskeptickou. Jednalo se o stranu 

Republikánů, Německou lidovou unii a Národnědemokratickou stranu Německa. Tyto strany 

odmítaly evropskou integraci s ohledem na národní svébytnost a prosazovaly zachování 

domácí měny. Ani jedna z těchto stran však v 90. letech nedosáhla výraznějších volebních 

úspěchů. Společným jmenovatel těchto stran je rovněž pravicový extremismus.  

 

V 21. století tak v německém politickém prostředí lze mezi relevantními etablovanými 

stranami nalézt pouze strany „soft“ euroskeptické. Tyto strany je možno nadále dělit za 

použití Taggartova upřesnění na etablované strany establishmentu, jež zastávají euroskeptický 
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postoj, strany, u nichž je skepse klasickou součástí stranického programu, či strany 

s eurosketickými frakcemi uvnitř nich samých.  

 

Tabulka č. 2: Rozdělení politických stran podle míry euroskepticismu 

 

Euroskepticismus v 

Německu 

Tvrdý („hard“) Měkký („soft“) 

Republikáni              Die Linke 

Německá lidová unie              CSU 

Národnědemokratická    

strana Německa 

FDP  

   (národně-liberální frakce) 

 SDP (frakce) 

 CDU (frakce) 

  

Zdroj: Taggart a Szczerbiak, The Party Politics of Euroscepticism in EU Member and Candidate States
121

 

 

 

4.1 Soft euroskeptické strany  

 

4.1.1 CSU, strana establishmentu zastávající euroskeptický postoj 

Křesťansko-sociální unie vznikla jako strana křesťansko-konzervativní ideologie. 

Teritoriálně byla působnost strany omezena na zemské úrovni na spolkovou republiku 

Bavorsko, kde se postupně etablovala jako dominantní strana.  

 

Ačkoliv v historii CSU vystupovala jako strana nakloněná evropské integraci, změny 

spojené s přetransformováním v Evropskou unii a vývoj od 90. let vedly v této straně 

k nárůstu kritiky vůči EU. Svoji roli v tomto vývoji sehrála osoba Edmunda Stoibera, který 

stál v čele strany v letech 1993 - 2007. Stoiber se prosadil jako obránce zájmů Bavorska, kdy 

prosazoval např. zabezpečení oblasti střední a východní Evropy či zabránění tzv. bruselského 

intervencionismu.
122
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Určitou skepsi vůči Evropské unii je možno vyčíst již ze samotného Základního 

programu strany z roku 2007. CSU se v něm sice pochopitelně na jednu stranu hlásí 

k evropským hodnotám, avšak odmítla myšlenku jednotného evropského státu.  Jako správný 

krok k překonání minulosti bylo označeno rovněž Východní rozšíření, odmítnuto stranou bylo 

ovšem přistoupení Turecka. S ohledem na panující politickou praxi CSU propagovala větší 

transparentnost rozhodování či demokratizaci, s tím souvisel i požadavek za posílení pozice 

Evropského parlamentu a jasné uplatnění principu subsidiarity. V Základním programu strany 

z roku 2007 se objevily rovněž požadavky na zachování kulturní a regionální bohatosti 

evropských států či na užívání němčiny v evropských institucích.
123

  

 

S ohledem na obsah Základního programu tak není překvapením kritika, které se 

u strany objevovala v námi zkoumaných letech 2009 - 2014. Jak uvádí ve své práci Taggart 

a Szczerbiak, CSU se v průběhu krize eurozóny dostala do určitého vnitřního rozporu, kdy se 

na jednu stranu snažila zůstat věrna evropským kořenům a vládní proevropské politice, což se 

projevilo, např. podporou při hlasování záchranných balíčcích, avšak na druhou stranu 

vysílala CSU jasné euroskeptické signály. V této souvislosti tedy vyvstává otázka, jaká by 

byla politika CSU, kdyby se ocitla najednou v opozici.
124

   

 

Typickým příkladem skepse na adresu Evropské unie a aktuálního dění v eurozóně se 

stal v říjnu roku 2011 stranický sjezd v Norimberku. CSU zde označila aktuální krizi za jednu 

z největších výzev, před níž sjednocená Evropa stojí. Strana zopakovala potřebu zachovat 

princip subsidiarity a rozmanitost národních kultur a regionů. V této souvislosti odmítla tedy 

jakékoliv diskuze o možných Spojených státech Evropských. Euro bylo nadále považováno za 

nezbytou součást Evropy a Německa.
125

 

 

Jisté prohloubení panující skepse bylo možno pozorovat v následujícím roce 2012, kdy 

CSU přišla s další kritikou na adresu Evropské unie. To se projevilo již na stranickém sjezdu 

konaném v říjnu téhož roku v Mnichově. Obdobně jako o rok dříve i nyní byl značný prostor 

věnován právě krizi eurozóny. CSU nyní požadovala větší zapojení občanů národních států 
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při rozhodování o další pomoci pro zadlužené státy. Státům, které nebudou schopny či 

ochotny splácet, mělo být umožněno opustit eurozónu, což podle strany mělo být nově 

zakotveno i v Lisabonské smlouvě.
126

  Tato rétorika kopírovala slova tehdejšího generálního 

sekretáře Alexandera Dobrindta, který otevřeně vystupoval za možný odchod Řecka 

z eurozóny.
127

  

 

CSU byla v souvislosti s euroskeptickými náladami rovněž nezřídka obviňována 

z populistické rétoriky. Za příklad populistického prohlášení je možno označit například 

stanovisko uveřejněné v rámci příprav na lednový sjezd ve Wildbad Kreuth v roce 2013. CSU 

se zde vyslovila za snížení počtu eurokomisařů, a to na 12 z tehdejších 27, což odpovídalo 

počtu členských států, s tím, že by byl zaveden rotační princip. CSU požadovala, aby EU šla 

příkladem ostatním státům, od nichž jsou požadována úsporná opatření a sama začala šetřit 

tím, že by došlo ke snížení platů pro evropské úředníky. Dalšími dvěma požadavky ze strany 

CSU bylo zlepšení postavení němčiny v EU či výzva k ustanovení lidového hlasování 

o klíčových otázkách EU, k nimž se řadilo například přijetí nových členských zemí.
128

 

 

Přes veškeré tyto projevy odmítal předseda strany Seehofer označení jeho strany za 

euroskeptikou Podle Seehoferových slov není možné členit politiky a politické strany na 

euroskeptické, či eurooptimistické jen podle toho, zda podporují či nepodporují další finanční 

pomoc.
129

 

 

Koncept Taggart a Szczerbiak, definující model „měkkého“ euroskepticismu, tedy 

odmítání aktuálního směřování politiky Evropské unie, pak potvrzuje Seehoferova slova. 

Pouze na základě určitého dílčího opatření by nebylo možno CSU jednoznačně označit za 

euroskeptickou stranu. Navíc při konečném hlasování podpořila CSU přes kritickou rétoriku 

v letech 2010 - 2011 sesterskou CDU při hlasování ve Spolkovém sněmu o opatření na 

stabilizaci eurozóny, v nichž se jednalo jak o německý příspěvek v rámci prvního 

záchranného balíčku pro Řecko, tak o rozšíření německé záruky pro Evropský nástroj finanční 
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stability, EFSF. Na druhou stranu existovaly uvnitř CSU i silnější protievropské proudy 

s výraznou a stabilní protievropskou politikou již je možno označit za euroskeptiky. K nim se 

řadil např. poslanec CSU Peter Gauweiler.
130

 Navíc CSU v průběhu let trvání krize eurozóny 

přiostřila svůj skeptický postoj, když připustila odchod vysoce zadlužených zemí z eurozóny. 

Za značně euroskepticku je možno rovněž označit rétoriku strany vůči EU na zemské úrovni, 

která se názorně projevila např. v evropských volbách.  

 

Na podzim roku 2013 se konaly volby do Spolkového sněmu, přičemž CSU je tradičně 

konzervativní stranou obdobně konzervativního Bavorska, kde apel na národní či zemská 

práva a hodnoty sehrává svoji roli. Na druhou stranu je nutno uvést, že skeptická rétorika 

nebyla u politiků CSU žádnou novinkou, což dokládá i Základní program strany z roku 2007, 

a nelze ji tedy považovat za nějaký důsledek krize eurozóny.  

 

Jedinečnou příležitostí pro uplatnění euroskeptických myšlenek byly volby do 

Evropského parlamentu. Například ve svém volebním programu do Evropského parlamentu 

z roku 2009 se CSU vyslovila za posílení institutu lidového hlasování v důležitých otázkách 

EU, či za omezení evropské byrokracie ve prospěch principu subsidiarity, čímž rovněž 

navázala na svoji dlouhodobou evropskou rétoriku.
131

  

 

Květnové volby do Evropského parlamentu v roce 2014 byly zajímavé z toho důvodu, 

že znamenaly pro CSU novou výzvu, na niž musela reagovat. Nejednalo se tedy pouze 

o klasickou spolkově a zemsky zaměřenou rétoriku, nýbrž tato rétorika byla ještě zesílena 

snahou vymezit se vůči nově vzniklému politickému hnutí Alternativa pro Německo, které 

svými euroskeptickými postoji představovalo možného konkurenta pro euroskepticky 

naladěnou část bavorského voličstva.
132

 CSU se tedy ve svém volebním programu snažila 

                                                 
130 

Podle Gauweilera navrhovaná opatření nevedla ke stabilizaci měny ani k řešení krize v Řecku. Upozornil na 

nebezpečí tzv. „Sparpolitik“ a to s odvoláním na Výmarskou republiku, stejně jako zopakoval možnost Řecka 

dočasně opustit eurozónu, a tak stabilizovat svoje hospodářství, což by přijetí vládou navrhovaných opatření 

neumožnilo. Gauweiler zmínil rovněž nebezpečí spočívající v tom, že ostatní problémy zasažené státy budou 

chtít využít obdobné záchranné balíčky, jako byl ten pro Řecko, což by v takovém případě vedlo k neúměrné 

zátěži pro Spolkovou republiku, jako významného zaštiťovatele finanční pomoci.   

„Pressemitteilungen“, Peter Gauweiler, 7. 5. 2010 [online] Dostupné z http://www.peter-

gauweiler.de/pdf/pressemitteilungen/pm_2010-05-07.pdf (staženo 25. 4. 2015). 
131

„Wahlprogramm der CSU zur Europawahl 2009“, CSU [online] Dostupné z 

http://www.csu.de/common/_migrated/csucontent/090509_europawahlprogramm.pdf (staženo 21. 4. 2015). 
132 

Kromě Alternativy pro Německo představovali možnou konkurenci tzv. Freien Wähler. Ti se vyslovili za 

posílení role Bavorska a bavorského parlamentu či za posílení role němčiny v Evropské unii. „Außen- und 

Europapolitik – Für ein starkes Bayern im Herzen Europas“, Freie Wähler Bayern [online] Dostupné z 

http://www.fw-bayern.de/unsere-politik/aussen-und-europapolitik/ (staženo 21. 4. 2015). 

http://www.peter-gauweiler.de/pdf/pressemitteilungen/pm_2010-05-07.pdf
http://www.peter-gauweiler.de/pdf/pressemitteilungen/pm_2010-05-07.pdf
http://www.csu.de/common/_migrated/csucontent/090509_europawahlprogramm.pdf
http://www.fw-bayern.de/unsere-politik/aussen-und-europapolitik/


47 

 

 

 

zvýraznit kritický kurz vůči EU, a to přestože veřejně prohlašovala, že je proevropskou 

stranou.
133

 Kritický kurz byl naznačen již v rámci předvolebních diskuzí, které probíhaly pod 

heslem „Bayern zuerst – Reden über Europa“. Již toto samotné heslo, jež až podezřele 

připomínalo obdobné heslo užité Svobodnými v 90. letech v Rakousko, jasně naznačovalo 

směr kampaně pro nadcházející volby do Evropského parlamentu. Ve svém volebním 

programu se tak CSU rozhodla nejen apelovat na silné bavorské cítění svých voličů, když 

vyzývala k využití referend při rozhodování o strategických otázkách EU, nýbrž se vyslovila 

pro zastavení přístupových jednání s Tureckem, či pro omezení kompetencí Evropské komise 

v oblasti ochrany základních svobod, včetně volného pohybu osob. V tomto bodě reagovala 

především na možné zátěže pro sociální systém v důsledku přílivu utečenců. Evropská komise 

se navíc podle prohlášení CSU měla co do počtu členů zredukovat na polovinu. Společně 

s požadavkem na přímou volbu poslanců do Evropského parlamentu a požadavkem 

na vytvoření instituce na pohled nad zachováváním principu subsidiarity tak Křesťansko-

sociální unie navázala na svoji rétoriku vyzývající k větší demokratičnosti Evropské unie při 

zachování pravomocí národních států.
134 

CSU neakcentovala ani myšlenku odchodu Německa 

z eurozóny, ani podmínku, aby vysoce zadlužené státy eurozónu opustily, což by odporovalo 

nastolenému kurzu evropské integrační politiky.
135

 Evropský kritický kurz byl podtržen 

i ustanovením euroskeptika Petera Gauweilera do popředí ve volební kampani, jenž tak ve 

funkci nahradil Beate Merk.
136
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Přes veškerou snahu o kritičtější kurz zaznamenala CSU v evropských volbách jeden 

z nejhorších volebních výsledků, když dosáhla výsledku pouhých 40, 5 % hlasů, což bylo o 

téměř 8 % méně než v předešlých volbách v roce 2009. Výrazného úspěchu naopak dosáhla 

Alternativa pro Německo, jež získala 8,1 %.
137

 

 

Za svoji skeptickou kampaň se na hlavy představitelů CSU snesla kritika jak od jejích 

vlastních členů, tak od sesterské CDU. Politickou strategii Křesťansko-sociální unie 

zpochybnili i někteří politologové, kteří za příčinu neúspěchu CSU označili právě chybnou, 

euroskeptickou kampaň.
138

 

 

 

4.1.2 Die Linke, euroskepse jako součást ideologie strany 

Strana demokratické socialismu vznikla v roce 1990 jako následovník zaniklé 

komunistické strany. V průběhu let strana nejednou změnila své jméno, přičemž od roku 2007 

funguje v dnešní podobě a pod svým současným jménem Die Linke. Právě tato historie do 

značné míry předurčila stanovisko die Linke k evropské politice a integraci vůbec. Die Linke 

apelovala za demokratičtější, sociálnější a ekologičtějši Unii. Kritika se objevila 

např. v souvislosti se schvalováním Lisabonské smlouvy, a to především z důvodu 

plánovaného vzniku společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Tato politika totiž podle 

die Linke neodpovídala jejich představě podpory mírové politiky. Kritika se ozývala také 

v dalších oblastech, k nimž patřily např. instituce EU, u nichž die Linke měla pocit, že 

odporují demokratickým a sociálním představám. To se projevilo právě v krizi eurozóny např. 

v požadavku lidového hlasování v otázce Evropského stabilizačního mechanismu. Na rozdíl 

od např. CSU, die Linke podporovala zavedení tzv. společných evropských dluhopisů.
139
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Ve svém volebním programu pro volby do Evropského parlamentu 2014 se die Linke 

pokusila přesvědčit voliče voláním po změně. Volební program nesl název: „Jiná Evropa. 

Sociální, mírová, demokratická.“
140

 Kromě odlišného přístupu k řešení krize se die Linke 

ve své evropské politice vyslovila jako již tradičně za větší demokratizaci a za větší důraz 

na sociální aspekty. Ačkoliv strana nepodporovala odchod Německa z eurozóny, vyzývala 

k reformě existující Hospodářské a měnové unie. Úsporná opatření prosazovaná německou 

vládou v čele kancléřkou Merkelovou podle die Linke k řešení krize nevedla.
141

 

 

Při porovnání volebních programů evropských voleb v roce 2009 a 2014 je možno 

konstatovat, že krize eurozóny nevedla k výraznějšímu nárůstu skepse u této strany. Die Linke 

zůstala věrná své klasické euroskeptické rétorice, v níž zdůrazňovala sociální, mírové, 

solidární aspekty, stejně jako větší vliv občanů Evropské unie. Krize byla dalším námětem 

k diskuzi, nikoli k razantní změně kurzu evropské politiky strany die Linke.
142

 

 

 

4.2 Další strany establishmentu  

CDU, SPD i FDP jsou stranami, které nelze zahrnout do skupiny soft euroskeptických 

stran. Přesto se však i uvnitř těchto stran bylo slyšet euroskeptické názory, což je důvod, proč 

při zkoumání stranického euroskepticismu musí být tyto strany zohledněny. S ohledem na 

Taggartovo členění, dále rozpracované Kaniokem a Havlíkem je proto tyto strany možno 

označit jako strany s euroskeptickou frakci.  

 

 

4.2.1 FDP 

Liberály je možno označit jako typickou strany, v níž se objevovaly v období krize 

eurozóny euroskeptické hlasy. Za euroskeptické bylo přitom Taggartem označeno národně 
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liberální křídlo strany. Jak uvádí Lees, silný vliv tohoto křídla bylo možno zaznamenat ve 

spolkových zemích, jako bylo Hesensko, Dolní Sasko či Severní Porýní - Vestfálsko.
143

 

Jedním z nich byl politik ze Severního Porýní - Vestfálska Frank Schäffler. Jeho kritika se 

obracela proti aktuálnímu směřování určité politiky EU, jak bylo definováno již výše pomocí 

modelu Taggarta a Szczerbiaka, a Schäffler se tím zařadil do skupiny „měkkých“ 

euroskeptiků. FDP jako strana však po dobu společné koalice zůstala věrna politice nastavené 

kancléřkou, což se projevilo i pří klíčových hlasování týkajících se záchranných 

a stabilizačních opatření.  

 

Kritické hlasy na adresu připravovaného Evropského stabilizačního mechanismu 

(ESM). Politici jako již zmiňovaný Frank Schäffler a bývalý ministr vnitra v Severním 

Porýní - Vestfálsku Burkhard Hirsch odmítli plánovaný Evropský stabilizační mechanismus 

a nevyloučili ani umožnění výstupu pro vysoce zadlužené státy eurozóny, v případě, že by 

zatím přijatá opatření selhala.  Schäffler odmítl jak vytvoření ESM, neboť v něm spatřoval 

pouze krok k jakémusi „společenství ručitelů“ 144 , tak poukazoval na chybějící zohlednění 

soukromých věřitelů či nedostatky spočívající v chybějících jasných pravidlech pro řízenou 

státní insolvenci, což by podle jeho slov ve výsledku Evropu zničilo, než aby ji 

stabilizovalo.
145

 Schäffler se pokusil za využití tzv. Mitgliederentscheid prosadit, aby o 

konečném stanovisku k ESM rozhodla celá strana. Tento pokus byl však nakonec 

neúspěšný.
146

 Schäffler rovněž upozornil na nedostatečnou aktivitu FDP, reprezentovanou 

předsedou strany a tehdejším ministrem hospodářství a technologie Phillipem Röslerem. FDP 

ustoupila podle jeho názoru při řešení krize do pozadí a nechala velký prostor kancléřce 

Merkelové.
147

  

 

Určitá změna ve stanoviscích liberálů k Evropské unii a v postojích ke stabilizaci 

situace v eurozóně nastala již před volbami do Evropského parlamentu v květnu 2014. FDP se 
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po neúspěšných parlamentních volbách na podzim 2013 snažila oslovit voliče kritičtějším 

programem. Za možnou příčinu těchto postojů je možno považovat i kandidaturu 

euroskeptického politického hutí Alternativa pro Německo. FDP ve svém programu vyzývala 

k demokratičtější Evropě s ohledem na posílení role parlamentu a princip subsidiarity. 

V souvislosti krize eurozóny prosazovala stabilizační politiku a větší zodpovědnost bank 

a států samotných. Ani liberálové se přitom nevyvarovali snad trochu populistického 

vyjádření o tom, že finanční sektor již dále nesmí být zachraňován daňovými poplatníky.
148

  

 

Po podzimním stranickém sjezdu 2014 došlo k dalšímu posunu, kdy s ohledem na 

řešení krize eurozóny strana odmítla společné evropské dluhopisy či poskytování další 

pomoci bez přísnějších podmínek. Opět přitom liberálové neopomněli zmínit možné následky 

pro daňové poplatní v Německu i jinde v Evropě. Umožněn měl být v případě insolvence 

států jejich odchod z eurozóny.
149

   

 

Nabízející se otázkou v souvislosti s FDP by tedy bylo, zda je možno tuto stranu po 

volbách v roce 2014 označit za euroskeptickou jako celek. Stranický sjezd 2014 ukázal 

rostoucí vliv euroskeptické frakce uvnitř strany, a ačkoliv strana nevystupuje za opuštění zóny 

společné měny Německem, její rétorika se více vyhraněná a ve snaze získat voliče by mohla 

vést až ke sklouznutí strany k „soft“ euroskepticismu.   

 

 

4.2.2 CDU 

Rovněž vládní CDU byla stranou, která se musela potýkat s projevy euroskepticismu 

uvnitř ní samé. CDU byla přitom již od 2. poloviny 20. století propagátorem 

a podporovatelem myšlenky evropské integrace a projevy skepticismu byly spíše výjimkou.
150

 

V případě, že se euroskeptické projevy objevily, bylo je možno pozorovat spíše u jejího 

pravicovějšího křídla. Ačkoliv strana jako celek zůstala věrná evropské myšlence 

a nadále prosazovala stabilizační opatření, vyvolávala krize eurozóny v jejím středu četné 
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diskuze. Euroskepse se uvnitř strany projevila např. na stranickém sjezdu v listopadu 2011, 

kdy hesenský politika a předseda volebního obvodu Rheingau - Taunus v Hesensku 

Klaus - Peter Willsch, který již v roce 2010 odmítl podpořit první záchranný balíček pro 

Řecko, promluvil o nebezpečí vyplývajícím z nastolené cesty a naopak navrhl umožnit státům 

vystoupit z eurozóny, aniž by musely opustit Evropskou unii.
151

  

 

Záchranné balíčky, stejně jako další navyšování finančních prostředků v rámci 

stabilizačních opatření vedly rovněž k vlně kritiky od poslanců Severního Porýní - Vestfálska, 

mezi nimiž lze jmenovat např. Wolfganga Bosbacha, bývalého předsedu frakce.  

 

Vedle poslanců strany ve Spolkovém sněmu se však v souvislosti se schvalováním 

stabilizačních opatření objevila vlna kritiky na vládní politiku z řad jejích členů z odborné 

veřejnosti. Ti protestovali hlavně proti plánovanému ESM. Hlavní vlna kritika se objevila 

v letech 2011 – 2012. V roce 2013 došlo ke vzniku Volební alternativy 2013 

(„Wahlalternative 2013“), jejímž cílem bylo podpořit politické strany, které kritizovaly 

Evropský stabilizační mechanismus. Na konci ledna 2013 tak Volební alternativa podpořila 

např. uskupení Freie Wähler. V čele této politické platformy stály osobnosti jako Bernd Lucke 

či Karl Adam. V následujících měsících se tato politická platforma transformovala do 

politického hnutí Alternativa pro Německo, o němž bude zmínka níže v této práci.
152

 

 

Pokud se ovšem vrátíme ke straně CDU jako celku, pak je možno tvrdit, že výtky 

padající na Evropskou unii se týkaly spíše institucionálních otázek, než řešení samotné krize 

eurozóny. To se projevilo např. ve volebním programu do voleb do Evropského parlamentu 

v roce 2014. Obdobně jako její sesterská strana CSU argumentovala za dodržování principu 

subsidiarity a zachování vlivu národních parlamentů při rozhodování o evropských otázkách, 

kdy v případě nesouhlasu určitého počtu národních parlamentů s plánovaným evropským 

opatřením, mělo být toto opatření zastaveno.
153

 Tento posun jasně naznačuje určitou změnu 

v politice proevropské CDU. 
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4.2.3 SPD 

Sociální demokraty lze oprávněně považovat za proevropskou stranu. K demokratické 

Evropské Unii se SPD hlásila i ve svém Základním programu z roku 2007, v němž mimo jiné 

vyzývá k demokratičtější Evropě s větším zapojením jejích obyvatel a národních parlamentů. 

Posílena měla být rovněž role Evropského parlamentu.
154

 

 

Obdobně jako v případě Křesťanských demokratů se i u SPD stala důležitým aspektem 

euroskeptických nálad uvnitř strany krize eurozóny a snaha o její řešení. Ačkoliv se strana 

snažila vystupovat jako silně proevropská strana, která usiluje o záchranu eura, objevovaly se 

u některých jejích členů skeptické nálady. Jedním z nich bych i bývalý poradce kancléře 

Schrödera sociolog Wolfgang Streeck, který kritizoval jak přílišnou institucionalizaci, tak 

euro samotné.
155

  

 

Na druhou stranu je nutno podotknout, že volební program sociálních demokratů do 

evropských voleb 2014 byl více než cokoliv jiného ukázkou pozitivního přístupu k Evropské 

unii. SPD již v samotném úvodu poukázala na nebezpečí, které vyplývá z rozšiřujících se 

euroskeptických nálad. Připustila samozřejmě určité nedostatky panující v EU a vyzvala 

k jejich nápravě, avšak jednoznačně např. odmítla spekulace o návratu k marce. Obdobně jako 

jiné strany i sociální demokracie neopomněla apelovat na zachování principu subsidiarity 

a evropské různorodosti. V programu se objevoval rovněž u německých politických stran 

tradiční apel na posílení Evropského parlamentu a jeho součinnosti s národními parlamenty, 

a tím k odstranění demokratického deficitu Evropské unie.
156

 

 

 

4.2.4 Bündnis90/Die Grünen 

Zelení tradičně nebyly považování za stranu s euroskeptickou rétorikou, kvůli čemuž 

se ani nenacházejí ve výše uvedené tabulce Taggarta a Szczerbiaka. Přesto ani Zelení se 
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nevyvarovali výtkám, které se projevily již při schvalování stabilizačních opatření. Volební 

program do evropských voleb 2014 se týkal především požadavků na zlepšení politické praxe 

v Evropské unii, za což považovali např. větší spolurozhodovací pravomoc pro občany 

národních států. Program obsahoval rovněž apel na práva člověka a za sociálnější Evropu. 

Zelení nevyloučili možnost budoucího přistoupení Turecka k EU.
157

 Tímto přístupem se 

strana příliš neodklonila od svého ustáleného evropského kurzu. Obdobné apely jako ve 

volebním programu bylo možno nalézt rovněž v Základním programu strany z roku 2002.
158

 

Euroskepticismus ve straně nezískal v období krize větší prostor.  

 

 

4.3 Alternative für Deutschland 

Politická scéna Spolkové republiky se v poválečném vývoji vyznačovala silným 

proevropským kurzem, v němž neexistovala žádná výrazněji úspěšná politická strana 

s euroskeptickým programem. V evropských otázkách panovala široká meziparlamentní 

shoda, a tak evropské otázky povětšinou nepředstavovaly klíčové body ani v jejich volebních 

programech. Devadesátá léta sice vytvořila prostor pro různé euroskeptické výroky a politická 

uskupení, k nimž patřili Republikáni či Německá lidová unie. Obě strany, jak již bylo výše 

v textu uvedeno, se vyznačovaly četnou antievropskou rétoriku, jejich relativní úspěchy 

v 90. letech však spíše souvisely s debatou o azylantech a jejich rostoucím počtu.
159

 

 

Záchranné balíčky a finanční pomoc pro vysoce zadlužené evropské státy, stejně jako 

následná opatření, která měla zamezit dalšímu prohlubování krize, vedla stále častěji 

k debatám o správnosti prováděných opatření. Proti nastolenému kurzu se ohradila i odborná 

veřejnost, v níž bylo možno spatřovat zástupce z řad profesorů či ekonomů. Z této protestní 

vlny se ještě před plánovanými spolkovými volbami na podzim roku 2013 zformovalo 

v únoru téhož roku nové politické hnutí s názvem Alternativa pro Německo (v originále 

„Alternative für Deutschland“).  

 

                                                 
157

„Wahlprogramm von Bündnis90/die Grünen zur Europawahl 2014“, Bündnis90/die Grünen [online ] 

Dostupné z  https://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Gruenes-Europawahlprogramm-2014.pdf 

(staženo 30. 4. 2015). 
158

 „Grundsatzprogramm von Bündnis90/Die Grünen“, Bündnis90/Die Grünen, April 2002. [online ] Dostupné z  

http://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Grundsatzprogramm-2002.pdf (staženo 21. 4. 2015). 
159

 „AfD-Aufstieg und Parallelen zu den 90er Jahren“, Mediendienst, 29. 9. 2014 [online] Dostupné z 

http://mediendienst-integration.de/artikel/afd-vergleich-90er-Jahre-republikaner-dvu-asyldebatte.html  

(staženo 21. 4. 2015). 

https://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Gruenes-Europawahlprogramm-2014.pdf
http://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Grundsatzprogramm-2002.pdf
http://mediendienst-integration.de/artikel/afd-vergleich-90er-Jahre-republikaner-dvu-asyldebatte.html


55 

 

 

 

AfD vznikla jako politické hnutí, které se etablovalo z četných veřejných iniciativ, jež 

vznikaly v reakci na přijímaná stabilizační opatření, přičemž jejich kritika se obracela 

primárně proti roli Německa a jeho povinnostem z nich vyplývajících.
160

 Založení AfD bylo 

oznámeno prostřednictvím sociální sítě Facebook 28. 2. 2013.  Hlavním bodem pomyslného 

programu byla alespoň v počátcích jejího vzniku otázka Evropské unie a především zóny 

společné měny. Alternativa vyzývala ke zrušení eura a k návratu k národním měnám, 

popř. ke vzniku menších celků, kde by společná měna fungovala. Dále požadovala ukončení 

evropských záchranných balíčků a vystupovala proti tomu, aby se z EU stala pouhá 

transferová unie, což by podle AfD znamenalo, že by disciplinované severské země 

financovaly nezodpovědný Jih. V souvislosti s fungováním Evropské unie poukázala rovněž 

na potřebu menší byrokratizace, a to prostřednictvím přesunu určitých kompetencí zpět 

na národní úroveň.
161

   

 

Panující krize eurozóny, jejíž definitivní překonání a opětovná stabilizace zóny 

společné měny byla v nedohlednu, vytvářela prostor pro úspěch právě takového politického 

hnutí, jakým byla AfD. Svoji jednoznačnou orientací směřující na kritiku Evropské unie 

a eurozóny, která se stala v počátcích etablování hnutí jediným bodem pomyslného programu, 

bylo možno Alternativu označit jako monotematickou stranu, a zařadit ji po bok stran jako byl 

Bund freier Bürger či Pro DM.
162

 Fakt, že se Německo nepotýkalo s dramatickými 

manifestacemi ani protievropskými protesty totiž neznamenal, že by panující nestabilita 

nevyvolávala mezi německými občany neklid. Na konci roku 2011 se jednalo dokonce až 

o 2/3 německých občanů, kteří projevovali znepokojení nad panující situací. V průběhu let se 

totiž ukazovalo, že Řecko není jediným nestabilním státem nýbrž, že obdobné problémy mají 

i další evropské ekonomiky. Čím více evropských ekonomik se propadalo do finančních 

problémů, tím větší panovaly obavy nad budoucností eurozóny a nad možností brzkého 

překonání krize. Ačkoliv však krize vyvolávala četné obavy, přetrvávala mezi Němci důvěra 

v politiku prováděnou kancléřkou Merkelovou při řešení krize eurozóny. V roce 2013 činil 

počet těch, kteří s její politikou souhlasili na 46 % oproti 19 %, kteří s její politikou 
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nesouhlasili.
163 

Ani společná měna euro nebyla vnímána jako jednoznačná zátěž pro domácí 

ekonomiku a počet těch, kteří s ní spojovali klady, i zápory byl v podstatě vyrovnaný 

a pohyboval se kolem 30 %.
164 

Na druhou stranu je potřeba poznamenat, že až 45 % Němců 

se na jaře 2013 nebránilo myšlence vyloučení vysoce zadlužených států z eurozóny, přesto na 

59 % vyslovilo neochotu volit stranu, která by se pokusila o zrušení společné měny, 37 % 

obyvatelstva pak bylo pro návrat k marce, přičemž nejvíce podporovatelů měla myšlenka 

návratu k domácí měně u věkové skupiny 60 a více, což není příliš překvapivé.
165

 Za této 

situace bylo tedy úkolem AfD přesvědčit voliče, že právě jejich euroskeptická politika je ta 

správná.  

 

V čele tohoto politického hnutí se objevily osobnosti jako hamburský ekonom Bernd 

Lucke. Lucke se narodil v roce 1962 v Berlíně. Ačkoliv sám sebe neoznačuje za politika, 

politické zkušenosti sbíral během svého působení v CDU. K opětovnému vstupu do politiky 

ho podle jeho slov přiměl až neúspěch stávajících politických stran při řešení krize eurozóny. 

Lucke koncentroval svoji činnost, tak nejprve v roce 2011 kolem vzniklého „Pléna ekonomů“, 

kteří se stavěli proti evropské stabilizační politice, následně spolupůsobil v politickém hnutí 

Freie Wähler, aby se nakonec na počátku roku 2013 spolupodílel na založení strany AfD.
166

 

  

Mezi jinými představiteli strany, k nimž lze počítat političku podnikatelku Frauke 

Petry či právníka Alexandra Gaulanda, stojí jistě za zmínku i úspěšný kandidát do 

Evropského parlamentu ve volbách v květnu 2014 bývalý předseda Svazu německého 

průmyslu a univerzitní profesor Hans-Olaf Henkel. Zhruba půl roku před založením AfD, se 

Henkel stal propagátorem myšlenky rozdělení eurozóny na Sever a Jih.  Odmítl myšlenku, že 

Německo v aktuální krizi diktuje zbytku eurozóny a navíc, možná trochu překvapivě 

vzhledem k pozdějším postojům strany AfD, nepodpořil myšlenku vyloučení Řecka 

z eurozóny.
167

  V květnu 2014 byl Henkel za svoji stranu zvolen poslancem Evropského 

parlamentu. 
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Již samotný větší důraz na problematiku EU a společné měny odlišil AfD od ostatních 

parlamentních stran, neboť ty ve většině případů nevěnovaly ve svých volebních programech, 

samozřejmě s výjimkou programů do evropských voleb, a prohlášeních problematice 

Evropské unie větší pozornost. Evropský proevropský kurz, stejně jako členství Německa 

v eurozóně je totiž považováno za neoddiskutovatelný fakt.
168

 Ani Alternativa, jak nezřídka 

sama uváděla, nezpochybňovala existenci Evropské unie jako takové, odmítla však její 

centralistické tendence, z nichž ji obviňovala. Na druhou stranu požadovala zachování 

principu subsidiarity, jako demokratického prvku Evropské unie, rovněž kladla důraz na větší 

zapojení občanů národních států do rozhodování Evropské unie, či právo veta pro národní 

parlamenty ve vybraných problematikách, které podle AfD nepatří na evropskou úroveň.
169

 

Demokratické požadavky lze považovat přitom za určitý společný prvek, který se mimo AfD 

objevil i u dalších relevantních politických stran. Obdobně jako Křesťansko-sociální unie se 

rovněž Alternativa vyslovila za větší váhu němčiny v Evropské unii a proti přístupu Turecka 

k Unii.
170

 Alternativa pro Německo se sice ve Spolkových volbách do parlamentu nedostala, 

avšak s volebním výsledkem 4,7 % hlasů se nastavené 5 % volební klauzuli výrazně 

přiblížila.
171

 

 

Další příležitost pro artikulování svých evropských požadavků dostala AfD 

v květnových volbách do Evropského parlamentu následujícího roku, v němž se AfD 

vyslovila za rozpuštění eurozóny,
172

 myšlenku opuštění zóny společné měny přitom 

nespojovala s nutností států opustit Evropskou unii jako takovou. Stabilní země dnešní 

eurozóny by na základě návrhu AfD měly vytvořit jakýsi měnový systém s pevným směnným 
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kurzem národních měn, ve výjimečných případech by mohlo následně docházet 

k přizpůsobování jednotlivých měn. Alternativa rovněž jasně hovořila o tom, že Německo by 

mělo vystoupit z eurozóny, v případě, že výše uvedené úpravy nebudou možné.
173

 Se svým 

volebním programem dosáhla Alternativa volebního výsledku 7,1 %, a zaujala tak místo 

v Evropském parlamentu.
174

 

 

Volební program byl striktnější v porovnání s oficiálními stanovisky k vybraným 

problematikám, jež AfD uveřejnila na svých webových stránkách. Na rozdíl od volebního 

programu se uveřejněné stanovisko týkající se opuštění eurozóny zaměřilo spíše pro odchod 

zadlužených jihoevropských států a snížení počtu států Hospodářské a měnové unie. Opuštění 

eurozóny Německem bylo viděno až jako druhořadé a návrat k marce jako pouze možný 

pozvolný krok.
175

  

 

Obdobně jako se AfD etablovala z veřejné sféry a z bývalých členů jiných politických 

stran, tak rovněž její voličstvo se nedalo považovat za jednolitou skupinu. Mezi voliči 

Alternative für Deutschland bylo možno nalézt dřívější voliče FDP a die Linke, což vyplynulo 

na základě průzkumu institutu pro výzkum veřejného mínění YouGov
176

. Tento institut zjistil, 

že až třetina voličů daných stran uvedla, že by si dokázala představit, že by volila právě AfD. 

Mezi voliči stran Zelených, CDU/CSU či SPD se tento počet pohyboval v rozmezí 16 - 18 %.  

Velmi rozšířeným názorem mezi voliči AfD byla domněnka, že v Německu není možno 

vyjádřit svobodně svůj názor k libovolným tématům a že na německé politické scéně 

jakákoliv alternativa názorů chybí. Nejvýrazněji si tyto přesvědčení objevila u věkové 

skupiny 25–34 let.
177  

Obdobnou voličskou strukturu přitom disponovali v 90. letech  

i Republikáni. Díky četným srovnáním s Republikány a dalšími populistickými pravicovými 
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stranami se objevují hlasy, které se pokoušejí přiřadit AfD právě do této skupiny politických 

stran.
178

 

 

V roce 2014 se ve Spolkové republice konaly zemské volby ve třech nových 

spolkových zemích, v Sasku, Durynsku a Braniborsku. Pro Alternativu tyto volby po volbách 

do Evropského parlamentu představovaly další šanci, jak potvrdit a navázat na svůj volební 

úspěch z evropských voleb. Ve svých volebních programech pro zemské volby se Alternativa 

odprostila od své negativní rétoriky vůči eurozóně a naopak upřednostnila témata, která 

odrážela existující problematické oblasti daných spolkových zemí. Příklon Alternativy 

k jiným tématům byl více než logickým tahem. Předvolební průzkumy totiž odhadovaly 

s existujícím programem strany zisk pouze 2 %.
179

 

 

Volební programy v Sasku, Durynsku a Braniborsku spojovaly základní volební body 

jako rodina, vzdělání, věda a kultura nebo finance a hospodářství. Každý volební program měl 

navíc své specifické body. Saský volební program apeloval na postavení Saska v Německu 

a ve světě. Již tři podkapitoly tohoto bodu, Přistěhovalectví (Zuwanderung), Integrace 

(Integration) a Identita (Identität), nasvědčují tomu, že otázka eura nehrála primární roli. 

Alternativa uchopila tento bod jako prostor pro odmítnutí a boje proti zneužívání sociálních 

dávek příchozí pracovní silou z ostatních členských států EU, opatrnější imigrační politiku, či 

úpravy v přijímání azylantů. Nejúčelnější částí tohoto bodu byla kapitola Identita. Ta 

představovala jakousi populistickou vsuvku, neboť apelovala na body jako zvyšování znalosti 

národních symbolů a jejich významu ve školách, zpívání německé hymny při slavnostních 

příležitostech po americkém vzoru či podporovala německý jazyk proti anglicizmům. Volební 

program v Sasku obsahoval navíc rozpor oproti volebnímu programu do Evropského 

parlamentu. Zatímco při volbách do EP Alternativa vyzývala k otevřenému a pro cizince 

přátelskému Německu, ve volebním programu v Sasku již byla značně zdrženlivější.
180 

 

 

Volební program pro zemské volby v Durynsku rovněž, i když ve znatelně menší 

míře, opakoval základní body přistěhovalecké politiky, přičemž se ale odprostil od apelu na 
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národní symboly a historii. V porovnání se saským volebním programem zde byl alespoň 

v preambuli ponechán větší prostor pro samotnou problematiku EU. AfD vyzývala k Evropě 

národních států („Europa der Vaterländer“) a za zachování principu subsidiarity. 

Ve volebním programu chybí obdobně jako v tom saském zmínka o opuštění eurozóny.181 

 

Ani volební program pro zemské volby v Braniborsku, nedal větší prostor pro 

problematiku eurozóny. Naopak se zaměřila na specifické problémy této země, jako 

např. výstavbu letiště BER.
182

 Voliči Alternativy v Braniborsku přitom z prováděných 

průzkumů vyšli jako nejochotnější podpořit znovuzavedení marky, jednalo se o celých 63 %, 

96 % z nich se zároveň domnívalo, že krize eurozóny bude německé daňové poplatníky stát 

více, než se předpokládalo.183 Na druhou stranu až 51 % voličů AfD v Braniborsku připustilo, 

že Evropská unie přispívá k tomu, že se Německu daří dobře. Na spolkové úrovni tvoří toto 

číslo 69 %.
184

 V Durynsku nahlíželo na členství Německa v EU pozitivně pouze kolem 

33 %.185 Tyto výrazné rozdíly ukázaly na existující rozdíly mezi voliči Alternativy. 

 

Evropská politika a s ní spojená problematika společné měny nedostala ve volebních 

programech větší prostor. Možným vysvětlením může být fakt, že ačkoliv je spolkovým 

zemím zajištěno spolurozhodovací právo na evropské politice, přesto jejím realizátorem je ve 

většině případů nakonec spolková vláda. Uspět v zemských volbách má tak spíše strana, která 

poukáže na zemské problémy a slíbí jejich řešení. K těmto problémům může patřit 

problematická výstavba, podpora vzdělání či vyřešení otázky přistěhovalců tak, aby nebyli 

zatíženi domácí občané. Důležitost jiných témat, než byla problematika krize a jejích 

důsledků potvrdily i uskutečněné průzkumy v těchto třech spolkových zemích.186 
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Zaměřením svých témat, v nichž dostala značný prostor problematika přistěhovalectví, 

se Alternativa přiblížila populistickým stranám, a nevyvarovala se proto srovnání 

s pravicovou NPD.
187

 Jako celkem ironie se pak může stát fakt, že saská zemská centrála AfD 

dosáhla se svým výrazným populistickým programem ze všech tří spolkových zemí nejhorší 

volební výsledek. I tak ale potvrdily volební výsledky ve všech třech nových spolkových 

zemích rostoucí popularitu tohoto relativně nového politického hnutí. V zemských volbách 

v Sasku získala AfD 9,7 %, v Durynsku 10,6 % a nejlepšího výsledku docílila v Braniborsku, 

kde získala 12,2 %, což byl její nejlepší volební výsledek celkem. AfD volili převážně mladí 

muži ve věku 18-24 %, přičemž Alternativě se podařilo získat voliče CDU, FDP, ale právě 

i pravicově extrémistické NPD či naopak die Linke. Podle průzkumy pro televizní 

zpravodajství Tagesschau se však většina voličů přiklonila k AfD, ne kvůli jejímu programu 

a z přesvědčení, nýbrž si tuto stranu vybrali kvůli zklamání z aktuální politické situace. 

Alternativa byla pro takové voliče vlastně formou protestu, podle průzkumů si AfD jako 

protestní stranu vybralo celých 54 % voličů.
188

 Fakt, že AfD platí za euroskeptickou stranu, 

tedy alespoň na základě tohoto průzkumu, nehrál žádnou roli. Zemské volby tak sice potvrdily 

rostoucí voličskou přízeň pro nové politické hnutí, tuto popularitu ale nebylo možno připsat 

euroskeptickým postojům, či snad důsledkům krize eurozóny. AfD byla a je protestní stranou, 

která voličům slibuje nové možnosti v politice, voliči jsou zklamání z aktuálního politického 

vývoje a hledají alternativy, které se jim právě AfD snaží nabídnout. Zklamání nad stávající 

politickou situací a politickými stranami vyjádřilo v Durynsku celých 58 % voličů, 

v Braniborsku se jednalo dokonce o 63 %.
189  

 Kromě zklamání se na výsledcích voleb 

podepsala i nízká volební účast, která činila 49 % v Sasku,
190

 48 % v Braniborsku a 53 % 

v Durynsku.
191  

Tagesschau nazvalo AfD pak jako jakousi antipolitickou revoltu 
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Klasickým příkladem autora, který připodobnil rétoriku členů AfD k extrémistickým stranám je Andreas 

Kemper. Kemper se ve své knize pokusil ukázat paralely mezi výroky členů AfD a extrémistickými stranami 

jako byla např. NPD. Zmiňoval anti-demokratické tendence jednotlivých členů, což se podle něj projevovalo 

výroky za omezení volebního práva pro nezaměstnané či v otázce menšin. Více o Kemperově názoru v Andreas 

Kemper, Rechte Euro-Rebellion: Alternative für Deutschland und Zivile Koalition e. V. (Münster: Edition 

assemblage, 2013), 49-85. 
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 „Landtagwahlen in Sachsen“, Tagesschau [online] Dostupné z http://www.tagesschau.de/inland/analyse-

landtagswahl-sachsen-100.htm (staženo 21. 4. 2015). 
189

„Wer wählte was – oder eben nicht?“ Tagesschau 14. 9. 2014[online] Dostupné z 

http://www.tagesschau.de/inland/wer-waehlte-was-100~_origin-91682d65-ce78-4313-86bf-61cb650a41fd.html 

(staženo 21. 4. 2015). 
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„Zahlen und Umfragen zur Wahl in Sachsen“, Tagesschau [online] Dostupné z 

http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/uvotealbum-128.html (staženo 21. 4. 2015). 
191

„Wer wählte was – oder eben nicht?“ Tagesschau 14. 9. 2014[online] Dostupné z 
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a připodobnilo ji ke stranám, jako jsou FPÖ v Rakousku či Ukip ve VB.
192

 Otázkou zůstává, 

jak dlouho si AfD tento alternativní postoj dokáže udržet a i nadále přesvědčit své voliče, že 

právě ona je tou změnou, kterou voliči chtějí. 

 

Úspěchy Alternativy v zemských volbách nevedly u vládní CDU ke směru její 

současné politiky. Tak jako před spolkovými volbami reagovala kancléřka Merkelová na 

vznik a činnost AfD spíše soustavnou ignorací, než konfrontací, po zemských volbách 

pokračovala v tomto trendu, když odmítla změnu v dosavadní orientace CDU a za vhodnou 

odpověď označila dobrou práci Křesťanské unie jako vládní strany.
193

 

 

Alternativa pro Německo bývá nezřídka označována jako populistická strana. 

Z volebních programů do 3 zemských sněmů v roce 2014 přitom jasně vyplynulo, že její 

označování za populistickou stranu se přímo nabízí. Ve volbách do zemských sněmů se navíc 

AfD odklonila od svého primárního protievropského kurzu a naopak se zaměřila více 

na zemská témata, což nepochybně přispělo k jejímu úspěchu. O AfD tedy nebylo již možno 

více mluvit pouze jako o straně jednoho tématu, straně monotematické.    

 

 

4.4 Dílčí shrnutí 

 

Krize eurozóny vedla u politických stran k nárůstu euroskepticismu. Ten se výrazněji 

projevil u bývalých vládních stran CDU, CDU i FDP. Ačkoliv CSU patřila ke stranám s již 

klasickou euroskeptickou rétorikou, krize eurozóny vedla k určitému vnitřnímu rozkolu, kdy 

se na jednu stranu CSU snažila vystupovat jako loajální vládní strana pro CDU při 

schvalování stabilizačních opatření, na druhou stranu si však snažila uchovat svoji image 

klasické bavorské strany apelující na zemské hodnoty. Větší míra skepse se ukázala rovněž ve 

volebním programu do evropských voleb v roce 2014, což však nevedlo k výraznějšímu 

úspěchu strany. 

                                                 
192

„Heimat für zornige webe Männer“, Taz, 15. 9. 2014 [online] Dostupné zhttp://www.taz.de/!146030/ (staženo 
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http://www.taz.de/!146030/
http://www.tagesschau.de/inland/ltw-thueringen-brandenburg-102.html


63 

 

 

 

 

Změnu v postojích FDP bylo možno pozorovat po prohraných volbách do Spolkového 

sněmu na podzim 2013. Po těchto volbách bylo možno zaznamenat skepsi nejen 

u jednotlivých členů strany, ale tato skepse se i objevila při květnových volbách, kdy strana 

připustila možný odchod z eurozóny pro vysoce zadlužené státy.   

 

U CDU se skepse projevovala právě na úrovni jednotlivých členů. Vnitřní pnutí ve 

straně vedlo k jejímu opuštění některými bývalými členy, kteří se následně podíleli na 

založení dalších politických platforem. Skepse u strany jako celku se pak projevila primárně 

s ohledem na zachování zájmů národních států 

 

Skepse u politických stran jako byli Zelení, SPD a die Linke se i během krize obracela 

převážně na adresu politické praxe v EU, což však byly obdobné body jako u bývalých 

vládních stran. Skepse die Linke je navíc důsledkem samotné podstaty strany.   

 

Zelení a sociální demokraté v porovnání s ostatními stranami zastávali spíše 

optimističtější postoj ve vztahu k EU, a to přesto, že ani oni se v rámci předvolební rétoriky 

nevyvarovali kritičtějším výrokům. Tato kritika však byla umírněnější, a to zvlášť v případě 

SPD ve snaze vymezit se vůči nově vzniklému politickému hnutí Alternativa pro Německo.  

 

Alternativa pro Německo vznikla na pozadí krize eurozóny primárně jako strana 

intelektuálů přicházející s radikálním postojem vůči zóně společné měny, což jasně 

odporovalo nastolenému kurzu fungování Evropské unie, kdy se všechny státy již při podpisu 

přístupových smluv zavázaly vyvíjet příslušné kroky k přijetí společné měny. AfD je tak 

možno přičlenit do skupiny stran slabého euroskepticismu. Tím, že v období jejího vzniku byl 

její pomyslný program tvořen pouze jedním tématem, spadal do skupiny monotematických 

stran.  

 

Ve Spolkových volbách na podzim roku 2013 nezískala Alternativa dostatečný počet 

hlasů pro vstup na půdu Spolkového sněmu, avšak jak ve volbách do Evropského parlamentu 

na jaře 2014, tak v zemských volbách 2014 dosáhla jistých volebních úspěchů. Tato, 

zjednodušeně řečeno, protievropská strana se v uplynulém roce dokázala do určité míry 

etablovat mezi již existující strany a získat voliče i od již fungujících stran. Úspěch AfD byl 

dán hned několika faktory.  
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V první řadě to byl fakt, že se AfD dokázala odprostit od své nálepky strany jednoho 

tématu a naopak oslovit své potenciální voliče jinými tématy, která byla specifická pro 

jednotlivé spolkové země. Dalším aspektem, z něhož mohla AfD čerpat byla právě její 

novota. Jednalo, a stále se ještě jedná, o novou stranu, která je nezatížená aktuálním 

politickým děním, a stává se tak vyhledávanou alternativou pro všechny zklamané voliče.   

 

Úspěšné etablování se na stávajícím politickém spektru v Německu přitom nebylo 

a není samozřejmou záležitostí. Proto ani budoucnost AfD není zcela zřejmá. Její úspěch 

závisí jak na schopnosti přesvědčit voliče, tak i na vývoji situace v eurozóně. Dá se 

předpokládat, že případné přetrvávajících problémů a nejistoty v eurozóně, stejně jako tehdy, 

pokud by spolková vláda nebyla schopna řešit panující krizi, mohlo by dojít k dalšímu 

příklonu voličů právě k Alternativě.   
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5 Perspektivy německého euroskepticismu 

Posuzovat perspektivy německého euroskepticismu se může zdát spíše jako záležitost 

úvah než fakticky doložitelných skutečností. Podíváme-li se do historie německých 

politických stran, které zde byly uvedeny, euroskeptická rétorika nebyla zárukou úspěchu ani 

pro jednu z nich. Strany tvrdého euroskepticismu, jak již bylo uvedeno, zaznamenaly pouze 

dílčí úspěchy.
194

 Tyto úspěchy netrvaly dlouhou a ani nevedly k úspěchu v celospolkových 

volbách, naopak tyto úspěchy byly zapříčiněny spíše měnící se situací v Evropě po rozpadu 

bipolárního světa a s tím související nejistotou mezi obyvatelstvem.  

 

Důvody neúspěchu stran tvrdého euroskepticismu na německé politické scéně se 

zabýval ve svých pracích např. Charles Lees. Lees spatřoval příčiny jejich neúspěchu 

v německých institucích, jež omezují projevy obdobných pravicových extrémistických stran, 

tak např. v relevantních politických stranách, které vesměs neopouštějí svoji proevropskou 

rétoriku.
195

 Tato proevropská rétorika byla samozřejmě dána historickými souvislostmi a s tím 

souvisejícím „permisivním konsensem“. Relevantní politické strany se shodovaly v představě 

jednotné Evropy, která se měla stát zárukou budoucího míru a zároveň přispět 

k hospodářskému rozvoji. Vývoj od 90. let přinesl určité rozpory v dílčích otázkách evropské 

integrace, které se nezřídka stávaly prostředkem politického boje. Jedinou relevantní 

politickou stranou s protievropskou rétorikou vyplývající z podstaty strany byla die Linke. 

Možné úspěchy této politické strany by tedy hypoteticky mohly vést k nárůstu 

euroskepticismu v Německu. V současné době strana spoluvytváří vládní koalici v zemských 

vládách v Braniborsku a v Durynsku. I v případě úspěchu die Linke ve spolkových volbách 

by však tato strana byla s největší pravděpodobností nucena vytvořit koalici, což by 

limitovalo možnou inklinaci Německa k euroskepticismu. Další otázkou je, zda i v případě 

toho, že by die Linke spoluvytvářela vládní koalici, by setrvala na svém současném 

euroskeptickém postoji, nebo zda by nedošlo k určitému posunu, který bylo možno 

zaznamenat např. u FDP poté, co neuspěla v zatím posledních spolkových volbách v roce 

2013, ač v tomto případě se jednalo o posun spíše kritičtějším směrem.  

                                                 
194

 Například Republikáni uspěli ve volbách do parlamentu Západního Berlína již v roce 1989, kdy získali 7,5 % 

hlasů.  Ve stejném roce se straně podařilo uspět i při volbách do Evropského parlamentu, v nichž strana dosáhla 

výsledku přes 7 %, a stala se tak jedinou ze tří stran spadajících pod zástupce tvrdého euroskepticismu, která se 

skutečně do Evropského parlamentu dostala. Úspěch zažila i v zemských volbách v Bádensku - Virtembersku, 

kde uspěli v letech 1992 a 1996. Steffen Kailitz, Die Republikaner, in Handbuch der deutschen Parteien, eds. 

Prof. Dr. Frank Decker a Dr. Viola Neu (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007),  375-381. 
195 Charles Lees,“Dark Matter“: institutional constraints and the silure of party-based 

Euroscepticism in Germany“,  Political Studies, vol. 50, no. 2 (June 2002): s. 244-267. 
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Druhou možnou perspektivou německého euroskepticismu je nové politické hnutí 

Alternativa pro Německo. Alternativa jasně vystupovala jako strana odmítající společnou 

měnu euro, a tak přinášející, již z jejího názvu vyplývající, alternativu do současného 

politického života a nastoleného kurzu. Na druhou stranu však faktem zůstává, že ani 

Alternativa se jednoznačně nezřekla myšlenky evropské integrace a ač s četnými výhradami, 

Evropskou unii jako celek neodmítla. Jak bylo ukázáno, zaznamenala Alternativa pro 

Německo četné úspěchy v evropských i zemských volbách v roce 2014. Alternativu však stále 

není možno označit za etablovanou politickou stranu a její úspěch je do značné míry dán 

právě panující krizí eurozóny a zároveň faktem, že se jedná o nové politické uskupení, které 

představovalo změnu do stávajícího establishmentu. Obdobně jako v případě die Linke 

existuje i u Alternativy v případě volebního úspěchu při volbách do Spolkového sněmu 

pravděpodobnost, že by se strana musela uchýlit ke koaličnímu vládnutí, což by mohlo vést 

k oslabení euroskeptické agendy.  

 

Možným potenciálem euroskeptických nálad by se samozřejmě mohly stát 

i euroskeptické frakce uvnitř stran establishmentu, avšak u těchto frakcí se patrně nedá 

předpokládat konzistentní euroskeptická agenda, která by převážila nastolený proevropský 

kurz dané strany jako celku.      

 

Vedle politických stran je to i veřejné mínění, které může do budoucna představovat 

perspektivu německého euroskepticismu. Právě panující krize eurozóny a nejistota s ní 

spojená vedly k nárůstu skepse vůči Evropské unii a eurozóně. Německá veřejnost sice nadále 

zůstává nakloněna myšlence evropské integrace, a to z obdobných důvodů jako samotné 

politické strany, avšak problémy jako je panující krize eurozóny se negativně odrážejí na 

vnímání Evropské unie a eurozóny německou veřejností.  

 

Budoucnost euroskeptických nálad v Německu u politických stran i veřejnosti je 

podmíněna zdroji euroskepticismu. Ty jsou přitom nezřídka spíše dlouhodobou záležitostí 

a vyplývají z podstaty Evropské unie jako takové. Klasickým příkladem je skepse vyplývající 

z politické praxe. Je zřejmé, že základní principy fungování Evropské unie, které jsou 

založené na evropských institucích a společném legislativním rámci se mohou v podstatě 

kdykoliv stát záminkou ke skepsi vůči EU. Neexistuje totiž univerzální model, který by 

vyhovoval všem politickým stranám, a proto ani možné posilování Evropského parlamentu či 
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úsilí o odstraňování demokratického deficitu nemusí být pro některé politické strany 

dostatečné. 

 

Dalším faktorem jsou sociálně ekonomické otázky. Na příkladu hledání cest 

z eurokrize byly názorně vidět rozpory panující mezi politickými stranami, ač všechny strany 

měly společný cíl, a to nalézt řešení krize. Kritika se nevyhnula ani výši podílu německých 

finančních prostředků na řešení krize eurozóny stejně jako výše finančních prostředků 

odváděných do rozpočtu EU, kdy Německo patří dlouhodobě k nejvýznamnějším čistým 

plátcům do společného evropského rozpočtu. 
196

 S ohledem na sílu německého hospodářství, 

jeho postavení v EU a nastavení finančních odvodů nelze očekávat v tomto bodě výraznější 

změnu. Bez širší veřejné diskuze tak sociálně ekonomické otázky zůstanou nadále 

perspektivou pro budoucí německý euroskepticismus, a to nejen v dobách krize.  

 

Neméně důležitým faktem, který v této souvislosti musí být uveden, je otázka 

německé a evropské identity.  Zde pochopitelně hraje roli již v této práci zmiňovaná 

zkušenost s nacionálněsocialistickou minulostí. Moderní německá identita byla a je 

konstruována jako identita evropská, na rozdíl např. od identity britské.
197

 To plně odpovídalo 

myšlence, že dobrý Němec, je zároveň dobrým Evropanem. Celoevropské průzkumy 

veřejného mínění potvrdily trvající ztotožnění se německých občanů s Evropskou unií, kdy 

počet Němců, kteří se zároveň cítili Evropany, dosahoval jedněch z nejvyšších hodnot 

v Evropě.
198

  Právě toto ztotožnění se s Evropou stejně jako přetrvávající historická zátěž byly 

a s největší pravděpodobností do budoucna i budou zárukou toho, že Německo zůstane přes 

veškerou objevující se skepsi loajálním členem Evropské unie. 

  

                                                 
196

 Německo je největším přispěvatelem v absolutní hodnotě, avšak při přepočtu této částky na obyvatele 

zaujímalo např. v roce 2012 až čtvrté místo za Švédskem, Dánskem a Lucemburskem. Více na „Top 5 
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 viz. Petr Drulák, Teorie mezinárodních vztahů (Portál Praha: 2003), 195-196. 
198

 V procentuálním vyjádření se v roce 2013 až 58 % dotázaných německých občanů označilo jak za Němce, tak 

Evropany, což představovalo jedno z nejvyšších čísel v Evropě.  
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Až 79 % Němců navíc v roce 2014 prohlásilo, že se cítí být občany EU.  

„Politische Analyse der Standard-Eurobarometer- BefragungenvomMai/Juni 2014“, Europa.eu [online] 

Dostupné z http://ec.europa.eu/deutschland/pdf/information/ebfruehjahr2014.pdf (staženo 22. 4. 2015).  
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Závěr 

Euroskepticismus není na evropské politické scéně novým fenoménem. Jeho počátky 

jsou nejčastěji spojovány s britskou konzervativní vládou 80. let. Od této doby se stal 

předmětem zkoumání celé řady politologů, zvláštní pozornost si přitom vysloužil 

euroskepticismus politických stran. Jeho průkopníkem se stal na konci 90. let politolog Paul 

Taggart, který ve spolupráci s Alexem Szczerbiakem přišel s teorií dělení stranického 

euroskepticismu na „soft“, tedy „měkký“, a „hard“, „tvrdý“, a to podle míry euroskepticismu 

politických stran. Zatímco „tvrdý“ euroskepticismus je možno charakterizovat jako 

principiální odmítání evropské integrace jako takové, „měkký“ euroskepticismus je chápán 

spíše jako odmítnutí aktuální prováděné politiky Evropské unie. Mezi německými 

etablovanými politickými stranami byl přitom na pozadí krize eurozóny identifikován pouze 

„měkký“ euroskepticismus.  S využitím této teorie bylo cílem práce zachytit euroskeptické 

nálady ve Spolkové republice na pozadí krize eurozóny. Práce přitom vycházela 

z předpokladu, že krize eurozóny vedla v Německu k nárůstu euroskepticích nálad, které byly 

ovlivněny aktuální situací v eurozóně. Německo jako celek však přesto zůstalo věrné 

myšlence Evropské unie a eurozóně. Pro vyšetření této hypotézy však bylo nejprve nutno 

identifikovat zdroje samotného euroskepticismu v Německu. Práce charakterizovala čtyři 

základní skupiny zdrojů euroskepticismu u politických stran. V první řadě se jednalo 

o politickou praxi Evropské unie, a to především s ohledem na panující přílišnou byrokracii, 

či přetrvávající demokratický deficit. Druhou identifikovanou skupinou zdrojů 

euroskeptických nálad byly socio-ekonomické důvody, tedy např. volání die Linke po 

sociálnější Evropě, či otázka finančních záruk plánovaných s ohledem na přijímaná 

stabilizační opatření. Třetím souhrnným zdrojem euroskeptických nálad byla otázka 

rozšiřování EU. Jako čtvrtá problematická oblast byly vyčleněny konkrétní politiky Evropské 

unie. 

 

Obdobné zdroje jako v případě politických stran bylo možno nalézt i u veřejnosti. 

Stejně jako politické strany i skepse veřejnosti směřovala na adresu demokratického deficitu, 

tedy vzdálenosti EU od občanů. Tuto vzdálenost od občanů umocňoval i fakt, že Evropská 

unie byla veřejností vnímána jako projekt elit. Tento pocit nedokázalo odstranit ani větší 

zapojení veřejnosti do evropského rozhodování, např. prostřednictvím referend aj.  Palčivou 

otázkou se v souvislosti s německou historií stalo možné ohrožení stability měny a strach 

z případného růstu inflace. Tato možná hrozba se objevila právě v souvislosti s probíhající 
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krizí eurozóny. Panovaly totiž obavy, že nejistota spojená s krizí států eurozóny by se mohla 

negativně podepsat i na ostatních členských státech.  

 

Krize eurozóny a hledání cest z ní se stalo nemalým podnětem pro četné diskuze 

etablovaných politických stran. Ačkoliv se názory politických stran na řešení krize eurozóny 

lišily, spojoval je společný cíl, a to nalezení jejího definitivního řešení.  

 

Krize se negativně podepsala i na veřejném mínění. Nestabilita a nejistota vedly 

k tomu, že se zvyšoval počet těch, kteří vnímali společnou měnu jako zátěž pro domácí 

ekonomiku a přijímali názor, že s markou by se jim dařilo lépe. Přetrvávající problémy 

eurozóny a vysoce zadlužených států v čele s Řeckem, vedly u mnohých občanů k názoru, že 

Řecko by eurozónu mělo opustit. Na druhou stranu však většina veřejnosti podporovala 

zachování společné měny. Německá veřejnost tak obdobně jako v prvních letech existence 

eurozóny zůstala v porovnání s ostatními členskými státy spíše optimisticky naladěnou. 

 

Reakce etablovaných politických stran na krizi a na dění kolem ní se značně lišila. 

Jedny z nejmarkantnějších euroskeptických postojů bylo možno nalézt u stran die Linke 

a CSU. U die Linke skepse vůči EU a eurozóně vycházela ze samé podstaty strany, a jak bylo 

ukázáno na porovnání volebních programů let 2009 a 2014 se klíčové otázky, tedy volání po 

sociálnější a demokratičtější Evropě, nezměnily. V důsledku krize eurozóny však strana 

prosazovala reformu zóny společné měny, přestože jednoznačně nevyzývala k jejímu 

opuštění.  

 

K  určitému schizofrennímu vývoji došlo paku Křesťansko-sociální unie. Na jednu 

stranu tu totiž stála CSU jako vládní strana, která plnila loajální úlohu sesterské CDU při 

hlasování o pomocných a stabilizačních opatřeních, samozřejmě pokud odhlédneme od lidí 

jako Peter Gauweiler aj. Na druhou stranu se však CSU snažila v domácí, rozumějme zemské, 

politice hrát roli ochránce bavorských, národních zájmů. Euroskeptický kurz převážil 

např. i ve volbách do Evropského parlamentu v květnu 2014. Ačkoliv strana neakcentovala 

odchod Německa z eurozóny, připustila možnost odchodu vysoce zadlužených zemí.    

 

Zajímavý posun bylo možno v průběhu let krize eurozóny možno pozorovat u strany 

FDP. Poté co liberálové po neúspěšných volbách do Spolkového sněmu 2013 byli nuceni 

Spolkový sněm opustit, došlo k určitému posunu v jejich evropské rétorice. Skepse se ozývala 
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ve značné míře z národně-liberálního křídla členské základny strany ze Severního 

Porýní - Vestfálska. Ve svém prohlášení zdejší politici koketovali s myšlenkou opuštění 

eurozóny pro vysoce zadlužené státy. Rovněž volební program pro volby do Evropského 

parlamentu 2014 přinesl značnou kritiku na stranu Evropské unie, a to s ohledem na posílení 

principu subsidiarity či větší zodpovědnost bank.  

 

U SPD bylo možno pozorovat skepsi spíše na úrovni jednotlivých členů, než strany 

jako celku. Tento fakt potvrzuje i volební program do květnových voleb, který kromě volání 

po zachování principu subsidiarity či za demokratičtější Evropu se spíše, než na kritiku EU, 

soustředil na nebezpečí plynoucí z objevujících se euroskeptických nálad.  

 

Ačkoliv strana Zelených není vnímána jako euroskeptici strana, bylo možno v průběhu 

krize eurozóny zaznamenat i uvnitř ní dané četné diskuze týkající se cest z krize. Ve svém 

programu do evropských voleb se sice strana přidržela klasických bodů, které bylo možno 

pozorovat i u jiných politických stran. Možnost opuštění eurozóny nebyla stranou vůbec 

zmiňována. V případě Zelených tak není možno mluvit během krize o nárůstu 

euroskepticismu.  

 

Poměrně složitý byl pak vnitřní vývoj během krize u vládnoucí strany Křesťanských 

demokratů. Skepse a odmítnutí nastolené stabilizační politiky se projevila u jednotlivých 

poslanců strany. Jako příklady byli v práci uvedeni Klaus-Peter Willsch či Wolfgang 

Bosbach, kteří odmítli plánovaný ESM. Rétorika CDU jako celku se pak obracela hlavně 

proti institucionálním otázkám fungování EU. V přímé reakci na nastolenou vládní politiku se 

následně z bývalých členů strany, k nimž patřili Bernd Lucke či Konrad Adam, začala 

formovat rozlišná politická hnutí, která vedla v roce 2013 ke vzniku politické platformy 

s názvem Volební alternativa 2013, jež následně na konci února vyústila ve vzniku nového 

politického hnutí Alternativa pro Německo.  

 

Alternativa pro Německo vznikla jako monotematické politické hnutí, jehož jediným 

bodem pomyslného stranického programu bylo odmítnutí aktuální stabilizační politiky 

a propagování návratu k domácí měně. Strana se tak jasně vymezila jako strana zastávající 

měkký euroskepticismus. Toto nové „alternativní“ politické hnutí sice neuspělo ve volbách, 

v nichž o tři desetiny procenta nedosáhlo na pěti procentní volební klauzuli, avšak to se 

změnilo v následujícím roce 2014, kdy nejprve získala přes 7 % ve volbách do Evropského 
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parlamentu a následně uspěla i v zemských volbách ve třech nových spolkových zemích. Jak 

bylo v práci ukázáno, spíše než přesvědčení voličů a jejich ztotožnění se s volebním 

programem tohoto politického hnutí hrály při jejich rozhodování roli faktory jako zklamání 

z aktuální politiky, dále volba AfD jako určité formy protestu, či fakt, že se Alternativa 

dokázala v zemských volbách odprostit od politiky jednoho tématu a naopak cíleně oslovit 

tamější voliče jim blízkými tématy. Za svoji rétoriku byla přitom nezřídka označována za 

populistickou až extrémistickou stranu.   

 

Úspěch AfD nás přivádí k otázce perspektiv euroskepticismu ve Spolkové republice. 

Práce se snažila ukázat, že euroskepticismus není tématem, které v současném Německu 

vyhrává volby. Historické zkušenosti navíc ukázaly, že euroskeptická rétorika vede pouze 

k dílčím úspěchům a je ve značné míře podmíněna aktuálním vývojem. Současné úspěchy 

AfD tedy nejsou ještě dostatečným ukazatelem na to, aby tato strana mohla být označena 

za etablovanou, a její budoucnost zůstává otevřená. Stejně otevřená je i budoucnost 

euroskepticismu v Německu. Faktem zůstává, že Spolková republika ve své novodobé historii 

je proevropskou a prointegrační zemí. Její identita zůstává spojená s identitou evropskou.  

 

Práce ukázala, že nepříznivý vývoj v eurozóně a nesouhlas s vybranými aspekty 

Evropské unie se negativně odráží v německém prostředí. Krize eurozóny a s ní spojená 

neschopnost nalézt adekvátní a definitivní řešení, stejně jako rozdílné názory na toto řešení 

vedou k nárůstu euroskeptických nálad. U etablovaných politických stran je však 

euroskepticismus především dílčí záležitostí v rámci strany, a pokud se již objevuje ve 

stranickém programu, pak je ho možno spíše považovat za jakousi snahu o výraznější 

vyprofilování se, a tak o oslovení potenciálních voličů. Nárůst euroskeptických nálad bylo 

možno názorně pozorovat na příkladech CSU či FDP. Faktem však zůstalo, že ani v době 

krize se etablované politické strany neuchýlily např. k myšlence opuštění eurozóny, a naopak 

se přidržely více méně již ustálené skepse vůči politické praxi v EU. Krize eurozóny tak vedla 

k nárůstu euroskeptických nálad pouze na rétorické úrovni, nikoli v politické praxi. 
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Summary 

The Euroscepticism is not a new issue on the European political scene. Its beginning is 

connected with the British conservative government at the end of the 80
th

. Since that it has 

become the subject of examination of many different political scientists. One of them was 

Paul Taggart who came with the special theory of party Euroscepticism at the end of the 90
th

.  

His theory was further developed in the co-operation with Alex Szczerbiak in the 21
st
 century.   

They distinguish the two types of the party Euroscepticism. The one was called “soft” 

Euroscepticism, another “hard” one. The “soft” Euroscepticism is explained as opposition to 

existing European policies, the “hard” Euroscepticism opposes the European integration and 

the European Union as whole. Its target is a leaving of the European Union. There were only 

the soft eurosceptic parties in Germany in the time of crisis.  

 

The aim of this thesis is to analyze the party Euroscepticism during the Eurozone 

crisis. We assume that the crisis led to increase of Euroscepticism among the political parties. 

 

There are many reasons why the political parties tend to Euroscepticism. We can 

divide these reasons in four groups. We can identify firstly, the political praxis, secondly the 

social-economic reasons, and thirdly the expansion of the EU. The strange category is a 

scepsis regarding the European policies. These factors influence the public opinion as well. 

The public opinion criticizes the distance of European elites as well as the democratic deficit 

of the EU.    

 

The Eurozone crisis and the looking for its solution was a reason for many discussions 

between political parties in Germany. Despite existing differences, the parties try to solve the 

critical situation.  

 

We can see the change of the public opinion during the crisis as well.  Some people 

consider the common currency as a disadvantage for the home economy and they believed 

that it would be better with the former domestic currency.  Despite this opinion they support 

maintaining of the Euro.  
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There was a rise of Euroscepticism of the German political parties during the 

Eurozone crisis. Die Linke was eurosceptic by its nature. It criticized a lack of democracy and 

wanted the reform of the Economic and Monetary Union.  

 

The two other opposing parties, the Green and SPD stay more optimistic. On the one 

hand, they criticized some aspects of the European Union, on the other hand they tried to 

avoid be too sceptic.  

 

Looking for the best solution of the crisis led to increase of doubts by the government 

parties. The CSU was in very difficult situation. On the one hand, it tried to stay the loyal 

government party, on the other hand it appealed on the Bavarian values.  

 

The very interesting move was obvious in the Free Democratic Party. Since autumn 

2013 the FDP has been no more in the House of Representatives. There was a strong sceptic 

wing of the party which called for leaving the Eurozone by the high in debt countries.  After 

losing the vote in autumn 2013 the FDP has become more sceptic and a little bit more 

populist.    

 

The opinion discourse in Germany led to creation of the new political movement 

Alternative for Germany (AfD). This movement rejected the consolidation measurement and 

supported the leaving of the Eurozone by Germany. This point was the only one in the 

campaign. It was not too successful in 2013, but it has change in 2014 because of widening 

the parties program and dealing with more actual and specific problems of each land. The 

AfD succeed in the provincial election in same new German lands. It was rather voted 

because of disappointment of actual politic, than because of its program.   

 

There are many reasons why Germany stays pro-integration. It is because of the 

history as well as because of the connection between the German and European identity. The 

Eurozone crisis led to an increase Euroscepticism only at a rhetorical level, rather than in 

political practice. 
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Seznam zkratek 

 

AfD     Alternativa pro Německo 

ARD    Asociace veřejnoprávních televizních společností Spolkové 

republiky Německo 

CDU    Křesťanskodemokratická unie 

CSU    Křesťansko-sociální unie 

ECB    Evropská centrální banka 

EFSF    Evropský nástroj finanční stability 

EFSM    Evropský finanční stabilizační mechanismus 

ESM    Evropský stabilizační mechanismus 

EU    Evropská unie 

FDP    Svobodná demokratická strana 

MMF    Mezinárodní měnový fond 

NPD    Národnědemokratická strana Německa 

SPD    Sociálnědemokratická strana Německa 

 


